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

 

14. juli 2019, 15. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (Salme 69): 
Omkved: Søk Gud, og din sjel skal leve. 

Jeg retter min bønn til deg, 
se, nå er nådens tid. 
Gud, i din store miskunn, 
hør meg ved din frelsende troskap. 

Og meg som er arm og elendig, 
skal din frelse opphøye, min Gud. 
Jeg vil prise Guds navn med lovsang 
og opphøye ham med takk. 

De fattige se det og glede seg, 
søk Gud, og din sjel skal leve. 
For Herren har hørt de armes bønn 
og ikke forsmådd sine fangne venner. 

For Gud vil frelse Sions stad 
og bygge Judas byer. 
Hans tjeneres ætt skal ta dem i arv, 
de som elsker hans navn skal få bo der. 
 

Messetider for 14. juli – 21. juli 

Søndag 14. juli, 15. søndag i det alminnelige kirkeår 
10.30 – laudes uke 3 
11.00 – høymesse 
14.00 – messe på filippinsk/engelsk 
 

Ingen messe på mandag, tirdag og torsdag. 
Onsdag, fredag og lørdag: aftenmesse kl. 18.00 i kirken. 
 

Søndag 21. juli, 16. søndag i det alminnelige kirkeår 
10.30 – laudes uke 4 
11.00 – høymesse  
13.30 – messe på tamilsk 
 



Søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Ingen messe på polsk fra 30. juni – 31. august. Kontakt p. Grzegorz Gryz > 476 55 854 
Ingen messe på litauisk, kroatisk og vietnamesisk i juli og august. 
Tider for ukemesser i juli og august: 
Endringer av messetider i ukedager kan forekomme. Se gjerne tonsberg.katolsk.no  
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. OBS: stengt i juli. 
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: Irene Sanches, Anita Olsen 
Kirkeverter: Grete Gjerde, Celine Arnesen 
Ansvarlig for kirkekaffe: Oddbjørg Alise Dahle, fam. Tran 
 

 

Pavens bønneintensjoner for juli: 
At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at 
urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord. 
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