
 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Søndag 6. november 2022 (år C) 

32. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Omkved: Når jeg våkner, skal jeg mettes av din herlighets glans.  
 

1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38  

Pavens bønneintensjoner for november 2022:  

For barn som lider 
 

Vi ber for barn som lider, spesielt de som er hjemløse, foreldrelø-

se og krigsofre; at de må sikres tilgang til utdannelse og opple-

ve å bli elsket av en familie.  



 

FASTE MESSETIDER NOVEMBER 2022: 
 

Søndag:  9:00 messe på polsk, 11:00 høymesse, 13:00 messe på 

polsk (unntak den 4. søndagen i måneden da det feires vietna-

mesisk messe), 15:00 messe på engelsk, 17:00 messe på tamilsk og 

19:00 messe på spansk. 

 

Mandag-torsdag:  18:00 messe på norsk. 

 

Torsdag:    11:00 messe på vietnamesisk. 

 

Fredag:    11:00 messe på norsk, 18:00 messe på norsk,  

    19:00 messe på polsk (2.og 4. fredagen 

     i måneden). 

 

Lørdag:    18:00 messe på norsk, 19:30 messe på polsk. 

 

 
JULEMARKED 

St. Josephsøstrenes Hjem  
Gladsvei 23, 0489 Oslo 

 
inviterer til julemarked 

 
 

Lørdag, 12. november 
Kl. 11.00 – 15.00 

 

NB! Betaling også med bankkort og Vipps 

Hjertelig velkommen! 



Kjære katekesebarn, 
 

I år er det flere barn som deltar i katekesen.  Det var så herlig å se 

at hele menigheten var full av aktive barn. Dere var ivrige og enga-

sjerte både i undervisningen og i messen. 

Vi gleder oss til å møte dere til neste katekeseundervisningen. 

Her er det datoer for katekeseundervisning i november: 

05.11 konfirmasjonsundervisning år 1  

10.11 konfirmasjonsundervisning år 2 

19.11 katekesen for 2.-7.klasse  

26.11 Førstekommunionssammlingsdag. 

 

 



 

Q U I Z - K V E L D  P Å  S T . J O !  
 

Førstkommende tirsdag 8. november, er det på høy tide for nok en 

ungdomskveld! Da er det Big Brain Time hvor dine nyttige og unytti-

ge kunnskaper om alt og intet blir satt på prøve.  

Vi møtes til Trivia Quiz! 
 

Vi møtes til messen kl. 18:00   

Vi sier farvel kl. 21:00   
 

Det blir servert mat etter messen. For å tilpasse opplegg og mengde 

mat, vil vi gjerne at du melder deg på i forkant gjennom lenken en-

ten via ST.JOs: 
 

  Snap-gruppe  

  Insta-side 

  Facebook-side 

  Konfirmasjonskatekesegruppen på Spond 

 

Om du ikke har en bruker i noen av de ovennevnte plattformene 

kan du alltids melde deg på via menighetens nettside: 

“stjohannes.no” >> “Barn og ungdom”, helst innen mandag kveld. 

Hvordan følge ST.JO i våre sosiale medier finner du også på menig-

hetens nettside. 
 

Så hva venter du på? Kom på ST.JO enten om du trekker til deg 

kunnskap som en svamp eller glemmer som en gullfisk! 
 

Vi håper på å se bade kjente og nye fjes!   



 

 

St. Johannes inviterer alle til  

 

ADVENT RETRETT  
Med p. Luke Kipkoech Bett, O.P. 

 

Lørdag 26. november 2022, klokken 19:00 
 

 

Tema:  

La oss gå til Herrens hus/ 

Den Hellige Johannes 
 

 

Foredraget blir holdt på engelsk. 

 Ingen påmelding er nødvendig.  

VEL MØTT! 

Litt om P. Luke:  

 Født i Kenya (1976) 

 Dominikanerprest (ordinert for 13 år 

siden) 

 Fullført lisensiatavhandlinger i Den 

hellige skrift fra Biblicum (2020) 

 Nå ferdig med en doktorgrad i Den 

hellige skrift 

 For tiden viserektor og administrator 

av Convitto Internazionale San 

Tommaso d'Aquino (Roma) 

 Valgt til V. Provinsial for dominika-

nerne i Øst-Afrika (Kenya, Uganda, 

Tanzania + Sudan) 



 

 

 
 

Kalt til fellesskap – trosfordypningskurs del 2   
 

organisert av Focolarebevegelsen 
 

Er du interessert i å fordype og oppdatere troen din, 
sammen med andre?  
 

