
DEN STILLE UKE OG PÅSKEN 2018 

Palmesøndag, 25. mars 
09.00 messe på polsk 
10.30 laudes (uke 2) 
11.00 HØYMESSE med palmevigsel og prosesjon 

Mandag 26. mars 
18.00 aftenmesse 

Tirsdag 27. mars 
08.00 messe i kapellet 

Onsdag 28. mars 
17.00 anledning til skriftemål 
18.00 aftenmesse med tilbedelse 

Skjærtorsdag, 29. mars 
18.00 AFTENMESSE til minne om Herrens nattverd 
(kollekt til Caritas – ta med fastebøssene her eller annen dag) 
19.30 agapemåltid i menighetslokalet 
20.00 felles tilbedelse på norsk 
20.30 tilbedelse på engelsk 
21.00 på vietnamesisk 
21.30 på polsk  

Langfredag, 30. mars 
11.00 korsveiandakt og skriftemål på polsk 
12.00 retrett på vietnamesisk 
15.00 PASJONSGUDSTJENESTE med korshylling (kollekt til Det hellige land) 
16.30 korsveiandakt 

Påskeaften, lørdag 31. mars 
11.00, 11.30 velsignelse av påskemat 
22.00 PÅSKEVIGILIE (påskenattsmesse) 

Påskedag, søndag 1. april 
09.00 messe på polsk 
10.30 laudes  
11.00 HØYMESSE på norsk 
14.00 messe på litauisk 
16.00 messe på kroatisk 

2. påskedag, mandag 2. april 
11.00 messe i kirken 

Tirsdag 3. april: 18.00 aftenmesse 
 
Onsdag 4. april: 18.00 aftenmesse med tilbedelse 
 
Torsdag 5. april: 08.00 messe i kapellet 
 
Fredag 6. april: 18.00 aftenmesse 
 
Lørdag 7. april: 18.00 søndagsmesse 
 
Søndag 8. april, 2. søndag i påsketiden: Vanlige messetider for søndag  

 

 

  



 

Øvrige kunngjøringer:  

- 8. april etter messen blir det årsmøte i menigheten. Da håper vi så mange som 

mulig har anledning til å delta. Menighetsrådet orienterer om hva som er gjort 

siste år, om utbyggingsplaner og om økonomi.  

- Har noen gamle bilder av kirken, særlig av kirkerommet før ombyggingen på 

1970-tallet? Send til webmaster.tonsberg@katolsk.no eller ta med til 

kirkekontoret. 

- Vi takker for siste ukes kollekt på 4070,- kr og for inntekt fra salg av vafler og 

vårruller til fasteaksjonen på totalt 8765 kr som er oversendt Caritas.  

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for mars: 

At Kirken må innse at det haster med formasjon av åndelig dømmekraft, både 

på det personlige plan og i fellesskapssammenhenger. 

For april: At økonomer må ha mot til å forkaste ethvert ekskluderende 

økonomisk system og vite hvordan man åpner nye veier. 

Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 

Polsk    – hver søndag kl. 09:00 

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: 

Lørdag kl. 18.00 feires søndagsmesse i kirken. 

Mandag, tirsdag og torsdag: 08.00 i søstrenes kapell. 

Onsdag og fredag: 18.00 – aftenmesse i kirken (sakramentstilbedelse etter messen onsdag) 

Fjerde onsdag i måneden kl. 15.30 – filippinsk/engelsk messe i Horten metodistkirke 

Kontaktinformasjon:  

Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung,  

905 25 631, Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no 

Menighetsrådet: Gunnhild Bærø, 40408311, gunnhild.baro@gmail.com  

 

Kirkens vippskontoer og bankkonto: 

Kollekt: 92258, kirkekaffe: 92259, byggefond: 92260, bøker: 130968, trykk Betal 

Bankkonto: 2400.31.1994 (DNB) 

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: 917 95 671. Epost: tonsberg@katolsk.no Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 
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