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Sogneblad 
 

Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk 
nr. 2, 5. årg., 2016 

 
 

 
 

 

Kære menighed 

 

Selvom man efterhånden har vænnet sig til, at 

tiden plejer at gå hurtigere, end forventet, så 

virker det ofte som en overraskelse. Sommer-

ferien sættes i disse dage i gang, og om end den 

kalder os til at hvile os fra vore daglige gøre-

mål, så vil den næppe kun / næppe for det me-

ste / byde på dovenskab.  

 

Når jeg tænker på den ilende tid, tænker jeg til-

bage på de dage, uger og måneder, som var den 

forudgående periode for, at pave Frans` 

smukke initiativ: at udråbe et helligt jubelår – 

Barmhjertighedens År – blev til virkelighed. 

Man ventede spændt på, hvad mon dette år 

ville bringe. Og nu… så er der knap 5 måneder 

igen, og Barmhjertighedens År er overstået. 

Og når det er overstået, hvad så? Skal tingene 

bare blive som de altid har været? Er der noget, 

vi kan ændre? Hvis ja – hvordan?  

 

Kan barmhjertigheden i en højere grad først 

blive, og siden forblive en vigtig medspiller i 

vort liv? Det bør den i hvert fald, for uden 

barmhjertigheden er der egentlig ingen frem-

tid. Den er givet os, så vi i dens kraft kan for-

mes (skabes) i Guds billede. Med andre ord: 

Barmhjertighed er guddommeliggørende. 

Den får os til at erfare det smukkeste af alt det 

smukke, der findes, og til at kunne yde det 

smukkeste over for Gud og over for vor næste. 

Ikke på det sociale plan alene. At yde det 

smukkeste er at gå ud i al verden og opfylde 

Jesu missionsbefaling. Barmhjertighed er 

nemlig et kald til lade sig sende ud i mission.   

 
 

At vidne om Ham, som er barmhjertig og in-

spirerer os til barmhjertigheden. Og dette kan 

gøres, som Paulus lærer os: ”Enten I altså spi-

ser eller drikker, eller hvad I end gør, skal 

I gøre alt til Guds ære.” (1.Kor10,31). 

 

Men før vi overhovedet kan erfare både det 

guddommeliggørende og det at blive sendt ud 

i missionen, er vi selv nødt til at lade os be-

handle af Guds barmhjertighed. Til tider kan 

den (barmhjertigheden) virke til at være 

”ubarmhjertig”. Som eksempler – både fra 

Biblen og egentlig også fra vort eget liv – kan 

man fremvise alle de situationer, hvor Gud gør 

os opmærksom på vor synd (Han skåner os 

ikke for denne til tider smertefulde bevidsthed) 

og kræver vor omvendelse. Ja, i den forstand 

kan barmhjertigheden både være ubarmhjertig 

og krævende. Men netop den del af barmhjer-

tigheden gør os på en særlig måde i stand til at 

indse, hvor stor Guds kærlighed egentlig er. 

Den del af barmhjertigheden gennemfører en 

slags forarbejde i os, den åbner os for kærlig-

hedens forvandlende kraft, som efterfølgende 

bringer os op på det plan, hvor vi først rigtigt 

både erfarer os selv og andre som skabte i Guds 

billede (guddommeliggjorte). Den får os til at 

handle i overensstemmelse med Guds vilje 

(lade os sende ud i missionen).  

 

Med de ovenstående ord, til en vis grad inspi-

reret af et oplæg ved biskop Robert Barron, der 

blev holdt under præsternes retræte den 1. juni 

2016 i Rom, indbyder jeg alle til både at reflek-

tere over, hvad barmhjertigheden betyder for 
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os (for mig) ganske konkret, og hvad den kal-

der os (mig) til.  

 

I ønskes alle en velsignet sommer. Husk både 

at spise, og drikke, og trække vejret, skønt det 

er feriernes tid. Glem ikke heller ikke den ån-

delige mad / drikke / luft i den forbindelse. 

Også på trods af, at det er feriernes tid, så har 

vi egentligt brug for også at kunne leve ånde-

ligt. Gud tager ikke på ferie, og Han venter på 

os altid (specielt under søndagens eukaristiske 

fejring).  

