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

 

27. mai 2018, Den hellige treenighet 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 33): 

Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren.  

Herrens ord er sannhet, 
han er trofast i all sin gjerning. 
Han elsker rett og rettferd. 
Jorden er full av Herrens miskunn.  

Himlene er skapt ved hans ord, 
all deres hær ved hans ånde. 
For han taler, og det skjer, 
han byder, og det står der.  

Herrens øye hviler over dem som frykter ham, 
som bier på hans miskunn, 
for å fri deres sjel fra døden, 
holde dem i live på nødens dag.  

Vår sjel ser hen til Herren. 
Han er vårt skjold og vår hjelper. 
Herre, la din miskunn hvile over oss, 
for vi setter vår lit til deg.  

Messetider for 27. mai – 3. juni: 

Søndag 27. mai, høytiden for Den hellige treenighet 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 1  

11.00 – høymesse 

13.30 – messe på vietnamesisk 

Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  

 

Søndag 3. juni, høytiden for Kristi legeme og blod 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 2 

11.00 – høymesse 



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 

 

14.00 – litauisk messe 

16.00 – kroatisk messe 

Lektorer: Tine Morland, Ola Breivega 

Kirkeverter: Anh Tuyet Tran, Nhan Tran 

Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, Gro Vittersø 

 

Øvrige kunngjøringer:  

- Caritasmesse torsdag 31. mai kl. 12.00. Per Evtun holder foredrag om kunsten 

i Roma i menighetssalen etterpå.  

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

- Vi takker for siste ukes kollekt på kr 5090,- kr og for 12452,- kr som kom inn 

på salg på internasjonal dag. I tillegg kommer vipps som vi ikke har oversikt 

over ennå.  

- 3. juni – Valg av nytt menighetsråd. Det er mulig å forhåndsstemme fra 27. 

mai på menighetskontoret.  

- 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.   
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