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

 

5. januar 2020, 2. søndag etter jul 

Dagens responsoriesalme (Salme 147): 
Omkved: Ordet ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig blant oss. 

Lovsyng Herren, Jerusalem, 
Sion, pris din Gud. 
Han gjør dine dørstokker faste 
og velsigner dine barn i ditt hus. 

Han gir fred på dine landemerker, 
med beste hvete metter han deg. 
Han sender sitt bud til jorden, 
hastig løper hans ord. 

Han forkynte sitt ord for Jakob, 
gav Israel sine bud og dommer. 
Slik gjorde han ikke mot andre folk, 
dem gav han ingen lovbud. 

Messetider for 5. januar – 12. januar 2020 

Søndag 5. januar, 2. søndag etter jul 
09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 2 
11.00 – høymesse med julespill og deretter julefest 

Mandag 6. januar, Herrens åpenbaring, kl. 18.00 høymesse.  

Tirsdag 7. januar, kl. 08.00 messe i kapellet. 

Onsdag 8. januar, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse. 

Torsdag 9. januar, kl. 08.00 messe i kapellet, kl. 18.00 messe på polsk. 

Fredag 10. januar, kl. 18.00 aftenmesse i kirken. 

Lørdag 11. januar, kl. 14.00 messe for katekesebarn, kl. 18.00 søndagsmesse.  

Søndag 12. januar, Herrens dåp 
09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 3  
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på filippinsk/engelsk 

Lektorer: Ellinor Hilberg, Kim Chi Tran 
Kirkeverter: Adeleide Lien, Anita Olsen 
Ansvarlig for kirkekaffe: Tuyet og Nhan, Oddbjørg A. Dahle, Titta H. Breivega 



Faste messetider for søndagsmesser på andre språk enn norsk: 
Polsk    – hver søndag kl. 09.00 
Vietnamesisk  – første søndag i måneden kl. 13.30 
Filippinsk/engelsk  – andre søndag i måneden kl. 14.00 
Tamilsk   – tredje søndag i måneden kl. 13.30 
Litauisk   – fjerde søndag i måneden kl. 14.00 
Kroatisk   – fjerde søndag i måneden kl. 16.00 
Kontaktinformasjon:  
Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung, 905 25 631, 
Johannes.Vu.Manh.Hung@katolsk.no 
Menighetsrådet: Gunnhild Bærø, 404 08 311, 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: en halv time før søndagsmesser eller ved henvendelse til prester.  

*Kontoret er betjent og kirken er åpen mandag til fredag kl. 10.00-14.00.  
*Kontoret er betjent på polsk v/p. Gustaw, 462 15 966, på torsdager kl. 16.00-17.30.  
Kontortelefon: 917 95 671 / 33 31 19 49 . Hjemmeside: tonsberg.katolsk.no .  
Deadline nyheter til søndagsbladet, hver torsdag kl. 12.00 - Epost: tonsberg@katolsk.no   

 

Øvrige kunngjøringer 

* Lørdag 11. januar, kl. 11.00 katekese for barn fra 1.-8. klasse, og kl. 14.00 

messe for katekesebarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for januar: 

- Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle mennesker av god vilje 
må arbeide for fred og rettferd i verden. 
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