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

 

23. desember 2018, 4. søndag i advent 

Dagens responsoriesalme (Salme 80): 

Omkved: La ditt åsyn lyse så vi blir frelst. 

Hør oss, Israels hyrde, 
du fører Josef som en hjord. 
Du troner over kjeruber, 
åpenbar din herlighet for Israels barn. 
Vis oss din makt og velde 
og kom oss til hjelp. 

Herre, Hærskarenes Gud, vend tilbake, 
se ned fra himmelen. 
Ta deg av din vingård, 
vern om det du har plantet med din høyre hånd. 

Hold din hånd over ham du har ved din høyre, 
Adams sønn som du har fostret. 
Aldri mer vil vi vike fra deg! Gi oss livet igjen, 
så vil vi påkalle ditt navn. 
 
Messetider for 23.– 30. desember: 
Søndag 23. desember, 4. søndag i advent 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 4  
11.00 – høymesse 

Mandag 24. desember, Vigilien 
15.00 – familiemesse med julespill 
16.30 – julemesse på litauisk 
23.00 – midnattsmesse (fra 22.30: julenattsmeditasjon ved St. Olav kirkekor) 

Tirsdag 25. desember, Herrens fødsel 
09.00 – julemesse på polsk 
11.00 – høymesse  

Onsdag 26. desember, De hellige Stefan, Kirkens første martyr 
13.30 – julemesse på vietnamesisk 

Torsdag 27. og fredag 28. desember, aftenmesse kl. 18.00 

Søndag 30. desember, Den hellige familie 
09.00 – messe på polsk 



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 

 

10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse 
 
Lektorer: Nelle Ranek og Anita Olsen 
Kirkeverter: Celine Arnesen og Grete Gjerde 
Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu og Thao Heinesen 

Øvrige kunngjøringer: 

-Støtt ungdommens adventsaksjon! Siste sjanse i dag.  

Salg av vafler, kaker, engler mm 

Utlodning! 

- 6. januar er det julespill under høymessen og juletrefest for alle i 

menighetssalen etterpå.  

- Segl 2018 er kommet i bokhandelen vår. Den koster 298 kr. Vi har også andre 

bøker for barn og voksne, rosenkranser, bokmerker og ikon om du mangler en 

gave.  

Kontoret er stengt fra fredag 21. desember. Åpner igjen 2. januar. Dersom du 

ønsker kontakt, ring p Johannes på telefon 90525631 

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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