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

 

5. november 2017 – 31. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 131): 
Omkved: Bevar meg, Herre, i din fred!  

Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, 
mine øyne er ikke stolte. 
Jeg sysler ikke med store ting, 
med det som er over min evne.  

Jeg har roet min sjel, 
som avvendt barn hos sin mor. 
Som barnet på morens fang, 
slik faller min sjel til ro.  

Stol på Herren, Israel, 
fra nå og til evig tid!  

Messetider for uke 45: 
SØNDAG 5. november (31. søndag i det alminnelige kirkeår):  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 3 
11:00 – høymesse 
12:30 – afrikansk/engelsk 
14:00 – litauisk 
16:00 – kroatisk  
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 12. november (32. søndag i det alm. kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 4 

11:00 – høymesse  

14:00 – messe på filippinsk/engelsk 

Lektorer: Ola Breivega og Gro Vittersø 

Kirkeverter: Eiril Jakovesi og Ildiko Kiraly 

Ansvarlig for kirkekaffen: Halina Wasielewska, Agnieszka 

 



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 i søstrenes kapell. 
Onsdag og fredag: 18:00 – aftenmesse i kirken (sakramentstilbedelse etter messe onsdag) 
 
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 

 

Øvrige kunngjøringer: 
- Onsdag 8. november kl 19:00, katolsk forum 
Fra avl til design. Mennesket i endring? 
Hvordan utfordrer nye bioteknologiske muligheter og filosofiske strømninger 
menneskeverdet i vår tid? Vi er i ferd med å få «baby med bytterett». Hva er 
problemet? Eivor Andersen Oftestad er kirkehistoriker og forfatter av boken Vi 
lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (Frekk forlag, 2016).  Hun er 
engasjert i offentlige debatter blant annet om menneskeverd og sortering.  
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter) 
 
- Fredag 10. november kl 19:00, katekese for konfirmanter 
- Lørdag 11. november kl 11:00, katekese for barn 
- Lørdag 11. november kl 14:00, barnemesse 

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr 6994,00. 

 

Pavens bønneintensjoner for november: 

At kristne i Asia må bære vitnesbyrd om evangeliet i ord og handling ved å 

fremme dialog, fred og gjensidig respekt, særlig i forhold til dem som tilhører 

andre religioner. 
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