
 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Søndag 29. januar 2023 (år A) 
4. søndag i det alminnelige år 

 

 
 

Omkved:  Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem.  

1 Sef 2,3;3,12-13 S Sal 146(145) 2 1 Kor 1,26-31 E Matt 5,1-12 a 

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.» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fredag 3. februar 2023 

11:00 Messe på norsk 

18:00 Messe på norsk 
Lørdag 4. februar 2023 

18:00 Messe på norsk 

19:30 Messe på polsk 

Søndag 5. februar 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 30. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Tirsdag 31. januar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Onsdag 1. februar 2023 

18:00 Messe på norsk 

Torsdag 2. februar 2023 

11:00 Messe på vietnamesisk 

18:00 Messe på norsk 

18:45 Messe på tamil 
 

MESSET IDER UKE 5  -  2023   

KUNNGJØRINGER 
 

MESSE PÅ VIETNAMESIS K 
Ukentlig messe på vietnamesisk torsdager kl. 11:00 starter 

igjen 2. februar 2023.  
 

MESSE PÅ FREDAGER  
Ukentlig messe på norsk fredager kl. 11:00 starter igjen 3. 

februar 2023. 
 

FREDAGSLUNSJ  
Vi starter opp med fredagslunsj FREDAG 3. FEBRUAR etter 

messe kl. 11:00, vel møtt! 
 

 

LIVET S GAN G  
 

In memoriam: 

Jan Arne Berg 

+ 14.01.2023 R.I.P. 

 



ØNSKER DU Å DØPE BARNET DITT? 
 

Dåpen er det mest grunnleggende av alle sakramentene.  

I dåpen blir vi forenet med Kristi død og oppstandelse, 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 infor-

masjon:  

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

oslo-st.johannes@katolsk.no 

Her er det datoer for katekeseundervisning i februar: 

• Torsdag 02.02 : konfirmasjonsundervisning år 2 

• Lørdag 04.02  : konfirmasjonsundervisning år 1 

• Torsdag 16.02 : konfirmasjonsundervisning år 2 

• Lørdag 18.02  : katekesen for 2.-7.klasse 



 

Endelig starter ST.JO opp igjen! Vi kick-starter året med bakeverksted hvor bå-

de kokkekunst og stressmestring blir satt på prøve. Kom på ST.JO for en kulina-

risk, gastronomisk, og selvfølgelig, sosial kveld! 
 

Vi møtes førstkommende tirsdag: tirsdag 31. januar  
 

Vi møtes til messen kl. 18:00    

Vi sier farvel kl. 21:00    
 

For å tilpasse opplegg og mengde mat, vil vi gjerne at du melder deg på i 

forkant gjennom lenken enten 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 all-

tids melde deg på via menighetens nettside: “stjohannes.no” >> “Barn og 

ungdom”, helst innen mandag kveld. Hvordan følge ST.JO i våre sosiale me-

dier finner du også på menighetens nettside. 
 

Om du er Gordon Ramsay eller aldri hevet en deig før så er du like velkom-

men! Kom alene eller ta med en venn eller to!  
  

Vi håper på å se bade kjente og nye fjes!   

Bake-Off på ST.JO!  



 

Kjære dere med bil, 
 

Vi ser til stadighet at biler blir parkert foran kirkeinng-

angen fordi de skal en «rask» tur innom kirken. 

Vi minner om at det ikke er lov å parkere foran kirke-

inngangen. 
 

Det samme gjelder kjøring og henting av personer til 

og fra kirken, 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. 

NUKs ledertrening Vår 2023 
 

To ganger i året arrangerer NUK ledertrenings-

kurs for konfirmert ungdom. Kursene holdes på 

Mariaholm utenfor Spydeberg og varer en 

helg.  
 

Det tilbys fire kurs: 

Tro 

Bønn 

Lokallagslederskap 

Leirlederskap 
 

Kursene har som mål å lære ungdom det som kreves for å bli en dyktig 

ung katolsk leder. Dessuten er det en morsom og sosial helg hvor man får 

treffe engasjert katolsk ungdom fra hele landet.  
 

Ledertrening vår 2023 avholdes 24.02.2023 – 26.02.2023.  
 

For mer informasjon gå til: 

https://www.nuk.no/kommende-aktiviteter/ eller send en e-post til barne- 

og ungdomsarbeider. 
 

Ta også gjerne kontakt med barne- og ungdomsarbeider for støtte til del-

tageravgiften.  

Påmeldingsfrist: 05.02.2023 23:55 
 

 

Ta steget om å bli ung katolsk leder! 
 

https://www.nuk.no/kommende-aktiviteter/


 
 
 

 
MENIGHETSRETRETT I ST. JOHANNES 

Lørdag 18. - Søndag 19. februar 2023 

 

I anledning menighetens 10-års jubileum arrangerer 
St. Johannes helgeretrett i forkant av fastetiden 2023.  
 
Mgr. Fredrik Hansen vil lede retretten og både preke 
og holde foredrag om livet i Kristi etterfølgelse og  
fastetidens krav.  
  

Program: 
 

Lørdag, 18. februar 
Kl. 18.00 - Vigiliemesse ved mgr. Hansen 
(preken om Herrens etterfølgelse). 
Kl. 19.00 - Foredrag ved mgr. Hansen 
(om fasten) etterfulgt av samtale. 
  

Søndag, 19. februar 
Kl. 09.30-10.45 - Skriftemål 
Kl. 11.00 - Høymesse ved mgr. Hansen 
(preken om forberedelse til fasten). 
 

Påmelding:  
 

Via epost  
oslo-st.johannes@katolsk.no 
Ingen kostnad. 

  





 

 

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.  


