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

 

2. desember 2018, 1. søndag i advent 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 25): 

Omkved: Til deg løfter jeg mine øyne, 
du som troner i himmelen. 

Herre, vis meg dine veier 
og lær meg dine stier! 
La din sannhet lære og lede meg. 
Du er min frelser, hele dager venter jeg på deg. 

Herren er god og rettvis, 
derfor viser han syndere veien. 
Til sannhet leder han de små 
og fører dem frem på sin vei. 

Alle Herrens stier er troskap og miskunn, 
for den som holder hans pakt og hans bud. 
Herren taler fortrolig med den som frykter ham, 
han åpenbarer ham sin pakt. 

 
Messetider for 2.– 9. desember: 
Søndag 2. desember, 1. søndag i advent 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1  
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 
 
Lørdag 8. desember kl. 18.00 høymesse, Marias uplettede unnfangelse  
 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 9. desember, 2. søndag i advent  
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på filippinsk 
 



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 

 

Lektorer: Ellinor Hilberg, Kim Chi Tran 
Kirkeverter: Anita Olsen, Adeleide Lien 
Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg Dahle, Fam Tran 
 
Øvrige kunngjøringer: 

- Ungdomslaget har adventsaksjon hver søndag etter messe fram til jul, vil du 

bidra med kake eller gevinst? Meld fra til Thuan Nguyen, telf 40095591 

- Katekese for barn kl. 11.00 

- Adventsretrett på norsk v Sr Anne-Bente Hadland 7. – 9. desember: Bot og 

bedring, se informasjon på hjemmesiden, bak i kirken og på plakat  

- Adventsretrett på polsk 14. – 16. desember. Se informasjon på hjemmesiden, 

bak i kirken og på plakat.  

 

 
 
 
Pavens bønneintensjoner for desember:  
At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin 

kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter. 
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