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

 

22. april 2018, 4. søndag i påsketiden 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 118): 

Omkved: Stenen bygningsmennene vraket, 

er blitt til hovedhjørnesten.  

Lovpris Herren for han er god, 
evig er hans kjærlighet! 
Bedre å håpe på Herren 
enn å sette sin lit til mennesker. 
Bedre å ta sin tilflukt til Herren 
enn å stole på jordens mektige.  

Jeg takker deg, du hørte min bønn. 
Du ble meg til frelse. 
Stenen bygningsmennene vraket, 
er blitt til hovedhjørnesten. 
Dette er Herrens verk. 
Det er underfullt i våre øyne.  

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! 
Vi velsigner dere fra Herrens hus. 
Du er min Gud, jeg vil prise deg. 
Jeg takker deg som har hørt min bønn. 
Lovpris Herren for han er god, 
evig er hans kjærlighet!  

Messetider for 22. – 29. april: 
Søndag 22. april, 4. søndag i påsketiden 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes (uke 4) 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på vietnamesisk 
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  
Merk: Onsdag 25. april kl. 18.00: Messe, festen for evangelisten Markus  

Søndag 29. april, 5. søndag i påsketiden 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes (uke 1) 



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. 17.00 – 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 

 

11.00 – høymesse  

Lektorer: Irene Sanchez, Finn Tony Lysell 

Kirkeverter: Ildikó Király, Eiril Jakovesi 

Ansvarlig for kirkekaffe: Halina Wasielewska, Agnieszka 

 

Øvrige kunngjøringer:  

- Caritasmesse torsdag 26. april kl. 12.00. Allsang og kaffe i menighetssalen 

etterpå.  

- På Kristi himmelfartsdag, torsdag 10. mai, blir det igjen menighetsutflukt til 

Karlsvika naturskole etter høymessen kl. 11. Nærmere informasjon kommer. 

- I mai måned er det rosenkransbønn kl. 17.30 hver onsdag og fredag 

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

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

- Er dette noe for deg – eller noen du kjenner? Høsten 2018 starter det opp en 

katolsk bibelskole i Bergen. Se brosjyre bak i kirka.  

- Vi takker for siste ukes kollekt på 5 236,- kr 

 

Pavens bønneintensjoner for april: 

At økonomer må ha mot til å forkaste ethvert ekskluderende økonomisk system 

og vite hvordan man åpner nye veier. 
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