Søndagsblad
Søndag 10. september
Uke 36, 2017
23. søndag i det alm.kirkeår

Jomfru Marias fødsel
Minnedag: 8. september

Maria med foreldrene Anna og Joakim

Søndagstekster år A
Messebok 2.utgave side

1. lesning: Esek 33,7-9
Salme:
95(94),1-2.6-7.8-9
Omkved: Lytt til Herrens røst i dag,
forherd ikke deres hjerter!
2. lesning:
Rom 13,8-10
Evangelium: Matt 18,15-20
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Kl. 19.00

Messe på polsk
Høymesse på norsk
Rosenkransandakt på engelsk
Messe på engelsk
Rosenkransandakt på tamilsk
Messe på tamilsk
Messe på spansk

_________________________________________________________________________________

Pavens bønneintensjoner for
september 2017

Dåp:

Menigheter
At våre menigheter, med misjonens ånd som
drivkraft, må være steder hvor troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig.

02/09: Julian Jeyaratnam
Sakramenttilbedelsen
hver fredag kl 16.00-18.00
SKRIFTEMÅL

Skriftestolen er betjent
man-fredag kl. 17.00 - 17.30
For andre tider, kontakt prestene
el. menighetskontoret: 23 68 11 00
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Neste uke

Hverdagslesninger år I

Hva skjer fremover?

Mandag
Kl. 18.00
Kl. 18.30

11. september
Messe
Menighetskorøvelse

Torsdag 14.9:

Oppstart av barnekor
& ungdomskor

Tirsdag
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30

12. september
Messe
St.JO ungdomslag
Kristen meditasjon

Lørdag 16.9:

Oppstart for norsk katekese
6.-9. klasse og foreldremøte

Lørdag 16.9:

Vietnamesisk studentgruppe

Onsdag
13. september
-Den hellige Johannes Krysostomos
Kl. 17.30 Rosenkransandakt på norsk
Kl. 18.00 Messe
Torsdag

14. september

Kl.16.00
Kl. 17.15
Kl. 18.00
Kl. 18.30

Barnekorøvelse
Ungdomskorøvelse
Messe
Gud.miskun. på vietnamesisk

Fredag 22.9-søndag 24.9: Besøk fr a et svensk
ungdomslag.
Lørdag 30.9:

Oppstart for polsk katekese

KORSETS OPPHØYELSE

Fredag
15. september
-Jomfru Marias smerter
Kl. 16.00 Sakramenttilbedelse
Kl. 18.00 Messe
Kl. 18.30 Divine Mercy
Lørdag
16. september
De hellige Kornelius og Kyprian
Kl. 10.00 Katekese 6-9 klasse norsk gr.
Kl. 14.30 Dåp
Kl. 15.30 Dåp
Kl. 18.00 1. søndagsmesse
Kl. 19.00 Ungdomsmesse på vietnamesisk

Søndag

17. september

24.søndag i det alminnelige kirkeår

Søndagstekster år A
Kl. 09.00 Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse på norsk
Rosenkransandakt på engelsk
Kl. 15.00 Messe på engelsk
Rosenkransandakt på tamil
Kl. 17.30 Messe på tamil
Kl. 19.00 Messe på spansk

Hold deg oppdatert på nettsiden:
Stjohannes.oslo.katolsk.no
Og følg oss på facebook
www.facebook.com/St.Johanne.Oslo

Få søndagsbladet på epost:
Gi oss din epost adresse og du får
søndagsbladet tilsendt hver uke.
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Gruppe aktiviteter
Menigheten takker for
mottatt kollekt
Lørdag 2. september
Messe på vietnamesisk
1. søndagsmesse

kr. 9.962,kr. 453,-

Søndag 3. september:
Polsk messe
Norsk messe
-kirkekaffe
Engelsk messe
Tamilsk messe
Spansk messe

kr. 4.381,kr. 4.153,kr. 1.542,kr. 1.894,kr. 2.267,kr. 292,-

Kristen meditasjon
Vi møtes hver tirsdag etter
kveldsmessen.

Oppstart av ungdomskoret begynner
Torsdag 14.9 kl. 17.15.
Spørsmål kontakt Peder Varkøy:
Peder.Varkoy@katolsk.no

Aspirant & Barnekor
Vi starter opp igjen torsdag 14.9 kl 16.
Velkommen til kjente og nye :)

St. Jo ungdomslag

Takk for bidrag og oversettelser
Emmanuel Suah
Mary
P. Piotr
Lunden kloster
Katolsk.no

Søndagsassistent

Det er noen medlemmer fra menighetsrådet
som er tilgjengelig før og etter høymessen for
å ta i mot praktiske spørsmål eller hjelpe deg
med å finne frem til riktig informasjon. De
har undertegnet taushetsplikterklæring og all
informasjon og henvendelser blir gitt videre
til menighetskontoret.
De betjener også bokskapet.
Søndagsassistenten er å finne ved det høye
bordet ved siden av bokskapet og har et
navneskilt med skriften Søndagsassistent på.

Vi møtes hver tirsdag utenom
skolens ferier.
Kl. 18.00.
På fb:Ungdomslaget i St. Johannes
Og instagram: ST.JO.UNG

St. Johannes menighetskor
Kom og bli med.
Vi øver hver mandag kl 18.30 og
søndager før høymessen.
Ta kontakt om du har spørsmål
med kantor Sara Brødsjø på epost:
Sara.Brodsjo@katolsk.no
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Turist i egen by!

