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

 

17. mars 2019, 2. søndag i fasten 

Dagens responsoriesalme (Salme 27): 
Omkved: Herren er mitt lys og min frelse.  

Herren er mitt lys og min frelse, 
for hvem skal jeg frykte? 
Herren verner mitt liv, 
for hvem skal jeg være redd?  

Herre, hør mitt rop, 
vær nådig og gi meg svar. 
Mitt hjerte taler til deg. 
Mine øyne søker ditt åsyn.  

Skjul ikke ditt åsyn for meg, 
støt ikke i vrede din tjener bort. 
Du er min hjelp, 
slipp meg ikke, min Gud.  

Jeg tror at jeg skal få se 
Herrens godhet i de levendes land. 
Vent på Herren, stol på ham. 
Stå fast i ditt hjerte, ha tillit til Gud.  

 

Messetider for 17. – 24. mars: 
Søndag 17. mars, 2. søndag i fasten 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes (uke 2) 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk  
 

Tirsdag 19. mars – Hl. Josef, Jomfru Marias brudgom: 18.00 messe i kirken. 
Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt. 
 

Søndag 24. mars,  3. søndag i fasten 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes (uke 3) 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på vietnamesisk 
 



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: Tine Morland, Ola Breivega 
Kirkeverter: Anh Tuyet Tran, Nhan Tran 

Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, Gro Vittersø 
 
Øvrige kunngjøringer 
- Hver fredag i fasten er det korsveiandakt kl 17.30 før aftenmesse.  

- Felles korsvandring: Langfredag 19. april kl 16.30 fra Tønsberg torv 
(Mariakirken). 

- Skriftemål hver søndag kl 10.30 eller etter avtale.  

- Årets Caritas-fasteaksjon: hjelp de som sulter i verden.  
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 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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