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

 

13. mai 2018, 7. søndag i påsketiden 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 103): 

Omkved: Herren har reist sin trone i himmelen.  

Min sjel, lov Herren; 
ja, alt hva i meg er, love hans hellige navn. 
Min sjel, lov Herren; 
glem ikke alle hans velgjerninger.  

For så høy som himmelen er over jorden, 
er hans miskunn mektig over dem som frykter ham. 
Så langt som østen er fra vesten, 
skiller han oss fra våre synder.  

Herren har reist sin trone i himmelen, 
alt er underlagt hans makt. 
Lov Herren, alle hans engler, 
dere veldige i styrke, som lyder hans røst.  

Messetider for 13. mai – 20. mai: 
Søndag 13. mai, 7. søndag i påsketiden 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes (uke 3) 
11.00 – høymesse  
14.00 – filippinsk/engelsk 
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  

Søndag 20. mai, 1. pinsedag 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes  

11.00 – høymesse  

 

Lektorer: Erling Dale, Gro Vittersø 

Kirkeverter: Grethe Nygård, Tine Morland 

Ansvarlig for kirkekaffe: Komité 

 

 



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: 2400.31.19994 (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 

 

Øvrige kunngjøringer:  

- Vi selger rosenkranser og ikon i bokhandelen.  

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

- Vi takker for siste ukes kollekt på kr 6514,- kr 

- 24. mai – første skriftemål for polsk gruppe, førstekommunion, kl 16.00  

- 25. mai – første skriftemål for norsk gruppe, førstekommunion, kl. 16.00 

- 26. mai – førstekommunion kl. 10 på polsk, kl. 12 på norsk.  

- 9. juni – konfirmasjon kl. 11 og kl. 13.  

- Det er tid for å melde seg på sommerleir, se brosjyrer og oppslag på tavla i 

menighetssalen.   

 

 

 

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for mai: 

At det troende lekfolk må oppfylle sin spesielle sendelse ved å bruke kreativitet 

til å svare på utfordringene verden står overfor i dag. 
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