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

 

26. august 2018, 21. søndag i det alminnelige kirkeår 
 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 34): 
Omkved: Smak og se at Herren er god! 

Jeg vil love Herren til hver en tid. 
Min tunge skal alltid synge hans pris. 
Min sjel roser seg av Herren. 
Den fattige høre det og glede seg. 

Herrens øyne følger de rettferdige. 
Han vender øret til deres rop. 
Herren vender seg mot de onde 
for å utslette deres minne fra jorden. 

De rettferdige roper, og Herren hører. 
Han frir dem av alle trengsler. 
Herren står den sønderknuste nær. 
Han hjelper den som er slått til jorden. 

Den rettferdige kan rammes av meget ondt, 
men Herren frir ham ut. 
Han tar vare på hvert ben i hans kropp, 
ikke et eneste skal bli knust. 

Det onde blir den gudløses død. 
Den som hater den rettferdige, får sin straff. 
Herren frelser sine tjeneres liv. 
Den som tar sin tilflukt til ham, skal leve. 

Messetider for 26. august – 2. september: 

Søndag 26. august, 21. søndag i det alminnelige kirkeår 

10.30 – laudes uke 1 

11.00 – høymesse 
 

Mandag 27., morgenmesse i kirken kl 08.00, Hl. Monika, Augustins mor 

Tirsdag 28., morgenmesse i kirken kl. 08.00, Hl. Augustin, biskop og kirkelærer 

Torsdag 30., aftenmesse i kirken kl 18.00 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

 



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 

 

Søndag 2. september, Kirkevigselsfest – St. Olav kirkes 60 års jubileum 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 2 

11.00 – høymesse 
Lektorer: Ellinor Hilberg, Kim Chi Tran 

Kirkeverter: Bong Ae Steinnes, Anita Olsen 

Ansvarlig for kirkekaffe:  

14.00 – messe på litauisk (var falt ut i papirversjonen av søndagsbladet) 
 

Øvrige kunngjøringer:  

Filippinsk - ingen messe i august, gjelder også i Horten 

2. september feirer vi kirkens 60-årsjubileum. Vi inviterer alle til kirkekaffe 

etter messen. Det blir stort kakebord. Dersom du vil gi en gave til kirken i 

anledning jubileet er kontonr 2400.31.19994. Merk gaven med «byggefond» 

dersom du ønsker å gi til utbygging av menighetssalen, og «bidrag til 

menigheten» dersom du ønsker å gi til det øvrige arbeidet.  

Katekese for 1.- 8. kl starter 8. september kl. 11.00 
Katekese for 9. kl. starter 15. september kl. 16.30 
 
Pavens bønneintensjoner for september:  
At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må 

beskytte familien som en av menneskehetens skatter. 
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