Ord fra sognepræsten - af p. Michal Bienkowski
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Korsvejen & VEJEN

KRISTUS er VEJEN.
Korsvejen har været VEJENS vej. Den
tilhører HAM.
Korsvejen er også
vejen til VEJEN.
Der findes ingen vej til VEJEN
udenom korsvejen.
Og selve VEJEN
er den eneste vej.
min lille trosbekendelse

Kære Menighed. Inden påskeliljerne begynder at stikke hovederne op af
havens overflade ud mod solens indbydende og efterhånden længere
varende smil. Inden trækfuglene vover sig på en udforskning af de
nordligste sletter. Inden foråret skubber resterne af vinteren ned i
skufferne, så den igen kan trækkes op, når tiden kommer. Inden hele
naturen begynder at rose sig af den enestående kraft, som kalder alt
det i vinteren hensovede tilbage til livet, bevæger vi os på vej mod den
berigende faste – og påsketid. Hvor mange gange vil påskeliljerne
skrumpe ind under nattens frost? Hvor tit kommer trækfuglene til ”at
spekulere” over, om deres instinkt ikke tog fejl ved at sende dem for
tidligt mod norden?
Sammen med, at naturen kalder sine børn til livet, fejrer mennesker –
ikke mindst alverdens kristne Herren Jesus Kristus, som gav Sit liv, for at
blive vort Liv. I den sammenhæng står vi ikke sjældent overfor både
påskeliljernes og trækfuglenes dilemma: ”Mon det kan være rigtigt? Er
Livet det, der får det sidste ord? Hvorfor er vi nødt til at være vidner til
så meget skrøbelighed,
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uretfærdighed og uklarhed? Er vor begejstring
for Kristi opstandelse og dens følger ikke for
tidlig? Hvorfor føles det så tit, som om den
indre vinter og dens mørke ikke kan gemmes
inde i skufferne? Hvorfor er korsets erfaring så
bogstavelig for nogen og knapt så tydelig for
andre?”
For Kristi vedkommende gjaldt netop Hans kors, afmægtighed og død
det at være tættest på Livet. For alle dem, der føler sig undertrykte af
tilværelsens vanskeligheder – som om døden tog overmagten –
gælder det samme. Jo mere skrøbelige påskeliljerne er (når de
overraskes af nattens frost), jo mere søger de solens nærvær. Jo mere
kors i menneskers liv, desto større chance for at søge ly hos Ham, der
igennem korset genvandt livet.
Nemt er det ikke altid! Når den afgørende Påskemorgen (vor egen)
frembryder, vil vi alligevel alle prise os lykkelige ved, at Kristus gav os
lov til at vi måtte vandre på Hans vej og derigennem sikrede os
delagtiggørelsen i den frelse, Han i forvejen havde forberedt for os. Og
vi bliver også fuldt ud afklarede om, at en anden mulighed ikke
fandtes. Må de kommende dages muligheder og selve festlighederne
gøre os stærke – især, når vi føler os magtesløse. Må disse dages
glæde få lov til at bryde igennem, skønt Langfredagens smerte også vil
sætte sit præg i os.
Med forbøn
p. Michal Bienkowski

Forvaltningsrådet orienterer - af Allan Hansen
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Ny redaktør for sognebladet
Det sidste sogneblad blev redigeret af Henrik Topsøe, som imidlertid ikke
har set sig i stand til at fortsætte som redaktør. Heldigvis er det lykkedes for
os at finde en afløser, idet Denice Jørgensen har sagt ja til at påtage sig det
store arbejde det er at redigere bladet. Det er derfor fortsat planen, at
bladet skal udkomme hvert kvartal. Indlæg og beretninger fra menigheden
vil derfor også fremover være meget velkomne.
Regnskabsafslutning
Som bebudet i det sidste blad, endte året med et underskud. Det endelig
resultat blev et minus på DKK 109.076,- jævnfør regnskabstallene i
kasserens indlæg. Det er lidt bedre end det underskud på DKK 140.000,- vi
på et tidspunkt havde frygtet, men stadigvæk et anseeligt beløb.
Som der også blev redegjort for i det sidste nummer, betyder underskuddet,
at vi har været nødt til at låne penge af Bispekontoret, penge som skal
betales tilbage over de næste 5 år.
Budgettet for 2012
I budgettet for 2012 er de samlede budgetterede udgifter på DKK 401.986,inklusiv afdrag på gælden, jævnfør kasserens indlæg. De samlede udgifter
der er budgetteret med, er således tilnærmelsesvis på samme størrelse som
for 2011. Hvis ikke 2012 derfor også skal ende med et underskud, bliver det
tvingende nødvendigt, at vi får forøget vores indtægter betragteligt. Det
kræver først og fremmest, at vi lykkes med at få flere til at tilmelde sig
kirkeskatteordningen, men også at mange af de der allerede er tilmeldt, vil
bidrage med lidt mere. Det er dette der bliver den store udfordring i 2012.
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Kirkeskat

