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Sommeren med Gud - af p. Michal Bienkowski 

”Apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte Ham alt det, de havde gjort, og alt 
det, de havde lært folk. Og Han sagde til dem: ”Kom med ud til et øde sted, hvor I kan 
være alene og hvile jer lidt.” /Mark6,30-31a/. Hvilen er efter Guds egen plan en vigtig 
del af menneskers tilværelse, den er en del af skabelsesordenen. Dens rolle er at 
oplade vor hjerne, vore muskler, ja, også vor sjæl med den nødvendige styrke til at 
kunne genoptage vore opgaver med nye kræfter og iver – og så fortsætte med at 
realisere og selv og samtidig tjene Gud og vore medmennesker. 

 
Sommeren opfattes af mange, som den bedste årstid til at hvile sig i; dels fordi det 
kan være for varmt til at komme op i gear, dels fordi sommeren måske byder på flest 
muligheder for attraktiv afslapning. 

 
Troende mennesker finder først og fremmest mening med deres arbejde i at kunne 
se sammenhæng mellem det og Guds skabelsesværk. De troendes hvile bør heller 
ikke kunne adskilles fra Herren, som er kilden til den sande hvile. I den citerede tekst 
fra Markusevangeliet siger Jesus: ”Kom med ud til et øde sted…” og ikke: ”Gå alene 
(fra MIG) ud til et øde sted, for at I kan slappe af fra MIG.” Et andet sted – hos 
Mattæus - siger Jesus direkte: ”Kom til MIG alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og JEG vil give jer hvile.” /Matt11,28/. 

 
Når to elskende mennesker er nødt til at tilbringe megen tid væk fra hinanden – 
oftest på grund af deres arbejde – kan de slet ikke forestille sig en anden situation 
end den: at være sammen, når de har fri, at hvile sig både med og hos hinanden. Gud 
og jeg – vi elsker jo hinanden. Han er sikkert indstillet på at være sammen med mig – 
også under min ferie. Ønsker jeg at være sammen med Ham, når jeg tager på ferie? 
Arrangerer jeg min ferie på en måde, så der er tid til bøn, til Søndagsmesse? Vælger 
jeg at hvile mig med og hos min elskende og elskede Gud, eller planlægger jeg at 
slappe af fra Ham?  

 
Hvilen fra daglige sysler – ikke fra Gud – bør kunne gøre os stærkere. Og når 
sommeren er ovre, venter nye opgaver, som forhåbentligt vil kunne være med til at 
styrke vort fællesskab med Gud og med hinanden.  

 
På det liturgiske plan håber jeg, at vi kan engagere flere til at være ministranter. Vi 
har egentligt ikke så få børn i vor menighed. Det er dejligt, at de er med til Messerne 
og mon de også kunne tænke sig at hjælpe til, så Messens fejring bliver smukkere og 
smukkere? Nede på kirkebænkene sidder der sikkert flere, som både (enten) kan 
synge og (eller) spille på forskellige instrumenter. Det ville kunne være en stor 
berigelse af Familiemesserne specielt. For de ældres vedkommende (men også for 
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alles vedkommende) vil det måske være en god ide at have en latinsk Messe af og til. 
Måske i det mindste nogle af de faste hymner? 

 
Katekesen – specielt forberedelsen af børn og unge til modtagelse af Kirkens 
sakramenter finder sted ved, at enkelte fra menigheden engagerer sig i 
undervisningen. Mange tak for jeres indsats (Rikke, Roberto, Delima; en stor tak til 
Rikke for forberedelsen af førstekommunikanterne, som vi i år havde 15 af). Med 
afslutningen af dette kateketiske år valgte Rikke at stoppe som underviser. Roberto 
vil højst sandsynligt forlade Vestsjælland til efteråret. De skal begge have mange tak 
for deres tid og iver. Samtidig er der behov for nye kateketer – helst flere, for at gøre 
det lettere at systematisere undervisningen, således at ikke alt for mange årgange 
blandes sammen. Det optimale ville være, at hver årgang – fra børnene der går i nulte 
klasse og op til firmelsesalderen undervises for sig selv. Så meget kan vi dog ikke 
regne med lige i løbet af den nye sæson, men hvis vi kunne sikre, at kandidater til 1. 
Hellige Kommunion og til firmelsen i det mindste bliver undervist som to 
selvstændige hold, så kunne det sagtens gå med nogle friere rammer for de øvrige 
børns undervisning. Jeg ville være meget taknemmelig, hvis nogen med ild 
(Helligåndens ild) i hjertet ville ønske at påtage sig opgaven som kateket(er). 

