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

 

17. desember 2017 – 3. søndag i advent (m/messetider for julehøytiden) 

Dagens responsoriesalme (fra Lukas 1): 
Omkved: Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser. 

Min sjel lovpriser Herren, 
min ånd fryder seg i Gud, min Frelser. 
For han så til sin ringe tjenerinne, 
fra nå av skal alle slekter prise meg salig. 

Han, Den Mektige, har gjort store ting mot meg. 
Hellig er hans navn. 
Hans miskunn hviler fra slekt til slekt 
over dem som frykter ham. 

Sultne mettet han med gode gaver, 
rikfolk ble sendt tomhendt bort. 
Han tok seg av Israel, sin tjener, 
og glemte ikke sin miskunn. 

Messetider for uke 51, 52 og uke 1 – 17. desember til 7. januar: 
SØNDAG 17. desember, 3. søndag i advent (år B) 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes, uke 3 
11:00 – høymesse  
13:30 – tamilsk messe 
Ordinære messetider for ukedagene i uke 51 – se grått felt bak.  

SØNDAG 24. desember, 4. søndag i advent/julaften 

09:00 – messe på polsk 

10:30 – laudes, uke 4 

11:00 – høymesse 

15:00 – julemesse på litauisk 

22.30 – julenattsandakt ved kirkekoret og organist Svein Erik Tandberg 

23:00 – midnattsmesse  

MANDAG 25. desember, 1. juledag 

09:00 – julemesse på polsk 

10:30 – laudes 

11:00 – julemesse 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Informasjon om dette kommer tilbake 7. januar.  
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 

 

TIRSDAG 26. desember, 2. juledag 

11:00 – messe på norsk 

14:00 – julemesse på vietnamesisk 

Fra onsdag 27. til lørdag 30.12.2017 – juleoktaven 

18:00 – messe på norsk 

LØRDAG 30.12.2017 

18:00 – søndagsmesse på norsk 

SØNDAG 31.12.2017 – Den hellige familie/nyttårsaften: 

09:00 – søndagsmesse på polsk 

11:00 – høymesse på norsk 

MANDAG 1.1.2018 – Høytiden for Guds hellige mor Maria/nyttårsdag: 

11:00 – høymesse på norsk 

Ordinære messetider for øvrige ukedager i uke 1 – se grått felt nedenfor.  

LØRDAG 6.1.2018 – Herrens åpenbaring 

18:00 – høymesse på norsk 

SØNDAG 7.1.2018 – Herrens dåp 

09:00 – messe på polsk 

11:00 – høymesse på norsk med julespill 

Etter messen er det juletrefest i menighetssalen. Vi inviterer spesielt alle 

barnefamilier til å delta. Det blir servering, gang rundt juletreet og De hellige 

tre konger kommer og tar barna med til krybben for å hilse på det lille barnet 

som er født. 

Merk datoer for katolsk forum i januar: torsdag 11. og torsdag 25. januar, mer 

informasjon kommer på hjemmesiden og i søndagsbladet 7. januar. 
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