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

 

23. juni 2019, festen for Kristi Legeme og Blod 

Dagens responsoriesalme (Salme 110): 
Omkved: Du er prest til evig tid, på Melkisedeks vis. 

Herren sa til min Herre: 
«Sett deg ved min høyre hånd, 
til jeg får lagt dine fiender 
til skammel for dine føtter.» 

Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion, 
du skal herske blant dine fiender. 
Kongsmakten er din fra opphavet av, 
den hellige prydelse fra din gryende ungdom. 

Herren har svoret, 
og han angrer det ikke: 
«Du er prest på Melkisedeks vis, 
til evig tid.» 
 
Messetider for 23. juni – 30. juni 

Søndag 23. juni, festen for Kristi Legeme og Blod 
09.00 – messe på polsk 
10.30 – laudes festdagenssalmene, uke 1 
11.00 – høymesse m/prosesjon 
 
Mandag 24. juni, den hellige Johannes døperens fødsel – kl. 18.00 messe 
Fredag 28. juni, Jesu hjertefest – kl. 18.00 messe 
Lørdag 29. juni, de hellige apostler Peter og Paulus – kl. 18.00 messe 
Ingen messe på polsk fra 30. juni – 31. august. 
 
Søndag 30. juni, 13. søndag i det alminnelige kirkeår 
10.30 – laudes uke 1 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på vietnamesisk 
16.00 – messe på kroatisk 
 
Lektorer: Ellinor Hilberg, Kim Chi Tran 
Kirkeverter: Adeleide Lien, Anita Olsen 
Ansvarlig for kirkekaffe: Hai Vu, Anita Olsen, Thao Heinesen 



Søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Endringer av messene i juli og august kan forekomme. Se gjerne tonsberg.katolsk.no. 
Tider for ukemesser i juli og august: 
Endringer av messetider i ukedager kan forekomme. Se gjerne tonsberg.katolsk.no. 
Kontortider: 
Kontoret er stengt i juli. 
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: 

* Torsdag 27. juni, kl. 12.00 Caritasmesse med påfølgende Caritaskafe i 
menighetssalen. 

* Innkommet i kontanter på internasjonal dag: kr 14.757 og i tillegg 
kommer vipps senere (oversikt fra OKB). 

* Nytt fra bygningskomiteen: Tre arbeidere fra Oslo katolske bispedømme 
har i uken før pinse og dagene etter utført viktig arbeid i kirken vår: 
- toalettene er pusset opp 
- ytterdørene er oljet 
- tre varmepumper er fjernet (to på kirken og en i menighetssalen) 
- murstein over sidedør er festet 
- rekkverket ved kirketrappen er kuttet øverst for å gi fri passasje fra 
parkeringsplassen til St. Olavshagen. 

* I sommer vil følgende store og små arbeider bli utført av ulike firmaer:  
- stubbefresing ved parkeringsplassen (utført) 
- oppussing av taket med ny maling og nye vindskier 
- fiksing av murstein på kirkefasaden, samt vasking og impregnering 
(utvendige veggflater) 
- nye vinduer (halvparten av vinduene er punktert og karmene slitt), hvorav 
noen med mulighet for åpning. 

 

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