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Barmhjertige som Faderen - af p. Michal Bienkowski

I forbindelse med hver gangs dåbsforberedelse går jeg meget op i at gøre forældrene opmærksomme på, 
at deres rolle som forældre udtrykker noget af den enestående rolle, som Gud har påtaget sig i forhold 
til et hvert menneske. Gud er vor Fader, som i sit væsen både udtrykker den faderlige og den moderlige 
omsorg for sine børn – i dens bedste udgave. Han ønsker det bedste for sine børn. Parat til at sætte dem i 
verden. Parat til at beskytte dem mod det onde, til at læge deres sygdomme. Parat til at vejlede dem, ikke 
mindst under deres indlæring. Parat til at betro dem et ansvar. Parat til at agere på deres fejltrin – nogle 
gange ved at korrigere dem straks, andre gange ved blot at gøre dem opmærksomme på det fejlagtige ved 
deres handlinger. Endnu andre gange ved at lade dem ”drikke af det bæger – ikke sjældent så bittert og så 
ubehageligt – som de selv har brygget på”. Parat til at tilgive dem, selvom de endnu ikke helt er klar over, 
at de har brug for tilgivelsen; selvom de ikke altid her og nu er parate til at modtage tilgivelsen. Dette alt 
sammen gør Gud, fordi Han elsker os. 

Kære menighed. Nu ved årets afslutning, hvor vi nærmer os Advents- og Juletiden, ledes vi igen hen mod 
fejringen af den særlige begyndelse for vor frelse: Guds Søns komme til verden. Frelsen er i den højeste 
grad et udtryk for Guds kærlighed. Hans kærlighed er endvidere af en særlig karakter, den er nemlig 
barmhjertig. 

I april måned i år udgav Pave Frans sit apostoliske brev: ”Misericordiae vultus” – ”Barmhjertighedens 
ansigt”, hvori han annoncerede et særligt Barmhjertighedens år, der begynder på højtiden for Jomfru 
Marias Uplettede Undfangelse - tirsdag, den 8. december 2015. Året afsluttes næste år på højtiden for 
Jesus Kristus Universets Konge - søndag, den 20. november 2016. 

Paven opfordrer os til, at vi igennem dette år åbner os yderligere for både Guds, Kirkens og hinandens 
barmhjertighed, samt at vi må blive mere villige til selv at udøve barmhjertigheden. Den er smukkest 
og mest frugtbar, når den er ligesom Faderens. Når man tager alle udtryk for Guds barmhjertighed, kan 
man måske til tider komme til at tvivle, om det virkeligt er barmhjertigheden, vi møder, eller mangel 
på samme. Til denne tvivl kan sikkert diverse misforståelser omkring Kirkens ordninger bidrage. Burde 
barmhjertigheden ikke blot ske, ved at Gud (og Kirken) bare ser bort fra vore synder, så vi kan leve i 
tryghed, fortsætte, som vi altid har plejet uden de udfordrende forandringer og eventuelle ofre, som Kirken 
og Gud(?) kalder os til. Når barmhjertigheden skal være som Faderens, så bør den kunne inkludere alle 
de ovennævnte aspekter (”parat til…”). Selv i Biblen møder vi steder, hvoraf det fremgår, at endda Satan 
forsøger at fremstå som mere barmhjertig end Gud(!). End Faderen. Lad mig påpege et par af den slags 
eksempler: 

1. Gud virker til at sætte grænser for mennesker og ”truer” dem endda med døden, mens slangen 
(djævelen) lader til at give mennesker helt frie tøjler (1.Mos 3,1-5 – historien om Guds ”leveregler” for 
mennesker og menneskers syndefald).
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2. Faderens barmhjertighed med Sønnen: Gud sparede ikke sin egen Søn, men ofrede Ham for os (Rom 
8,32). Til gengæld virkede Satan som om han var mere barmhjertig med Jesus end Faderen, da han fristede 
Ham ude i ørkenen. Han forsøgte egentligt at overtale Jesus til at bruge sin guddommelige magt til at skåne 
sig selv for alt forfærdelige, som ventede Ham. (bl.a. Matt 4,1-11).

Hvad er den egentlige barmhjertighed: Guds leveregler for os, eller Satans såkaldte frie tøjler til os? Guds 
vilje om at ofre sin egen Søn for os, eller Satans forsøg på at få Jesus til at redde sig selv? Med disse to 
spørgsmål indbyder jeg alle til sammen med mig at udtrykke vor faste overbevisning om, at Gud er den, 
der er barmhjertig. At Han er vor Fader. Og at vi af alt både ønsker at tage imod Hans barmhjertighed og 
efterligne den. Også på trods af, at den på overfladen til tider ligner noget andet. En opgave for hele året, ja 
for hele livet. I vort bispedømme og i vore menigheder kommer der nogle konkrete tilbud.

