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Påsken og det tomme æg (efter Ida Mae Kempels historie) - af p. Michal Bienkowski

Jeremy blev født med en kronisk, dødelig sygdom. Den pådrog drengen diverse misdannelser i kroppen; 
den påvirkede hans sindstilstand. Sygdommen dræbte ham gradvis skridt for skridt. Hans forældre gjorde 
deres bedste for at give ham et så normalt liv som muligt. De sendte ham på Sankt Theresa Grundskole. 
Skønt 12 år gammel gik Jeremy først i anden klasse på grund af store indlæringsvanskeligheder.

Hans lærer, Doris Miller, var tit irriteret på ham: Om det var på grund af den opmærksomhed han tiltrak 
sig ved kroppens ukontrollerede bevægelser, eller også ved at give fra sig ukontrollerede lyde. Han havde 
også nogle lyse øjeblikke på skolen. Efterhånden var han accepteret af medklasseelever. Men ikke sjældent 
følte lærerinden, at det kunne være alt for udfordrende at kunne gennemføre en undervisningstime, mens 
Jeremys sygdom satte gang i hans bevægelser og lyde.

En dag tilkaldte hun hans forældre til en konsultation. Hun ville overtale dem til at sende Jeremy på en 
specialskole ”til børn som ham”. Hun argumenterede med, at det nok ikke var fair for Jeremy at være 
i klasse sammen med elever, der var flere år yngre end ham, med børn, som ikke havde de samme 
indlæringsproblemer som han. Drengens mor sad stille og grad, imens hans far forsøgte at forklare 
lærerinden tilstandene: ”Frøken Miller”, sagde han, ”der er ingen skole af den slags i nærheden. Det ville 
være et frygteligt chok for Jeremy, hvis vi måtte tage ham ud af denne skole. Vi ved, at han virkeligt er glad 
for at være her.” Frøken Miller forstod forældrenes betænkeligheder og gjorde ikke mere for at få ham 
forflyttet. Hun indså, at hendes problem med at beholde Jeremy i klassen var intet særligt i forhold til den 
stakkels families udfordringer, for hvem livet, specielt Jeremys liv var en hård kamp hver dag. Næste dag 
kom Jeremy hen til hende og sagde, at han elskede hende. Rødmende i ansigtet af forlegenhed – da hele 
klassen naturligvis reagerede på denne bekendelse, som børnene nu engang gør – takkede hun Jeremy og 
sagde, at det var sødt af ham.

Påsken nærmede sig. Doris Miller ville have, at hendes elever fik noget ud af at fejre kristendommens 
største højtid. Hun fortalte børnene historien om Jesus, om Hans død på korset og om Hans opstandelse. 
Derefter gav hun dem et særligt hjemmearbejde. Enhver elev fik et stort plastik æg. Det kunne let åbnes 
og eventuelt fyldes med forskellige ting. De blev opfordret til at putte det i deres æg, de selv syntes, mest 
afspejlede det nye liv, som fejres i Påsken. Næste morgen kom alle eleverne glade med deres plastik æg. 
Opfindsomheden fejlede ikke noget. Alle eleverne lagde deres æg på lærerinderens bord og glædede sig 
til, når netop deres æg blev præsenteret. Kun Jeremy virkede ret så upåvirket. Det første æg indebar en 
blomst, det andet æg afslørede en smuk plastik sommerfugl… Alle børnene reagerede livligt, når Frøken 
Miller roste dem for, at de fattede budskabet. 

Imellem mange andre blev Jeremys æg åbnet. Det var tomt. ”Den stakkels dreng forstod alligevel ikke 
opgaven.” – tænkte hun og for ikke at gøre ham ked af det gik hun videre til det næste æg. 
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Men Jeremy forlangte: ”Tal om mit æg, Frøken Miller!” ”Det er ok, Jeremy, at du glemte at lave dit 
hjemmearbejde. Det er ok.”, ville hun berolige ham. ”Tal om mit æg!” – blev Jeremy ved med at insistere. 
”Jamen, Jeremy, dit æg er tomt!” – ”Ja – svarede Jeremy – og Jesu Grav er også tom!” Doris ville være 
sikker: ”Ved du, hvorfor Jesu Grav er tom?” Jeremy måtte anstrenge sig hårdt for at kunne fortsætte sin 
forklaring – han blev lige ramt af et af sine mange anfald, men efter at han havde samlet sig sammen, sagde 
han: ”Fordi Jesus var død og blev lagt i Graven, men Han stod op af døde og nu lever Han igen. Han er ikke 
længere i Sin Grav! Den er tom!” Efter at eleverne havde forladt klasseværelset, brast lærerinden i gråd. 
Han forstod alligevel mest.

