St. Johannes apostel og evangelist
menighet

Søndagsblad
7.oktober 2018: 27. søndag i det alm. kirkeår, år B

SKRIFTEMÅL
Mandag– fredag:
etter avtale før messen.
Lørdag og Søndag: før messene
Tamilsk og spansk: etter avtale

Pavens bønneintensjoner
for oktober 2018
Ordensfolkets sendelse
At menn og kvinner som har viet sitt liv
til Gud, må engasjere seg for å være til
stede blant fattige, marginaliserte og dem
som ikke har noen stemme.

Relikvier av den Hellige Thérèse,
Den hellige Louis og hellige Zélie Martin
Program for søndag 7. oktober
Kl. 08.45
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 21.00
Kl. 01.00

Velkomstseremoni i St. Johannes menighet
Messe på polsk
Venerasjon
Pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig
Venerasjon
Messe på vietnamesisk
Venerasjon
Messe på engelsk
Venerasjon
Messe på tamilsk
Venerasjon
Høytidelig Vesper med ordensfolk og prester
Foredrag ved p. Hallvard Hole OFM
Sakramentandakt
Venerasjon
Nasjonale grupper har ansvar for våkenatt
Åpent for ulike grupper som kan ta ansvar for
våkenatt.

Mandag 8. oktober
Kl. 07.00
Messe og avskjedsseremoni
Under tiden markert venerasjon kan man beundre og vise sin respekt for
den Hellige Thérèse og hennes foreldre. Det er en flott mulighet til å be
om deres forbønn i stillhet, og å be om at Gud må virke gjennom oss slik
Han gjorde i dem.
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Ogłoszenia w j. polskim z 7 października 2018 r.
- 27 niedziela zwykła B 1. Przeżywając dziś nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych
rodziców, trwajmy w duchu wiary wraz z tymi świętymi przy Jezusie.
Program dzisiejszego dnia jest dostępny w gablocie, a także na ulotkach przy wyjściu z
kościoła. Tam także można odebrać kolejną naklejkę dla dzieci do niedzielnej Ewangelii.
Nasza polska grupa ma jeszcze dziś swoje czuwanie przy relikwiach od godz. 22.00 do godz.
23.00. To czuwanie rozpoczniemy modlitwą różańcową, przez którą poprowadzą nas krótkie
rozważana św. Teresy. Zapraszamy także na indywidualne czuwanie nocne, które zakończy się
Mszą św. w j. norweskim o godz. 7.00. Po Mszy świętej samochód z relikwiami uda się do
Stavanger.
Na zewnątrz kościoła można nabyć pobłogosławiony obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Przed kościołem jest także ustawiony namiot, w którym można nabyć kawę i ciasto.
Już dziś składam serdeczne «Bóg zapłać» wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
zaangażowali się w dzisiejszą uroczystość.
2. Przypominam, że w miesiącu październiku Różaniec w j. polskim jest w piątki po Mszy
świętej wieczornej oraz od przyszłej niedzieli przed Mszą świętą poranną o godz. 8.30. Przy
tej okazji dziękuję osobom z Róży różańcowej, które zadeklarowały chęć prowadzenia tego
Różańca.
3. 22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w kościele św. Hallvarda rozpoczęcie
się kursu przedmałżeńskiego. Zapisy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952. W
naszej parafii taki kurs odbędzie się w W. Poście. Szczegóły w późniejszym czasie.
4. W liturgii przyszłego tygodnia:
• w sobotę – bł. Honorata Koźmińskiego i wspomnienie objawień MB w Fatimie. W tym dniu
od godz. 10.00 kolejne katechezy. Na godz. 13.00 zapraszam na Mszę świętą nie tylko
uczestniczących w katechezach, ale także wszystkie dzieci wraz z rodzicami
• w przyszłą niedzielę – Msza św. w j. polskim o godz. 9.00 i o godz. 13.00.
5. Po błogosławieństwie zapraszam do odebrania figury MB Fatimskiej kolejne osoby, które w
tym tygodniu wyraziły pragnienie modlitwy wraz z Maryją.
6. Teraz nastąpi błogosławieństwo róż symbolizujących łaski, które możemy wyprosić za
wstawiennictwem św. Teresy. Natomiast bezpośrednio po Mszy świętej będzie ucałowanie
relikwii. Jeśli ktoś nie zabrał ze sobą róży to po ucałowaniu relikwii można odebrać
umieszczone obok relikwiarzy symboliczne płatki róży.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.
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Søndagsblad
Kontaktinformasjon
Kontortid: 09.00-16.00 (man-fre)
Telefon:
23 68 11 00
E-post:
Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Nettside: stjohannes.oslo.katolsk.no
Facebook: St.Johannes.Oslo
Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo
Prester i menigheten:
Sogneprest:
P. Bharath Villavarayen
Epost: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Kapellan:
P. Atputharajah Gnanapragasam OMI
Epost: Atpu@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:
Flor Santamaria
Epost: Flor.Santamaria@katolsk.no
Organist & barne-og ungdomskor:
Peder Varkøy
E-post: Peder.Varkoy@katolsk.no
Kantor & menighetskor:
Sara Brødsjø
Epost: Sara.Brodsjo@katolsk.no
——————————————————
Menighetsrådet
Leder: Benedikt Huyneck
Nestleder: Anthony Kudjawu
Epost: mr.stjohannes@gmail.com

___________________________________________________

Lunden kloster: Øvre Lunden 5, 0598 Oslo
http://lunden.katolsk.no/
Messe: Man-Fre: Kl. 18 Lør-Søn: kl. 10

___________________________________________

Focolare, Tanger udveien 56 B, 0982 Oslo
Epost: agape@focolare.no, tlf.: 22 92 12 98

Bidrag og gaver
til menighetens aktiviteter
Org.nummer:

911 907 577

Kontonr menighet: 3000.30.11859
Kontonr KIRKEFOND: 3000.35.16276
Kontonr ungdomslag: 3000.32.53925

Katekese bidrag:
Kontonummer: 3000.34.43481

Må mer kes med: barnets navn
Betaling med bankkort eller kontanter
er mulig i kontorets åpningstid.
Betal inn ditt bidrag til nr. 20345 og merk

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

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

Innsending av bidrag til
søndagsbladet: Onsdager
Få søndagsbladet elektronisk:

Send oss din epost adresse.

