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

 

19. januar 2020, 2. søndag i det alminnelige kirkeår 

Dagens responsoriesalme (Salme 40): 
Omkved: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. 

Jeg ventet og håpet på Herren, 
han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. 
En ny sang la han meg i munnen, 
en lovsang til vår Gud. 

Offer og gaver ønsker du ikke, 
du har åpnet mitt øre. 
Brennoffer og sonoffer krever du ikke. 
Da sa jeg: «Se, her kommer jeg. 

I bokrullen blir det sagt om meg 
at jeg skal gjøre din vilje. 
Min Gud, jeg elsker din lov 
fra dypet av mitt hjerte.» 

Jeg forkynte Herrens rettferd 
i den store forsamling. 
Se, jeg tiet ikke, 
det vet du, Herre. 

Messetider for 19. januar – 26. januar 2020 

Søndag 19. januar, 2. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 2 
11.00 – høymesse 
13.30 – messe på tamilsk 

Mandag 20. januar, kl. 08.00 messe i kapellet.  

Tirsdag 21. januar, kl. 08.00 messe i kapellet. 

Onsdag 22. januar, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse. 

Torsdag 23. januar, kl. 08.00 messe i kapellet, kl. 18.00 messe på polsk. 

Fredag 24. januar, kl. 18.00 aftenmesse i kirken. 

Lørdag 25. januar, OBS: ingen messe! 

Søndag 26. januar, 3. søndag i det alminnelige kirkeår 



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   

 

09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 3  
11.00 – høymesse  
14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 

Lektorer: Hilde O’Hanlon, Ildikó Király 
Kirkeverter: Ildikó Király, Eirin Jakovesi 
Ansvarlig for kirkekaffe: Halina Wasielewska, Bogumila Porwolik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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