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

 

24. november 2019, Kristi kongefest 

Dagens responsoriesalme (Salme 122): 
Omkved: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.  

Jeg frydet meg da de sa: 
«Vi går opp til Herrens hus.» 
Så står da våre føtter 
i dine porter, Jerusalem. 

Jerusalem er bygget som en by, 
borgfast til alle sider. 

Dit opp går stammene, Herrens stammer, 
for å prise Herren etter Israels lov. 
Der står dommerseter, 
seter for Davids hus. 

Messetider for 24. november – 01. desember 

Søndag 24. november, Kristi kongefest 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes, uke 1 
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 

Mandag 25. november, ingen messe. 
Tirsdag 26. november, kl. 18.00 aftenmesse i kirken. 
Onsdag 27. november, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse. 
Torsdag 28. november, kl. 12.00 Caritas Ordets gudstjeneste  
 kl. 18.00 messe på polsk. 
Fredag 29. november, kl. 18.00 aftenmesse i kirken. 
Lørdag 30. november, kl. 18.00 søndagsmesse på norsk.  

Søndag 01. desember, 1. søndag i advent 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes, uke 1 
11.00 – høymesse  

Lektorer: Erling Dahle, Johan Ranek 
Kirkeverter: Grethe Nygård, Grete Gjerde 
Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, Gro Vittersø 
 



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 
Kontaktinformasjon:  
Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung, 905 25 631, 
Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no 
Menighetsrådet: Gunnhild Bærø, 404 08 311, 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: en halv time før søndagsmesser eller ved henvendelse til prester.  

*Kontoret er betjent og kirken er åpen mandag til fredag kl. 10.00-14.00.  
*Kontoret er betjent på polsk v/p. Gustaw, 462 15 966, på torsdager kl. 16.00-17.30.  
Kontortelefon: 917 95 671 / 33 31 19 49 . Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no .  
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver torsdag kl. 12.00 - Epost: tonsberg@katolsk.no   

 

Øvrige kunngjøringer 

* Torsdag 28. november, kl. 12. Caritas Ordets gudstjeneste, etterfulgt av 

hyggelig samvær i menighetssalen. Foredrag ved Per Evtun: «Kirker og 

mosaikker i Roma». 

* Lørdag 30. november, kl. 16.30 konfirmantkatekese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for november og desember: 

- At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære 
Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.  

- At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de 
aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet. 
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