Ordet, der siger alt - af p. Michal Bienkowski
En lille hilsen skynder jeg mig med at sende til alle i Vor Frue menighed, til
alle, som kommer til at læse denne hilsen, samt til alle jeres kære. Jeg
skynder mig dog langsomt – det kommer desværre også til udtryk ved, at jeg i
forhold til sognebladets udgivelse melder mig som den sidste bidragyder. Da
sommeren både byder på en vis afslutning og en ny begyndelse (inspireret af
skoleårets rytme), ønsker jeg at dele et par tanker med jer, som både
udtrykker min taknemmelighed for manges engagement i den nu næsten
udløbne sæson og ønsker for den kommende tid. Ønskerne rettes naturligvis
både til mig selv og til menigheden.

Unægteligt fortjener manges engagement i menighedens liv på forskellige
planer en stor taknemmelighed. Takket være jer, som både gør rent i kirken
og i menighedshuset, passer blomster og haven, prøver at få vor økonomi til
at løbe rundt, passer menighedens daglige drift, beskæftiger sig med
istandsættelse af menighedens lokaler, beriger liturgierne med sang og
musik, laver vor hjemmeside og redigerer sognebladet, beriger menighedens
liv igennem deres daglige kors: sygdom, alderdom, m.m., deltager i
søndagsmesserne (nogle af jer også i hverdagsmesserne), gør tjeneste som
sakristan, ministranter, kateketer, lektorer og kommunionsuddeler, oplever
jeg, at menighedslivet både er Guds værk og menneskers deltagelse i værket.
Som menighed er vi måske blot en lille brik, men ikke en ubetydelig brik i
Guds skaber- og frelsesværk. Deltagelse i de opgaver som er så forskellige fra
hinanden (skønt de er opgaver, der tjener et fælles mål) danner et smukt
billede af en organisme, som bygges ud af mange lemmer. Denne organisme
er Kristi eget Legeme, som gerne ønsker at udtrykke sig igennem os.

Kan vi blive bedre til at stille os til rådighed for Kristus? På alle de nævnte
felter? Og måske på flere andre?

Absolut ja! For i sidste ende, når vi flittigt stiller os til rådighed for Ham, kan vi
bedre erfare, at vi selv har mere gavn af Ham; men også af hinanden. Og Han
af os. I sidste ende, er det Ham selv, der virker.

Rigelige muligheder byder sig. ”Troens År” er et tilbud i sig selv. Heldigvis er
året endnu ikke overstået. Heldigvis behøver troen ikke at blive skubbet til
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side, blot fordi ”Troens År” nærmer sig sin afslutning. I den forbindelse takker
jeg for menighedens opbakning specielt i forbindelse med Åbykorsets besøg,
Kristi Legems og Blods procession og ”Vær et ekko”-katekeser. Disse ville
heller ikke rigtigt kunne finde sted, hvis de øvrige faktorer af menighedens liv
ikke fungerede.

I fællesskab er vi kaldede til at inspirere hinanden og lade os inspirere af
hinanden i vor tros vækst. Desuden er vi kaldede til at se udad. Kristus ønsker
nemlig at nå mange mennesker – også igennem vort vidnesbyrd.

Stor er min glæde ved, at der er mange børn i vor menighed. Nogle af dem –
takket være engagerede forældre - møder trofast op til menighedens Messer
og katekese. Der er dog langt flere af dem, som savnes (sammen med deres
familier) fra lige efter dåben, lige efter den første Hellige Kommunion og lige
efter firmelsen. Jeg tror ikke på en udbredt modvilje mod at være med i de
kirkelige fællesskaber. Jeg tror snarere på, at det mere drejer sig om en
oparbejdet tradition, som sikkert har brug for en fornyet åbenhed for at være
fælles om troen.

Thi Gud kaldte os ikke til at være ensomme øer. ”Imidlertid har det behaget
Gud at helliggøre og frelse menneskene, ikke enkeltvis og uafhængig af
hinanden, men at samle dem til et folk, der skulle erkende Ham i sandhed og
tjene Ham i hellighed.” (Lumen Gentium nr.9.)

