At tro er at elske - af p. Michal Bienkowski
Hvor er det herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante
højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets Konge og 3) Jesu
Fødselsfest kaldet jul. Igennem de to førstnævnte fester præsenterer Gud sig
selv som den almægtige Hersker. Tanken om Guds almagt vækker en helt
berettigede respekt. Men end ikke almagten kan skjule det, der er Guds
inderste væsen, nemlig KÆRLIGHEDEN. Hans almagt kommer først og
fremmest til udtryk igennem kærligheden.
I forbindelse med Alle Helgens dag forestiller vi os de talløse skarer af
mennesker, der, samlet i Gudsriget, står ved Hans trone og tilbeder Ham parate til at tjene Ham og opfylde Hans vilje til det sidste. Det gør de først og
fremmest fordi, de nu i den højeste grad er bevidste om, at Gud selv er den
første, som gør os en stor tjeneste.
Jesus Kristus Universets Konges fest efterlader heller ikke nogen tvivl. Ved
den lejlighed hylder vi den triumferende Kristus, som underkaster alt under
Sit herredømme. Han gør det dog på en ”besynderlig” måde. Selv udråber
Han sig til Konge ved at besvare Pilatus` spørgsmål: ”Er Du jødernes Konge?...
Ja, Jeg er Konge.” /Joh18,33b-37 – hele Evangelieteksten til Jesus Kristus
Universets Konge året B/. Og så dømmes Han på demokratisk vis til døden. I
år (år C) ved samme fest er vi vidner til den form for hyldest af Kongen Jesus,
som faktisk skal tilføje Ham endnu mere ydmygelse, efter at Han er blevet
korsfæstet: ”Hvis Du er jødernes Konge, så frels Dig selv.” /hele teksten: Luk
23,35-43/.
Jesu fødsel stiller os over for et nyfødt Barn – Guds og Jomfru Marias Søn. Her
– måske mere end ved de andre fester – appellerer den Elskende Gud til
menneskers skønneste lag: ”ELSK MIG! Så højt, som man elsker et lille,
magtesløst barn. Beskyt MIG! Værn om MIN tilstedeværelse i dit væsen.
Efterlad ikke vore indbyrdes relationer til tilfældigheder. Det er det eneste,
JEG tillader MIG at kræve af dig – også for MIN egen skyld. JEG længes efter
din kærlighed.”
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Troen.
Den har vi fået som Guds gave. Den lader os trodse både sansernes og
fornuftens begrænsninger, skønt den hverken flygter fra sanserne eller fra
fornuften. Den kan dyrkes på forskellige måder. Man kan tro på, at Gud
findes, men det betyder ikke noget for vort liv. Man kan også tro på Gud ud
fra Hans kærlighed og forpligtelser over for os og derfor betragte Ham som
en, der skal gøre sit – jeg behøver ikke respondere på noget som helst, eller
på et tidspunkt, hvis jeg finder tid til Ham, så skal jeg nok… Især kan den
sidstnævnte udgave af troen indebære en i en høj grad egoistisk udgave af sig
selv.
Man kan også tro på Gud ud fra den betragtning, at Hans gaver (deriblandt
troen) er frugten af Hans kærlighed, og at man ikke kan andet end at forsøge
at elske Ham af alle sine kræfter.
Troen udrustet med kærlighed: både til Gud og til mennesker repræsenterer
det livets fuldstændige mening. Jeg er bevidst om mine egne mangler på
dette felt, derfor ved jeg, at jeg har brug for at vokse i min kærlighedsfulde
tro. Jeg indbyder alle dem jeg holder af til, at vi alle kaster os ud i den smukke
opgave: at vokse i denne tro, som går hånd i hånd med kærligheden, som ikke
frygter at forpligte sig, som er ivrig efter at meddele sig til andre. Med bedste
hilsener og forbøn.
p. Michal Bienkowski
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Forvaltningsrådet orienterer - af Allan Hansen
Kære menighed
Hermed en kort orientering fra forvaltningsrådet.
Sogneundersøgelsen
Som bebudet i det forrige blad gennemførte vi søndag den 6. oktober en
”sogneundersøgelse” i forbindelse med kirkekaffen efter messen, med det
formål at debatteret menighedens ønsker og prioriteter til nye fokusområder
nu hvor den store istandsættelse af menighedslokalerne er ved at være
afsluttet.
Der blev en god og livlig debat. Bl.a. blev følgende foreslået/diskuteret:
Indvendig istandsættelse af kirkerummet
Der var generel enighed om, at kirkerummet godt kunne trænge til at blive
istandsat, uden at det dog blev betragtet som en meget akut sag. En
istandsættelse af kirkerummet lader sig ikke sådan umiddelbart gennemførlig
med frivillig arbejdskraft, således som tilfældet har været det med
præstegården
og
menighedslokalerne.
Det
bliver
derfor
et
omkostningskrævende projekt, som kræver en grundig forberedelse.
Konklusionen blev, at det ville være godt indledningsvist at få undersøgt, hvor
stor en investering der er tale om.
Reparation af kirkemur
Kirkemuren (langs grunden) er flere steder stærkt beskadiget af frost og
trænger til reparation. Dette er et mere akut problem, og muren bør blive
repareret så hurtigt som det er lader sig gøre. Der var tilslutning til gå i gang
med at planlægge arbejdet.