Forvaltningsrådet vil derfor snarest muligt forsøge at iværksætte nogle
mere konkrete kirkeskattetiltag. I mellemtiden vil alle gode ideer og
forslag til hvad vi kan gøre, blive hilst meget velkommen.
Projekter
Det var meget glædeligt at det lykkedes meget hurtigt, at få samlet penge
ind til køb af de nye stole og borde m.m. til menighedslokalerne.
Indsamling af penge specifikt til alle nye projekter, bliver i øvrigt den
model vi kommer til at anvende fremover, idet der formentlig ikke i de
ordinære driftsbudgetbudgetter vil kunne afses penge til projektformål
inden for en overskuelig fremtid.

Umiddelbart efter Påske, påregner vi at gå i gang med færdiggørelsen af
istandsættelsen af menighedslokalerne, først ovenpå og derefter
nedenunder. I den forbindelse vil knasterne med alkoverne i
menighedssalen blive fjernet, således at der skabes lidt mere plads til
bordopstilling. Også her bliver der behov for at samle lidt yderligere ind.
Forvaltningsrådet

Ord fra kateketen – af Rikke Kaercell
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Det er rigtig dejligt at se alle børnene i Kirke til
messe på de dage, hvor der er undervisning.
Børnene er også velkomne til at deltage i
messen på andre søndage. Børn, der har lyst til
det, kan gøre tjeneste under messen, enten ved
at bringe offergaver (brød og vin) frem til
præsten, ved at samle kollekt eller ved at
ministrere. De børn, der har lyst til at gøre
tjeneste som ministranter, skal møde i Kirken kl. 9.30 og tale med p. Michal
eller Roberto. Børn, der har lyst til at bringe offergaver frem eller samle
kollekt, skal aftale dette med Rikke eller kirketjeneren, hvis Rikke ikke er
der.
P. Michal overvejer, at børnene også kan være lektorer (læsning af 1. og 2.
læsning samt forbønner) til familiemesserne, og hvis nogen børn har lyst til
det, skal de tale med p. Michal. Hvis forældrene har spørgsmål til børnenes
tjeneste i Kirken under messen, så kontakt endelig Rikke eller p. Michal. Det
vil være en stor glæde for os alle i menigheden, hvis børnene har lyst til at
gøre tjeneste under messen.
I katekesen arbejder vi stadig hen mod Bodens Sakramente og 1. Hellige
Kommunion. Der er 15 børn, der skal modtage disse sakramenter i maj
2012. Børnene skal modtage Bodens Sakramente (skriftemål) den 4. maj og
1. Hellige Kommunion den 17. maj. Det er vigtigt, at børnene deltager i
messen og undervisningen alle søndage frem til modtagelsen af
Sakramenterne.
Den 29. april er der efter messen information til forældre, børn og
menighed om de tre Sakramenter som børnene skal modtage i 2012. Der
har I også mulighed for at stille spørgsmål til os om undervisningen og
praktiske ting i forbindelse med festerne i Kirken.
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Der vil også være mulighed for at tale om deltagelsen i Den Største Dag
2012, som DUK arrangerer i september.
I undervisningen har vi i fastetiden talt meget om almisse, askese og bod.
Det er tre vigtige begreber som børnene må lære at forholde sig til. Almisse
kan være at samle penge ind til Caritas i de små kasser som børnene har
fået med hjem eller at gøre tjenester/gode gerninger for andre f.eks. i
familien eller i skolen. Askese er at afholde sig fra slik, chips, kage og
sodavand/saftevand i fasten. Vi har talt meget om hvordan man kan
respektere fødselsdage og fester i fastetiden og om man kan undvære alt
for meget kød og alt det usunde ved at spise fisk og grøntsager, men at
man stadig skal være høflig og passe på sig selv. På denne måde bliver
fastetiden både en forberedelse til påskefest men også for at børnene kan
forstå boden som en måde at genoprette forbindelsen til Gud og Kristus
gennem at gøre noget aktivt. Vi håber, at forældrene vil respektere
børnenes spørgsmål og at I vil komme og tale med os om det, hvis I
oplever, at børnene fortæller noget derhjemme som I undrer jer over.

