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

 

10. mars 2019, 1. søndag i fasten 

Dagens responsoriesalme (Salme 91): 
Omkved: Herre, vær meg nær i min nød og trengsel. 

Den som bor i Den Høyestes ly 
og sitter i Den Allmektiges skygge, 
han sier til Herren: «Du er min tilflukt, mitt vern, 
min Gud som jeg liter på.» 

Intet ondt skal ramme deg, 
ingen plage komme nær ditt telt. 
For han har gitt sine engler bud 
om å verne deg på alle dine veier. 

De skal bære deg på hendene, 
så du ikke støter foten mot noen sten. 
På løve og orm skal du trå. 
Ungløve og slange skal du knuse. 

«Jeg berger ham, for han stoler på meg. 
Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. 
Han kaller på meg, og jeg svarer. 
Jeg er med ham i nød og trengsel. 
Jeg frir ham ut og gir ham ære.» 

 

Messetider for 10. – 17. mars: 
Søndag 10. mars, 1. søndag i fasten 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på filippinsk/engelsk  
 
Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt 

 

Søndag 17. mars,  2. søndag i fasten 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes  
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på tamilsk 
 



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: Ellinor Hilberg, Kim Chi Tran 
Kirkeverter: Anita M Olsen, Adelaide Lien 

Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu, Anita M Olsen, Thao Heinesen 
 
Øvrige kunngjøringer 
-Hver fredag i fasten er det korsveiandakt kl 17.30 før aftenmesse 
-Over halvparten av de 821 millionene som sulter i verden i dag er barn. 
Årets Fasteaksjon, som har startskudd 6.mars, går til å bekjempe sulten 
blant barn. Matmangel kan føre til dårligere fysisk og kognitiv utvikling enn 
for barn som har fått nok mat. Det kan få store konsekvenser for hvordan 
disse barna skal ha mulighet til å klare seg senere i livet. 
Menigheten vil ha kirkekaffe og lotteri til inntekt for fasteaksjonen. Støtt 
menighetens fasteaksjon - eller du kan gi direkte til Caritas på følgende 
måte:  

 Send «nullsult» til 2160 
 Vipps ditt bidrag til 12135, og merk betalingen «nullsult» 
 Send en gave på vår gavekonto 8200.01.93433, og merk betalingen 

«nullsult» 

Pavens bønneintensjoner for mars: 
At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus 
og får rettighetene sine respektert. 
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