SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no
11. mars 2018, 4. søndag i fasten
Dagens responsoriesalme (fra Salme 137):
Omkved: Ved Babylons floder lengtet vi mot Sion.
Ved Babylons floder satt vi og gråt,
mens vi tenkte på Sion.
I piletrærne langs elven
hengte vi våre harper.
De som hadde tatt oss til fange,
bad oss om å synge.
De som hadde ført oss bort,
ville høre Sions sanger.
Hvordan kan vi synge Herrens sanger
i et fremmed land?
Glemmer jeg deg, Jerusalem,
da visne min høyre hånd.
Min tunge klebe seg fast til ganen,
om jeg slutter å tenke på deg,
om jeg ikke setter Jerusalem
over min høyeste glede.
Messetider for 11. mars – 18. mars:
Søndag 11. mars, 4. søndag i fasten
09.00 – messe på polsk
10.00 – laudes uke 4 (fastetiden)
11.00 – høymesse
14.00 – messe på filippinsk/engelsk
Ordinære messetider for ukedagene denne uken – se grått felt bak.
Søndag 18. mars, 5. søndag i fasten
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes uke 5 (fastetiden)
11.00 – høymesse
13.30 – messe på tamilsk

Lektorer: Astri Blixhavn, Ellinor Hilberg
Kirkeverter: Grethe Nygård, Adeleide Lien
Ansvarlig for kirkekaffe: Halina Wasielewska og Agneieszka
Øvrige kunngjøringer:
- Det er korsvei hver fredag i fastetiden kl. 17.30, før messen.
- Katekese lørdag 10. mars kl. 11.00.
- Vi minner om fasteretretten på norsk og polsk 16. – 18. mars. Se program til å
ta med hjem bak i kirka.
- Katolsk forum 19. mars kl. 19.00 i Tønsberg bibliotek, Kristin B. Aavitsland og
Bjørn Bandlien, Tønsberg – et Jerusalem på 65 grader nord. Dette er et
samarbeid med Tønsberg kirkeakademi og Rundkirkens venner.
- Er du av dem som ikke har kontanter, Vipps til Caritas konto 12135, merk
betalingen Nullsult.
- Vi takker for siste ukes kollekt på 6946,- kr og inntekt til fasteaksjonen på
kirkekaffen på 1653 kr.
Pavens bønneintensjoner for mars:
At Kirken må innse at det haster med formasjon av åndelig dømmekraft, både
på det personlige plan og i fellesskapssammenhenger.
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
Menighetsrådet: Gunnhild Bærø, 40408311, gunnhild.baro@gmail.com
Kirkens vippskontoer og bankkonto:
Kollekt: 92258, kirkekaffe: 92259, byggefond: 92260, bøker: 130968, trykk Betal
Bankkonto: 2400.31.1994 (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

