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

 

1. oktober 2017 – 26. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 25): 
Herre, kom din miskunn ihu, din pakt med våre fedre. 

Herre, vis meg dine veier 
og lær meg dine stier. 
La din sannhet lære og lede meg. 
Du er min Frelser, hele dagen venter jeg på deg. 

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, 
for den er fra evighet. 
Glem min ungdoms synder, 
se til meg, Herre, i din kjærlighet. 

Herren er god og rettvis, 
derfor viser han syndere veien. 
Til sannhet leder han de små 
og fører dem frem på sin vei. 

Messetider for uke 40: 
SØNDAG 1. oktober (26. søndag i det alminnelige kirkeår):  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 2 
11:00 – høymesse 
12:30 – messe på afrikansk/engelsk 
14:00 – messe på litauisk 
16:00 – messe på kroatisk 
Lektorer: Erling Dahle og Helen Ranek 
Kirkeverter: Ildiko Kiraly og Eiril Jakovesi 
 

OBS! Tirsdag 3. oktober til torsdag 5. oktober, ingen messer. Faste tider for 
ukemesser er flyttet til grått felt bak. 

SØNDAG, 8. oktober (27. søndag i det alm. kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 3 

11:00 – høymesse 

13:30 – messe på filippinsk/engelsk 

Lektorer: Ameer Marbenah og Loan Anh Tran 

Kirkeverter: Anh Tuyet Tran og Nhan Tran 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Polsk    – hver søndag kl. 09.00 
Afrikansk/engelsk       – første søndag i måneden kl. 12.30  
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 
 
Faste tider for ukemesser: 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08:00 – messe i søstrenes kapell 
Onsdag og fredag: 18:00 – aftenmesse i kirken  
(sakramenstilbedelse etter messen onsdager) 
 
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 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 
 

Øvrige kunngjøringer:  

- Boring av tre hull bak kirken for ny og miljøvennlig jordvarmeløsning er 

fullført. Nå gjenstår å gjøre klart for kopling og installering i kirke og 

menighetssal.  

- St Olav forlag i samarbeid med fransiskanerne inviterer til lansering av Frans 

av Assisis skrifter 3. oktober kl. 18.00 i St Hallvard kirke. Se oppslag.  

- Hjelp til med søppelsorteringen! I menighetssalen er det lagt til rette for 

sortering av biologisk avfall, plast, papir og rest. Spør om du lurer på noe!   

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr 6029,00 som går til 

Caritas høstaksjon til bekjempelse av sult. I tillegg kommer inntekten fra 

kirkekaffen på kr 2405,00 som også går til Caritas.  

 

 

Pavens bønneintensjoner for oktober: 

At alle arbeidere må oppleve å bli respektert og at rettighetene deres beskyttes, 

og at arbeidsledige må få mulighet til å bidra til det felles gode.  
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