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

 

23. september 2018, 25. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 54): 
Omkved: Herren er den som holder meg oppe. 

Frels meg Gud, ved ditt navn. 
Skaff meg rett ved din kraft. 
Gud, hør min bønn. 
Lytt til mine ord. 

Fremmede har reist seg mot meg, 
voldsmenn står meg etter livet. 
Gud har de ikke for øyet. 

Men se, Gud kommer meg til hjelp. 
Herren er den som holder meg oppe. 
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg, 
og prise ditt navn, for det er godt. 

 

Messetider for 23. – 30. september: 

Søndag 23. september, 25. søndag i det alminnelige kirkeår 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 1 

11.00 – høymesse 

13.30 – messe på vietnamesisk 
 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 30. september, 26. søndag i det alminnelige kirkeår 

09.00 – messe på polsk 

10.30 – laudes uke 2 

11.00 – høymesse 

16.00 – messe på kroatisk 
 

Lektorer: Ildikó Királi, Helene Ranek 

Kirkeverter: Nguyet Nguyen, Adeleide Lien 

Ansvarlig for kirkekaffe:  

 



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 27. september – Caritasmesse kl. 12.00 

Hyggelig samvær i menighetssalen etterpå. 

 

Torsdag 27. september – Katolsk forum kl. 19.00 i menighetssalen,  

P Hallvard: «Lekfolket i Kirken - Frans av Assisis visjon» 

Informasjon om Katolsk forums høstprogram, se kirkens hjemmeside 

tonsberg.katolsk.no og oppslag på tavla i menighetssalen.    

 
Kirken er åpen mandag til fredag mellom 10.00 og 14.00 for de som ønsker en 
stille stund. Da er også kontoret betjent. Kom gjerne innom for en prat og en 
kopp kaffe.   
 
 
 
 
 
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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