 

Jeg benytter også en lejlighed til at udtrykke 

min glæde og sige tillykke til dem fra vor me-

nighed, som i den sidste tid modtog nye sakra-

menter i deres liv.  

 

Tillykke med dåben: Sebastian, Izabella og 

Noah.  

Tillykke med 1. Hellige Kommunion: Prijan, 

Janijan, Akshianaa, Lauritz, Marie, Ryan, 

Stine.  

Tillykke med firmelsen: Jeanica, Jothisha (fir-

melsesnavn: Teresa af Avila), Mathilde (fir-

melsesnavn: Katarina af Siena), Rochelle, Ga-

cilda, Jessica, Sujanthine (firmelsesnavn: 

Mary), Amanda, Nivethan (firmelsesnavn: Mi-

chael), Ithajan (firmelsesnavn: Anthony), Phi-

lip, Michal (firmelsesnavn: Krzysztof), Grze-

gorz og Kamil (firmelsesnavn: Marcin). 

 

Må Gud velsigne både jer selv, jeres familier 

og hele vor menighed sammen med jer. 

 

p. Michal Bienkowski  
 

 

Barmhjertighedens år i ferien  
Lad os glæde os over vores tro og fejre Barmhjer-
tighedens år - også når vi tager på ferie i årets løb. 

Rundt omkring i verden findes der i hvert bispe-
dømme en kirke, som er udvalgt til at holde en hel-
lig dør åben for os. I Danmark findes der hellige 
døre i Skt. Albani kirke i Odense, hvortil mange fra 

menigheden drog på valfart i februar. Den katol-
ske domkirke Skt. Ansgar i København har også en 
hellig dør.  

 

   
Skt. Nikolas Katedral, Ljubljana   Assumptions-katedralen i Koper 
begge i Slovenien 

    

Basilikaen i Aquileia, Italien og Skt. Nikolai Kirche i Villach, Østrig. 

Når man går ind i en kirke gennem en hellig dør, er 
det muligt at opnå aflad under forudsætning af at 
aflægge et oprigtigt skriftemål med sand anger 
over sine synder, modtagelse af den hellige kom-
munion, og at man i kirken beder trosbekendel-
sen, Fader vor og en bøn i pavens intention, fx Hil 
dig Maria. Sådan skriver biskop Czeslaw Kozon i sin 
vejledning til danske katolikker. 

Det er smukt at deltage i vores verdensomspæn-

dende Kirkes fejring af Barmhjertighedens år, hvor 

vores veje fører hen i årets løb. I løbet af min nylige 

ferie i foråret, oplevede jeg glæden ved at gå gen-

nem de hellige døre i fire kirker: Skt. Nikolas Kate-

dral i Ljubljana og Cathedral of the Assumption i 

Koper, begge Slovenien; Basilikaen i Aquileia, Ita-

lien og Skt. Nikolai Kirche i Villach, Østrig. Det var 

smukt at deltage i messen, tænde et lys og bede 

de bønner, som hører besøget til. En oplevelse, 

som kun findes her i Barmhjertighedens år, og som 

ikke kan anbefales nok til alle katolikker.  

Af Birgit Bidstrup Jørgensen 
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En lille pige forklarer forskellen mel-
lem menneskers og Guds kærlighed 
Forfatteren Fynn var 19 år, da han mødte Anna, - 
et hjemløst barn på 4-5 år, som han tog til sig. Han 
mistede hende i 1939; hun blev ikke 8 år. Bogen 
handler om Annas og Fynn’s liv og samtaler om 
Gud. Anna kaldte altid Gud for hr. Gud og hen-
vendte sig til ham med ordene: ”Kære hr. Gud, det 
er Anna”, og Anna havde et helt særligt og tillids-
fuldt forhold til hr. Gud. I oversættelsen er Annas 
ord gengivet i barnesprog. 
 

