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

 

7. januar 2018 – Herrens dåp 

Dagens responsoriesalme (fra Jesaia 12): 
Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilder.  

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke. 
Herren er min sang, min styrke og min frelse. 
Med glede skal dere øse 
av frelsens kilde.  

Takk Herren, påkall hans navn, 
gjør kjent blant folkene hans gjerning, hans store navn. 
Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting, 
gjør det kjent for hele jorden. 
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion, 
stor er Israels Hellige i deres midte.  

Messetider for uke 2: 
Søndag 7. januar, Herrens dåp 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 2 
11:00 – høymesse (m/julespill og deretter juletrefest) 
12:30 – messe på afrikansk/engelsk 
14:00 – messe på litauisk 
16:00 – messe på kroatisk 
Ordinære messetider for ukedagene i uke 2 – se grått felt bak.  

Søndag 14. januar, 2. søndag i det alminnelige kirkeår  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 2 
11:00 – høymesse  
14:00 – messe på filippinsk/engelsk 
Lektorer: Erling Dahle og Hannah Hareide 
Kirkeverter: Ildikó Király og Eiril Jakovesi 
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:  
- 11. januar – Katolsk forum, Dag Øivind Østereng holder foredrag i 
menighetssalen kl. 19:00 med tittelen: Fra Luther til Peter – en pilegrims 
bekjennelser, se mer info på hjemmesida vår: tonsberg.katolsk.no 
- 12. januar: katekese for konfirmanter 
- 13. januar: katekese for barn kl. 11:00  
- 13. januar: barnemesse kl. 14:00 
- 25. januar – Katolsk forum, Peder Solberg – Hva er da et menneske? En 
katolsk humanisme for vår tid 
- 2. februar, dagen for Herrens framstilling i tempelet (kyndelsmesse) er det 
messe kl 18:00 med påfølgende fest i menighetssalen etterpå (ca 19:00). Som 
vanlig tar vi med oss mat og drikke til felles bord. Alle er velkommen! 
- Hold også av tidspunktet for fasteretretten 16. – 18. mars med p. Hallvard 
Hole. Mer info kommer.  
- Vi takker for kollekter i juletiden på 24 515,- kr 

 
 
 
 
Pavens bønneintensjoner for januar: 
At kristne og andre religiøse minoriteter må være i stand til å praktisere troen 
sin i full frihet. 
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