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

 

17. februar 2019, 6. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (Salme 1): 

Omkved: Salig den mann som setter sin lit til Herren. 

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd 
og ikke vandrer syndens vei, 
som ikke sitter i spotteres lag, 
men har sin lyst i Herrens lov 
og grunner på den dag og natt. 

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker, 
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv. 
Alt hva han gjør, 
det får han lykke til. 

Men slik går det ikke dem som er uten Gud. 
De er lik agner som spredes for vinden. 
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer. 
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang. 

 

Messetider for 17. – 24. februar: 
Søndag 17. februar, 6. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk  

Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 
 
Søndag 24. februar, 7. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på vietnamesisk 
 
Lektorer: Hector Soosaiappu, Hannah Hareide 
Kirkeverter: Anh Tuyet Tran, Nhan Tran 

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 
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 

 

Øvrige kunngjøringer 
-Vi oppfordrer alle til å lese Søndagsbladet. Ta det med hjem, så slipper du å 
lure på når det er messe.  

-Vi har mini-loppemarked i menighetssalen i tiden framover. Inntekten får 
til kirken/ny menighetssal.  

-Allerede nå ønsker vi velkommen til fest i menighetssalen på feitetirsdag 
som er 5. mars. Det blir messe kl. 18.00 og fest etterpå. Hold av dagen! Vi 
gjør som vi pleier – tar med mat til felles bord. Vi håper så mange som mulig 
har anledning til å komme.  

-St Frans menighet i Larvik inviterer til Åndelig påfyll:  

Tirsdag 26. februar kl. 19.00 snakker Br Hallvard Hole OFM om «Religionens 
plass i kulturen – har kristendommen utspilt sin rolle?» 

Tirsdag 26. mars kl. 19.00 snakker Sr Mette Andresen OP om «Kvinnen i 
mannens kirke.» 
For dem som har anledning er det messe kl. 18.00 
Velkommen til st. Frans menighetslokale i Larvik! 

 

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