 
Besøgstjenesten – denne tjeneste tynger min samvittighed. Hvor ville jeg ønske at 
kunne nå at besøge alle dem fra menigheden – specielt ældre og syge, som af 
helbredsmæssige årsager eller på grund af alderdom er forhindret i at komme i 
kirken. Her appellerer jeg til jer, som kender til personer i vor menighed, som har et 
sådant behov. I ville være de bedste til at hjælpe mig med at formidle kontakt til dem. 
I øvrigt vil jeg også gerne appellere om, at flere af jer lader jer inddrage i den tjeneste. 
Den bedste løsning ville være, at de ovennævnte ældre og syge får besøg af nogen, 
de kender og føler sig trygge ved. 
 
Gode initiativer – er mere end velkomne. Lad os alle lytte til, hvad Helligånden 
hvisker i vore hjerter og prøve at se, om vi kan kaste os over det ene og det andet, 
der kan fremme Guds Riges vækst iblandt os. 

 
Til sidst ønsker jeg alle en velsignet sommer, rig på aktiv hvile (med Gud), også aktiv 
på overvejelser angående berigelse af vor menigheds liv og vækst. 

 
p. Michal Bienkowski 
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Forvaltningsrådet orienterer - af Allan Hansen 

Kære menighed. Hermed en kort orientering fra forvaltningsrådet.   

Ændringer i forvaltningsrådet 

Som der er blevet orienteret om på hjemmesiden og også under kirkekaffe efter 

messen, har Jurjen de Burs ønsket at træde ud af forvaltningsrådet. Biskoppen har 

efterfølgende udpeget Elzbieta Jensen som nyt medlem af rådet. Valget af Elzbieta 

har været særdeles velkomment. Samtidig skal der rettes en stor tak til Jurjen, både 

for hans store indsats som formand for det tidligere menighedsråd gennem en 

temmelig vanskelig periode, såvel som for den inspiration og støtte han har ydet især 

under opstarten i det nye forvaltningsråd. 

Budgetopfølgning 

Her halvejs gennem regnskabsåret ser det ud til at udgifterne holder sig inden for de 

budgetterede rammer. Derimod skrænter det på indtægtssiden. Specielt ligger 

indtægten fra kirkeskatteindbetalingerne væsentlig under det der er budgetteret 

med. Hvis ikke vi når at få rettet op på dette forhold, kan det komme til at betyde at 

vi ikke bliver i stand til at foretage f.eks. rettidig vedligeholdelse af vores bygninger og 

at vi ikke bliver i stand til at afdrage på vores gæld, sådan som det er aftalt og 

forudsat. Apropos afdrag på gælden, så bliver halvdelen af gælden på det ene af 

lånene eftergivet os, forudsat at vi afdrager lånet til tiden. Det er derfor altafgørende, 

at vi her bliver i stand til at opfylde vores forpligtigelse. 

Vi må derfor opfordre til, at så mange som muligt hjælper til med, at få udbredt 

kendskabet til kirkeskatteordningen blandt de af vores menighedsmedlemmer, som 

endnu ikke er tilsluttet ordningen. 

Ligeledes må vi hver især overveje om vi måske har mulighed for at bidrage med lidt 

mere til kirkeskatteordningen end vi plejer.  

 Kirkeskattebrochure 

Der er nu udarbejdet en brochure med vejledning om kirkeskatteordningen og med 

nye ajourførte tilmeldingsblanketter. Desuden er der nu også tilmeldingsblanketter 

på engelsk, som vores engelsktalende medlemmer kan bruge. 
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Som det fremgår af de nye blanketter, er der indført nye gunstigere skatteregler, i og 

med at man nu opnår fuldt fradrag i den skattepligtige indkomst (og hermed størst 

mulig fradrag i indkomstskatten) for indbetalingerne til kirkeskat, ikke bare for den 

10-årige ordning, men også hvis man vælger den 1-årige kirkeskatteordning.   

Brochuren ligger fremme i menighedssalen til fri afbenyttelse og kan også ses på 

sognets hjemmeside. 

