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Påsken hver dag? - af p. Michal Bienkowski
Kære menighed. Kristendommens allerstørste fest nærmer sig. Erfaringen er, at jo mere man tror på dens tilbud, jo
mere længes man efter den. I den grad, at man kan komme til at tænke: ”Bare tiden løb noget hurtigere!” Samtidig - jo
mere man elsker Påsken og dens Herre, synes man, at man har brug for en grundig forberedelse til den. Og i hvert fald
er det min egen erfaring år efter år, at der altid mangler noget, ja, alt for meget, i min forberedelse til Påsken. Her ville
man ønske sig: ”Bare tiden ikke havde så travlt med at rase af sted!” Straks tænker jeg på det gamle dilemma: ”Hvordan
kan man gøre et menneske tilfreds? Straks går tiden for langsomt for det. Straks – for hurtigt. Alt efter synsvinklen.”
Hængende på korset lige før sin død sagde Jesus: ”Det er fuldbragt.” /Joh19,30/. Han gennemførte det, som havde
været Faderens vilje til det sidste. Med perfektion. Uden nogen som helst form for undladelser. Og skønt Han gjorde
det både for mig og for alle menneskers skyld, føler jeg mig ikke helt ”fuldbåren”. Både det ene og det andet ved
min person skal pudses, repareres, fjernes, erstattes, nås, mm. Derfor oplever jeg, at Jesu: ”Det er fuldbragt” ikke
kun er fortiden, men også nutiden. På en kun for Gud helt forståelig måde. Ikke helt rigtigt forståelig for mig. ”Det er
fuldbragt” sker hver eneste dag. Hvert eneste øjeblik! Påsken tilbyder sig selv og ikke mindst sin Herre til os hver eneste
dag. Hvert eneste øjeblik.
Denne erfaring er både min og mange katolikkers, ja mange kristnes af forskellige kirkesamfund. Specielt ved alterbordet.
Hver eneste gang jeg kommer forbi det, tænker jeg på Påsken. Hver eneste gang jeg både ved Messens begyndelse
og afslutning kysser det, tænker jeg på Påsken. Hver eneste gang jeg står ved altret under den hellige Messes fejring,
tænker jeg – nej, jeg nøjes ikke med blot at tænke - jeg er midt i Påskens mysterier. Og den forsamlede menighed: om
den er talrig eller ganske lille sammen med mig. Herren Jesus – ligesom den gang – dækker Sit Bord for os på Altret som
inde i Nadversalen. Han giver Sit liv for os på Altrets Golgata og vinder det igen: både for sig selv og for os inde i Altrets
tomme Grav. Dette er min hverdags Påske. Dette er også mange kristnes hverdags Påske.
Men hvad så med festen? Den allerstørste af dem alle? Har man stadigvæk brug for en speciel markering af den, siden
den alligevel kan være en hverdags erfaring? Desto mere har vi brug for den! Ja, personligt kan jeg sige, at jo mere
jeg erfarer Påsken til hverdagen, desto mere føler jeg mig afhængig af dens årlige fejring. Guds kærlighed gør sig her
særligt synlig. Den har Jesu Kristi guddommelige væsen og Hans menneskelige ansigt: både i dødsangsten, lidelsen og
herligheden. Denne kærlighed sparer ikke sig selv. Den giver sig selv helt ud til os.
Og frugterne af denne kærlighed er store. Den 27. april i år, på den ”hvide søndag”, det vil sige på Guds Barmhjertigheds
fest vil Pave Frans helgenkåre to salige Paver af nyere tid: Johannes XXIII (Pave: 1958 – 1963) og Johannes Paul II (Pave:
1978 – 2005). Og her nævner jeg en af frugterne: Guds frelse. Den går ud på Guds ophøjelse af det frelste menneske.
Denne ophøjelse begynder allerede i det jordiske liv. Her ser frelsen ud som en rustning til at kunne være Hans vidne.
Vidne om Gud selv og om de store ting, Han har gjort imod os. De to salige – straks hellige: Johannes XXIII og Johannes
Paul II tog imod denne Guds ophøjelse og besvarede den på den mest rigtige måde: ved at tjene deres Skaber, Frelser og
Helliggører og ved at tjene Guds børn: både i ord og handling; i glæde og i sorg og lidelse; i mildhed og beslutsomhed.