Når?  En tirsdag i måneden, klokken 18:45-20:15 

 

Datoer:  18. oktober, 15. november og 13. desember  

  2022 

Hvor?  St. Johannes menighet, menighetssal,  

   Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 

 
Hva?  Å fordype oss i vår tro:   

 Etter at vi i vår fordypet oss i Gud er Kjærlighet, 

 Guds vilje, Guds ord, kjærlighet til nesten og den 

 gjensidige kjærlighet, vil vi de neste tre ganger 

 komme nærmere inn på følgende temaer:  

 Nattverden, Enheten, Jesus – korsfestet og for-

 latt. 

 
Spørsmål: Focolare: agape@focolare.no 
     Elma Streit: 412 61 234,  
   Jemi Grosse-Venhaus: 401 44 717 
  
Påmelding: www.stjohannes.no 
  
Hjertelig velkommen! 

mailto:agape@focolare.no


Frivillige til Ordets liturgi for barn  

Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn (evangelieforklaring) under 

høymessen hver søndag. For å få det til trenger vi flere frivillige! 

Liker du å snakke med barn? Ønsker du å formidle troen til 

andre? Da trenger vi deg! 

For hver søndag er det et ferdiglaget opplegg om evangeliet for 

dagen. Dette kan man ta utgangspunkt i, noe som betyr at man 

ikke må være utdannet lærer og det tar heller ikke så veldig 

mye tid. Hver person har ansvar for en søndag omtrent annen-

hver måned. 

Kunne du tenke deg å stille opp for barna i menigheten vår? Eller 

har du noen spørsmål om dette? Ta kontakt med Kristine på tlf. 

98820804 eller på kristinegranm@gmail.com  

Vi håper du vil stille opp, det er til stor glede for barna våre! 

 



 

 

GAVER 
De som ønsker skattefradrag for gaver 

de gir til menigheten må  

sende bidraget inn på OKB sin giver 

konto og skrive hvilken menighet 

pengene skal til eller opprette en  

avtalegiro for at det skal bli registrert 

hos skattemyndighetene. 
 

Oslo Katolske bispedømme (OKB) 

Kontonummer for fast givertjeneste: 

3000.15.11110 

St. Johannes menighet 

 

Sogneprest:  P. Tan Peter Duc Do  tlf.: 23 68 11 00     tan.peter@katolsk.no 
 

Kapellaner:  P. Erik Ruud SM  tlf.: 479 75 892 erik.ruud@katolsk.no 

   P. Slawomir Czuba tlf.: 954 12 921 slawomir.czuba@katolsk.no 

   P. Paul Opata  tlf.: 483 96 189 paul.opata@katolsk.no 

   P. Emmanuel David tlf.: 920 26 543 emmanuel.david@katolsk.no 
 

Diakon:  D. Bang Cong Pham tlf.: 917 00 524 pham.cong.bang@katolsk.no 
 

Menighetssekretær: Vanessa Otero  tlf.: 23 68 11 00 vanessa.otero@katolsk.no 
 

Katekese-  Sr. Mai Teresa Thi Tuyet tlf.: 457 38 953 mai.teresa@katolsk.no 

koordinator:  Nhung CSJ   
   

Katekeseassistent: Thuy-Trang Hoang  tlf.: 457 38 953 thuy-trang.hoang@katolsk.no 
 

Barn- og ungdoms     

arbeider:  Robel Amar   tlf.: 23 68 11 00 robel.amar@katolsk.no 
 

Organist:  Sara Brødsjø  tlf.: 23 68 11 00 sara.brodsjo@katolsk.no 
 

Kontor med- 

arbeider (lørdag): Nhu Luong   tlf.: 23 68 11 00 nhu.luong@katolsk.no 
 

Sakristan:  Sr. Martha Nguyen Hoang Doan Uyen  
 

Menighetsrådet:        mr.stjohannes@gmail.com 
 

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo   www.lunden.katolsk.no 
 

Focolare:  Tangerudveien 56b, 0982 Oslo   agape@focolare.no 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

INFORMASJON 
 

Kontortid: 9:00 - 15:00  

  (mandag - fredag) 

Adresse:  Bredtvetveien 12, 0950 Oslo 

Telefon:  23 68 11 00  

E-post:  oslo-St.johannes@katolsk.no 

Nettside: www.stjohannes.no  

FB-side:  St.Johannes.Oslo 

Org.nr.: 911 907 577 

Kontonr.: 3000.30.11859 
VIPPS: 20345 

  

Ved alvorlig sykdom, død eller behov 

ring til en av våre prester.  

SKRIFTEMÅL 

Fast tid for skriftemål er hverdager 

og lørdag fra kl. 17:15 til 17:30.  

Søndager 30 minutter før messe kl. 

11:00 og kl.13:00.  


