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

 

17. juni 2018, 11. søndag i det alminnelige kirkeår 
 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 92): 
Omkved: Det er godt å prise Herren.  

Det er godt å prise Herren, 
lovsynge ditt navn, du Høyeste, 
forkynne din nåde ved morgengry, 
din trofasthet hele natten.  

De rettferdige skal blomstre som palmen, 
vokse som seder på Libanon. 
De er plantet i Herrens hus. 
I hans forgård skal de blomstre.  

Selv grånende bærer de frukt, 
gir ikke tegn til å visne. 
De forkynner at Herren er rettvis, 
han er min klippe, han svikter ikke.  
 
Messetider for 17. juni – 24. juni: 
Søndag 17. juni, 11. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 4 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på tamilsk 
Ordinære messetider for ukedagene – se grått felt bak. 
Merk følgende: Ingen messe mandag, tirsdag aftenmesse i kirken 
 
Søndag 24. juni, Den hellige Johannes Døperens fødsel 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på vietnamesisk 
Lektorer: Ildikó Kiralý og Edmund Brobakke  
Kirkeverter: Nguyet Nguyen og Adeleide Lien 

Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg Dahle, Fam Tran 



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:  
- Torsdag 21. juni, Caritasmesse kl. 12.00, og etter messen er det hyggelig 
samvær i menighetssalen. 
- I juli holder kontoret åpent mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 – 12.00. 
Torsdager og fredager er det stengt. 
- P. Johannes V. M. Hung har ferie fra 09. juli til 11. august. I denne perioden er 

det ingen messe i ukedagene. 

- For nasjonale messer gjelder følgende: 

Filippinsk - ingen messe i august, gjelder også i Horten 

Kroatisk - ingen messe i august 

Litauisk -  ingen messe i august 

Polsk - ingen messe i juli og august 

Tamilsk - ingen messe juli og august 

Vietnamesisk - ingen messe juli og august 

- Vi takker for siste ukes kollekt på kr 9681,- 

  

Pavens bønneintensjoner for juni: 

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

respekterer andres forskjellighet. 
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