Nu har Kirken nået den fuldstændige overbevisning, at de to Paver med sikkerhed fejrer Herrens konstante Påske
hjemme hos Gud. Må denne deres glæde også være vor glæde: Gud til ære og os til gavn.
Jeg ønsker også at benytte lejligheden til at takke det nu afgåede forvaltningsråd for et trofast engagement, som i
Kirkens regi så ofte kaldes: tjeneste. Jeg takker i øvrigt alle medhjælpere, som har taget fat i de forskellige opgaver til
gavn for vor menighed. Samtidig takker jeg også medlemmerne af det nye menighedsråd – først, for at I ville stille jer til
rådighed, så – for at I ønsker at bidrage til menighedens liv og vækst. Jeg ønsker jer alle sammen megen udholdenhed,
ikke sjældent tålmodighed med mig og allermest åbenhed for Helligåndens inspiration. Jeg takker jeres familier (både
de tidligere involveredes og de ny-involveredes) for, at I tillader, at jeres kære af og til bliver nødt til at reducere den tid,
de ellers ville have tilbragt sammen med jer til fordel for menighedens arbejde. Må Guds velsignelse være over jer alle.
En velsignet og aktiv fejring af de hellige Påskemysterier ønskes I af p. Michal Bienkowski
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Forvaltningsrådet orientere - af Allan Hansen
Kære menighed
Som bekendt afholdt vi vores årlige informationsmøde søndag d. 16. februar i forbindelse med kirkekaffen. Faktisk
var der tale om 2 møder, idet mødet også var informationsmøde om menighedsrådsvalget, d. 6. april.
Der skal her bringes et kort resume af mødet, suppleret med nye oplysninger om hvad der er indtruffet siden mødet:
Formandens beretning
Nye navne
I sin beretning på mødet orienterede formanden om de nye navne der var kommet til i løbet af året. Det havde bl.a.
drejet sig om
- at Jurjen de Boer i foråret overtog jobbet som regnskabsfører. Jurjen har så igen, her i det det nye år, overdraget
hvervet til Kathrine Larsen.
- at Margrethe Juulsgaard i foråret overtog jobbet som vores nye Webmaster og har nu foretaget en tiltrængt
fornyelse og opdatering af vores hjemmeside.
- at Margrethe, nu for nylig, også har påtaget sig arbejdet som redaktør af vores sogneblad. Denice Jørgensen er
flyttet til et nyt sogn nær sin arbejdsplads i København og ønskede derfor at stoppe som redaktør.
- at Margrethe i foråret også påtog sig jobbet som kateket og hjælper nu George Bachous og pastor Michal med
undervisning af vores børn og unge.
- at Helena Baszkiewicz tiltrådte som vores repræsentant i Katolsk Medie Forum.
Kirkelige aktiviteter
På det kirkelige område blev det nævnt, at det var Troens År der havde præget billedet, med bl.a. besøg af
Åby-korset og en vellykket procession med korset op gennem bymidten. I forbindelse med Troens År var der også
blevet afholdt i alt 11 studiekredse, ”vær et ekko”. Det er der mange der haft meget stor glæde af. Troens år er nu
afsluttet, men heldigvis har p. Michal besluttet at fortsætte med studiekredsene. Møderne vil fortsat blive afholdt
kl. 19:00 på udvalgte mandage. Alle blev opfordret til at møde op til nogle interessante, inspirerende og ikke mindst
meget hyggelige møder.
Gennemførte projekter
Projekter der er blevet gennemført i 2013 blev gennemgået. Herunder først og fremmest færdiggørelsen af
menighedsrummene, og ikke mindst menighedssalen.
Det blev fremhævet, at det hele er blevet udført med frivillig arbejdskraft fra menigheden og finansieret udelukkende
med indsamlede midler og frivillige bidrag; noget vi som menighed har lov til at være stolt af.
Også reparation af ydermuren på 1.sal ind mod naboen, en reparation til godt DKK 8.000,- samt reparation af kirkens
tag efter stormen, der kostede ca. DKK 15.000, hvor forsikringen dog dækkede de 10.000,- blev omtalt.
