SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no
10. september 2017 – 22. søndag i det alminnelige kirkeår
Dagens responsoriesalme (fra Salme 95):
Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter!
Kom, la oss juble for Herren,
rope av glede for Gud vår frelse.
La oss tre frem for hans åsyn med lovsang,
synge hans pris med salmer.
Kom, la oss tilbe og kaste oss ned,
knele for Herrens, vår skapers åsyn.
For han er vår Gud,
vi er det folk han fører, den hjord han leder.
Lytt til hans røst i dag,
forherd ikke deres hjerter,
som på fristelsens dag i ørkenen,
da deres fedre satte meg på prøve,
skjønt de hadde sett min gjerning.
Messetider for uke 37:
SØNDAG 10. september (23. søndag i det alminnelige kirkeår):
09:00 – messe på polsk
10:30 – laudes, uke 3
11:00 – høymesse
14:00 – messe på filippinsk/engelsk
Lektorer: Tine Morland og Kim Chi Tran
Kirkeverter: Eiril Jakovesi og Bong Ae Steinnes
Mandag 11. september: 08:00 – messe i kapellet
Tirsdag 12. september: 08:00 – messe i kapellet
Onsdag 13. september: 18:00 – aftensmesse med tilbedelse
Torsdag 14. september, KORSETS OPPHØYELSE, fest: 18:00 – aftenmesse
Fredag, 15. september: 18:00 – aftenmesse
Lørdag, 16. september: 18:00 – søndagsmesse

SØNDAG 17. september (24. søndag i det alminnelige kirkeår):
09:00 – messe på polsk
10:30 – laudes, uke 4
11:00 – høymesse
13:30 – messe på tamilsk
Lektorer: Hilde O´Hanlon og Reidun Antonsen
Kirkeverter: Grete Gjerde og Grethe Nygård
Øvrige kunngjøringer:
- Takk til Erling Dahle og Nhan Van Tran som har laget nytt tak til
redskapsboden og spart menigheten for mye penger!
- Katolsk forum 20. september kl. 19-21, biskop Bernt Eidsvig: Økumeniske
gleder og ergrelser – fem hundre år etter reformasjonens begynnelse (Hele
høstprogrammet finnes på hjemmesiden). NB! Biskopen feirer 18-messen i
kirken før foredraget!
- Caritaskafé 28. september kl. 12.00, se oppslag i menighetssalen og
informasjon på hjemmesiden.
- Deadline for nyheter til søndagsbladet er hver onsdag kl. 12. Send nyheter
(foreløpig) til: webmaster.tonsberg@katolsk.no
Pavens bønneintensjoner for september:
At våre menigheter, med misjonens ånd som drivkraft, må være steder hvor
troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig.
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 (10.30-10.50) eller ved henvendelse til
prest. Kontoret er betjent og kirken er åpen mandag til fredag kl. 10-14.
Kontortelefon: 33 31 19 49. Epost: tonsberg@katolsk.no Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no

