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

 

3. desember 2017 – 1. søndag i advent 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 80): 
Omkved: Vekk opp din makt og kom. 

Hør oss, Israels hyrde, 
åpenbar din herlighet for Israels barn. 
Vis oss din makt og velde 
og kom oss til hjelp.  

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake, 
se ned fra himmelen. 
Ta deg av din vingård, 
vern om det du har plantet med din høyre hånd.  

Hold din hånd over ham du har ved din høyre, 
Adams sønn som du har fostret. 
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen, 
så vil vi påkalle ditt navn.  

Messetider for uke 47: 
SØNDAG 3. desember, 1. søndag i advent (år B) 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 1 
11:00 – høymesse  
12.:30 – afrikansk/engelsk messe 
14:00 – litauisk messe 
16:00 – kroatisk messe 
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 10. desember (2. søndag i advent) 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 2 

11:00 – høymesse  

14:00 – messe på filippinsk/engelsk 

Lektorer: Gro Vittersø og Ola Breivega 

Kirkeverter: Tine Morland og Ildikó Király 

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 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 julegavene dine i vår lille bokhandel! – bøker for voksne og for barn.  

- Støtt Adventsaksjonen som ungdommene arrangerer hver søndag fram til jul. 

I år gjelder det Sri Lanka og Trygg mat for en sikker framtid.  

På Sri Lanka lever syv av ti på landsbygda hvor de dyrker jorda, og andelen fattige er høyere 

her enn i byene. Et svært skadelig overforbruk av giftige sprøytemidler gjennom lang tid truer 

helsen til barn og voksne på øya. Dette arbeider Caritas Norge for å endre gjennom å gi 

opplæring i bærekraftig jordbruk uten kjemiske sprøytemidler. De har drevet programmer i 

tre regioner, og resultatet er at folk dyrker mer mat, sunn mat og får inntekt av 

grønnsakssalg og husdyrhold.  

Oppfordringen fra ungdommene er klar: Gi din støtte til dette! 

- 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. Starter med høymesse på 
høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, fredag 8/12 kl. 18. 
- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr. 5578,00 

Pavens bønneintensjoner for desember: 

At eldre må anvende sin visdom og erfaring til å spre troen og forme nye 

generasjoner, med støtte fra familier og kristne fellesskap. 
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