 
 

- Og så fyrede hun løs. ”Hr. Gud har altså lavet al-
ting, ikke?” 
Der var ingen idé i at sige, at jeg faktisk ikke rigtig 
vidste noget om det. Jeg sagde ja. 
”Osse skidtet og stjernerne og dyrene og men-
skerne og træerne og alting, og dem dér tuttelut-
ter?” (tuttelutterne var de små skabninger, vi 
havde set i mikroskop). 
Jeg sagde: ”Ja, han har lavet det hele.” 
Hun accepterede med et nik. ”Elsker hr. Gud os rig-
tigt?” 
”Det er da klart. Hr. Gud elsker det hele!” sagde 
jeg. 
”Så-å-h?” sagde hun. “Jammen hvoffer lar han så 
noed slå sig og blie død?” Hendes stemme lød, 
som om hun følte sig som en forræder imod en 
hellig pagt; men spørgsmålet havde hun jo tænkt, 
og så måtte det siges. 
“Jeg ved ikke hvorfor”, svarede jeg. “Der er en 
masse, vi ikke ved om hr. Gud.” 
“Jammen,” fortsatte hun, “når der er så maed vi 
ikke ve’ om hr. Gud, hvor ve’ vi så fra, a han elsker 
os?” 
Jeg kunne se, at det trak op til det helt store, men 
heldigvis ventede hun ikke svar på sit spørgsmål, 
for hun fortsatte: “Dem dér tuttelutter ku je elske 
lie te’ je ravnede, men det ku de da ikke vide, ku 
de? Je er en million maed støre end dem, og hr. 

Gud er en million maed støre end mig, så hvorn ve 
je, hva hr. Gud gør?” 
Hun sad lidt i tavshed. Senere tænkte jeg, at det 
var øjeblikket, da hun tog afsked med sin tilvæ-
relse som lille barn. Så gik hun videre. 
“Fynn, hr. Gud elsker os ikke.” Hun tøvede. “Fak-
sisk ikke, for det er kun mensker, der ka det. Jeg 
elsker Bossi, min kat, men Bossi elsker ikke mig. 
Men jeg elsker dig, Fynn, og du elsker mig, ikke 
osse? 
Jeg gav hende et lille klem med den arm, der holdt 
om hende. 
“Du elsker mig, for det at du er et menske. Jeg el-
sker faksisk hr. Gud. Men han elsker ikke mig.” 
Det lød i mine ører som dødsklokker. “Åh nej,” 
tænkte jeg, “hvorfor skal sådan noget ske for et 
menneske? Nu har hun mistet alt.” Men dér var 
jeg galt på den. Hun stod allerede med sikkert fod-
fæste på den næste sten i vadestedet. 
“Nej,” fortsatte hun, “hr. Gud elsker mig ikke, ikke 
sådan som du gør, det er forskelligt, det er en mil-
lion maed mer.” 
Jeg må have rørt på mig eller gryntet, for hun løf-
tede sig op i siddende stilling, og dér sad hun og 
fniste. Så kastede hun sig ud i at kurere min lille 
sårede smerte, min unyttige jalousi. Hun arbej-
dede som en kirurg, med let og sikker hånd. 
“Fynn, du er bedre til og holde af end nogen men-
sker i verden, og det er jeg osse, syns du ikke? Men 
hr. Gud er forskellig. Du ka da nok forstå Fynn, at 
mensker ka kun elske udenpå, og de ka kun kysse 
udenpå, men hr. Gud ka elske dig lige midt i, så det 
er maed forskelligt. Hr. Gud er ikke lissom os. 
Vi er en lillebitte smule lissom hr. Gud, men faksisk 
ikke ret maed.” 
Det forekom mig at brænde ned til, at vi er lissom 
hr. Gud, fordi vi ligner lidt, men hr. Gud er ikke lis-
som os, fordi han er anderledes. Den ild, som 
brændte i hende, havde lutret hendes tanker, og 
som en superalkymist havde hun gjort bly til guld. 
Væk var alle de menneskelige definitioner på Gud, 
såsom godhed, barmhjertighed, kærlighed, ret-
færdighed. De var ikke andet end rekvisitter for 
beskrivelsen af det ubeskrivelige. 
“Forstår du, Fynn, hr. Gud er forskellig i, a han ka 
gøre færdig, og vi ka bare ikke. Ja ka ikke gøre fær-
dig med og elske dig, for ja er død en million år før 
ja er færdig, men hr. Gud ka gøre færdig og elske 
dig. Og så er det ikke samme slags kærlighed, vel? 

