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

 

28. oktober 2018, 30. søndag i det alminnelige kirkeår  

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 126): 

Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, 

og vi ble fulle av glede. 

Da Herren førte Sions fanger hjem, 
var vi som drømmende. 
Vår munn var full av latter, 
vår tunge sang av fryd. 

Da het det blant folkene: 
«Store ting har Herren gjort for dem.» 
Ja, Herren har gjort store ting mot oss, 
og vi ble fulle av glede. 

Herre, la våre fanger strømme tilbake 
som bekker over et uttørret land. 
De som sår med tårer, 
skal høste med frydesang. 

Gråtende går de avsted 
for å så sin sæd. 
Jublende vender de hjem 
og bærer fulle nek. 

Messetider for 28. oktober – 4. november: 
Søndag 28. oktober, 30. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på vietnamesisk 
 
Torsdag 1. november, høymesse kl. 18.00, Alle helgens dag 
Fredag 2. november, sjelemesse kl. 18.00, og deretter går vi til Solvang 
kirkegård 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 4. november, 31. søndag i det alminnelige kirkeår  
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 3 



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 

 

11.00 – høymesse 
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 

Lektorer: Ildikó Kiralý, Ida Frøydis Aglen 
Kirkeverter: Nguyet Nguyen, Tine Morland 
Ansvarlig for kirkekaffe: Agnes og Hector, Robert og Kavila 

Øvrige kunngjøringer: 
- Pave Frans lærebrev (Laudato Si) om omsorgen for jorden, vårt felles hjem er 
et etisk budskap som gir et glimt av håp om realisering av en bærekraftig 
utvikling.  

Menighetene i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn går nå sammen om å 
informere og motivere hver enkelt av oss til å følge pavens oppfordring om å ta 
vare på skaperverket og hverandre. Vi arrangerer i den forbindelse et 
dagsseminar lørdag 17. november i Sandefjord.  

Les plakat i våpenhuset eller tavle ved menighetslokalet.  
Det er også informasjon og påmeldingsliste i menighetssalen. Eller du kan 
melde deg på til Reidun innen 4. november på e-post: 
reidunantonsen1@gmail.com  eller på telefon 97197519 

 
Pavens bønneintensjoner for november:  
At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne konfliktens språk. 
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