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

 

11. november 2018, 32. søndag i det alminnelige kirkeår  

 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 146): 

Omkved: Lov Herren, min sjel! 

Herrens troskap varer til evig tid. 
Han gir de undertrykte rett 
og mat til dem som hungrer. 
Herren løser de fangne. 

Herren åpner de blindes øyne, 
han reiser den som er bøyet. 
Herren verner den som er fremmed, 
for enker og faderløse er han en støtte. 

Herren elsker de rettferdiges vei, 
de ugudelige fører han på blindvei. 
Herren er konge for evig, 
han er Sions Gud fra slekt til slekt. 

 

Messetider for 11. november – 18. november: 
Søndag 11. november, 32. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 4 
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på filippinsk 
 
Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 18. november, 33. søndag i det alminnelige kirkeår  
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på tamilsk 
 

Lektorer: Hector Soosaiappu, Hannah Hareide 
Kirkeverter: Anh Tuyet Tran, Nhan Tran 
Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu, Anita Olsen, Thao Heinesen 
 



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: 
- Menighetskontoret vil være stengt på mandager inntil videre. Dersom din 
henvendelse ikke kan vente, kontakt p Johannes på telefon 90525631 eller 
Gunnhild på 40408311 

- Lørdag, 17. november (Hl. Elisabet av Ungarn) 

  16.30 – konfirmantkatekese  

- Vil du være med på julespillet i år? Tirsdag 20. november kl 17.00 – 18.00 er 

første øvelse på Julespillet. Julespillet skal framføres på familiemessen 24. 

desember kl 15.00 og på Hellige tre kongers fest 6. januar under høymessen. Ta 

kontakt med Helene Ranek dersom du har lyst å være med på dette! 

 

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