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Lyset i November
Mange mennesker beklager sig over novemberdagenes tristhed: for lidt lys – for mørkt, for meget
regn og vindblæst, for koldt og for kedeligt. Man
har enten lyst til at rulle sig sammen, ligesom
nogle planter gør, at dykke under dynen og gå i
vinterhi, som nogle dyr gør for at overleve den
kommende tid helt stille og roligt, eller i hvert fald
på en nedsat fart. Hos ikke så få mennesker melder tristheden sig i skikkelse af depressive tilstande.
Alligevel…
… behøver man ikke at gennemleve denne tid, som
en periode, der helst hurtigst muligt bare skal
overstås. Den har sin charme. Muligvis kræver den
en øget opmærksomhed, for overhovedet at blive
opdaget, men den findes.

Pave Frans opmuntrer os både til at øse og til at
stråle af glæden. Af Evangeliets glæde. Også på
denne tid, som føles mørk, våd, kold og trist.
Denne glæde har mange ansigter. Den udstråler
lys og varme. Den fylder vore hjerter med håbet.
Den for ikke så længe siden overståede højtid for
Alle Helgen kan med rette betegnes og erfares,
som en afglans af Påskens herlighed: Den opstandne Kristi sejr over døden meddeler sig til de
mennesker, som er sovet hen i Ham. Hans himmelske herlighed er ikke længere alene Hans, men
også de efterhånden talløse menneskers – fordi
Kristus gavmildt deler den med dem. Og Han har

Den hellige Elisabeth plejer de sultne og syge.

tænkt sig at dele den med os alle. Også den så refleksionsrige Alle Sjæles dag, hvor vi både
mindes og beder for alle vore afdøde, indskriver
sig i november månedens mørke dages lys og
varme. Den bringer os og vore kære afdøde tættere på hinanden. Tættere i Herren. Tættere på
håbet om et glædeligt gensyn. Tættere ved bevidstheden om, at vor forbøn for dem indskriver
sig i Jesu Kristi forsoningsoffer for dem (og for os
selv egentligt).
Jeg nævner her kun få – ud af mange – lyse eksempler, som man kan sole sig i, mens dagene er korteste, vådeste, mest blæstfyldte og koldeste.
Som troende mennesker er vi privilegerede ved at
kunne læne os (aktivt!) både til den tids nævnte og
mange andre lyse punkter. Evangeliet – Det glædelige Budskab – forstået både som Guds livsgivende ord og livet i praksis - er et vidunderligt redskab dertil. Evangeliets glæde (hverken som Guds
livsgivende ord eller som livet i praksis) bringer os
ikke i illusionernes verden uden problemer og
smerte. Den giver os styrken til også at kunne se
lyset, selvom vi ikke nødvendigvis skånes for prøvelser.
Må denne glæde, ikke blot en billig fornøjelse,
men glæden i sin mest ægte udgave præge vor
hverdag og gøre sig tilgængelig for andre – også
igennem os.
Pastor Michal Bienkowski
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Evangeliets glæde spredes også på
helt praktisk måde
For nylig læste jeg (red.) som så ofte dagens nyheder fra Vatikanet fra app’en ”The Pope App” på
min telefon. Jeg installerede app’en den aften,
Pave Frans blev valgt, fordi den giver mulighed for
at se transmissioner fra Peterskirken og Peterspladsen live. Mest bruger jeg den nu til at følge
med i nyheder fra Vatikanet, og faktisk er det en
god måde at modtage evangeliets glæde hver dag.
Ikke så meget på grund af diverse nyheder om pavens aktiviteter, men mest fordi pavens daglige
prædiken over dagens liturgiske tekster gengives
her og pavens enkle fortolkninger af evangeliet er
en stor glæde og inspiration i sig selv.
Netop denne dag var der en nyhed, som fangede
mit øje, noget om ”showers”, brusebade. Hvad i
alverden har det med paven at gøre, tænkte jeg?
Det viste sig, at det har alting at gøre med at leve
evangeliet om at mætte de sultne og tage sig af
mennesker i nød. Læs bare med, jeg har oversat
historien, så I også kan glæde jer.

