
 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Søndag 22. januar 2023 (år A) 
3. søndag i det alminnelige år 

Guds ord søndag 

 
 

Omkved:  Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?  

1 Jes 9,1b-4 S Sal 27(26),1.4.13-14 2 1 Kor 1,10-13.17 E Matt 4,12-23  

Pavens bønneintensjoner for januar 2023:  
 

For oppdragere og alle lærere 
 

«Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser 

i fellesskap heller enn konkurranse og at de fremfor alt hjelper de 

yngste og mest sårbare.» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lørdag 28. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

19:30 Messe på polsk 
Søndag 29.januar 2023 

09:00 Messe på polsk 

11:00 Høymesse på norsk 

13:00 Messe på polsk 

15:00 Messe på engelsk 

17:00 Messe på tamil 

19:00 Messe på spansk 

Mandag 23. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Tirsdag 24. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Onsdag 25. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Torsdag 26. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

18:45 Messe på tamil 
Fredag 27. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

19:00 Messe på polsk 

MESSET IDER UKE 4  -  2023   

KUNNGJØRINGER 
 

OPPSTART AV MESSER 

Messe kl.11:00 på vietnamesisk på torsdager og messe 

kl. 11:00 på norsk på fredager starter igjen i februar 

2023. 
 
 

BARNEMISSIO   

Det kom kr. 12 895,- under kollekten søndag 8. januar 

til Barnemissio (Vipps ikke medregnet).  

 

 

 

 

 

 

LIVETS GANG  
 

In memoriam: 

+ Thung Bat Vu R.I.P. 

 

25-års bryllupsdag: 

Vilvarajah Sebamalai & Alwina 



Den 30. september 2019 bekjentgjorde 

pave Frans i sitt motu proprio «Aperuit 

illis» at den tredje søndag i det alminne-

lige kirkeår skal være viet til feiring, re-

fleksjon og spredning av Guds ord.  

Denne 22. januar feirer vi  

«Domenica Della Parola Di Dio» -  

Guds ord søndag.  

ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT? 
 

Dåpen er det mest grunnleggende av alle sakramentene. I 

dåpen blir vi forenet med Kristi død og opp-

standelse, og vi blir en del av den Kirke som 

er Hans kropp. 
 

Dåp feires som regel etter avtale på lørda-

ger. Husk å avtale dåpen i god tid i for-

veien, og ta gjerne kontakt for mer informa-

sjon:  

Menighetskontor: tlf. 23 68 11 00 , E-post: 

oslo-st.johannes@katolsk.no 

 GUDS ORD SØNDAG 

https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2020-01/guds-ords-sondag.html


 

Frivillige til Ordets liturgi for barn  

Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn (evangelieforklaring) under høy-
messen 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 da-
gen. 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 annenhver 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! 



Meld deg på ved å scanne QR-koden 
eller gå inn på:  
 
https://forms.gle/
Y3kGL2xaJbDN865j8 
 
Frist for påmelding er  
mandag 23. januar 2023  



 



KIRKEVERT EN GANG I MÅNED? 
 

Menigheten trenger flere frivillige som kan stille opp re-

gelmessig som kirkevert, minst en gang i måned.  

Spesielt trenger vi til messene lørdag kl. 18 og søndag 

kl.11. 
 

Hvis du har mulighet til å hjelpe til sammen med andre, 

eller hvis du vil vite mer, si i fra til en kirkevert som er til-

stede, eller du kan kontakte menighetskontoret . 
 

Vi vil veldig gjerne høre fra deg! 

 

   

Menighetskontor: tlf. 23 68 11 00   

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

 

 

Kjære dere med bil, 
 

Vi ser til stadighet at biler blir parkert foran kirke-

inngangen fordi de skal en «rask» tur innom kirken. 
Vi minner om at det ikke er lov å parkere foran 

kirkeinngangen. 
 

Det samme gjelder kjøring og henting av personer til og fra kir-

ken, hvor de kjører helt opp til inngangen (dette gjelder ikke 
eldre og bevegelseshemmede). 
 

Parkering skal skje på anviste parkeringsplasser. 
 

 

Vi minner også om at vi frem til juni 2023 kan igjen benytte p-

plassene ved Lønnebakken skolen på søndager. 



 

 

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 17:45.  

Søndager 30 minutter før messe kl. 

11:00 og kl.13:00.  


