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

 

16. juni 2019, Den hellige Treenighet 

Dagens responsoriesalme (Salme 8): 
Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord! 

Når jeg ser din himmel, dine henders verk, 
månen og stjernene som du har dannet, 
hva er da et menneske at du tenker på ham, 
et menneskebarn at du sørger for det? 

Lite ringere enn englene gjorde du ham, 
kronet ham med herlighet og ære. 
Du satte ham over dine henders verk, 
alt la du under hans føtter. 

Småfe og okser i samlet flokk, 
villdyr i skog og mark, 
himmelens fugler og fisk i hav, 
alt som farer på havets veier. 

 

Messetider for 16. juni – 23. juni 
Søndag 16. juni, Den hellige Treenighet 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1, festdagenssalmene 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk 
 
Se ellers «faste tider for ukemesser» i grått felt. 
 
Søndag 23. juni, Kristi Legeme og Blod 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes uke 1, festdagenssalmene 
11.00 – høymesse m/prosesjon 
 
Lektorer: Erling Dahle, Gro Vittersø 
Kirkeverter: Tine Morland, Grethe Nygård 
Ansvarlig for kirkekaffe: Evelyn Wollert-Nielsen, Eiril Jacovesi, Gro Vittersø 
 

 



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: 

- Fredag 21. juni er det fest for frivillige i menighetssalen. Vi tar med mat til 
felles bord.  
 
- 23. juni, festen for Kristi Legeme og Blod, og prosesjon av Det helligste 
Sakrament etter høymessen, med årets førstekommunionsbarn. 
 

- Torsdag 27. juni, kl. 12.00 Caritas-messe med påfølgende Caritas-kafe i 
menighetssalen. 

 

 

Pavens bønneintensjoner for juni: 
At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt forplikter seg til 
solidaritet med de fattigste. 
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