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Endelig blev det nævnt, at 2013 var året hvor vi fik anskaffet os en kørestolsrampe, noget som også er sket for
indsamlede midler.
Efterfølgende har vi så fået repareret kirkemuren og fået rettet lågen op ud mod Frederiksgade, for i alt DKK 18.238,En reparation som har været meget tiltrængt.
Ældreklub
Det blev oplyst, at ældreklubben i årets løb, hver 3. torsdag i måneden, havde afholdt ældremøder med messe,
frokost og foredrag. Møderne havde været velbesøgte. I foråret var der blevet afholdt en meget vellykket udflugt til
forskellige hellige kilder i det vestsjællandske, hvor Børge Juulsgaard havde været den kyndige
tour-leder.
Undervisning af børnene
16 børn og unge havde deltaget i søndagsundervisningen i 2013. I indeværende år er der 20 børn der modtager
undervisning. Som nævnt i det foregående er det p. Michal, George Bachous og Margrethe Juulsgaard der
har varetaget, og stadig varetager, den vigtige funktion, som undervisningen af børnene er. I forbindelse med
undervisningen havde en af messerne hver måned været afholdt som familiemesse, hvor præstens prædiken har
været målrettet børnene.
Arbejdsgrupper
Det blev præciseret, at det ikke kunne siges ofte nok; uden de frivillige arbejdsgrupper ville intet kunne fungere.
Mange grupper havde arbejdet helt autonomt og fundet ud af tingene på egen hånd, som f. eks. i forbindelse med
rengøring af kirken, lektortjeneste, blomsterudsmykning, mm. Efterhånden var det også gået meget bedre med
kaffetjenesten og med arbejdslørdagene, selv om der her, godt nok, ind imellem kunne have været brug for flere
hænder. Målet er stadigvæk, at få så mange som muligt til at bidrage aktivt.
Orgelmusikken og korsangen i kirken blev særligt fremhævet. Koret havde stille og roligt udviklet sig under Meretes
kyndige ledelse. Det havde været et værdsat bidrag til søndagsmesserne gennem hele året.
Menighedsrådsvalg
Helena Baczkiewicz orienterede om menighedsrådsvalget, der er fastsat til d. 6. april, og oplyste, at forvaltningsrådet
havde besluttet, at det nye menighedsråd skal bestå af 6 valgte medlemmer foruden præsten, der er født medlem.
Efterfølgende kan det nu oplyses, at der kun lige netop har meldt sig 6 kandidater. Valget bliver derfor et fredsvalg
uden afstemning. Det nye menighedsråd, som tiltræder d. 6. april, kommer derfor til at bestå af: Helena Baszkiewicz,
Peter Dybdal Larsen, Khalid Yousif Shamoun, Amer Elyas, Jurjen de Boer og Allan Hansen.
Årsregnskab og Budget
Jurjen de Boer gennemgik årsregnskabet for 2013 og budgettet for 2014.
Regnskabet viste et overskud på DKK 52.129,- Den samlede kirkeskat beløb sig til DKK 228.702,- en fremgang på 15 %
i forhold til 2012. Alt i alt et tilfredsstillende regnskabsresultat.
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Kirkeskattekampagnen
Jurjen de Boer gav en kort redegørelse for kirkeskattekampagnen. Se Jurjens indlæg andet sted i bladet.
Spørgsmål og debat
Mødet blev afsluttet med spørgsmål og debat. Det store emne på dagsordenen var forslaget om udskiftning af
kirkens krucifiks. Emnet havde været oppe ved mødet/sogneundersøgelsen, der blev afholdt i november måned,
jævnfør referatet i det forrige sogneblad.
Spørgsmålet blev livligt debatteret. Det fremgik, at der var overvældende tilslutning til at udskifte den nuværende
jesusfigur; der var kun enkelte, der ønskede at bibeholde figuren.