4

Anskaffelse af et nyt krucifiks til kirken
Forslaget gav anledning til en lang debat. Selv om en del efterhånden havde
vænnet sig til det nuværende kors og dets jesusfigur, var der alligevel en
overvejende stemning for anskaffelse at et nyt krucifiks. Der var dog bred
enighed om, at en beslutning herom nødvendigvis måtte kræve, at hele
menigheden fik lejlighed til at tage stilling. Der var derfor enighed om at
sætte spørgsmålet på dagsordenen på det årlige informationsmøde, som skal
afholdes i begyndelsen af det nye år. Forvaltningsrådet vil undersøge
forskellige muligheder til fremlæggelse i forbindelse med mødet.
Endelig blev der fremsat forslag om anskaffelse af en ny kaffemaskine. Den
nuværende maskine er ved at være udtjent. Den kræver kræfter og er svær at
betjene, hvis ikke man er over en vis højde. Der var tilslutning til forslaget.
Der blev peget på Mokkamaster 2009 som en mulig leverandør.
Forvaltningsrådet undersøger derfor mulighederne og om der er økonomi til
en sådan nyanskaffelse.
Nye tiltag til involvering af børnene
Hvordan vi får kan få yderligere involveret børnene i kirken, er et spørgsmål
som optager mange, og flere gode forslag blev fremsat.
P. Michal så gerne, at vi fik flere af vores børn til at udføre ministranttjeneste
og opfordrede alle forældre til at prøve at motivere og opmuntre deres børn
til at melde sig til tjeneste. Også meget gerne pigerne.
Det blev også drøftet, at lade nogle af de større børn læse op under messen,
f.eks. i forbindelse med familiemesserne.
En genoplivning af DUK-lokalforening blev også drøftet. Der er p.t. 12 af vores
børn og unge der er medlem af foreningen. Der var mange forslag til
fællesaktiviteter for vores børn og unge, som ville kunne varetages i
lokalforeningsregi.
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Én eller flere personer, som kunne stå i spidsen for sådanne nye tiltag samt en
kontaktperson til DUK’s hovedforening, blev efterlyst. Der blev vist interesse
for forslagene, specielt blandt forældrekredsen. Alle der har interesse i at
deltage i dette arbejde, opfordres indtrængende til at komme frem igen.
Arbejdsgrupper – forslag til styrkelse:
Der ydes et stor arbejde i vores forskellige arbejdsgrupper. Betydningen af
dette engagement kan ikke fremhæves nok. Uden det frivillige arbejde ville vi
simpelthen ikke kunne fungere som menighed. Men selv om der er mange
der medvirker, er der stadigvæk brug for endnu flere.
Specielt kirkekaffearbejdet (borddækning, afrydning, opvask mv.) trænger til
at komme ind i en mere fast ramme. Der er mange på listen, men det kniber
ofte med af få besat de enkelte søndage. Ofte må arbejdet foretages på ad
hoc basis, ofte med de samme Tordenskjolds soldater.
Det blev foreslået at lade udarbejde en vagtplan, der hele tiden dækker et par
måneder frem, hvor de der er på listen skiftevis tildeles tjeneste. Er man på
tur til kaffetjeneste, men forhindret i at møde op, vil man som udgangspunkt
være ansvarlig for selv at skaffe en afløser. Der var tilslutning til forsøgsvis
iværksættelse af en sådan ordning.
Samtidig forsøges det at få flere til at skrive sig på den samlede
kirkekaffeliste.
Også med hensyn til blomsterudsmykning af kirken, er der behov for flere
deltagere, således, at det ikke hele tiden er de samme der udfører arbejdet.
Interesserede skal være meget velkomne til at melde sig.
Til sidst blev de fælles arbejdslørdage drøftet. Her har deltagelse været meget
varierende. Nogle gange har der været mange der har mødt op. Andre gange
næsten ingen. Så også her er der behov for at få flere på listen, og få et mere
ensartet fremmøde. Det bliver især påkrævet til foråret, når der igen bliver
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behov for havearbejde. Samme model, som den der blev besluttet for
kaffetjenesten, blev forslået.
Menighedsrådsvalg
Der er nu udskrevet valg til menighedsråd. Valget finder sted d. 6. april 2014.
I den forbindelse vil der inden d. 12. dec. Blive nedsat en valgstyrelse, som
skal forestå gennemførelsen af valget.
Ved det sidste forvaltningsrådsmøde blev det besluttet, at det nye
menighedsråd kommer til at bestå af 6 valgte medlemmer (foruden præsten).
Nærmere oplysninger om valget, tidsfrister, mv. vil blive offentliggjort senere
af valgstyrelsen.
Ægteskabsundervisning
Bispedømmets program for ægteskabsforberedelseskurser er nu udkommet.
Programmet kan findes på vores hjemmeside og er desuden opslået på
opslagstavlen i menighedssalen. Derudover står p. Michal til rådighed med
oplysninger og vejledning.
Afslutning af troens år – men fortsættelse af studiekredsaftener
Troens år er nu ved at være afsluttet. Det medfører at de 11 studiekredse
”vær et ekko”, som vi er mange der har haft rigtig stor glæde af, nu er
afsluttet. Men heldigvis har p. Michal besluttet, indtil videre, at forsætte med
studiekredsmøder. Møderne vil fortsat blive afholdt kl. 19:00 på udvalgte
mandage. Datoer vil blive bekendtgjort i kirken og på kalenderen på
hjemmesiden.
Alle opfordres til at møde op til nogle interessante, inspirerende og ikke
mindst hyggelige møder.

