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

 

21. januar 2018, 3. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 25): 
Omkved: Herre, vis meg dine veier.  

Herre, vis meg dine veier 
og lær meg dine stier. 
La din sannhet lære og lede meg. 
Du er min frelser, hele dagen venter jeg på deg.  

Kom ihu din godhet, din miskunn, Herre, 
for den er fra evighet. 
Glem min ungdoms synder, 
se til meg, Herre, i din kjærlighet.  

Herren er god og rettvis, 
derfor viser han syndere veien. 
Til sannhet leder han de små 
og fører dem frem på sin vei.  

Messetider for 21.-28. januar: 
Søndag 21. januar, 3. søndag i det alminnelige kirkeår 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 3 
11:00 – høymesse  
13:30 – messe på tamilsk 
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  

Søndag 28. januar, 4. søndag i det alminnelige kirkeår  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 3 
11:00 – høymesse  
13:30 – messe på vietnamesisk 
Lektorer: Irene Sanchez og Finn Tony Lysell 
Kirkeverter: Grete Gjerde og Nguyet Nguyen 
Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, 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 
Filippinsk/engelsk       – fjerde søndag i måneden kl. 15:30 i Horten metodistkirke 
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), Phuong Le Thien (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:  
- torsdag 25. januar Caritasmesse kl. 12:00 med samling i menighetssalen 
etterpå.  
- Trenger du skyss til kirken? Ta kontakt med en i Caritasgruppa. Se oppslag i 
menighetssalen og mer informasjon på kirkens nettside tonsberg.katolsk.no 
- Torsdag 25. januar kl. 19:00 – Katolsk forum, Peder Solberg – Hva er da et 
menneske? En katolsk humanisme for vår tid 
- Fredag 2. februar, festen for Herrens fremstilling 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 siste ukes kollekt på 4351,- kr 
 
- Kirkens vippskontoer og bankkonto: 
Kollekt: 92258, kirkekaffe: 92259, byggefond: 92260, bøker: 130968, trykk Betal 
Bankkonto: 2400.31.1994 (DNB) 
 
Pavens bønneintensjoner for januar: 
At kristne og andre religiøse minoriteter må være i stand til å praktisere troen 
sin i full frihet. 

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

