SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no
22. desember 2019, 4. søndag i advent
Dagens responsoriesalme (Salme 24):
Omkved: Herren kommer, han er herlighetens konge.
Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.
Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.
Tomhet lokker ham ikke, falsk har han ikke sverget.
Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud, sin Frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.
Messetider for 22. desember – 29. desember
Søndag 22. desember, 4. søndag i advent
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes, uke 4
11.00 – høymesse
14.00 – messe på litauisk
Mandag 23. desember, kl. 08.00 messe i kapellet.
Tirsdag 24. desember, julaften, kl. 16.30 messe på litauisk,
Kl. 22.30 julesanger før midnattsmesse v/koret
kl. 23.00 midnattsmesse.
Onsdag 25. desember, 1.juledag, kl. 09.00 messe på polsk,
kl. 11.00 høymesse.
Torsdag 26. desember, 2.juledag, kl. 15.00 messe på vietnamesisk,
kl. 18.00 messe på polsk.
Fredag 27. desember, kl. 18.00 aftenmesse i kirken.
Lørdag 28. desember, kl. 18.00 søndagsmesse på norsk.
Søndag 29. desember, den hellige familie: Jesus, Maria og Josef
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes, uke 1
11.00 – høymesse
16.00 – messe på kroatisk

Lektorer: Anita Olsen, Astri Blixhavn
Kirkeverter: Grete Gjerde, Nguyet Nguyen
Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu, Maria Oma, Thao Heinesen
Øvrige kunngjøringer
* Kontoret er stengt fra mandag 23. desember og åpent igjen torsdag 02.
januar 2020. Ta gjerne kontakt på tlf. 33 31 19 49 dersom man trenger.
* Nyttårsdag, 1. januar 2020, jomfru Maria Guds mor, kl. 13.00 høymesse.

Pavens bønneintensjoner for desember:
- 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.
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, tlf. 33311949.
*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

