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

 

4. februar 2018, 5. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 147): 
Omkved: La oss lovsynge Gud i evighet.  

Det er godt å lovsynge Gud, 
godt og velsignet å prise hans navn. 
Herren bygger Jerusalem, 
han samler de spredte av Israel.  

Han leger de sønderknustes hjerter 
og forbinder deres sår. 
Han fastsetter stjernenes tall 
og kaller dem alle ved navn.  

Vår Herre er stor og veldig, 
hans innsikt er uten mål. 
Herren holder de ydmyke oppe 
og bøyer de gudløse til jorden.  

Messetider for 4. februar – 11. februar: 
Søndag 4. februar, 5. søndag i det alminnelige kirkeår 
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 1 
11:00 – høymesse  
12:30 – messe på afrikansk/engelsk 
14:00 – messe på litauisk 
16:00 – messe på kroatisk 
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  

Søndag 11. februar, 6. søndag i det alminnelige kirkeår  
09:00 – messe på polsk 
10:30 – laudes uke 2 
11:00 – høymesse  
14:00 – messe på filippinsk/engelsk 
 
Lektorer: Erling Dahle, Astri Blixhavn 
Kirkeverter: Adelaide Lien, Bong Ae 
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 
Afrikansk/engelsk           – første søndag i måneden kl. 12:30 
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: 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08:00 i søstrenes kapell. 
Onsdag og fredag: 18:00 – aftenmesse i kirken (sakramentstilbedelse etter messe onsdag) 
Fjerde onsdag i måneden kl. 15:30 – filippinsk/engelsk messe i Horten metodistkirke 
Kontaktinformasjon:  
Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung,  
905 25 631, Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no 
Kirkens vippskontoer og bankkonto: 
Kollekt: 92258, kirkekaffe: 92259, byggefond: 92260, bøker: 130968, trykk Betal 
Bankkonto: 2400.31.1994 (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: 33 31 19 49. Epost: tonsberg@katolsk.no Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 

 

Øvrige kunngjøringer:  
- Trenger du skyss til kirken? Ta kontakt med en i Caritasgruppa. Se oppslag i 
menighetssalen og mer informasjon på kirkens nettside tonsberg.katolsk.no 
- Vi takker for siste ukes kollekt på 4248,- kr 
- 3426 medlemmer i menigheten pr i dag. Er du ikke registrert? Det finnes 
registreringsskjema i menighetssalen eller be om innmeldingsblankett.  
- Savner du brillene dine? Sjekk hva som ligger i en liten kurv i menighetssalen, 
garderoben. Om kort tid blir dette kastet/gitt til Fretex. 

- Hold også av tidspunktet for fasteretretten 16. – 18. mars med p. Hallvard 
Hole. Mer info kommer. 

- Gjennom hele fastetiden blir det salg av vafler mm i menighetssalen etter 
messen. Inntekten går til Caritas’ fasteaksjon. Vi håper riktig mange vil gi sin 
støtte til de av våre brødre og søstre som lider nød.  

- I samme periode blir det lagt ut fastebøsser i kirken. Disse er til å ta med hjem 
for at familien kan gi sitt bidrag der. Leveres i kirken når fasten er over. 

 

Pavens bønneintensjoner for februar: 
At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå enhver fristelse 
til korrupsjon. 
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