Sct.
Albani
kirke
Meditation og oplysninger til brug i ugens løb
"

Herrens Dåb 2021

Som fiskenes
forhold til vandet
"Straks da han steg op af
vandet så han himlene flænges og Ånden dale ned over
sig som en due."
Markusevangeliet 1, 10

"VI TROR PÅ HELLIGÅNDEN ... " lyder det i
trosbekendelsen, bekendelsen til den treenige Gud:
Faderen som skaberen,
Sønnen som frelseren og så
Gud Helligånd. Dette tredje
led er der ofte mest usikkerhed om, fordi det med
Ånden forekommer mindre
anskueligt.
For år tilbage læste jeg en
tysk fabel, der fortalte om
fiskenes forhold til det
vand, de svømmede rundt i.
Nu opstod der snak mellem
fiskene: Nogle havde talt
om vandet, og fiskene spurgte hinanden, hvad det var for noget? De andre levende væsener i havet kendte de til, både de truende og dem, de selv havde som
føde; havplanterne og forskellig slags havbund havde de også et forhold til men vandet?
Vandet, det element, fiskene befandt sig i og var helt afhængige af, var ikke
noget, de bemærkede.
FABLEN ER FORTALT som en lignelse: Som fiskenes forhold er til havvandet, er menneskenes til Guds ånd.

Når Bibelen fortæller om skabelsen, hører vi, at Gud med sin ånde blæste liv i
jordmennesket Adam, og Guds ånd eller åndepust ses som forudsætning for alt
livs fremkomst og fornyelse. Som det i Salme 104 lyder henvendt til Gud om de
levende væsener: "du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen; du
sender din ånd, og der skabes liv'; du gør jorden ny."
Guds ånd er den livsmagt, der opretholder og fornyer verden, hindrer den i at
synke tilbage til blot at være støv. Guds ånd som livsbetingelse - ofte upåagtet,
som fablen om fiskene vil illustrere. Men med Jesus tog Gud et nyt skridt, kom
til udtryk i Jesus, viste sin ånds virke i ham. Fra da af er Guds ånd ikke ubestemmelig; dens virkninger ses og høres i Kristus.
Ånden forbinder os med det, der fik mund og hænder i Kristus. Johannesevangeliet taler om åndens fortsatte virke som Talsmanden, på den ene side formidler af Guds barmhjertighed og nyskabelse, på den anden side en "advokat"
for os. Som Paulus skrev: "Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed (...)
Ånden selv går i forbøn for os" (Rom. 8, 26). Et virke for os, så vi ikke bukker
under for mørket i verden og i os selv.
Frit åndedrag, fordi Guds ånd forbinder sig med vores.
AF JOHANNES VÆRGE
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Messe på vietnamesisk
Afdøde Anna, Leon Miersey
Messe på polsk
Afdøde Daminh Nam
Messe på engelsk
Afdøde Katleen
Afdøde Ignatio Nhinh
Guds hjælp for alle fysisk og psykisk syge
i menigheden
Afdøde Dominic
Afdøde Maria Do Thi Oanh
Afdøde Pham Van Oanh
Afdøde Johannes Babtiste Dan Nguyen
Messe på vietnamesisk
Alle afdøde
Messe på polsk
Afdøde Daminh Nam
Messe på engelsk

Messeintentioner aftales på kirkekontoret (messegave 100 kr.)

Det sker . . .

- 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 kl.19 messe på engelsk. Lørdag kl. 17 søndagsmesse
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)

Liturgisk kalender
Søndag
10.1.

Herrens Dåb (f)
1.L: Es 55,1-11 V: Es 12,2-6 2.L: 1 Joh 5,1-9 Ev: Mark 1,7-11
I skal øse vand med glæde af frelsens kilder
Hermed afsluttes juletiden
Mandag L: Hebr 1,1-6 Sl: 97,1-2b.6-7c.9 Ev: Mark 1,14-20
11.1.
Alle I engle, tilbed Herren
Tirsdag L: Hebr 2,5-12 Sl: 8,2a.5-9 Ev: Mark 1,21-28
12.1.
Du satte din Søn over dine hænders værk
Onsdag L: Hebr 2,14-18 Sl: 105,1-4.6-9 Ev: Mark 1,29-39
13.1.
Evigt husker Herren på sin pagt
Torsdag Petrus Donders, ordenspræst, CSsR (†1887)(m)
14.1.
L: ApG 5,12-16 Sl: 1,1-4.6 Ev: Matt 10,7-13
Salig den mand, der sætter sin lid til Herren
Fredag L: Hebr 4,1-5.11 Sl: 78,3+4bc.6c-8 Ev: Mark 2,1-12
15.1.
Lad os ikke glemme Guds gerninger
Lørdag L: Hebr 4,12-16 Sl: 19,8-10.15 Ev: Mark 2,13-17
16.1.
Dit ord, Herre, er ånd og liv
Søndag 2. almindelige søndag (II Ps)
17.1.
1.L: 1 Sam 3,3b-10.19 SL: 40,2+4ab.7-10
2.L: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Ev: Joh 1,35-42
Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud

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: 537 735
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

