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24. almindelige søndag 2020

Guds og vores
tilgivelse
"Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet
tilgiver sin broder."
Matthæusevangeliet 18, 35

Ovenstående pointe fra søndagens evangelium er svær at
have med at gøre. For er det
virkelig et glædeligt budskab?
Tidligere sekretær i Det Danske
Missionsselskab (nu Danmission) Egon Nielsen holdt engang en prædiken over ordene
om, at hvis vi ikke tilgiver, så
vil Gud heller ikke tilgive os.
Han sluttede sin prædiken meget dramatisk af med at sige:
"Den, for hvem dette er glædeligt budskab, bedes række hånden i vejret! Amen."
Hvordan kan Jesus da sige, at
Guds tilgivelse er afhængig af
vores? Luther spørger et sted:
Men hvorledes lader Jesus med
disse ord syndsforladelsen hvile
på vore gerninger og siger: Når
I tilgiver næsten, skal I selv få
tilgivelse og omvendt?
Svar: Syndsforladelsen sker, som jeg ofte har sagt, på dobbelt måde. Den ene
gang ved evangeliet og Guds ord, som modtages indvortes i hjertet for Gud ved
troen. For det andet udvortes, ved gerningerne, hvorom 2. Pet. 1, 10 siger, idet

han taler om gode gerninger: "Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større
iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse."
Der vil han, at vi skal gøre det synligt, at vi har troen og syndernes forladelse,
det vil sige, at vi lægger gerningerne for dagen, for at man kan kende træet på
frugterne, og for at det kan blive åbenbart, at det er et godt og ikke et råddent
træ. For hvor der er ret tro, der følger visselig også gode gerninger. Altså er det
menneske fromt og retfærdigt både indvortes og udvortes, både for Gud og
mennesker. For det er følgen og frugten, hvormed jeg skaffer mig selv og andre
vished om, at jeg tror ret, hvilket jeg ellers ikke kunne vide eller se.
Altså er her også den udvortes tilgivelse, som jeg viser med gerningen, et sikkert tegn på, at jeg har syndernes forladelse hos Gud.
Når derimod sådant ikke vises mod næsten, så har jeg et sikkert tegn på, at jeg
heller ikke har syndernes forladelse hos Gud, men endnu sidder fast i vantroen.
Se, det er den dobbelte tilgivelse, den ene indvortes i hjertet, der alene beror på
Guds ord, og den anden udvortes, der bryder frem og gør os visse på, at vi har
den indvortes."
Steen Skovsgaard er tidligere biskop
i Lolland-Falsters Stift.
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Messe på vietnamesisk
Afdøde Ignatio Nhinh
Messe på polsk
Messe på engelsk
Guds velsignelse for familien Lien
Alle afdøde
Afdøde Johannes Babtiste
Afdøde Maria Na
Afdøde Anton
Afdøde Peter og Rosa Jensen
Afdøde Maria Tran Thi Loan
Søndagens messe
Messe på vietnamesisk
Alle afdøde
Messe på polsk
Afdøde Anna
Messe på engelsk

Messeintentioner aftales på kirkekontoret (messegave 100 kr.)

Det sker . . .
Lørdag den 19. september kl. 10.30 og 11.00:
Barnedåb
Lørdag den 19. september arrangerer DUK en Zoo udflugt for børn og unge, som er medlemmer af
DUK 2020. Der er mere info på en folder, som ligger
bagerst i Kirken
Indtil videre vil der lørdag aften være en
søndagsmesse kl. 17

Messerne i Dalum Klosterkirke er indtil videre lukket for menigheden

- dig, der ikke betaler kirkebidrag Tilmeld dig via www.katolsk.dk eller kirkens hjemmeside
under Information, så bliver dit bidrag automatisk fratrukket
på din årsopgørelse
For 2020 er beløbet ændret til 16.600 kr.
Tilmeldingsblanket til kirkebidrags-ordningen kan nu
hentes på kirkens hjemmeside