Når fasten er slut taler vi igen med børnene om de gode gerninger de har
gjort og beslutter sammen hvor mange penge vi kan sende til Caritas som
belønning for børnenes fasteaktion. Børnene samler også selv ind
derhjemme og medbringer pengene som vi tæller sammen og sender ind.
Årets fasteaktion for børnene i Vor Frue menighed handler om at gøre
noget godt for andre på mange måder.
Se kalender for resten af årets program og nyheder om undervisningen på
Kirkens hjemmeside www.katolsk-vestsj.dk eller på facebook Katolsk
Vestsjælland. Vi glæder os til resten af sæsonen med jeres børn og til
mange gode timer sammen med dem frem til sommerferien.
Med venlig hilsen
P. Michal, Roberto og Rikke Kaercell

Fra regnskabsføreren - af Johannes Noval
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Tilmelding til kirkeskat
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Barmhjertighedssøndagen
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Søndag d. 15. april fejres festen for Guds Barmhjertighed. Men hvorfor fejrer vi det
og hvad går det ud på?

I 1900’tallet åbenbarede Jesus Sig for den polske nonne Maria Faustina Kowalska
(1905-1938) bl.a. for at give verden det budskab, at Hans barmhjertighed skal
fejres første søndag efter Påske. I sin dagbog skrev sr. Faustina alle åbenbaringer
ned og man kan bl.a. læse Jesus sige:
”Jeg ønsker at der skal være en Barmhjertighedens Fest. Jeg ønsker at det billede,
som du skal male med en pensel, skal velsignes højtideligt første søndag efter
Påske; den søndag skal være Barmhjertighedens Fest. Min datter, fortæl hele
verden om Min ufattelige barmhjertighed. Jeg ønsker, at Barmhjertighedens Fest
skal være en tilflugt og et fristed for alle mennesker, især for syndere. På den dag
står de inderste dybder af Min milde barmhjertighed åbne. Jeg vil udøse et helt
hav af nåde til de sjæle, som nærmer sig Min barmhjertigheds kildevæld. Den sjæl,
som går til skrifte og modtager den hellige Kommunion, vil opnå fuldstændig
tilgivelse af synder og eftergivelse af straf. På den dag er alle de guddommelige
sluseporte, hvor igennem nåde flyder, åbne. Lad ingen sjæl frygte for at komme
Mig nær, også selvom dens synder er røde som
Skarlagen. Min barmhjertighed er så stor at intet
sind, det være sig et menneskes eller en engels,
vil være i stand til at fatte det i al evighed. Alt,
som eksisterer, er udgået fra Min milde
barmhjertigheds inderste dyb. Menneskeheden
vil ikke opnå fred, før menneskerne kommer til
barmhjertighedens kildevæld.”
Da pave Johannes Paulus II kanoniserede Sankt
Faustina i 2000, deklarerede han, at anden
søndag i Påsken fremover skal fejres som den
Guddommelige Barmhjertighedssøndag.

Ord fra redaktøren - af Denice Jørgensen
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Kære menighed.

