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

 

12. november 2017 – 32. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 63): 
Omkved: Min sjel tørster etter den levende Gud, 
når kan jeg tre frem for hans åsyn?  

Gud, du min Gud, deg søker jeg, 
min sjel tørster etter deg. 
Mitt kjød lengter etter deg 
som den uttørrede jord etter regn.  

Vis deg i din helligdom, 
at jeg kan se din makt og ære. 
For din miskunn er bedre enn livet, 
min munn skal synge din pris.  

Slik vil jeg love deg hele mitt liv, 
løfte mine hender og prise ditt navn. 
Min sjel mettes som av utsøkte retter, 
når tungen jubler din pris.  

Jeg kommer deg ihu på mitt leie, 
tenker på deg hver nattevakt. 
For du er min hjelp. 
Jeg jubler i skyggen av dine vinger.  

Messetider for uke 45: 
SØNDAG 12. november (33. søndag i det alminnelige kirkeår):  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 4 
11:00 – høymesse  
14:00 – filippinsk/engelsk 
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 19. november (33. søndag i det alm. kirkeår): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 1 

11:00 – høymesse  



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 
 

15:30 – messe på tamilsk, MERK TIDEN! 

Lektorer:Tine Morland, Kim Chi Tran 

Kirkeverter: BongAe Steinnes, Grete Gjerde 

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

 

Øvrige kunngjøringer: 
- fredag 17. nov, festen for Hl Elisabeth av Ungarn 

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr. 6780,00 

 

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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