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34. almindelige søndag 2020
Jesus Kristus, Universets Konge

De små tings
store betydning
''Alt, hvad I har gjort mod
en af disse mine mindste
brødre, det har I gjort
imod mig."
Matthæusevangeliet 25, 40

I KAPITEL 25 i Matthæusevangeliet
om
verdensdommen hører
vi, hvordan Jesus identificerer sig med de
sultende,
tørstende,
fremmede, nøgne og
fangne. Små mennesker, som blot har brug
for en udstrakt hånd
eller et glas vand eller
et besøg.
Det er her i dette
mørke og i dette arbejde, vi finder vores
plads som kristne, som
Jesu disciple. Det er
her, vi finder og møder
Gud selv.
Hvis vi virkelig tror det, kan det ikke andet end betyde en revolution eller omvendelse for vores måde at leve på. For det er jo alt det, som vi ikke regner for
noget - eller kalder for spild af tid - som pludselig viser sig at indeholde en uendeligværdi.

Moder Teresa skriver i sin bog "Dybt i hjertets stilhed":
"Du må ikke tro, det er spild af tid at give de sultne mad, at besøge og tage sig
af de døende, at lukke op for de uønskede og hjemløse og tage imod dem, for
netop det er vor kærlighed til Kristus omsat i handling. Vi må ikke vige uden om
det ydmyge arbejde, for det er det arbejde, ingen anden vil gøre. Det er aldrig for
småt. Vi er små, og vi ser på tingene, som om de var små. Men Gud, som er almægtig, ser det store i alt. Derfor, hvis du skriver et brev for en blind, eller du
bare sætter dig og lytter, eller du besørger post for ham, eller du besøger en eller
giver en en blomst - små ting - eller vasker for en eller gør rent... meget ydmygt
arbejde, men det er der, du og jeg skal være. For der er mange mennesker, der
kan udrette store ting. Men der er meget få mennesker, der vil gøre små ting."
Det sind og sindelag og livsstil skal herske blandt os, hvis vi ønsker at være og
kalde os for Jesu disciple. Hvis vi ønsker at være Jesus nær i Himlen, så skal vi
også være ham nær i dette liv.
"Den, der er tro i det små, vil jeg sætte over meget," siger Jesus jo et andet
sted. Det er de små ting, der i sidste ende har og vil få den største betydning.
Steen Skovsgaard er tidligere biskop
i Lolland-Falsters Stift
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Søndag
29.11.
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Messe på vietnamesisk
Afdøde Maria Tinh
Messe på polsk
Alle afdøde
Messe på engelsk
Afdøde Dominik San
Afdøde Maria Ro
Afdøde Dominik San
Afdøde Josef Chuyen
Afdøde Vincente Tuong
Afdøde Maria Que
Alle afdøde i familien Pham
Messe på vietnamesisk
Alle afdøde i familien
Messe på polsk
Guds velsignelse for Maria
Messe på engelsk

Messeintentioner aftales på kirkekontoret (messegave 100 kr.)

Det sker . . .
Lørdag den 28. november kl. 14: Bryllup
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
22.11.

JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE (h) (II Ps)
1.L: Ezek 34,11-12.15-17 Sl: 23,1-6 2.L: 1 Kor 15,20-26.28
Ev: Matt 25,31-46
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød
Mandag Clemens I, pave og martyr (†97)
23.11. L: Åb 14,1-3.4b-5-6 Sl: 24,1-4ab.5-6 Ev: Luk 21,1-4
Denne er den slægt, som søger dit ansigt, Herre
Tirsdag Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsfæller, martyrer (†1615)(m)
24.11. L: Åb 14,14-19 Sl: 96,10-13 Ev: Luk 21,5-11
Herren kommer for at holde dom over jorden
Onsdag Niels Steensen, biskop (†1686)(m)
25.11. L.: Sir 17,5-15 eller 2 Tim 4,1-8 eller Kol 1,12-16a.16c-30
V: 139,1+6.13-18 Ev.: Matt 6,24-33
Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt
Torsdag Katarina af Alexandria, jomfru og martyr, (†ca.306)
26.11. L: Åb 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Sl: 100,1b-5 Ev: Luk 21,20-28
Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest
Fredag L: Åb 20,1-4.11 – 21,2 Sl: 84,3-6a.8a Ev: Luk 21,29-33
27.11.
Se, nu er Guds bolig hos menneskene
Lørdag L: Åb 22,1-7 Sl: 95,1-7 Ev: Luk 21,34-36
28.11. (Marana tha!) – Kom, Herre Jesus!
Det almindelige kirkeår afsluttes efter non
Søndag 1. søndag i advent (I Ps)
29.11. 1.L: Es 63,16b-17.19b; 64,1.2b.-7 V: 80,2ac.3b.15-16.18-19
2.L: 1 Kor 1,3-9 Ev: Mark 13,33-37
Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst

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

