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

 

15. september 2019, 24. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (Salme 51): 
Omkved: Jeg vil stå opp og gå til min far. 

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn, 
utslett min synd i din rike barmhjertighet. 
Tvett meg for all min ondskap, 
og rens meg for min synd. 

Skap et rent hjerte i meg, Gud, 
gi meg en ny og trofast ånd. 
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn, 
ta ikke fra meg din Hellige Ånd. 

Herre, løs min tunge, 
så min munn kan forkynne din pris. 
En sønderbrutt ånd er mitt offer, 
det knuste hjerte vil du ikke forsmå. 

 

Messetider for 15. september – 21. september 
Søndag 15. september, 24. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes, uke 4 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk 
 
NB! Denne uken er messen tirsdag og torsdag kl. 18 i kirken og ikke 08 som 
vanlig. Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt. 
 
Søndag 22. september, 25. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes, uke 1 
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 
 
 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Polsk    – hver søndag kl. 09.00 
Vietnamesisk  – første søndag i måneden kl. 13.30 
Filippinsk/engelsk  – andre søndag i måneden kl. 14.00 
Tamilsk   – tredje søndag i måneden kl. 13.30 
Litauisk   – fjerde søndag i måneden kl. 14.00 
Kroatisk   – fjerde søndag i måneden kl. 16.00 
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 – messe i kirken (sakramentstilbedelse etter messen onsdag) 
4. onsdag i måneden kl. 17.00 – messe på filippinsk/engelsk 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. 10.00-14.00  
Kontortelefon: 917 95 671. Epost: tonsberg@katolsk.no  
Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12.00: 
webmaster.tonsberg@katolsk.no 

 

Lektorer: Anita Olsen, Astri Blixhavn 
Kirkeverter: Grete Gjerde, Nguyet Nguyen 
Ansvarlig for kirkekaffe: Gemma Abila, Nora nelmida, Maria S. Solås 
> Starte opp søndagsskole under ordets liturgi?   

Kateketene har drøftet muligheten for å starte opp igjen søndagsskole for 
barn (under førstekommunionsalder) på søndager. Ordningen er anbefalt 
av bispedømmet og går ut på at barna følges ut etter de innledende riter til 
egen ordets liturgi med søndagens evangelium tilpasset alderen. Barna 
følges tilbake til kirkerommet under forbønnene og deltar i resten av 
messen med familien sin. Ønsker foreldre i menigheten vår med barn i 
aldersgruppen denne ordningen?  

Ta kontakt med Sigurd.Hareide@gmail.com. Og hvis noen er interessert i å 

bidra som ledere eller assistenter, kan de også ta kontakt.  
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SØNDAGSBLADET  
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no    

 

Pavens bønneintensjoner for september: 
At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte 
verdens hav og sjøer. 