HVA ER DET?:
Det svenske lokallaget fra Gøteborg, som st. JO besøkte tidligere på våren,
kommer til Oslo og vi må selvfølgelig vise dem det beste byen har å tilby!
Derfor arrangerer st. JO overnatting med masse aktiviteter med våre egne, og
brødre og søstere fra Sverige.
HVOR SKAL VI VÆRE?:
St. Johannes menighet og rundt omkring i Oslo

NÅR ER DET?:
22.-24. september
NÅR SKAL VI MØTES?:
Oppmøte kl. 17:00
KOSTER DET NOE?:
Gratis, men du må ha billett for transport
FLOTT! JEG VIL VÆRE MED:
Påmeldingsskjema ligger på nettsiden til st. Johannes
MEN JEG HAR ET PAR SPØRMÅL:
Kontakt barne– og ungdomsarbeider, Irene (youth.stjohannes@gmail.com)

K
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atekeseNytt

Velkommen til et nytt år med katekese her i St. Johannes menighet.
Vi ønsker alle barn fra 2. til 9. klasse velkommen til undervisning.
Oppstart for 2.-5. klasse er lørdag 9.9 kl.10 med foreldremøte.
Oppstart for 6.-9. klasse er lørdag 16.9 kl.10 med foreldremøte.
Undervisning for å motta 1.kommunion og konfirmasjon er 2 år.
Påmeldingsskjema og årsplanen ligger ved kirkeinngangen og på nettsiden.

Caritas-søndag den 24. september
Søndag den 24. september feirer vi Caritas-søndag i alle menigheter i hele Norge! Dette er en
ypperlig anledning til å vise din solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden.
Sammen med Kirken og Caritas kan hver og en av oss være med på å gjøre verden til et bedre
sted for alle. Derfor går kollekten denne søndagen til mennesker som sulter.
I år ønsker Caritas å rette søkelyset mot på en sultkrise som tvinger folk på flukt fra sine hjem
og familier. Noen steder skyldes dette krig, andre steder tørke, flom og klimaendringer, noen
steder dypt urettferdig fordeling av goder.
Vi er skapt til kjærlighet og nestekjærlighet er handling. Ved å handle i kjærlighet til hverandre
lever vi ut vårt potensiale som mennesker. Når vi bekjemper fattigdom og sier nei til
urettferdighet, gir vi ikke bare andre mennesker bedre liv, men vi styrkes også i vår egen
åndelighet, kjærlighet og moralske utvikling. Rettferdighet er en daglig kamp for den verden
Gud ønsker, der kjærlighet og forståelse råder blant menneskene.
Sult er en krise som kan løses, og neste søndag kan hver og en av oss være med på å hjelpe
mennesker ut av fattigdom!

Har du ikke mulighet til å bidra til kollekten den søndagen, kan du likevel gi ditt bidrag!

SMS: send FOOD til 2169 (200,-),
VIPPS: 12135 mer ket FOOD,
Caritas Norge gavekonto:
8200.01.93433.
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Søndagsblad
Kontakt informasjon

Betaling og gaver til menigheten

Kontortid: kl. 09.00-16.00 (man-fre)
Telefon:
23 68 11 00
Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo

Betal inn ditt bidrag til nr. 20345 og merk

Kontonummer: 3000.30.11859
Org.nummer:
911 907 577
E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Blogg:
stjohannes.oslo.katolsk.no
Twitter:
twitter.com/OsloStjohannes
Facebook: www.facebook.com/
St.Johannes.Oslo
Prester i menigheten:
Sogneprest:
P. Valdemaras Lisovskis
Epost: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Kapellan:
P. Jeyanthan Pachchek OMI
Epost: Jeyanthan.Pachchek@katolsk.no
P. Piotr Gasior
Epost: Piotr.Gasior@katolsk.no
Ansatte på kontoret
Menighetssekretær:
Renate Marie G. Eriksen
Epost: Renate.Eriksen@katolsk.no
Katekesekoordinator & kontor:
Mary Femane A. Cabahug
Epost: Mary.Femane.Cabahug@katolsk.no
Barne & ungdomsarbeider:
Irene C. Silang Bautista
Epost: Irene.Bautista@katolsk.no
Organist:
Peder Varkøy
E-post: Peder.Varkoy@katolsk.no
Kantor:
Sara Brødsjø
Epost: Sara.Brodsjo@katolsk.no
——————————————————
Menighetsrådet
Leder: Valer ie Håkonsen
Nestleder: Bjørg Mai Salberg
Epost: mr.stjohannes@gmail.com

___________________________________________________

Lunden kloster: http://lunden.katolsk.no/
Messe: Man-Fre: Kl. 18 Lør-Søn: kl. 10

med følgende nr: kollekten nr 1,
kirkekaffe nr 2, bokskap nr 3, kirkefond nr 4
Annet, skriv hva det gjelder.

Katekese betaling

Kontonummer: 3000.34.43481
Må mer kes med: katekese og barnets navn,
og klassetrinn
Betaling med bankkort eller kontanter
er mulig i kontorets åpningstid.

Avtalegiro

Menigheten trenger flere faste givere.
Du finner avtalegiro liggende ved inngangen
til kirkerommet.
Fyll ut og legg den i en av postkassene til
menigheten.
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. Jo ungdomslag på fb:
www.facebook.com/
groups/140862606111237
Ungdomslaget i St. Johannes

Menighetens nettside:
Stjohannes.oslo.katolsk.no

Menighetens facebook side:
www.facebook.com/
St.Johannes.Oslo

