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

 

24. september 2017 – 25. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 145): 

Herren er nær den som roper, som ærlig kaller på ham.  

Fra dag til dag vil jeg love deg, 

evig og alltid prise ditt navn. 

Herren er stor og høylovet, 

hans storhet kan ingen lodde.  

Nådig og barmhjertig er Herren, 

langmodig og rik på miskunn. 

Herren er god mot alle, 

hans miskunn favner hele hans verk.  

Herren er rettvis i all sin ferd, 

hellig i all sin gjerning. 

Herren er nær den som roper, 

som ærlig kaller på ham.  

 

Messetider for uke 39: 

SØNDAG 24. september (25. søndag i det alminnelige kirkeår):  

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 1 

11:00 – høymesse 

13:30 – messe på vietnamesisk 

Lektorer: Beatriz Svorstøl og Bong Ae Steinnes 

Kirkeverter: Nguyet Nguyen og Tine Morland 

 

Mandag 25. september 08:00 - messe i kapellet 

Tirsdag 26. september 08:00 - messe i kapellet 

Onsdag 27. september 18:00 - aftenmesse med tilbedelse 

Torsdag 28. september 08:00 - messe i kapellet 

Fredag 29. september 18:00 - aftenmesse 

Lørdag 30. september 18:00 - søndagsmesse 

 

 



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 

 

SØNDAG 1. oktober (26. søndag i det alminnelige kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 2 

11:00 – høymesse 

14:00 – messe på litauisk 

16.00 – messe på kroatisk 

Lektorer: Erling Dahle og Helene Ranek 

Kirkeverter: Ildiko Kiraly og Eiril Jakovesi 

 

Øvrige kunngjøringer: 

- Caritaskafé 28. september kl. 12.00, se oppslag i menighetssalen og på 

hjemmesiden. 

- Benytt menighetens hjemmeside (tonsberg.katolsk.no).  

- Ledere for grupper o.a. som har informasjonstips kan henvende seg til: 

webmaster.tonsberg@katolsk.no 

- Deadline for nyheter til søndagsbladet er hver torsdag kl. 18. Søndagsbladet 

deles ut i søndagsmessene og legges ut på hjemmesiden hver uke. 

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. 

mailto:Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no
mailto:gunnhild.baro@gmail.com
mailto:tonsberg@katolsk.no
http://tonsberg.katolsk.no/
mailto:webmaster.tonsberg@katolsk.no
mailto:webmaster.tonsberg@katolsk.no

