
 

Søndagsblad  
St. Johannes apostel og evangelist menighet    

 

Søndag 8. januar 2023 (år A) 
HERRENS DÅP 

 

Omkved:  Herren signer sitt folk med lykke og fred.  
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2  

Apg 10,34-38 E Matt 3,13-17  

Pavens bønneintensjoner for januar 2023:  
 

For 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. 
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FASTE MESSETIDER JANUAR 2023: 
 

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

se på polsk (unntak den 4. søndagen i måneden da det feires 

vietnamesisk messe), 15:00 messe på engelsk, 17:00 messe på 

tamilsk og 19:00 messe på spansk. 

 

Mandag-torsdag:  18:00 messe på norsk. 

 

Fredag:     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. 

 

 

KUNNGJØRINGER: 

 

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

11:00 på norsk på fredager starter igjen i februar 2023. 

 

• All kollekt søndag 8. januar 2023 går til Barne-Missio.  
 

Vi takker for alle bidrag  som vil gå til arbeidet for barn i 

fattige og vanskeligstilte menigheter rundt om i verden. 

Missio har rundt om i verden barnehjem og en mengde 

forskjellige prosjekter for barn. Det er disse barna du kan 

hjelpe ved å støtte vårt arbeide - barnemissio. 

Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio) 

BARNEMISSIO – Epifani 





Frivillige til Ordets liturgi for barn  

Vi ønsker å ha Ordets liturgi for barn (evangelieforklaring) un-
der høymessen hver søndag. For å få det til trenger vi flere fri-

villige! 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 vel-

dig 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! 

Kjære katekesebarn, 

 

Håper at dere har hatt en fin julefeiring og gode opplevelser i      

juletiden. Nå er det sikkert at dere har mye energi for å starte  

katekesen igjen. 
 

Her er datoer for katekeseundervisning i januar: 
 

05.01:  Konfirmasjonsundervisning år 1 

05.01 : Konfirmasjonsundervisning år 2 

19.01 : Konfirmasjonsundervisning år 2 

21.01 : Katekesen for 2.-7.klasse  
 

Vi gleder oss til å møte alle igjen. 



 
 

Tusen takk!  
Menigheten takker den vietnamesiske 

gruppen for oppsett av nydelig julekrybbe 

i desember 2022. Vi takker også  

Mahendren Mariampillai for innkjøp av 

flotte juletrær til kirken vår! 



 

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 tilstede, 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 

 

PARKERING LØNNEBAKKEN SKOLE 
 

GLAD NYHET! 
 

 

Menigheten har fått lov til å bruke p-plassene ved 

Lønnebakken skole på søndager frem til 18. JUNI 

2023.  
 

Det er kun lov å parkere der på SØNDAGER.  

Parkering utenom disse dager vil medføre bot.  
 

 
Takk for samarbeidet! 





 

 

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.  


