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

 

16. februar, 6. søndag i det alminnelige kirkeår  

Dagens responsoriesalme (Salme 119): 
Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. 

Salig den som er hel i sin ferd, 
som vandrer i din lov. 
Salige de som følger hans bud 
og søker ham av hele sitt hjerte. 

Du har gitt oss dine bud 
for at de skal holdes nøye. 
Gjør mine fottrinn faste, 
så jeg kan følge dine bud. 

Gjør vel mot din tjener, så jeg kan leve 
og holde dine bud. 
Gjør blikket klart, så jeg kan se 
de underfulle ting i din lov. 

Herre, lær meg din viljes vei, 
så vil jeg følge den for alltid. 
Gi meg forstand, så jeg kan følge dine lover 
og holde dem av hele mitt hjerte. 

Messetider for 16. februar – 23. februar 2020 

Søndag 16. februar, 6. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 2 
11.00 – høymesse 

Mandag 17. februar, kl. 08.00 messe i kapellet.  

Tirsdag 18. februar, kl. 08.00 messe i kapellet. 

Onsdag 19. februar, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse. 

Torsdag 20. februar, kl. 08.00 messe i kapellet, kl. 18.00 messe på polsk. 

Fredag 21. februar, kl. 18.00 aftenmesse i kirken. 

Lørdag 22. februar, kl. 18.00 søndagsmesse.  

Søndag 23. februar, 7. søndag i det alminnelige kirkeår 
09.00 – messe på polsk  
10.30 – laudes, uke 3  
11.00 – høymesse  



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, Byggekonto: 1506.35.19070 (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   

 

14.00 – messe på litauisk 
16.00 – messe på kroatisk 

Lektorer: Ola Breivega, Magnus Hareide 
Kirkeverter: Tine Morland, Ildikó Király 
Ansvarlig for kirkekaffe: Agnes og Hector, Robert og Kavida. 
 
Øvrige kunngjøringer 

* Fest i menighetssalen 25. februar/feitetirsdag. Det blir messe kl. 18.00 og 

fest etterpå. – Vi gjør som vi pleier: tar med mat til felles bord. Vi håper så 

mange som mulig har anledning til å komme. 

 

 

 

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for februar: 

Vi ber om at ropene om hjelp fra migrantene, ofre for kriminell 
menneskehandel, må bli hørt. 
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