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

 

6. januar 2019, Herrens åpenbaring 

Dagens responsoriesalme (Salme 72): 

Omkved: For ham skal alle folkeslag bøye kne. 

Gud, gi Kongen din rett, 
Kongesønnen din rettferd, 
så han dømmer ditt folk rettferdig 
og dine ringe med rett. 

I hans dager skal rettferd blomstre, 
og fred skal råde til evig tid. 
Fra hav til hav skal han herske, 
fra floden til jordens ende. 

Fra Tarsis og de fjerne strender ofrer kongene ham gaver, 
folk fra østen svarer skatt. 
Alle konger skal bøye seg for ham, 
alle folkene være hans tjenere. 

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd, 
den ringe som savner en hjelper. 
Han sparer de små og ringe 
og frelser den fattiges sjel. 

Messetider for 6.– 13. januar: 
Søndag 6. januar, Herrens åpenbaring 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse m julespill 
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 

Søndag 13. januar, Herrens dåp 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på filippinsk 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 

 

 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Polsk    – hver søndag kl. 09.00 
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: 
Lørdag kl. 18.00 feires søndagsmesse i kirken. 
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.00 i søstrenes kapell. 
Onsdag og fredag: 18.00 – aftenmesse i kirken (sakramentstilbedelse etter messen onsdag) 
Fjerde onsdag i måneden kl. 17.00 – 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: 2400.31.19994 (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: 917 95 671. Epost: tonsberg@katolsk.no Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no 
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver onsdag kl. 12: webmaster.tonsberg@katolsk.no 

 

Lektorer: Astri Blixhavn, Ellinor Hilberg 
Kirkeverter: Grethe Nygård,  

Ansvarlig for kirkekaffe: Gemma Abila, Nora Nelmida, Maria S Solås 

 

Øvrige kunngjøringer: 

-Lørdag 12. januar, katekese for barn 

 

-Det er ikke mulig å vippse til kirkens mobilnummer, kun til spesielle 

vippsnummer som er ført opp i grått felt under 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pavens bønneintensjoner for januar:  
At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på 

Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden. 
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