SØNDAGSBLADET
St. Olav kirke, Tønsberg – tonsberg.katolsk.no
08. mars, 2. søndag i fasten
Dagens responsoriesalme (Salme 33):
Omkved: Herre, la din miskunn hvile over oss, for vi setter vår lit til deg.
Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd.
Jorden er full av Herrens miskunn.
Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.
Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.
Messetider for 08. mars – 15. mars 2020
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
Mandag 09. mars, kl. 08.00 messe i kapellet.
Tirsdag 10. mars, kl. 08.00 messe i kapellet.
Onsdag 11. mars, kl. 18.00 aftenmesse med tilbedelse.
Torsdag 12. mars, kl. 08.00 messe i kapellet, kl. 18.00 messe på polsk.
Fredag 13. mars, kl. 17.30 korsveiandakt, kl. 18.00 aftenmesse i kirken.
Lørdag 14. mars, kl. 14.00 familiemesse, kl. 18.00 søndagsmesse.
Søndag 15. mars, 3. søndag i fasten
09.00 – messe på polsk
10.30 – laudes, uke 3
11.00 – høymesse
Lektorer: Ildikó Király, Ida Frøydis Aglen
Kirkeverter: Tine Morland, Nguyet Nguyen
Ansvarlig for kirkekaffe: Nhan-Tuyet, Oddbjørg A Dahle, Titta Hansen Breivega

Øvrige kunngjøringer
* Lørdag 14. mars, kl. 11.00 katekese for barn fra 1.-8. klasse, kl. 14.00
familiemesse.
* I fastetiden ønsker det litauiske katolske kor i Tønsberg presentere på
søndag 22. mars, kl. 13.00 Taizebønn/-sanger på latin, litauisk og norsk, samt
bibelske lesninger på norsk og litauisk i kirken. Presentasjonen varer ca. 45
minutter. Alle er velkomne! (p. Valdemaras Lisovskis).

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