 
Fra Fynn: “Kære hr.Gud, det er Anna” (Gad 1977). 
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Tanker i Barmhjertighedens år 
I Barmhjertighedens år har pave Frans opfordret 
os til ikke blot at tænke over, at Guds væsen er 
barmhjertighed, men selv at arbejde på at blive 
barmhjertige over for vore medmennesker. Også 
dem, vi ikke bryder os om, og dem vi ikke kender.  

Barmhjertighed  var et kendetegn ved mange hel-
gener, og ofte holder vi af dem og lærer af dem, 
netop fordi deres liv er som et spejl af Guds egen 
barmhjertighed. Det gælder i høj grad den salige 
Mother Teresa af Kolkata (1920-1997), der bliver 
helgenkåret den 4. september 2016. Hun stiftede 
ordenen Barmhjertighedens missionærer, hun 
plejede de syge og døende, og tog sig af forældre-
løse børn, men hun bad også utrætteligt om Guds 
nåde og barmhjertighed for mennesker.   

 

En anden helgen, som 
Gud brugte som sit red-
skab til at lære os om sin 
barmhjertighed er den 
hellige Sr. Faustina (1905-
1938), der selv oplevede 
megen lidelse i sit korte 
liv. Vi kender den hellige 
Sr. Faustinas dagbog, 
hvor hun beskriver, hvor-

dan Jesus bad hende om at få malet et billede, der 
fremstiller Ham med gennemstukket hjerte, hvor-
fra en rød og en bleg lysstråle stråler ud over jor-
den og menneskene som et tegn på Hans barm-
hjertighed, der altid ønsker at komme os i møde.  

 

Kristus bad i åbenbaringen Sr. Faustina om at få 
paven til at indstifte en ny fest, Barmhjertighedens 
søndag, som fejres søndagen efter Påskedag. Sr. 
Faustina modtog i en åbenbaring ”opskriften” på 
Barmhjertighedens rosenkrans, som vi nu beder 
sammen i vores menighed på denne dag. I dagbo-
gen skrev hun også om sin dagligdag og sit ånde-
lige liv. Gud gav hende dyb indsigt i sin barmhjer-
tigheds væsen. Det udtrykker hun bl.a. i følgende 
bøn (nr. 163 i dagbogen), fra 1937 – året før hun 
døde af tuberkulose kun 33 år gammel. 

 

Den hellige Faustinas bøn 
Åh helligste Treenighed! Så ofte som jeg ånder, så 
mange gange som mit hjerte slår, så mange gange 
som mit blod pulserer gennem min krop, så mange 

tusind gange ønsker jeg at love og prise din barm-
hjertighed. 

Jeg ønsker at blive komplet omdannet til din barm-
hjertighed og at blive dit levende spejlbillede, 
Herre. Giv, at den største af alle guddommelige 
egenskaber, din ufattelige barmhjertighed må 
gennemtrænge mit hjerte og min næstes sjæl. 

Hjælp mig, Herre, at mine øjne må være barmhjer-
tige, så jeg aldrig må mistænke eller dømme efter 
udseendet, men søge efter, hvad der er smukt i 
mine medmenneskers sjæle og komme dem til 
hjælp. 

Hjælp mig, så mine ører må være barmhjertige, så 
jeg må være opmærksom på mine medmenneskers 
behov og ikke være ligegyldig over for deres 
smerte og klage. 

Hjælp mig, Herre, at min tunge må være barmhjer-
tig, så jeg aldrig må tale negativt om min næste, 
men have et trøstende og tilgivende ord til alle. 

Hjælp mig, Herre, at mine hænder må være barm-
hjertige og fyldt med gode gerninger, så jeg kun 
må gøre det gode over for min næste og selv på-
tage mig de mere vanskelige og besværlige opga-
ver. 

Hjælp mig, at mine fødder må være barmhjertige, 
så jeg må ile min næste til hjælp på trods af min 
egen træthed og udslidthed. Min sande hvile findes 
i tjenesten for min næste. 

