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

 

19. mai 2019, 5. søndag i påsketiden 

Dagens responsoriesalme (Salme 145): 
Omkved: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge. 

Nådig og barmhjertig er Herren, 
langmodig og rik på miskunn. 
Herren er god mot alle, 
hans miskunn favner hele hans verk. 

All skapning priser deg, Herre, 
dine hellige lover deg. 
De forkynner ditt rikes ære, 
taler om din veldige makt, 

så menneskebarn skal se din storhet, 
ditt rikes strålende prakt. 
Ditt rike står i evighet, 
ditt herredømme fra slekt til slekt. 

 

Messetider for 19. mai – 26. mai 
Søndag 19. mai, 5. søndag i påsken 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse  
 
Ingen messe på tamilsk! 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt. 
 

Søndag 26. mai, 6. søndag i påsketiden 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på vietnamesisk 
 
Lektorer: Ildikó Király, Ida Frøydis Aglen 
Kirkeverter: Tine Morland, Grete Gjerde 

Ansvarlig for kirkekaffe: Gemma Abila, Nora Nelmida, Maria S Solås 
 



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: 
Torsdag 23. mai – Caritasmesse med påfølgende caritskafe i menighetssalen 

Kristi himmelfart er det menighetsutflukt til Karlsvika etter messe. Mer 
informasjon kommer.  

Vi minner også om internasjonal dag 9. juni. Vi oppfordrer flest mulig til å 
komme i nasjonale drakter. Etter messen blir det stor fest i Olavshagen med 
god mat, sang og dans.  

Vi takker alle som har deltatt i vårdugnad med vindusvask, vask og oljing av 
bord, grundig vask av menighetssal med kjøkken og ikke minst vask av kirka.  
 
Kollekt søndag 12. mai til seminaret i Oslo: 5501,- 
Fastebøsser, Caritas: 2277,- 
Fasteaksjonen til Caritas, salg av vafler og vårruller: 6871,- 

En stor takk til alle som bidrar! 
 

 

 

Pavens bønneintensjoner for mai: 
At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement kan være enhetens frø 
iblant folkeslagene og et håpets tegn for dette kontinentet. 
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