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

 

19. november 2017 – 33. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 128): 
Omkved: Salig den som frykter Herren, 
som vandrer på hans veier.  

Salig den som frykter Herren, 
som vandrer på hans veier. 
Frukten av dine henders arbeide skal du nyte, 
lykkelig er du, det går deg vel.  

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk 
inne i ditt hus. 
Dine barn er som oljekvister 
omkring ditt bord.  

Se, slik blir den mann velsignet, 
som frykter Herren. 
Herren velsigne deg fra Sion, 
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager!  

Messetider for uke 47: 
SØNDAG 19. november (33. søndag i det alminnelige kirkeår):  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 1 
11:00 – høymesse  
15:30 – messe på tamilsk 
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 26. november (Kristi kongefest): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 2 

11:00 – høymesse  

 

Lektorer: Hilde O’Hanlon, Reidun Antonsen 

Kirkeverter: Nguyet Nguyen, Adelaide Lien 

Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg Alise Dahle, Fam Tran 



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: 
- Velkommen til konsert – Til Marias ære – søndag kl. 19:00 i kirka 

- Lørdag 25.11 messe på vietnamesisk – Hl. Andreas Dung-Lac & hans ledsagere 
Merk! Ingen messe på vietnamesisk søndag 26.11 

- Caritasmesse torsdag 30.11 kl. 12:00, etterfulgt av Caritaskafé 

- Vil du være med på julespill? Ta kontakt med Helene Ranek 

- Kirken har adventsretrett 8. – 10. desember. Tema er Nåde – og det er sr 
Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet som holder foredragene for oss. Mer 
informasjon kommer!  

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr. 5018,00 

 

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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