Hjælp mig, Herre, at mit hjerte må være barmhjer-
tigt, så jeg selv må føle alle min næstes lidelser. Jeg 
vil ikke lukke nogen ude fra mit hjerte. Jeg vil være 
oprigtig selv mod dem, som jeg ved vil udnytte min 
venlighed. Og jeg vil skjule mig selv i Jesu barm-
hjertigste hjerte. Jeg vil bære min egen lidelse i stil-
hed. Herre, må din barmhjertighed være med mig. 

Det er Dig selv, Herre, der byder mig at udøve de 
tre grader af barmhjertighed. Den første: barm-
hjertighedsgerninger af alle slags. Den anden: 
barmhjertige ord – hvis jeg ikke kan gøre gerninger 
af barmhjertighed, vil jeg bruge ord. Den tredje: 
bøn – hvis jeg ikke kan vise barmhjertighed gen-
nem gerninger eller ord, kan jeg altid gøre det gen-
nem bøn. Min bøn rækker selv derud, hvor jeg ikke 
kan nå fysisk. 

Åh min Jesus, omdan mig helt til dig, for du kan 
gøre alt. 

Oversat fra engelsk af Birgit Bidstrup Jørgensen 
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Børneundervisning efterår 2016 
 

 

Datoer for undervisningen meddeles i begyndel-
sen af august. 
 
Børnene vil fortsat blive delt op i to hold, hvor om-
drejningspunktet for de yngste børn er forberedel-
sen til at modtage deres første hellige kommunion 
og at lære det mest grundlæggende om vores tro. 
Annelies van der Meer underviser de yngste børn. 
 
Børn fra 4.-7. klasse fortsætter undervisningen på 
et videregående niveau. Formålet er, at børnene 
lærer Bibelen og dens store fortællinger fra Gamle 
og Nye Testamente at kende, og de skal kunne slå 
op i Bibelen. Børnene skal lære om Den Katolske 
Kirke og dens troslære, om messen og sakramen-
terne.  
Som noget nyt vil Birthe Hjort og Birgit Bidstrup 
Jørgensen undervise den ældste gruppe på skift. 
 
For begge holds vedkommende er hensigten, at 
børnene opnår grundlaget for at udvikle en per-
sonlig tro og tænke over, hvordan de kan leve 
denne tro i deres hverdag. Netop derfor er det så 
vigtigt, at I som børnenes forældre og bedstefor-
ældre selv medvirker til at undervise jeres børn 
om, hvordan I selv tror, og hvordan I lever troen. 
Husk også at spørge børnene, hvad de har lært om 
i undervisningen. De husker det endnu bedre, når 
de får lov at fortælle jer om det. 
 
Vi glæder os meget til at være sammen med alle 
jer børn igen efter sommerferien. 
Kærlig hilsen 

Annelies, Birthe og Birgit 
 

 
 

Messer i Skt. Elisabeths Kirke 
Lørdag kl. 15.30: Søndagsmesse  
1. lørdag i måneden samt i hele oktober måned  
kl. 15.10: Rosenkrans  
Ingen messe på søndage.  
Onsdag kl. 17.30: Hverdagsmesse og vesper.  
Torsdag kl. 08.00: Hverdagsmesse 
 
Se i øvrigt opdateret kalender på hjemmesiden 
www.katolsk-vestsj.dk. Her findes også opslag om 
andre arrangementer, fx katekeser for voksne. 
 

JUNI 

25.06. De hl. apostle Peter og Paulus 

JULI  

02.07. 14. Almindelige søndag 

09.07. 15. Almindelige søndag 

16.07. 16. Almindelige søndag 

23.07. 17. Almindelige søndag 

30.07. 18. Almindelige søndag 

AUGUST 

07.08. 19. Almindelige søndag 

13.07. 20. Almindelige søndag 

20.07. Marias optagelse i Himlen 

27.07. 22. Almindelige søndag 

SEPTEMBER 

03.09. 23. Almindelige søndag 

10.09. 24. Almindelige søndag 

17.09. 25. Almindelige søndag 

24.09. 26. Almindelige søndag 

OKTOBER 

01.10. 27. Almindelige søndag 

08.10. 28. Almindelige søndag 

15.10. 29. Almindelige søndag 

22.10. 30. Almindelige søndag 

29.10. 31. Almindelige søndag 

 

  

http://www.katolsk-vestsj.dk/