M ESSETIDER :
Søndag kl. 830 messe på vietnamesisk, kl. 10 højmesse, kl. 12 messe på polsk
kl. 1630 aftenmesse
Messe på engelsk: 1., 2. og 4. søndag i måneden kl. 19, 3. søndag kl. 15
Mandag kl. 9, Tirsdag kl. 9, Onsdag kl. 1030 og kl. 19 (polsk), Torsdag kl. 9,
Fredag kl. 17 (efter messen tilbedelse til kl. 1745), Lørdag kl. 9
Rosenkrans: Onsdag kl. 10 (dansk), kl. 1830 (polsk) og fredag kl. 1630 (dansk)
Vesper: Lørdag kl. 17 (ca. 25 min.)
Dalum kloster: Ingen messer for tiden

Liturgisk kalender
Søndag
13. 9.
Mandag
14. 9.
Tirsdag
15. 9.
Onsdag
16. 9.
Torsdag
17. 9.
Fredag
18. 9.
Lørdag
19. 9.
Søndag
20. 9.

24. almindelige søndag (IV Ps)
1.L: Sir 27,30 – 28,7 Sl: 103,1-4.9-12 2.L: Rom 14,7-9 Ev: Matt 18,21-35
Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab
DET HELLIGE KORS’ OPHØJELSE, (f)
1.L: 4 Mos 21,4-9 eller Fil 2,6-11 V: 78,1-2.34-38 Ev: Joh 3,13-17
Glem ikke Guds gerninger, men hold hans befalinger
Jomfru Marias smerter (m)
L: 1 Kor 12,12-14.27-31a V: 100,1-5 Ev: Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Vi er hans folk og de får, han vogter
Cornelius, pave, (†253) og Cyprian, biskop, (†258) martyrer (m)
L: 1 Kor, 12,31-13,13 V: 33,2-5.12+22 Ev: Luk 7,31-35
Lykkeligt det folk, Herren udvalgte sig til ejendom
L: 1 Kor 15,1-11 V: 118,1-2.16-17.28 Ev: Luk 7,36-50
Tak Herren, for han er god
L: 1 Kor 15,12-20 V: 17,1.6-8b.15 Ev: Luk 8,1-3
Jeg mættes ved synet af dig, når jeg vågner, Herre
Januarius, biskop og martyr (†305)
L: 1 Kor 15,35-37.42-49 V: 56,10-14 Ev: Luk 8,4-15
Jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys
25. almindelige søndag (I Ps)
1.L: Es 55,6-9 Sl: 145,2-3.8-9.17-18 2.L: Fil 1,20c-24.27a
Ev: Matt 20,1-16
Herren er nær ved alle, der råber til ham
Kollekt til Katolsk Menighedspleje

Kirkelig vejviser
Præstegården: Adelgade 1, 5000 Odense C
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.15 - 11,15
Telefon: 66 12 16 64
E-mail: sognepraest@sct-albani.dk
Hjemmeside: www.sct-albani.dk
Bankkonto: Reg.: 3574 Kontonr.: 3582031754 MobilPay: 53 77 35
Sognepræst: p. Bernhard Kofod, tlf. mobil: 28 96 55 17 Mail: bkofod@hotmail.com
Andenpræst: Pastor Sigurd Sverre Stangeland, tlf.: 91 47 08 61. Mail: stangeland@katolsk.dk
Præst for polsktalende: Jacek Aniszewsk, mobil: 7145 6434
Formand for Menighedsrådet: Marianne Larsen: tlf. 3170 4870. Mail: marianne14larsen@gmail.com
Formand for vietnameserne: Lap Tran: tlf.: 30 22 45 61. Mail: Laptran.dk@gmail.com
Repræsentant i Pastoralrådet: Jaime Morales, tlf.: 31 44 31 10
DUK’s formand: My Linh Ta, mobil: 53 55 08 56, e-mail: mylinh@live.dk
Sct. Albani DUK: Reg. 1551 Konto: 9011182965
Bidrag til renovering af kirkespiret kan indbetales til bispekontoret på
konto: Reg. 4183 kontonr. 0005001471 mærket Kirkespir Odense. Beløbet vil blive fratrukket på
selvangivelsen. Husk at opgive CPR-nummer, hvis du ikke er registreret

