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

 

27. januar 2019, 3. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (Salme 19): 

Omkved: Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. 

Herrens lov er fullkommen, 
den gir sjelen styrke. 
Herrens vitnesbyrd er trofast, 
gjør den enfoldige vis. 

Herrens befalinger er rette, 
de gleder hjertet. 
Herrens bud er rent, 
gir øynene glans. 

Gudsfrykt er ren og hellig, 
består til evig tid. 
Herrens dommer er sannhet, 
rettferdige er de alle, 

La mine ord være deg til behag, 
mitt hjertes tanke nå frem til ditt åsyn, Herre, 
min gjenløser, min klippe! 
 
Messetider for 27. januar – 3. februar: 
Søndag 27. januar, 3. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på vietnamesisk 

Lørdag 2. februar kl. 18.00, (Herrens fremstilling i templet) 
kyndelsmesse m/ velsignelse av lysene 
 

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 
Søndag 3. februar, 4. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 



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: Erling Dahle, Hannah Hareide 
Kirkeverter: Grete Gjerde, Grethe Nygård 

Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, Gro Vittersø 

 
Øvrige kunngjøringer: 

-Be med oss – rosenkrans foran hver aftenmesse kl. 17.30 

-Caritasmesse og kafe 31. januar kl. 12.00. Etter messen tar vi en prat og en 

kaffe med litt å bite i. Hyggelig allsangstund med Per Hilberg, Felix og Lech. 

-Fredag 15. februar kl. 17 blir det karneval i menighetssalen! Både foreldre og 

barn må komme i kostyme:), så da er det bare å begynne å tenke ut det mest 

kreative kostyme:).  

-Nye satser for utleie av menighetssalen: Halv dag koster 1000 kr, hel dag 

koster 2000 kr. Dette gjelder alle arrangement foruten minnesamvær. 

Fullstendig oversikt vil bli lagt ut på menighetens hjemmeside.  

 
Pavens bønneintensjoner for februar:  
For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt 

sjenerøst imot. 
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