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

 

10. desember 2017 – 2. søndag i advent 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 85): 
Omkved: La oss få kjenne din miskunn, Herre. Gi du oss din frelse.  

Jeg vil høre hva Herren sier, 
Guds tale er fred for hans folk, hans venner, 
for dem som vender sitt hjerte mot ham. 
Hans frelse er nær den som frykter ham, 
hans herlighet skal bo i vårt land.  

Kjærlighet skal møte troskap, 
rettferd skal favne fred, 
troskap spire frem av jorden, 
rettferd bøye seg ned fra himmelen.  

Det er Herren som gir lykken, 
og jorden gir sin grøde. 
Rettferd går foran hans åsyn. 
Hvor han går, følger fred i hans spor.  

Messetider for uke 48: 
SØNDAG 10. desember, 2. søndag i advent (år B) 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 2 
11:00 – høymesse  
14:00 – filippinsk/engelsk messe 
 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak.  

SØNDAG 17. desember (3. søndag i advent) 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 3 

11:00 – høymesse  

13:30 – messe på tamilsk 

Lektorer: Tine Morland og Kim Chi Tran 

Kirkeverter: Eiril Jakovesi og Bong Ae Steinnes 

Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jakovesi, Gro Vittersø 



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.  

- Messer for julehøytiden er publisert på menighetens hjemmeside 
- Vi takker for den siste ukes kollekt på til sammen: kr.6667,00 

 

 

 

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. 

mailto:Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no
mailto:gunnhild.baro@gmail.com
mailto:tonsberg@katolsk.no
http://tonsberg.katolsk.no/
mailto:webmaster.tonsberg@katolsk.no