7

Rottefælde
I forbindelse med indfangningen af rotten i præsteboligen, anskaffede vi os
en rottefælde. Rottefælden har vist sin effektivitet. Alle i menigheden vil
kunne låne den, hvis behovet skulle opstå. Henvendelse til Lars Bo.
Katolsk Medie Forum
Helena Baszkiewicz har påtaget sig jobbet som vores sognerepræsentant i
Katolsk Medie Forum. Katolsk Medie Forum varetager katolske interesser
over for medierne, først og fremmest DR og TV2.
Med venlig hilsen
Forvaltningsrådet

Salg
Religiøse ting og sager sælges fra udstillingsskabet i præstegårdens forstue.
Meget er velegnet til julegaver! Bl.a. sælges:
Julekort med dansk og med polsk tekst, julebøger til børn, rosenkranse til
flere forskellige priser, rosenkranse som armbånd og som fingerringe, store
flotte Maria-lys, nøgleringe, store og mindre medaljer, meget fin Antoniusfigur samt flere forskellige ikoner til meget rimelige priser.
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November måneds helgen - af Karen Zieler
Martin af Tours
Martin, som også kendes som Morten Bisp, blev født omkring år 315 i
Ungarn, hvor hans far var romersk militærtribun. Han voksede op i Italien,
hvor han som 15årig blev soldat og tjente i Frankrig. Som ung officer blev han
en isnende kold vinterdag, af en tigger bedt om en almisse, men da han ikke
havde penge, delte han sin kappe i to dele, og om natten drømte han, at
tiggeren havde været Jesus. Kort tid efter blev han døbt og gik derefter ud af
militærtjenesten.
En tid levede han som eneboer, og da
han var blevet præsteviet, grundlagde
han et halvt eremitisk religiøst
samfund i byen Liguge i Vestfrankrig.
I året 371 blev han valgt til biskop i
Tours. Legenden fortæller, at han ikke
ønskede det og derfor gemte sig i en
hule, men de gæs, som holdt til der,
snadrede så højt, at de derved
forrådte ham (derfor Mortensgås!)
Han var en yderst aktiv missionær, der
færdedes
i
et
kæmpeområde
tilfods,på æsel og pr. båd, og han fik
tilnavnet "Galliens Apostel". Han
grundlagde et kloster, Marmoutier, i
nærheden af Tours og ikke mindre end
ca. 3000 kirker i Frankrig er indviet til
ham
Han døde i året 397 og fejres d. 11.11.
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December måneds helgen - af Karen Zieler
Frans Xaver
Frans blev født i 1506 i nærheden af
Navarra i Nordøstspanien og han
studerede teologi i Paris, hvor han
tilsluttede sig Ignatius af Loyola, der ved
denne tid grundlagde Jesuiterordenen.
Han drog som missionær til det
portugisiske Indien, hvor han bosatte sig i
Goa, hvor han underviste portugisere og
hedninger i den teologiske tro. Han blev
der i 7 år, hvor han desuden blandt andet
missionerede på Ceylon og Molukkerne.
Derefter rejste han med få ledsagere til Japan, hvor han grundlagde katolsk
mission og opholdt sig i 2 år. Efter at have indsat en portugisisk præst, ville
han også missionere i Kina, som på den tid var et forbudt land for ikkekinesere, men han blev syg på vejen og døde på en ø ved Kanton og nåede
ikke det kinesiske fastland.
Han førte overalt et yderst uselvisk liv og levede i største armod mellem de
fattige og havde talrige konversioner, især blandt de indfødte folk, som led
meget under portugiserne, der undertrykte dem og hvoraf mange førte et
meget dårligt liv.
Frans døde i året 1552 og fejres d. 3.12.
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Julesjov til børnene
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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
Forvaltningsrådsformand
Allan Hansen
Tlf.: 58 19 23 77
Email: guia-allan@stofanet.dk
Regnskabsfører
Jurjen de Boer
Webmaster
Margrethe Juelsgaard
Organist og korleder
Merete Kjærsbo
Tlf.: 97 10 26 83
Email: bmkjaersbo@gmail.com
Redaktør
Denice Jørgensen
Mobilnr.: 28 70 69 90
Email: denicegj@hotmail.com

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