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

 

3. juni 2018, høytiden for Kristi legeme og blod 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 116): 
Omkved: Frelsens kalk vil jeg løfte og påkalle Herrens navn.  

Messetider for 3. juni – 10. juni: 

Søndag 3. juni, høytiden for Kristi legeme og blod 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 2 

11.00 – høymesse, deretter sakramentprosesjon 

14.00 – messe på litauisk 

16-00 – messe på kroatisk 

 

Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak. Merk følgende:  

- Mandag 4. juni og tirsdag 5. juni – ingen messe 

- Torsdag 7. juni, aftenmesse kl. 18.00 i kirken  

- Fredag 8. juni – Jesu hjertefest (høytid) 

- Lørdag 9. juni utgår søndagsmessen kl. 18 pga. konfirmasjonsmesser tidligere 

på dagen kl. 11 og kl. 13 og litauisk bryllupsmesse kl. 15 

 

Søndag 10. juni, 10. søndag i det alminnelige kirkeår 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 3 

11.00 – høymesse 

14.00 – messe på filippinsk/engelsk 

 

Lektorer: Hilde O’Hanlon, Beatriz Svorstøl 

Kirkeverter: Ildikó Király, Eiril Jakovesi 

Ansvarlig for kirkekaffe: Halina Wasielewska, Agnieszka 

 

Øvrige kunngjøringer:  

- Konfirmasjon lørdag 9. juni 2018 ved generalvikar i Oslo katolske 

bispedømme, mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai (totalt 24 konfirmanter, 

alfabetisk liste med fordeling på to messer): 



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 

 

- 13 konfirmanter kl. 11: 

Hallvard Hareide, Wiktoria Herman, Veronica Klæboe, Oskar Kościuszkiewicz, 

Oskar Laskowski, Mateusz Miziolek, Precieux Mukubu, Juliana Nazareno, Emilie 

Pham, Wiktoria Agata Pilarska, Aleksander Dariusz Reszke, Aaliyah Soriano, 

Diem Kieu Ha Vo 

 

- 11 konfirmanter kl. 13: 

Alexandra Pajac Bye, Chukwuemeka Chinweoda, Daniel Do, Thomas Hem-

Larsen, Oliwier Jagus, Mikolaj Juliusz Kopanski, Stanislovas Mockus, Andrea 

Pedersen, Raphael Magne Stenhaug, Adrian Szymanski, Isabelle Wetlesen 

  

- Vi takker for siste ukes kollekt på kr 5773,- 

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

menighetssalen.   

 

 

Pavens bønneintensjoner for juni: 

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende på et vis som 

respekterer andres forskjellighet. 
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