Paven igangsætter byggeri af brusebade på
Peterspladsen
Ifølge Vatikanets Radio den 14.11.2014 har Pave
Frans godkendt, at der i området under kolonnaderne på Peterspladsen bliver bygget tre brusebade, som kan bruges af hjemløse. Badeværelserne bliver indrettet i en eksisterende toiletbygning til brug for pilgrimme og turister, og byggeriet
er gået i gang den 17. november. Initiativet til byggeriet stammer fra en oplevelse, som ærkebiskop
Konrad Krajewski, pavens almisseuddeler (eng: almoner) blev inspireret af, og som straks fik Pave
Frans’ velsignelse.

For nylig mødte ærkebiskop Krajewski en 50-årig
hjemløs mand fra Sardinien ved navn Franco i
Roms gader og tilbød at give ham en middag, fordi

det var hans fødselsdag. Manden afslog invitationen, idet han forklarede, at han ikke kunne gå på
nogen restaurant med ærkebiskoppen, fordi han
lugtede. Ærkebiskop Krajewski blev ikke afskrækket, men tog alligevel manden med til en kinesisk
restaurant. Under middagen forklarede Franco
ærkebiskoppen, at hjemløse mennesker i Rom altid kunne finde mad, men hvad de virkelig manglede var et sted, hvor de kunne vaske sig og tage
et bad.
I tillæg til de 3 bade, som bliver bygget på Peterspladsen, har ærkebiskop Krajewski allerede anmodet 10 sogne i Rom om at bygge bade til de hjemløse med penge doneret fra Pavens velgørenhed.
Ærkebiskoppen fortæller, at målet for dette projekt er at genoprette værdigheden for de hjemløse
i Rom. Ifølge Sant’ Egidio, den katolske velgørenhedsinstitution, lever omkring 8.000 mennesker
på gaderne i den Italienske hovedstad.
Fra news.va. Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen

Fra Pastoralcentrets hjemmeside…

10 grunde til at jeg ikke går i bad
1. Som barn blev jeg tvunget til at vaske mig
2. Folk, der hele tiden vasker sig, er hyklere,
der tror, de er renere end andre.
3. Der findes så mange forskellige slags
sæbe. Hvordan kan jeg vide, hvilken der er
den rigtige for mig?
4. Alle vandværkerne er jo bare ude efter vores penge.
5. Jeg har prøvet at vaske mig engang, men
det var vildt kedeligt og hele tiden det
samme.
6. I badeværelset er der altid så koldt og sterilt.
7. Jeg vasker mig jo til jul og påske. Det må
være nok!
8. Ingen af mine venner mener, det er nødvendigt at vaske sig.
9. Jeg har da virkelig ikke tid til at vaske mig
10. Måske begynder jeg at vaske mig, når jeg
bliver gammel.
Tja…
Der er rigtig mange grund til ikke at gå i kirke. Der
er især mange gode grunde, der trænger sig på
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søndag morgen. Så man skal have virkelig stærke
argumenter for at sætte en messe øverst på huskelisten.
Nogle siger: ”De spiller den forkerte musik, og der
kommer de forkerte mennesker!”
Andre siger: ”Det er dødkedeligt”. Hvilke grunde –
for og imod – kan du komme på?
Teksten ”10 grunde til at jeg ikke går i bad/i kirke”
er taget fra YOUCAT Firmelsesbog. Bogen er
egentlig et materiale til undervisning af firmander
i Den Katolske Kirke. Men som det er med så meget andet materiale for unge, så er der også rigtig
mange voksne, der har haft glæde af at læse den.
Bogen giver et frisk perspektiv på katolsk tro og liv
og hjælper en til at se tingene fra en ny vinkel. Og
det er aldrig skadeligt!

