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

 

8. oktober 2017 – 27. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 80): 
Herrens vingård er Israels hus.  
 

En vinstokk rykket du opp i Egyptens land. 
Du drev folkeslag bort og plantet den. 
Den strakte sine grener ut mot havet, 
sine skudd helt frem til elven.  

Hvorfor rev du ned gjerdet som vernet den, 
så alle som går forbi kan ribbe den? 
Villsvin fra skogen kan ødelegge den, 
og markens kryp kan fortære den.  

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake, 
se ned fra himmelen. 
Ta deg av din vingård, 
vern om det du har plantet med din høyre hånd. 
Hold din hånd over ham du har ved din høyre, 
Adams sønn som du har fostret.  

Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen, 
så vil vi påkalle ditt navn. 
Herre, Hærskarenes Gud, før oss tilbake, 
la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst.  

Messetider for uke 41: 

SØNDAG 8. oktober (27. 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: Ameer Marbenah og Loan Anh Tran 
Kirkeverter: Anh Tuyet Tran og Nhan Tran 

Ansvarlig for kirkekaffe: Gemma Abila, Nora Nelmida, Maria S Solås 

 



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)  
 
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 
 

SØNDAG, 15. oktober (28. søndag i det alm. kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 3 

11:00 – høymesse 

13:30 – messe på tamilsk 

Lektorer: Irene Sanchez og Ida Frøydis Aglen 

Kirkeverter: Grete Gjerde og Nguyet Nguyen 

Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg A Dahle, Fam Tran 
 

Øvrige kunngjøringer:  

- Boksalg! I menighetssalen har vi et bokskap med bøker for salg. Der finner du 

messebok, salmebok, bønnebøker, barnebøker og andre bøker.  

- 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 5757,00.  

 

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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