Tre måneder senere. Jeremys sygdom tiltog voldsomt. Han døde. I forbindelse med hans begravelse lagde 
alle de tilstedeværende mærke til noget særligt ved hans kiste. Den blev pyntet med 19 æg. Alle 19 var 
tomme, som Jeremys den gang. Disse blev medbragt af hans klassekammerater, som tydeligt forstod hans 
budskab. 

Må den Korsfæstede styrke os igennem sin magtesløshed og fryde os igennem sin strålende almagt ved 
opstandelsens herlighed.

p. Michal Bienkowski
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Menighedsrådet orienterer - af Allan Hansen 

Kære menighed

Hermed en kort orientering om nogle af de væsentligste forhold siden sidste bladudgivelse. 

Vedligeholdelse

Klokker

Som omtalt i det forrige blad, og som mange sikkert har bemærket, har den største af vores klokker været 
ude af drift nogle måneder på grund af en defekt klokkemotor. Og der har således kun været ringning med 
de to øvrige klokker. 

Klokkemotoren er nu udskiftet, og alle tre klokker er i drift igen. 

Istandsættelse af Montforts kapel

Montforts kapel trænger alvorligt til en istandsættelse. Dette arbejde er nu sat på skinner. Arbejdet 
påregnes udført sidste uge i april, og vil blive udført af frivillige fra menigheden.

Udbedring af understrygningen af kirkens tegltag

Der har igen været problem med tegltaget over kirkeloftet. En teglsten var blæst af. Heldigvis blev det 
opdaget i tide og hullet lukket, således at vi undgik en større invasion af duer. Men det viser sig, at teglen 
på et område af taget trænger til en gennemgang af understrygningen og reparation af ståltrådsbinderne. 
Der er i skrivende stund ved at blive indhentet tilbud på en udbedring. 

Økonomi

Kirkeskat

Den samlede kirkeskatteindtægt for 2016 har været noget lavere end det vi havde budgetteret med og 
lavere end i 2015. Der er tale om en nedgang på ca. DKK 9.500,- i forhold til 2015. Dette skyldes især 
svigtende indbetalinger for 4. kvartal.

Derfor er det vigtigt, at alle de der allerede bidrager, også hjælper med til udbredelse af kendskabet til 
kirkeskatteordningen til de medlemmer af menigheden, der endnu ikke er tilmeldt ordningen. Vores nye 
kirkeskattebrochure, som ligger fremme både i kirken og i menighedssalen, kan være til stor hjælp i den 
forbindelse. 

Regnskab

Regnskabet for 2016 og budget for indeværende år er blevet godkendt og forskriftsmæssigt indleveret til 
bispekontoret.

Regnskabet viste et lille overskud på DKK 2.017,- selvom der i løbet af året er udført mere vedligeholdelse 
end det der var budgetteret med. Det positive resultat skyldes hovedsageligt et tilskud på Dkk 20.000,- fra 
bispekontoret, samt større indtægter i form af formålsbestemte gaver end de der var forudsat i budgettet.

Udsættelse af det årlige orienteringsmøde

Det vedtægtsbestemte årlige informationsmøde, som var planlagt afholdt umiddelbart efter påsken 
(jævnfør referat fra det seneste menighedsrådsmøde), bliver udsat til efter sommerferien.



4

Udsættelsen skyldes, at vi vil invitere en repræsentant fra bispekontoret til at orientere om bl.a. kirkens 
økonomi, og i den sammenhæng også kirkeskattespørgsmål samt status vedrørende de planlagte 
sognesammenlægninger. På grund af travlhed på bispekontoret kan bispekontorets medvirken kun lade sig 
gøre med en udsættelse af mødet til efter sommerferien.

Kontaktperson til Caritas Danmark

I det sidste blad orienterede vi om Caritas arbejde med asylansøgere her til lands og opfordringen til 
menighederne om at assistere Caritas i indsatsen med at yde hjælp og støtte. Da der endnu ikke har været 
nogen respons, genfremsættes opfordringen hermed. Alle der har mulighed for det, og som har lyst til 
at yde en indsats, opfordres fortsat til at henvende sig til præsten eller til én af os i menighedsrådet. Helt 
specielt mangler vi en person, som vil påtage sig generelt, at være vores kontaktperson til Caritas. 

Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet påske 
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Helgenen Pietro del Morrone = PAVE CELESTINO V - af Karen Zieler

Pietro del Morrone

Pietro blev født i Italien i begyndelsen af 1200 og døde 1296.

Han levede en kort tid i et benediktinerkloster i Abruzzerne, men 
ønskede frem for alt at være eneboer og efter nogen tid sluttede 
han sig sammen med en del andre eremitter, der holdt til i grotter 
i Abruzzernes bjerge, og det udviklede sig til en anerkendt orden, 
hvis leder han var. Ordenen levede efter den hellige Benedikts 
ordensregel og bar en sort-hvid ordensdragt, der minder om 
benediktinernes nuværende. Eremitordenens medlemmer viede 
sig helt til et kontemplativt liv, og ordenen bredte sig hurtigt over 
Italien, Frankrig, Nederlandene og Tyskland. Den findes ikke mere.

