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

 

22. oktober 2017 – 29. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 96): 
Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er han opphøyet. 

Syng en ny sang for Herren, 
syng for Herren, all jorden! 
Forkynn for hedninger hans ære, 
hans under for alle folk. 

Herren er stor og høylovet, 
mer å frykte enn alle guder. 
Folkenes guder er intet. 
Herren er himmelens skaper. 

Folkeslag og slekter, 
gi Herren ære og pris. 
Gi Herren den ære vi skylder hans navn, 
kom til hans forgård med gaver. 

Tilbe Herren i hellig skrud, 
bev for hans åsyn, all jorden. 
Si til folkene: Herren er konge. 
Han dømmer folkene med rettferd 

Messetider for uke 43: 
SØNDAG 22. oktober (29. søndag i det alminnelige kirkeår):  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 1 
11:00 – høymesse 
13:30 – messe på vietnamesisk 
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 29. oktober (30. søndag i det alm. kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 2 

11:00 – høymesse (barne- og familiemesse) 
 

Lektorer: Nelle Ranek og Erling Dahle 

Kirkeverter: Bong Ae Steinnes og Adelaide Lien  

Ansvarlig for kirkekaffe: Agnes og Hector, Robert og Kavida 



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 (sakramentstilbedelse etter messe onsd.) 
 
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 
Vippsnummer kollekt: … Vippsnummer kirkekaffe … 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 

 

Øvrige kunngjøringer: 

- Katolsk forum i samarbeid med Tønsberg kirkeakademi og Tønsberg 

domprosti mandag 23. oktober kl. 19.00 i Solvangkirken, høgskolelektor Sigurd 

Hareide: Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen? I tillegg blir 

det intervju med forfatter Ola Breivega om boken Lutheri! Magister Kristofers 

memoarar, en historisk roman med handling fra motreformasjonens Tønsberg 

og Skandinavia. Kr. 100,- i inngangspenger på dette fellesarrangementet. 

 

- Ledig stilling som renholder i kirken. Se utlysning på tavla i menighetssalen. 

 

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr 4907,00. 

 

 

 

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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