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

 

24. juni 2018, Den hellige Johannes Døperens fødsel 
 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 139): 
Omkved: Du er Herren som gjør underverk.  

Herre, du gransker og kjenner meg, 
om jeg sitter eller står opp, så vet du det. 
Du kjenner mine tanker langt borte fra, 
vet min vei og mitt hvilested. 
Du utforsker mine veier, 
hvert ord som går ut av min munn.  

Du har dannet hjerte og nyrer, 
fra mors liv har du formet meg. 
Jeg takker deg fordi jeg er underfullt skapt, 
og underfull er din gjerning.  

Mine ben var ikke skjult for deg, 
da jeg ble dannet i mørket, 
virket i jordens dyp.  

Messetider for 24. juni – 1. juli: 
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 
Onsdag 27. – ingen messe! 
Fredag 29. – morgenmesse i kirken kl. 08.00, Merk tiden! 
Lørdag 30. – ingen messe! 
 
Søndag 1. juli, 13. søndag i det alminnelige kirkeår  
10.30 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 
Lektorer: Astri Blixhavn, Ellinor Hilberg 
Kirkeverter: Grethe Nygård, Adeleide Lien  

Ansvarlig for kirkekaffe: Agnes og Hector, Robert og Kavida 



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:  
- Dette er siste søndagsblad før ferien. Nytt søndagsblad 5. august.  
 
- 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 5966,- 

 

Pavens bønneintensjoner for juli: At prester som opplever utmattethet og 

ensomhet i sitt pastorale arbeid, må finne hjelp og trøst gjennom nærhet til 

Herren og i sine vennskap med brødre i presteskapet. 
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