Projekter 

Istandsættelse 

Istandsættelse af menighedslokalerne ovenpå er igen kommet i sving. Der er 8 

personer der har meldt sig parate til at tage en tørn. Planen er at få det hele klar 

ovenpå inden undervisningen starter op igen efter sommerferien. Herefter kommer 

turen til menighedssalen nedenunder. Bemærk: Istandsættelse af 

menighedslokalerne, inklusive de nye møbler, akustikplader, mv. sker alene for de 

bidrag der er ydet af menigheden til formålet. Men vi mangler stadigvæk yderligere 

bidrag for at kunne gøre arbejdet færdigt. Så der opfordres til at alle der har 

mulighed for det giver endnu et lille bidrag. Dette kan ske enten ved at overføre 

pengene til Arbejdernes Landsbank: Konto nr.: 5356-0000320296. Husk at angiv 

teksten: Istandsættelse. Eller beløb kan afleveres i kontanter til pastor Michal eller til 

regnskabsfører Johannes Noval. 

Havearbejde  

Det lykkedes ikke at få etableret en fast arbejdsgruppe til at forestå græsslåning og 

havearbejde. Dette arbejde er derfor indtil nu blevet udført lidt på ad hoc basis af 

forskellige behjertede sjæle i menigheden. Desværre var ukrudtet i 

perlestensområderne på et tidspunkt ved at tage overhånd og det blev nødvendigt at 

få områderne sprøjtet. Vi vil derfor forsøge os med en fast månedlig havedag (f.eks. 

en lørdag formiddag), hvor vi så håber hver gang at kunne samle tilstrækkeligt 

mange, således, at vi fremover kan holdet græsset og ukrudtet i skak. Nærmere 

oplysninger herom ved en af de førstkommende kirkekaffer. 

 

Forvaltningsrådet 
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Nyt fra Vor Frue Slagelse Lokalforening - VFSL – af Rikke Kaercell 

Hvorfor er det vigtigt, at menighedens børn og unge er engageret i VFSL? 

Hvorfor skal forældrene bruge tid på at køre jeres børn og unge til undervisning og 
andre aktiviteter i Kirken eller betale for at lade dem deltage i lejre og weekends med 
DUK? 

Hvorfor skal børn og unge fra Vor Frue Kirke, Slagelse overhovedet blande sig med 
andre katolske børn og unge fra resten af landet? 

Kære børn og forældre… Her kommer svarene på disse tre spørgsmål: 

DUK er Den katolske Kirkes officielle børne- og ungdomsorganisation. DUKs opgave er 
at styrke de unges tro gennem forskellige former for børne- og ungdomsarbejde. 
Dette gøres ved at arrangere weekends og lejre, støtte og opmuntre til lokalt børne- 
og ungdomsarbejde i sognene, uddanne ledere til dette samt udgive blade for 
målgruppen. 

Vi går højt op i at skabe fællesskab og sammenhold - både fordi vi ikke er så mange 
katolikker i Danmark, og fordi det hører med til det at være katolik, at man er en del 
af et fællesskab. Det er godt at møde andre katolikker på sin egen alder, mens man 
vokser op, og det kan man f.eks. gøre til undervisning i sognet, på sommerlejr ved 
Øm, til debataften i lokalforeningen eller på rejse ud i verden. Kirken er nemlig også 
et globalt fællesskab, og det kan man især mærke ved at deltage i 
Verdensungdomsdagene, hvor unge katolikker fra hele verden samles til en 
kæmpestor festival. I 2013 samles 2 mill. unge katolikker i Brasilien og fejrer messe 
med Paven. I Danmark er det tilsvarende Den Største Dag, der denne gang er i Aarhus 
den 22. + 23. september 2012. 

Kirkens fremtid er Kirkens medlemmer. Kirken består både af unge og gamle, og alle 
har en rolle at spille. Derfor lægger DUK vægt på, at katolske børn og unge kender 
deres tro og tager stilling til den. Vi samarbejder tæt med sognene, de katolske skoler 
og andre katolske samarbejdspartnere for at gøre Kirken til et sted, hvor man kan føle 
sig hjemme som barn og ung - med spørgsmål, tvivl, holdninger og meninger. DUK 
har fået en masse nye medlemmer i løbet af sidste år - vi er oppe på over 2100. Men 
vi ved, at der er flere unge katolikker i Danmark, som bare går glip af det gode 
fællesskab!  

Man kan selvfølgelig sagtens være katolik uden at være medlem af DUK, så hvorfor 
egentlig være medlem af DUK? Her er nogle gode grunde: 
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 Du viser, at du er en del af Kirken: Det giver respekt at vise, hvad man står 
for. Og Kirken har brug for nogen, der tør være katolikker i Danmark! 