På denne tid var der i Rom en sørgelig uenighed om bl.a. valget af 
pave – forskellige adelsfamilier blandede sig i Kirkens anliggender, 
og man var uden pave i flere år, og det endte med, at man enedes 
om en ”overgangspave”, nemlig den 80årige Pietro del Morrone, 
der meget modstræbende tog imod valget. Han var naturligvis 
aldeles uegnet til at fungere som pave, verdensfjern og from 
som han var, og han blev ved sine beslutninger påvirket af de 
”forkerte”, men to fine ting fik han dog også gennemført, nemlig 
1) en genindførelse af reglen om, at konklavet ved valget af pave 
skulle være lukket (hvorved man sikrede sig et uafhængigt valg) og 
2) en konstitution om at paver kunne træde tilbage. Den benyttede 
han så selv til at abdicere 3 dage efter! Han havde da været pave i 5 måneder.

Han nåede imidlertid ikke tilbage til sin elskede eremit-tilværelse i bjergene, fordi hans efterfølger frygtede, 
at han skulle blive brugt af pavens modstandere, og at der skulle komme et skisma, så han spærrede ham 
inde i et ”ærefuldt” fangenskab i et lille slot. Han ønskede blot at få en celle, og det fik han så i et slot og 
ikke i Abruzzernes bjerge.

Han døde knap et år senere.

Ved Karen Zieler

Pave Celestino V af Niccolò di Tommaso, 
Castel Nuovo
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Info om højtider - af p. Michal Bienkowski

De særlige Liturgier i Den Stille Uge, Påskehøjtiden og Påskeugen

Tirsdag, den 11. april i Sankt Ansgars Kirke, København: kl. 17:00 Oliemesse

SLAGELSE
Skærtorsdag, den 13. april: kl. 17:00 Den Sidste Nadvers Messe; derefter følger Sakramental tilbedelse
Langfredag, den 14. april: kl. 14:30 Korsvejsandagt; kl. 15:00 Passionens Liturgi
Påskelørdag, den 15. april: kl. 11:00 Velsignelse af Påskemaden
Påskenat, den 15. april i Holbæk: kl. 22:00 Påskenattens Liturgi
Påskedag - Søndag, den 16. april kl. 10:30 Højmesse
Søndag, den 23. april Guds Barmhjertigheds Fest: kl. 10:00 Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt
                                                                                          kl. 13:00 Libanesisk Messe
                                                                                          kl. 19:00 Polsk Messe

HOLBÆK
Skærtorsdag, den 13. april kl. 20:00 Den Sidste Nadvers Messe; derefter følger Sakramental tilbedelse
Langfredag, den 14. april kl. 15:30 Passionens Liturgi
Påskelørdag, den 15. april kl. 13:00 Velsignelse af Påskemaden
Påskenat - lørdag, den 15. april kl. 22:00 Påskenattens Liturgi
2. Påskedag - mandag, den 17. april kl. 15:30 Messe
Lørdag, den 22. april. Guds Barmhjertigheds Fest kl. 15:30 Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt

KALUNDBORG
Langfredag, den 14. april kl. 18:00 Passionens Liturgi
Påskedag - Søndag, den 16. april kl. 15:30 Højmesse
Søndag, den 23. april, Guds Barmhjertigheds Fest. kl. 15:30 Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt

Vor Frue Kirkes titulærfest
Søndag, den 14. maj kl. 10:00 Højmesse; efterfølgende fællesspisning
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Kontaktinformationer

Sognepræst 
P. Michal Bienkowski 
Frederiksgade 7 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 52 06 45 
Mobilnr.: 20 72 89 51 
Email: mb@katolsk-vestsj.dk

Menighedsrådsformand 
Allan Hansen
Tlf.: 58 19 23 77
Email: guia-allan@stofanet.dk

Næstformand og repræsentant i Katolsk Medie Forum
Helena Baszkiewizc
Tlf.: 40 71 91 93

Kasserer
Kathrine Larsen
Email: larsen-family@live.dk 

Kateket, undervisning af børn og unge
George Bachous
bachous@privat.dk

Organist og korleder 
Merete Kjærsbo 
Tlf.: 23 38 72 48 
Email: bmkjaersbo@gmail.com

Webmaster og redaktør
Margrethe Juulsgaard
Email: master@katolsk-vestsj.dk

Sognets hjemmeside: www.katolsk-vestsj.dk 
Du kan også finde os på facebook – søg på ’Katolsk Vestsjælland’

Ønsker du at skrive et bidrag til sognebladet, er du velkommen til at sende det til redaktøren. 


