SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no

27. august 2017 – 21. søndag i det alminnelige kirkeår
Dagens responsoriesalme (Fra Salme 138):
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.
Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Du lyttet til mine ord.
For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg,
tilbe deg, vendt mot ditt hellige tempel.
Jeg vil synge om din godhet, din trofasthet,
for du har herliggjort ditt navn.
Den dag jeg ropte, gav du meg svar.
Min sjel fikk mot og styrke.
Herren er opphøyet,
han ser til de ydmyke i nåde.
På avstand kjenner han de stolte.
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.
Messetider for uke 35:
SØNDAG 27. august (21. søndag i det alminnelige kirkeår):
09:00 – fromesse
10:30 – laudes, uke 1
11:00 – høymesse
13:30 – messe på vietnamesisk
Mandag 28. august:
Tirsdag 29. august:
Onsdag 30. august:
Torsdag 31. august:
Fredag 1. september:
Lørdag 2. september:

08:00 – messe i kirken
08:00 – messe i kirken
18:00 – aftensmesse med tilbedelse
08:00 – messe i kirken
18:00 – aftenmesse i kirken
18:00 – søndagsmesse (NB! Ikke 14:00 lenger)

SØNDAG 3. september (22. søndag i det alminnelige kirkeår):
09:00 – messe på polsk (NB! HERETTER HVER SØNDAG!)
10:30 – laudes, uke 2
11:00 – høymesse
14:00 – messe på litauisk
16.00 – messe på kroatisk
Lektorer: Ola Breivega og Gro Vittersø
Kirkeverter: Tine Morland og Ildiko Kiraly
Øvrige kunngjøringer:
- Katolsk forum torsdag 31. august kl. 19-21: Jorden - Vårt hjem, vårt ansvar.
Om Laudato si, pave Frans’ miljøencyklika. Ved sosialteolog Alexander Golding.
- Se program for hele høsten på plakater, flygeblad og hjemmesiden.
- Menigheten har fått ny hjemmeside. Samme adresse som før
(tonsberg.katolsk.no). Ledere for grupper o.a. som har informasjonstips kan
henvende seg til: webmaster.tonsberg@katolsk.no
- Datoer for katekesen skoleåret 2017-18 og påmeldingsskjema finnes på
menighetens nye hjemmeside under vignetten «Katekese». Oppstart for 1.-8.
klasse er lørdag 9. september kl. 11-15. Oppstart for konfirmanter (9. klasse) er
fredag 1. september kl. 18-21 (foreldre møter 18-19).
- Deadline for nyheter til søndagsbladet er hver torsdag kl. 18.
Send nyheter (foreløpig) til: webmaster.tonsberg@katolsk.no
Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk [FRA 1. SEPT.]:
Polsk
– hver søndag kl. 09.00
Litauisk
– første søndag i måneden kl. 14.00
Kroatisk
– første søndag i måneden kl. 16.00
Filippinsk/engelsk
– andre søndag i måneden kl. 14.00
Tamilsk
– tredje søndag i måneden kl. 13.30
Vietnamesisk
– fjerde søndag i måneden kl. 13.30
Kontaktinformasjon:
Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung,
905 25 631, Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no
Menighetsrådsleder: Gunnhild Bærø, 404 08 311, gunnhild.baro@gmail.com
Kirkelige assistenter: Ewald Nebelung (926 11 456), Le Thien Phuong (473 05 606),
Sigurd Hareide (975 21 845)
Vaktmesterteam: Erling Dahle (472 91 546), Nhan Van Tran (958 55 622)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55) eller ved henvendelse til prest.
Kontoret er betjent og kirken er åpen mandag til fredag kl. 10-14.