Et af dem er en pilgrimsrejse til den af biskoppen udpegede valfartskirke. Det drejer sig om Skt. Albani kirke 
i Odense. Vore vestsjællandske menigheder blev tildelt lørdag, den 27. februar 2016. Nærmere oplysninger 
om det værdifulde tiltag: med pilgrimsvandring, korsvej, skriftemål (med flere præster til rådighed), Messe 
og samvær følger snart. Mon vi kan arrangere en fælles busrejse til Odense den dag? Jeg håber. Alle ønskes 
en frugtbar Advent, glædelig fejring af Jesu Fødselsfest samt et velsignet Barmhjertighedens år.

p. Michal Bienkowski
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Menighedsrådet orientere - af Allan Hansen 

Kære menighed

Hermed lidt orientering og nyt fra menighedsrådet:

Økonomi

Halvårsregnskabet viser et underskud på ca. DKK 34.000,- Underskuddet skyldes til en vis grad 
øgede udgifter i de to første kvartaler, bl.a. til udbedring af kloaksystemet samt til anskaffelse af ny 
græsslåmaskine og nyt køleskab, men i højere grad er det også et resultat af en skæv indkomstfordeling 
over året. Sidste år var halvårssituationen den samme, men det rettede sig i løbet af den sidste del af året.     

Studiekredse 

Afholdelsen af studiekredse (voksenkatekese) er blevet genoptaget efter sommerferien. Det er stadigvæk 
Pavens bog ”Det Glædelige Budskab” som gennemgås og diskuteres. Møderne bliver nu afholdt kl. 19:00 på 
udvalgte torsdage (og ikke længere på tirsdage). Der er fortsat et pænt fremmøde, men vi kan sagtens være 
flere. Alle er velkomne og vi kan kun opfordre alle til aktiv deltagelse i møderne.

Ældreklub

Ældreklubben har ligeledes genoptaget dets månedlige møder hver 3. torsdag i måneden. Det har været 
nogle hyggelige møder med messe kl. 12:00 og efterfølgende fælles frokostspisning og med interessante og 
underholdende indlæg. Også her er alle velkomne til at deltage.

Høstfest

Med George i hopla som auktionsleder og ikke mindst på grund af de mange fine høstgaver menigheden 
havde medbragt til høstgudstjenesten, opnåede vi også i år et flot resultat. Auktionen indbragte i alt DKK 
13.070,- Heraf går DKK 5.280,- til vores 2 sponsorbørn i Børnefonden – Jason på 16 år i Philippinerne og 
Juana på 11 år i Guatemala. Restbeløbet vil blive fordelt ligeligt mellem Caritas, Missio Danmark og Sankt 
Vincent Grupperne, idet et mindre restbeløb på DKK 290,- dog hensættes til næste år. 

Sidste år blev restbeløbet fordelt mellem Caritas og Missio Danmark. For nogle måneder siden havde vi 
besøg af Sankt Vincent Grupperne, hvor vi under kirkekaffen fik en grundig orientering om det gode og 
effektive bistandsarbejde organisationen har i gang i forskellige tredjeverdenslande. Efterfølgende har en 
hel del fra menigheden tegnet medlemskab af Sankt Vincent Grupperne. I menighedsrådet har vi derfor 
skønnet, at det ville være fint, også at betænke Sankt Vincent grupperne med en andel af overskuddet fra 
høstfesten.

Projekter

Istandsættelse af kirkerummet

Som bebudet i sidste blad gik vi efter sommerferien i gang med, at istandsætte lofter og vægge under 
balkonen (oppe ved indgangen til kirken). Arbejdet er blevet udført med frivillig arbejdskraft efter samme 
skabelon som for sideskibets istandsættelse (der som bekendt blev udført inden sommerferien), er blevet 
afsluttet med et meget fint resultat. Et dusin mennesker har været involveret i arbejdet. Et rullestillads 
(uundværligt) har også denne gang været velvilligt stillet gratis til rådighed af kloakmester Mogens Larsen. 
Arbejdet blev udført med anvendelse af overskudsmaling og materialer fra sideskibsistandsættelsen, og har 
således ikke kostet ekstra. Der skal lyde en stor tak tik alle der deltog i arbejdet.
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Vi har nu i menighedsrådet besluttet også selv at istandsætte våbenhuset. Vi regner med at gå i gang til 
foråret. 

I kuplen i koret er malingen i meget dårlig stand (noget af det hænger i store flager) men også væggene 
samt vægge og lofthvælvinger i hovedskibet trænger til en omgang. Dette er dog ikke noget vi selv vil 
kunne udføre. Det skal udføres af et professionelt firma. Det bliver derfor en forholdsvis dyr omgang og vil 
kræve både en målrettet opsparing og formentlig også optagelse af et nyt lån. En plan for gennemførelse af 
projektet skal udarbejdes inden alt for længe. 

Det nye katolske landkort

Som meddelt i det sidste blad ligger det fast, at vores nuværende pastoralenhed bevares, omfattende 
kommunerne Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, men at der fremover kun skal være 2 kirker og 
2 menigheder. Kirken i Kalundborg nedlægges og Kalundborg menighed skal lægges sammen med Slagelse. 
Hvor det før var forventet, at sammenlægningen med Kalundborg var nært forestående, ser det nu ud til, at 
der godt kan gå en rum tid. Som det ser ud nu vil det først ske, når kirken i Kalundborg er blevet solgt. 