I den overbevisning og med den gode vilje, som ellers findes hos hver af os, er
vi med til at bygge Kristi Legeme. Dette Legeme, som særligt meddeler sig til
os i EUKARISTIen (alle tjenester i Kirken er til for at vi kan have et fællesskab
med Kristus og med hinanden netop i Eukaristien). Måtte alle føle sig indbudt
til at være med.
p. Michal Bienkowski
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Forvaltningsrådet orienterer - af Allan Hansen
Kære menighed.
Hermed en kort orientering fra forvaltningsrådet.
Ændringer i vores organisation
Ny regnskabsfører og ny Webmaster
Johannes von Zastrow har besluttet at stoppe som regnskabsfører og som
webmaster. Jurjen de Boer er derfor nu tiltrådt som regnskabsfører og
Margrethe Juulsgaard som webmaster. Tak til dem begge, fordi de har
påtaget sig hvervene. Johannes skal naturligvis også have en stor tak for en
mangeårig indsats.
Ny kateket
Margrethe er også tiltrådt som kateket. Denne meget vigtige funktion, som
det jo er at undervise vores børn, varetages derfor fremover af Margrethe,
George Bachous og pastor Michal.
Kontaktperson til Caritas
Rikke Caercell, vores nuværende kontaktperson til Caritas, har besluttet at
stoppe som kontaktperson. Vi søger derfor en afløser. Interesserede, bedes
kontakte pastor Michal eller undertegnede.
Ny servicemedarbejder
Efter aftale med Jobcentret i Slagelse, er Lars Bo ansat i en tremåneders
periode som servicemedarbejder. Lars Bo er gået i gang med arbejdet og det
kan allerede ses. Det vil bl.a. betyde, at ukrudtet og græsset bliver holdt i ave
her hen over sommeren.
Istandsættelse af menighedslokaler
Arbejdsgruppen har været meget flittig her på det sidste, og malerarbejdet og
ophængning af de nye loftlamper i den store menighedssal er nu afsluttet
med et godt resultat. Nu mangler stort set kun syning og ophængning af
gardiner, montering af persienner og udskiftning af tæppebelægning.
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Sidste års indsamling har dækket indkøb af materialer og udstyr indtil nu,
inklusive lamperne og de nye borde og stole. Men vi mangler penge til
tæppeudskiftningen. Derfor har vi genoptaget pengeindsamlingen. Bidrag kan
indsættes på menighedens konto i AL: 5356-0320296. Husk at angive, at
beløbet vedrører ”istandsættelse” (og eller ”kørestolsrampe”, jævnfør
nedenfor).
Anskaffelse af kørestols-/barnevognsrampe.
Anskaffelse af en transportabel kørestolsrampe op til døren til
sidevåbenhuset har hele tiden været et højt prioriteret projekt. Det er derfor
besluttet, nu hvor vi kan se enden på istandsættelsesarbejdet, at gå i gang
med rampeprojektet. Indsamling af pengene hertil er slået sammen med
indsamlingen af de resterende penge til istandsættelsen, jævnfør ovenfor.
Udvendig reparation af ydermur ind mod naboen.
Ydermuren i undervisningslokalet på 1. sal ind mod naboen har vist sig at
være meget medtagen på ydersiden og har nogle slemme frostskader. En
reparation af skaderne inden næste vinter er tvingende nødvendig. Arbejdet
er derfor, efter aftale med Bispekontoret, blevet igangsat og udføres i
tilknytning til det omfattende renoveringsarbejde, der i øvrigt er i gang på
nabobygningen. Prisen bliver DKK 6.500,- plus moms, omfattende stillads,
sandblæsning og filsning af muren.
Sogneundersøgelse
På det sidste er der blevet rejst kritik af forvaltningsrådets arbejde. Forholdet
blev drøftet ved det sidste forvaltningsrådsmøde. Drøftelserne mundede ud i
beslutning om, at foretage en sogneundersøgelse efter sommerferien, når de
to ovenstående projekter er afsluttet. Undersøgelsen skal belyse
menighedens ønsker om nye tiltag og prioritering. Nærmere oplysninger om
mødedato, dagsorden mm. følger. Indtil da er alle selvfølgelig altid velkomne
til at komme med ideer og forslag.
Forvaltningsrådet.
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Kirkeskat - af Jurjen de Boer
Kære alle sammen,
Jeg vil gerne skrive en opdatering om kirkeskatkampagnen. Antallet af
kirkeskattilmeldte er vokset fra 81 den 31. december 2011 til 105 den 1. maj
2013. Det er 24 ekstra personer. Det er fantastisk! Jeg vil derfor sige en stor
tak til alle, som har tilmeldt sig. Vi er derfor godt på vej (halvvejs) til vores
målsætning i 2015, som er 138 kirkeskattilmeldte. Ifølge Bispekontorets
administrationschef, Thomas Larsen, skal vi nemlig nå 138 kirkeskattilmeldte
for at kunne overleve som menighed.
Fra den 31. december 2012 til den 1. oktober 2012 steg antallet fra 81 til 91
på grund af forvaltningsrådets aktiviteter og bl.a. på grund af et brev til
registrerede katolikker i december 2011.
Jeg har udført forskellige aktiviteter siden oktober 2012. Jeg har stået ved
udgangen efter messen med oplysninger på en plakat, som viser antallet af
kirkeskatbetalere. Sammen med indsatsen fra forvaltningsrådsmedlemmerne,
har dette resulteret i 12 ekstra tilmeldte.
Jeg har desuden ringet til mange af de registrerede katolikker for at bede dem
om at tilmelde sig kirkeskatordningen. Den sidste aktivitet resulterede i 11
personer som sagde, at de ønskede at betale kirkeskat og 24 som ønskede at
overveje at betale kirkeskat. Af disse personer var der i virkeligheden kun to
som tilmeldte sig ordningen. Telefonkampagnen har kostet mig meget tid,
men havde ikke meget resultat. Jeg ønsker derfor at fortsætte med at stå ved
udgangen hver søndag, da dette åbenbart har mere succes.

