SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no
01. mars, 1. søndag i fasten
Dagens responsoriesalme (Salme 51):
Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for min synd.
For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som er ondt i dine øyne.
Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg Din Hellige Ånd.
La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Herre, løs min tunge,
så min munn kan forkynne din pris.
Messetider for 01. mars – 08. mars 2020
Søndag 01. mars, 1. søndag i fasten
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes, uke 1
11.00 – høymesse
13.30 – messe på vietnamesisk
Mandag 02. mars, kl. 08.00 messe i kapellet.
Tirsdag 03. mars, kl. 08.00 messe i kapellet.
Onsdag 04. mars, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse.
Torsdag 05. mars, kl. 08.00 messe i kapellet, kl. 18.00 messe på polsk.
Fredag 06. mars, kl. 17.30 korsveiandakt, kl. 18.00 aftenmesse i kirken.
Lørdag 07. mars, kl. 18.00 søndagsmesse.
Søndag 08. mars, 2. søndag i fasten
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes, uke 2
11.00 – høymesse
14.00 – messe på filippinsk/engelsk

Lektorer: Erling Dahle, Johan Ranek
Kirkeverter: Grethe Nygård, Grete Gjerde
Ansvarlig for kirkekaffe: Halina Wasielewska, Bogumila Porwolik
Øvrige kunngjøringer
* Lørdag 7. mars, kl. 16.30 konfirmantkatekese.
* OBS! I forbindelse med utviklingen av koronavirus, kan det være fornuftig å
tømme vievannskarene i kirken og utelate fredshilsenen i messen.
Kommunion i én skikkelse anbefales. Dette inntil nærmere direktiver fra
helsemyndighetene foreligger. (Mgr. Huynh Tan Hai, generalvikar).
* Fasteaksjon - «Sulten ødelegger livet til millioner av barn»! Menigheten vil
ha kirkekaffe til inntekt for fasteaksjonen. Støtt menighetens fasteaksjon eller du kan gi direkte til Caritas på følgende måte:
 Send «nullsult» til 2160
 Vipps ditt bidrag til 12135, og merk betalingen «nullsult»
 Send en gave på vår gavekonto 8200.01.93433, og merk betalingen «nullsult».

Pavens bønneintensjoner for mars:
- Vi ber om at Kirken i Kina må forbli trofast mot Evangeliet og vokse i enhet.
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

