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

 

18. november 2018, 33. søndag i det alminnelige kirkeår  

Dagens responsoriesalme (fra Salme 16): 

Omkved: Du lærer meg livets vei, 

gir meg gledens fylde for ditt åsyn. 

Herren er min arvedel, mitt beger. 
Min arv ligger trygt i dine hender. 
Herren har jeg alltid for øye. 
Med ham ved min høyre står jeg trygt. 

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler, 
i håp skal mitt legeme hvile. 
Du overgir ikke min sjel til døden, 
din hellige til gravens oppløsning. 

Du lærer meg livets vei, 
gir meg gledens fylde for ditt åsyn, 
evig salighet ved din høyre. 

Messetider for 18. november – 25. november: 
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 
 
Mandag 19. november, ingen messe 
Tirsdag 20. – fredag 23. november aftenmesse kl 18.00 i kirken, merk tid og sted 

Lørdag 24. november, ingen messe 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 

Søndag 25. november, Kristi kongefest  
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på vietnamesisk, (De vietnamesiske martyrene) 
 

Lektorer: Anita Olsen, Astri Blixhavn 
Kirkeverter: Grete Gjerde, Nguyet Nguyen 



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: Halina Wasielewska, Agnieszka 
 
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 

- 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, telf 40104577 dersom du har lyst å være med på 

dette! 

- Familietreff 30. november kl. 19.00 i menighetssalen, laging av adventskrans. 

Kvelden koster 300 pr familie. Påmelding til sr Karolina, telf 41252224 innen 25. 

november. 

- Adventsovernatting for ungdom/konfirmanter 1. – 2. desember i 

menighetssalen. Påmelding til leirsjef Thuan Nguyen innen 25. november  

- Ungdomslaget har adventsaksjon hver søndag etter messe fram til jul. Vil du 

bidra med vaffelrøre, kake, gevinst? Meld fra til Thuan Nguyen 

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