 Du lærer en masse andre børn og unge at kende: Og hvem vil ikke have flere 
gode venner? 

 Du bliver inviteret med på arrangementer og får tilbud om aktiviteter.  

 Du får enten Fønix eller DUK OP tilsendt: To rigtig gode blade med masser af 
sjovt indhold om det at være ung og katolik. 

 Hvordan skal vi kontakte dig, hvis vi ikke ved, hvem du er? 

Så kære forældre, her er vores opfordring til jer:  

Lad jeres børn og unge opleve den glæde det er at være aktive medlemmer i Kirken. 
Giv dem den gave at kunne mødes med andre ligesindede børn og unge gennem 
aktiviteter i Kirken, på Øm eller i lokalforeningen, hvor de kan få katolske venner, 
møde nye mennesker og få talt om deres tro og tilhørsforhold til Kirken. Tillad jeres 
børn og unge, at troen er nærværende og levende for dem og lad dem ikke vokse op 
som fremmede i Kirken. Dette beder vi om, for jeres barns og for Kirkens skyld.  

Med venlig hilsen 
Mette Noval og Rikke Kaercell 

 

 

Kirkekor – af Denice Jørgensen 

Menighedens organist Merete Kjærsbo leder efter gode sangere, så menigheden kan 
danne sit eget kor. Merete er en yderst erfaren korleder og har haft både børne- og 
ungdomskor, damekor og gospelkor og har endda været på tourné i Toscana. 

Tanken med koret er, at det skal understøtte og supplere menigheden under 
Messens salmer og hvis sangerne er indstillet på det, kan koret med tiden blive 
tostemmigt. 

Det eneste krav for at blive en del af koret er, at du skal kunne synge rent og være 
indstillet på en ugentlig øvedag. Hvis du er interesseret kan du kontakte Merete på 
tlf.: 97 10 26 83. 
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Første hellige Kommunion – af Nadia Khatari 

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 17. maj 2012 

I år modtog 14 børn mellem 8 og 12 år deres første kommunion i vores menighed, 
Vor Frue Kirke i Slagelse. De har gået til religionsundervisning to gange om måneden 
efter søndagsmesserne fra efteråret 2011. Messen var en del af undervisningen. Efter 
messen blev børnene samlet i menighedshuset på 1. sal. Rikke Kaercell havde 
hovedansvaret som kateket og i løbet af undervisningen gennemgik børnene bl.a. 
følgende emner: 

▪ Vores katolske tro samt sakramenterne - særligt bodens sakramente og 1. Hellig 
Kommunion. 
▪ Messens opbygning og betydning - samt det at tjene under Messen som 
ministranter og lektorer. 
▪ Kirkeårets højtider - eksempelvis blev der i fastetiden undervist om almisse, askese 
og bod. 
▪ Hvad er vigtigt når man er katolik – er det penge eller venner der betyder noget. 

Et par af mødrene havde pyntet kirken op med blomster til Kristi Himmelfartsmessen. 
Salmerne var særligt udvalgt netop til børnene som var meget fine og 
opmærksomme. De fik alle et lys der blev tændt ved påskelyset og kirken var fuld af 
fine gæster. Pastor Michal Bienkowski talte i sin prædiken om Helligåndens betydning 
for os alle og i særdeleshed for dagens førstekommunikanter. Efter den højtidlige 
Messe var der reception i menighedssalen, som nogle af forældrene havde 
arrangeret, hvor vi kunne ønske førstekommunikanterne alt godt i fremtiden. Der var 
en rigtig god og varm stemning blandt de mange mennesker. 
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Åsebakkevalfarten - af Karen Zieler 

Tidligere har en stor del af menighedens medlemmer deltaget i valfarten idet mange 
kørte i den lejede bus, hvorved karakteren af en valfart blev understreget af, at man 
på vejen bad rosenkrans og sang valfartssalmer. Der viste sig ikke interesse for en 
sådan fællestur i år, men fra Slagelse menighed deltog dog 5 personbiler med et dertil 
svarende antal deltagere. Alle nød den festlige Messe med over tyve 
koncelebrerende præster, flankeret af biskop Czeslaw (der holdt en fortrinlig 
prædiken) og en abbed fra benediktinerklostret Beuron i Tyskland. I valfarten deltog i 
øvrigt et antal præstestuderende samt mange søstre af forskellige ordner og 
abbeddisen fra Benediktinerindeklostret i Sverige. 