6

Juli måneds helgen - af Karen Zieler
Maria Goretti
Maria Goretti blev født i Italien i 1890 og var den ældste af 5 børn. Faderen
var landmand men havde en gård, der ikke var stor nok til at brødføde
familien, hvorfor han forpagtede en stor gård syd for Rom. Han døde da hun
var ca. 10 år.
Familien boede i hus med gårdens ejer, hvis søn, der var 5 år ældre end Maria
Goretti, begyndte at efterstræbe hende, hvad hun bestemt afviste. Da hun
var knap 12 år, truede han med at dræbe
hende, hvis hun igen modsatte sig, og da hun
alligevel værgede sig imod ham, gerådede
han i så stort raseri at han stak hende 14
gange med sin kniv så voldsomt, at hun dagen
efter afgik ved døden. Hun tilgav ham
alligevel på sit dødsleje.
Han blev idømt 30 års fængsel, og først efter
mange år angrede han og gik til skrifte.
Senere blev han optaget som lægbroder i
Kapucinerordenen.
Maria Goretti blev i 1950 kanoniseret som
martyr
for
kristen livsførelse.
Ved
festlighederne i Rom i anledning af
helgenkåringen, deltog Maria Gorettis gamle
Mor sammen med den angrende og tilgivne
morder. Maria Goretti har festdag d. 6. juli.
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August måneds helgen - af Karen Zieler
Maximillian Kolbe
Maximilian Kolbe blev født i Polen i 1890. Det fortælles, at han som dreng
havde et syn, hvor jomfru Maria viste ham en rød (martyriets) og en hvid
(renhedens) krone at vælge imellem, men at han valgte dem begge, hvilket
hans levned jo også fortæller, at han gjorde.
Han blev optaget i Franciskanerordenen i 1907, og studerede mest i Rom,
hvor han startede "den ubesmittede Marias Milits", der var et
bønsfællesskab, og han koncentrerede sig særligt om dogmet fra 1854 om
Marias ubesmittede undfangelse, som jo blev gjort bekendt for alverden
gennem Bernadettes visioner i Lourdes i 1858. Han blev præsteviet i 1918 og
kom tilbage til Polen, hvor han dels udgav et månedsblad, der blev meget
udbredt og dels grundlagde et kloster, der rummede næsten 800 indbyggere,
og hvor han selv var leder. Dets navn er Niepokalanow = den ubesmittedes
by.
Han
havde
et
specielt
organisatorisk talent, som han også
udnyttede til at starte et dagblad,
som blev Polens mest kendte avis.
Han led i øvrigt af voldsom
tuberkulose, som ikke forhindrede men sommetider forsinkede - hans
store arbejde for Kirken.
Hans kald til at gøre opmærksom på
den særlige magt ved Marias forbøn
og hendes kærligheds udvikling fra at
være Kristi Mor til at være Mor for
hele den universelle Kirke stod dog
naturligvis ikke i vejen for hans store
kærlighed til Kristus selv og Hans virke
som vores Frelser.
Mellem 1930 og 1936 oprettede han
(udsendt af pave Pius XI) en
missionsstation i Japan. Efter at Polen
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var blevet besat i 1939 pådrog han sig nazisternes vrede, bl.a. ved at arbejde
for at hjælpe krigsofre, deriblandt masser af jøder, og i 1941 efter at
Niepokalanow var blevet beslaglagt af nazisterne, blev han arresteret og
sendt til koncentrationslejren Auschwitz. Her forsøgte han at opmuntre sine
medfanger ved at holde messe med indsmuglet vin og brød og hvor han og
andre præster under pisk og spark blev tvunget til det hårdeste og
umenneskelige arbejde.
En dag mentes en medfange at være flygtet og som straf blev 10 fanger
udtaget for at sulte ihjel. En af disse fanger bad sig fritaget, fordi han havde
kone og to børn derhjemme og pater Kolbe trådte da frem og ansøgte om at
måtte træde i hans sted, hvad blev tilladt ham. I sultebarakken hørtes han til
det sidste at opmuntre sine medfanger gennem bønner og salmer. Han døde
den 14. august 1941, og han blev helgenkåret i 1982. Ved ceremonien deltog
den mand, hvis liv han reddede. Maximillian Kolbe har festdag d. 14. august.

Annonce
2 stk. PH-loftslamper sælges for højeste bud. Henvendelse om besigtigelse
bedes rettet til Lars Bo på telefon 22 96 41 71.
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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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