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

 

11. februar 2018, 6. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (fra Salme 32): 
Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.  

Salig den hvis overtredelser er forlatt, 
hvis synd er tilgitt. 
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren, 
som er funnet uten svik.  

Jeg har latt deg se min synd, 
og ikke skjult mine feilgrep for deg. 
Jeg sa: «Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd.» 
Og du, Herre, har utslettet min skyld, 
du har tilgitt min synd.  

Gled dere i Herren, rop av fryd. 
Oppriktige av hjertet, bryt ut i jubelsang.  

 

Messetider for 11. februar – 18. februar: 
Søndag 11. februar, 6. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.00 – laudes uke 2 
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på filippinsk/engelsk 
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.  

Søndag 18. februar, 7. søndag i det alminnelige kirkeår  
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 3 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk 
 
Lektorer: Ellinor Hilberg og Gro Vittersø 
Kirkeverter: Anh Tuyet Tran, Nhan Tran 
Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg Dahle og fam Tran 



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:  
-Biskop Bernt utroper 2018 til et Hellighetens år og sier i den forbindelse: «Når 
vi bærer våre liv framfor Gud, er det for at han skal kunne fylle det og forvandle 
det i sin kjærlighets flamme». Les mer på katolsk.no 

- Onsdag 14.02., askeonsdag med messe kl 18.00 

- 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 til kirken når fasten er over.  

- Vi takker for siste ukes kollekt på 5976,- kr 
- 3431 medlemmer i menigheten pr i dag. Er du ikke registrert? Det finnes 
registreringsskjema i menighetssalen eller be om innmeldingsblankett. - Siden 
vi har fått nytt oppvarmingssystem, selger vi en del panelovner. Noen av dem 
som nesten ikke har vært i bruk, selger vi for 200 kr pr stk, noen andre for 100 
kr pr stk. De står på Don Bosco-rommet. Ta kontakt med Erling eller Gunnhild.  - 
- Boken til pastor Y, The Way, er til salgs i bokhandelen vår for 250 kr.  

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