Mellem Messen, der startede kl. 11:30, og afslutningsandagten hyggede de mange 
deltagere sig med at hilse på gamle bekendte fra andre menigheder og at besøge de 
opsatte boder for Caritas, Vincentgrupperne o.a. ligesom alle nød det fine vejr i den 
pragtfulde park. Spejderne lejede gode stole ud til deltagerne der ikke havde lyst til at 
nyde vejret liggende på græsset, og mange nød den dejlige mad som var til salg samt 
søstrenes bagværk.  

Den dejlige dag sluttede med at Maria-statuen der hører til Benediktininderne på Vor 
Frue Kloster og som var opstillet i Messeteltet, under sang og med procession blev 
afleveret til søstrene, der nu tæller én dansk (søster Gertrud) og fem brasilianske 
søstre. 

Forhåbentlig vil der næste år vise sig interesse i Slagelse menighed for en fælles 
udflugt i lejet bus. 
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Kald - af Denice Jørgensen 

I forbindelse med at kirken indleder ”Troens år” til oktober, vil jeg lave en serie om 
forskellige former for kald. Den første artikel i serien er om kaldet til livet som gudviet 
jomfru, hvilket er en af de knapt så kendte former for kald. For mig personligt er det 
yderst relevant, da jeg i mange år har følt mig kaldet til at netop dette. 

 
Gudviede Jomfruer 

På verdensplan er der ca. 3000 gudviede 
jomfruer hvoraf de tre bor i Danmark. 
Kvinderes kald til gudviet liv i verden er den 
ældste form for gudviet liv i den Katolske 
Kirke. I det Ny Testamente roses valget af 
livslang jomfruelighed flere steder (læs f.eks. 
1 Kor 7,1-40) og Skt. Ignatius af Antiokia’s 
brev til Smyrerne fra omk. år 110 indeholder 
en af de tidligste referencer til gudviede 
jomfruer som en særlig gruppe i kirken. 
Senere skrev kirkefædrene Skt. Ambrosius og 
Skt. Cyprian omfattende afhandlinger om 
denne form for gudviet liv og i vores ældste 
liturgiske optegnelser, findes de første, 
simple versioner af indvielsesriten til et liv i 
jomfruelighed. 2. Vatikankoncil genindførte 

jomfruvielsen og for at en kvinde kan blive gudviet, skal hun have levet hele sit liv i 
kyskhed. Derudover skal jomfrukandidaten gennemgå en mangeårig prøvetid først, 
der skal bevise at hun har evnen og viljen til at være udholdende i sit kald. Derefter 
afgør den lokale biskop, om hun er klar til vielsen. Ved sin vielse lover hun at leve 
bestandigt i jomfruelighed for Kristus alene i uselvisk tjeneste for Kirken gennem et liv 
i bøn, bod, barmhjertighedsgerninger og apostolsk arbejde. Gudviede jomfruer 
forbliver lægfolk trods vielsen og da de lever i verden, skal de forsørge sig selv. De 
skal altså leve i verden, men uden at være af verden og dermed være opmærksomme 
på, at de tjener Gud og kirken i alt hvad de gør. Af ”kendte” gudviede jomfruer kan 
martyrerne Skt. Agnes, Skt. Agathe, Skt. Cæcilia og Skt. Lucia nævnes. 
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Sommersjov for børnene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde mange flere sjove opgaver og spil at underholde dig med i sommerferien 
på www.barnetro.dk  

Den Største Dag 2012 

DSD12 - det vil sige Den Største Dag 2012 - er i støbeskeen. Det bliver afholdt d. 22.-
23. september i Århus og der vil være aldersopdelt katekese, aktiviteter og fest. 
Programmet starter lørdag kl. 12 og slutter med Festmesse om søndagen celebreret 
af biskoppen.  Der vil komme mere information om DSD12 løbende - følg derfor med 
på DUK’s hjemmeside www.duk.dk.  
 
Det er landets største begivenhed for katolske børn og unge og forhåbentlig vil af 
børn og unge fra vor menighed også deltage. Kontakt VFSL (Vor Frue Slagelse 
Lokalforening), formand Rikke Kaercell, for tilmelding til DSD12. 

http://www.barnetro.dk/
http://www.duk.dk/
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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 
 
Kasserer og webmaster 
Johannes Noval 
Tlf.: 30 70 37 02 
Email: slagelse@katolsk-vestsj.dk 

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 – Katolsk Vestsjælland 
 

mailto:mb@katolsk-vestsj.dk
mailto:denicegj@hotmail.com
http://www.katolsk-vestsj.dk/