Jeg har påtaget mig opgaven som redaktør på
Sognebladet og Henriks første udgave viser
tydeligt, at jeg har store sko at udfylde! Om jeg
kan leve op til det, skal jeg ikke kunne sige,
men jeg kan love at gøre mit bedste.
Hvis jeg kort skal introducere mig selv, kan jeg fortælle at jeg hedder
Denice Jørgensen og er 30 år. Jeg blev døbt i folkekirken men kom først
til tro i 2003-2004. I Påsken 2006 konverterede jeg endelig, hvilket uden
sammenligning har været min klogeste beslutning til dato. Jeg brænder
for at tjene kirken og glæder mig derfor over denne mulighed. Jeg har en
BA i erhvervssprog og international kommunikation og arbejder som
illustrator og grafiker. Journalistik og sprog har altid interesseret mig
meget, hvorfor jeg er meget glad for og spændt på denne opgave.
I er meget velkomne til at kontakte mig hvis I har ris, ros, ideer og indlæg
til Sognebladet og det kan sendes til: denicegj@hotmail.com inden
28.05.12. Næste nummer af Sognebladet udkommer i juni 2012.
Guds fred og alt godt,
Denice

Kontaktoplysninger
Sognepræst
P. Michal Bienkowski
Frederiksgade 7
4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 06 45
Mobilnr.: 20 72 89 51
Email: mb@katolsk-vestsj.dk
Forvaltningsrådsformand
Allen Hansen
Tlf.: 58 19 23 77
Email: guia-allan@stofanet.dk
Kasserer og webmaster
Johannes Noval
Tlf.: 30 70 37 02
Email: slagelse@katolsk-vestsj.dk
Kateket
Rikke Kaercell
Mobilnr.: 26 14 60 51
Email: rikke.kaercell@gmail.com
Redaktør
Denice Jørgensen
Mobilnr.: 28 70 69 90
Email: denicegj@hotmail.com

Et Bibelcitat passende til fastetiden:
Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal
han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.

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

Menighedskalender 2012
Dato

Begivenhed

Dato

Begivenhed

APRIL
02.04.12

Filmaften - ”The Passion of the Christ” kl. 19:00

27.05.12

Messe + katekese

05.04.12

Skærtorsdagsmesse m. fodtvætning kl. 16:30
Efterfølgende vågetjeneste frem til Passionsliturgien

28.05.12

2. Pinsedag

06.04.12

Langfredag - Korsvejsandagt kl. 14:30 og Passionsliturgi kl. 15:00

07.04.12

Påskenat - velsignelse af påskemad kl. 11:00
Påskevigilie kl. 21:00 efterfulgt af mindre sammenkomst

08.04.12

Påskedag - familie-Påskemesse kl. 10:30

09.04.12

2. Påskedag - Messe i Holbæk kl. 15:30

15.04.12

Barmhjertighedssøndag

19.04.12

Seniorklub - Messe kl. 12:00 og efterfølgende ses film om Pave
Johannes Paulus II ”Karol, manden der blev Pave”

22.04.12

Messemed medvirken af Diakon Kaare Nielsen + orientering om
Missio + efterfølgende katekese

29.04.12

Messe + KUK - infomøde om Sakramenterne

Bemærk: i maj bedes det Lauretanske Litani til Jomfru Maria alle
søndage kl. 09:40 og på hverdage efter Messerne under
Sakramental tilbedelse.

JUNI
10.06.12

Kristi Legems og Blods fest: Højmesse med Eukaristisk procession
kl. 10.00 + katekese

24.06.12

Messe + katekese + sommerafslutning
Bemærk: i juni bedes Litani til Jesu Allerhelligste Hjerte alle
søndage kl. 09:40 og på hverdage efter Messerne under
Sakramental tilbedelse.

JULI
Katekesen holder sommerferie

MAJ
04.05.12

Retrætedag for børn og unge - tema: Bodens Sakramente

13.05.12

Familiemesse og titulerfest
+ katekese + øve til 1. Hellige Kommunion

17.05.12

1. Hellige Kommunion + reception

20.05.12

Valfart til Åsebakken

AUGUST
26.08.12

Messe + katekese

SEPTEMBER
09.09.12

Familiemesse + katekese + øve til Firmelse

23.09.12

Firmelse + reception

