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

 

14. oktober 2018, 28. søndag i det alminnelige kirkeår 

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 90): 

Omkved: Mett oss med din miskunn ved daggry, 

og vi skal juble alle våre dager.  

Lær oss å telle våre dager 
for å vinne hjertets visdom. 
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye? 
Ha medynk med ditt folk. 

Mett oss med din miskunn ved daggry, 
og vi skal juble alle våre dager. 
Vend straffens dager til glede 
og alle ulykkens år. 

La dine tjenere se din gjerning, 
din herlighet stråle over våre barn. 
Herre, la din miskunn hvile over oss. 
Styrk våre henders gjerning. 

Messetider for 14. – 21. oktober: 
Søndag 14. oktober, 28. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 4 
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på filippinsk/engelsk 
 
Torsdag 18. oktober aftenmesse i kirken kl. 18.00,  
Den hellige evangelisten Lukas 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 21. oktober, 29. søndag i det alminnelige kirkeår, Misjonssøndag 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på tamilsk 
 
Lektorer: Tine Morland, Kim Chi Tran 
Kirkeverter: Eiril Jakovesi, Anita Olsen 



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 

 

Ansvarlig for kirkekaffe: Gemma Abila, Nora Nelmida, Maria Solås 
 

Øvrige kunngjøringer:  

- 20. oktober kl. 16.30, katekese for konfirmanter. 

- Fredag 26. oktober kl. 19.00 er det Katolsk forum. Tema for foredraget er «Til 

Guds ære, kirkens historie gjennom 60 år». Dette er 60-årsdagen for kirka vår, 

så etter foredraget blir det fest der hver tar med seg mat til felles måltid. Sett av 

dagen allerede nå!  

Vi starter med messe kl. 18.00. 

- Vi minner om Caritas høstaksjon Nullsult. Du kan gi penger til Caritas 

gavekonto 8200.01.93433, SMS: Nullsult til 2160 (200kr), Vipps 12135, merk 

innbetalingen Nullsult. 

 

 
 
 
 
Pavens bønneintensjoner for oktober:  
At menn og kvinner som har viet sitt liv til Gud, må engasjere seg for å være til 

stede blant fattige, marginaliserte og dem som ikke har noen stemme. 
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