Med venlig hilsen

Menighedsrådet
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Kirkeskat november 2015 - af Jurjen de Boer

Nyheder om kirkeskat

P.t. er der 103 personer, som betaler kirkeskat og vi ved, at der er en ekstra person på vej. I februar 2015 var
der kun 101 kirkeskatbetalere, så det går den rigtige vej. J

Betaler du kirkeskat til den katolske kirke eller til folkekirken?

Vi vil anbefale, at du undersøger om du betaler kirkeskat til den katolske kirke eller til folkekirken. Hvis 
”Kirkeskat” er nævnt på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse (se nedenstående) så betaler du til
folkekirken. I dette tilfælde kan du afmelde betalingen til folkekirken og bruge pengene til vores kirke! J
Sig det til mig eller vores præst, så kan vi hjælpe dig med at få det ændret.

Skal der være en katolsk kirke i Danmark?

Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare ”Selvfølgelig!”. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at
bidrage til Kirkens opretholdelse, for hvem andre end katolikkerne i Danmark skal dække udgifterne til 
vores kirke? Du kan vise din opbakning til Den katolske Kirke ved at betale din kirkeskat. Vores økonomi 
ser ikke for god ud, og den truer med at gøre en ende på mange af vore vigtige aktiviteter. Men den 
gode nyhed er, at vi har medlemmer nok til at støtte os. Hvis alle betaler deres andel, så bliver det årlige 
underskud vendt til et overskud med mulighed for at gøre en masse godt.
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Det er også vigtigt at understrege, at Kirkens overlevelse ikke blot er et økonomisk spørgsmål. Kirken skal
nok være der, selvom vi må skaffe os af med kirkebygninger og præsterne må tage bijobs. Vi har været
igennem værre kriser end denne, og Kirken vil gøre alt hvad den kan for at være der for dig. Men nu er det
svære tider for Kirken, og vi håber at du vil bakke op om din kirke. Din støtte afgør Kirkens
udfoldelsesmuligheder.

Ny plakat

Vi har fået en ny plakat ved indgangen. Hvis du har en smartphone med QR Code- læser kan du anmelde dig
til betaling af kirkeskat med få klik. Sig det til mig eller vores præst, så kan vi hjælpe dig.

Jurjen
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November måneds helgen - af Karen Zieler

Den hellige Katarina af Aleksandria

Hvad vi ved om den hellige Katarina af Aleksandria har vi kun fra legender 
om hende og ikke fra historiske kendsgerninger, men den store udbredelse af 
dyrkelsen af hende i hele den kristne verden hænger utvivlsomt sammen med, at 
de troende erfarede, at de fik hjælp, når de bad om hendes forbøn.

Legenden fortæller, at hun levede i Egypten i det fjerde århundrede, og at hun 
konverterede til kristendommen, og at hun, der var meget kundskabsrig, holdt 
af, at diskutere med hedninger, og at det ofte lykkedes for hende, at overtale 
dem til at lade sig døbe, fordi de blev overbevist om kristendommens sandhed. 
Den hedenske kejser, Maxentius, som hun bebrejdede hans store grusomhed, 
bød hende at diskutere om kristendommen med ikke mindre end 50 hedenske 
filosoffer, men hun talte så godt, at de alle bad om at blive døbt,hvilket 
bevirkede,at kejseren bød, at de skulle halshugges.Hun selv blev fængslet og 
skulle radbrækkes på et hjul med pigge, men hjulet gik i mange stykker, der iøvrigt 
dræbte mange af de omkringstående på grund af den kraft, som det splintredes 
med. Så bestemte kejseren, at hun skulle halshugges, men soldaten måtte hugge 
tre gange, før det lykkedes.

Hun siges at være begravet ved Katarinaklostret på Sinai.

Vil man se en statue af hende, kan man gøre det i vores egen kirke. Hun står oppe til højre for alteret med 
sit hjul og sværdet.

Hendes mindedag er den 25. november, men hun er ikke mere med i den  officielle kalender.
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Nyhedsmail på hjemmesiden

Nu er det muligt for dig, der ønsker at følge med på de Vestsjællandske menigheders hjemmeside at 
tilmelde dig nyhedsmail. Du vil modtage en e-mail, hver gang der sker en opdatering.

For at tilmelde dig skal du klikke ind på hjemmesiden, www.katolsk-vestsj.dk, hvor du på forsiden finder 
tilmeldingsformularen. Efter du har udfyldt felterne og klikket på Tilmeld, modtager du med det samme en 
e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding.

For at forhindre spam bots (automatiseret computerprogram designet til at hjælpe med at sende spam; 
reklamer man ikke selv har bedt om, som sendes via e-mail) i at tilmelde email adresser, vil du blive bedt 
om at udføre en lille nem kontrolopgave i forbindelse med din bekræftelse.  

Herefter skal du klikke på Abonner på liste. Nu er du tilmeldt nyhedsmailen, og vil modtage e-mail med 
opdateringer for alle tre sogne; Slagelse, Holbæk og Kalundborg, når der er nyt fra dem på hjemmsiden.
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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. 


