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

 

26. november 2017 – Kristi kongefest 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 23): 
Omkved: Herren skal være deres hyrde 
og føre dem til livets kilde.  

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod; 
han lar meg ligge på grønne enger.  

Han fører meg til vann der jeg får hvile 
og gir meg nye krefter. 
Han leder meg på rette stier, 
så jeg kan ære hans navn.  

Du dekker mitt bord for fiendens øyne 
og salver mitt hode med olje, 
mitt beger er fylt til randen.  

Bare miskunn og det som godt er, 
skal følge meg alle dager, 
og jeg skal bo i Herrens hus 
gjennom lange tider.  

Messetider for uke 46: 
SØNDAG 26. november, Kristi kongefest:  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 2 
11:00 – høymesse  

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 3. desember (1. søndag i advent): 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 3 

11:00 – høymesse  

Kirkeverter: Grethe Nygård og Adeleide Lien 

Lektorer: Astri Blixhavn og Ellinor Hilberg 

Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu, Nguyet Nguyen, Thao Heinesen 



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: 

- Kjøp dine julegaver i vår lille bokhandel! – bøker for voksne og for barn. 

Første uke i desember kommer nye Segl til bokhandelen vår. Bestill gjerne med 

SMS på telefon 40408311/Gunnhild! Heftet koster 298 kr. 
 

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

- Torsdag 31. november er det igjen tid for Caritasmesse. Messen finner sted i 

kirken kl. 12.00. Etter messen er det hyggelig sammenkomst i menighetssalen. 

Vi får litt å bite i og Per Evtun holder foredraget "Kristen kunst. Hvordan 

begynte det". Alle er hjertelig velkommen! 

- 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. 
Program ligger bak i kirka og i menighetssalen.  

- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr. 3648,00 

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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