Peter Drejer skriver…

Et besøg i Budapest – og nogle eftertanker det bragte om vores menighed
Vi havde igen fornøjelsen at besøge dig, Budapest,
i maj. Det var ikke vores første visit i den ungarske
hovedstad (et besøg kan varmt anbefales). Ved
tidligere besøg der har vi oplevet en meget stor
procession til Kristi Legems- og Blods Fest. Den oplevelse gjorde et meget stort indtryk på os. Vi deltog kun et lille stykke vej. Vi stod og ventede på
processionen kort før domkirken. Her var et "afgrænset stykke fortov", hvor fliserne var dekoreret
med: Korset, Kalken samt PX.

Folderen beskriver bl.a. kirkebygningens omtumlede historie samt en tegning/oversigt over kirkerummets indretning. Der er også andre spændende oplysninger at finde i folderen. Her vil jeg
gerne citere et par ting.
1. "Begravelse i kirkens urnehal: Under kirkens
hovedalter, er der ledige urnesteder".
2. Min kæphest, økonomien: "Vores kirke er selvforsynende. Ingen støtte fra staten eller kirkelige
organisationer. Udgifter dækkes af indsamlinger,
kollekt mv".

Denne udsmykning var lavet af kronbladene fra roser, i forskellige farver. Vi vidste, at processionen
havde været undervejs i et par timer, men vi
gjorde da store øjne, da vi så dem komme, med blå
blink og politiledsagelse. Det tror jeg ikke kunne
lade sig gøre i København. På et senere tidspunkt
fejrede vi Jul i Budapest, med messe i domkirken.
Tilbage til vores besøg i år. Vi opdagede en smuk
kirke på "Strøget": Skt. Mikael Kirke. En god oplevelse.
Der lå foldere til at tage med. De var udgivet på
flere sprog, og tænk, den var også på dansk.

Hvad vil jeg så med denne artikel?
Ikke at vi i Holbæk kan få en urnegrav under alteret, men om vi kan være lidt kreative til en bedre
økonomi, ud over de rigtig gode initiativer med
Polsk, Irakisk, Tamilsk aftener etc.
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Evangeliets glæde – helt uventet
På min daglige tur med hunden havde jeg for nylig
en oplevelse af at møde evangeliets glæde helt
uventet. I de forløbne uger havde et firma repareret asfalten kvarteret, og som jeg nu kom gående
ad en sti, mødte jeg pludselig et syn, som sprang
mig i øjnene: Midt i asfalten havde en eller andet
”ristet” disse ord i asfalten:

DECEMBER 2014
06.12. 2. Søndag i Advent
13.12. 3. søndag i Advent.
Skt. Lucias fest med Luciaoptog
20.12. 4. Søndag i Advent
24.12. Juleaften. Messe kl. 15.30
26.12. 2. Juledag. Festen for den hl.
Stefan. Messe kl. 15.30.
Fællesspisning, medbragt mad
27.12. Den hellige Familie, Jesus, Maria og Josef
31.12. Nytårsaften. Messe kl. 15.30
JANUAR
03.02. Herrens Åbenbarelse
10.01. Herrens Dåb

”Du/I er elsket”.
Jeg får aldrig at vide, hvem der har skrevet det eller hvorfor. Men hver gang jeg passerer, undgår
jeg forsigtigt at træde på disse ord, som lyser mod
mig i al deres sandhed, at uanset hvordan jeg gengælder Guds kærlighed, så er jeg altid elsket af
Gud. Det er da indbegrebet af Evangeliets glæde,
som denne vejarbejder har viderebragt. – Der er
mange måder at udbrede det glade budskab!

17.01. 2. Almindelige Søndag
24.01. Den hl. Ansgar
30.01. Herrens fremstilling i templet
(Kyndelmisse)
FEBRUAR
07.02. 5. Almindelige Søndag
14.02. 6. Almindelige Søndag
Fastelavn
21.02. 1. Søndag i Fasten
28.02

2. Søndag i Fasten
MARTS

07.03. 3. Søndag i fasten

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

14.03. 4. Søndag i fasten
21.03. 5. Søndag i fasten
28.03. Palmesøndag
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