På spørgsmålet om hvad der så skulle skiftes til, var meninger mere delte. Der blev både fremsat ønsker om et
krucifiks med den lidende Kristus og ønsker om en opstanden Kristus. Det der derfor blev besluttet, med stort flertal,
var i første omgang, at nedtage den nuværende figur, men at lade korset blive som et bart kors. Efterfølgende vil der
så være tid til at finde frem til en permanent løsning med bred tilslutning.
Det var det mandat til det nye menighedsråd, der kom ud af mødet.
Tak til alle
Det her bliver så det sidste sognebladsindlæg fra forvaltningsrådet. Der skal derfor, her til sidst, rettes en stor tak til
alle jer der har støttet os i forvaltningsrådet med råd og vejledning, og til alle jer som har hjulpet til på en eller anden
måde med frivilligt arbejde, samt en særlig tak til p. Michal for et eksemplarisk, godt og varmt samarbejde. Tak til
alle.
Med hilsen
Forvaltningsrådet
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Kirkeskattekampagnen - af Jurjen de Boer
Vi er godt på vej i Slagelse med kirkeskat, men der er stadigvæk en lang vej til den ønskede kirkeskatstigning
Alle sogne i Danmark skal opnå en kirkeskatstigning på 70 % fra 2011 frem mod 2015. Slagelse er en af de mest
succesfulde sogne. Vi er halvvejs, og vi har allerede opnået en kirkeskatstigning på 33 %. For at opnå de ønskelige
70 % skal vi dog stadigvæk gøre meget. Men man må antage, at det bliver sværere og sværere at motivere flere til at
betale kirkeskat. Derfor står vi faktisk overfor en kæmpe udfordring.
Forvaltningsrådet har derfor besluttet, at vi fortsætter med at spørge dem, som ikke betaler kirkeskat, at bidrage.
Desuden vil vi bede dem, som allerede bidrager, om at betale 25 % (en fjerdedel) mere.
Nedenstående tabel viser, hvad 25 % ekstra kirkeskat betyder. Hvis du betaler hver måned 100 kr., så vil det være
dejligt, hvis du fra nu af kunne bidrage med 25 kr. ekstra pr. måned.
Beløb nu
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Fremtidige beløb?
125
250
375
500
625
750
875
1000
1125
1250

På forhånd tak!
Jurjen
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April måneds helgen - af Karen Zieler
Stanislaus, biskop og martyr
Stanislaus blev født ca. 1030 i Szczepanow ved Krakow.
Han ønskede tidligt at blive præst og studerede først i Gniesno i Polen og derefter 7 år i
Paris. Da han vendte hjem var hans velhavende forældre døde, og han solgte hele sin arv
og gav pengene til de fattige.
Kort efter blev han præsteviet og han blev på et senere tidspunkt udnævnt til biskop i
Krakow.
Han blev kendt og elsket for sin retfærdighed, fromhed, beskedenhed og mildhed, og alle
uanset rang og stand kunne altid komme til at tale med ham. Han lagde meget vægt på
uddannelsen af præster og også på deres videre udvikling i troen, og han greb kraftigt
ind, hvis der viste sig misbrug af det præstelige embede.
Han arbejdede engageret for troens fordybelse i de troendes hjerter. Derfor forsøgte han også at påvirke kong
Boleslaw d. 2., der førte et ryggesløst liv til at ændre der; både på grund af det dårlige eksempel for det polske folk og
for kongens eget trosliv, og til sidst så han sig nødsaget til at ekskommunicere kongen, da hans ord overhovedet ikke
virkede. Herover blev kongen dog så ophidset, at han lod ham myrde ved alteret under gudstjenesten. Dette skete i
1079.
Allerede kort efter hans død blev Stanislaus æret som helgen.
Mange mennesker fandt til troen, og de som allerede var døbt, men havde forladt deres kristne livsførelse, fandt
tilbage til troen.
Stanislaus mindes den 11/4.
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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
Regnskabsfører
Kathrine Larsen
Webmaster og redaktør
Margrethe Juulsgaard
Email: master@katolsk-vestsj.dk
Organist og korleder
Merete Kjærsbo
Tlf.: 23 38 72 48
Email: bmkjaersbo@gmail.com

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

Ønsker du at bidrage med et indlæg til sognebladet, er du velkommen til at kontakte redaktøren.
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