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Passionen - af p. Michal Bienkowski
Kære Menighed

Præludium:

Udefra kommer lyden af noget, der minder om et trommespil. Rytmerne gentager sig selv, skønt ikke
særligt regulært. Nogle børn spiller bold ved siden af. Ud fra rytmernes karakter gætter jeg, at der spilles
basketbold. Så blev spillet afbrudt. Ganske kort før kirkeklokken (i Vor Frue Kirke) indefra indbød mig til
Angelus: betragtningen af inkarnationens mysterium i fællesskab med Jomfru Maria og Ærkeengel Gabriel.
Alt dette, imens jeg sidder på kirkebænken og prøver at samle tanker til denne tekst – en faste/påske
refleksion til sognebladet.

Annekset til præludium:

Trommelyde, boldspil, kirkeklokker. Og egentlig også en hel del trafikale effekter. Alt dette fortæller, at
livet går sin gang. Det har det altid gjort. Og midt i al den gang læner jeg mig til kirkerummets fred. I
sin fredsommelighed gemmer den, og af og til afslører den de mest dramafyldte begivenheder – Guds
frelsende mysterier, som i de kommende dage vil lade sig markere med en ekstra intensitet. Verden med
trommelyde, boldspil og trafikale effekter har brug for ikke at lukke sig helt om sig selv, men netop for at
opdage kirkerummets stille udsagn.

Sanctorum communio (De helliges fællesskab):

Hvilke udsagn? Mit blik retter sig mod Altret, mod Tabernaklet. Jeg prøver at lytte til tegnene fra de to
særlige steders Guddommelige Vært. Så går mit blik forbi vidnerne om denne Vært: Jomfru Maria ledsaget
af både Skt. Ærkeengel Gabriel og Skt. Monfort. Så vandrer mit blik til Skt. Josef, og Sankt Ansgar. De to
unge – skønt fra gamle dage – helgeninder og martyrer: Barbara og Katharina af Alexandria får også min
opmærksomhed. Og min vældige Navnebroder, Ærkeengel Michael. Blot en enkelt tanke om en enkelt af
de nævnte (ikke at glemme Værten – Den Treenige Gud) giver mig en fornemmelse af et fællesskab om det
vigtigste i livet. Et sikkert fællesskab om det vigtigste i livet. Her er man aldrig alene.

Sacerdos Summus, Christus (Den Højeste Præst, Kristus):

Den 1. Søndag i dette års Faste- og bodstid (den 10. marts 2019) under menighedens Højmesse indviede vi
(sognepræsten og menigheden til stede) den nye Jesusfigur i sin korsfæstede udgave. Den blev placeret på
korset ovenover Højaltret.
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Ingen frelse uden Kristus:

Egentligt er det mening, at den Korsfæstede bør være et udtryk for alt – altså ikke kun for lidelsen og
døden, men netop for alt, hvad vi tror på. Her kommer vi både raske og syge, glade og triste. Her kommer vi
alle (uden undtagelser) som påvirkede af vore synder og dog forhåbningsfulde ved, at Han sætter os helt fri
fra denne påvirkning.

Omvendelse:

I den korsfæstede, ja selv i den døde, finder vi adgang til trøst – Han er med os, når vi lider; til omvendelse
– når vi i den Korsfæstede betragter prisen for vor frelse; til opstandelsen og det evige liv – ved at erfare, at
Hans lidelse og død er reel og alligevel ikke endegyldig.

Nærmere, Gud, til Dig:

Her kommer vi for at finde det sikreste skjulested, et guddommeligt transportmiddel til at blive bragt helt
til Gud: Hans sår. Ved dem (ved Hans sår) er vi helbredt – skrev inspireret af Helligånden Esajas (Es53,5), og
efter ham fattede Peter den samme tanke (1.Pet2,24).

Eksempler:

Skrifterne vidner om flere eksempler på denne helbredelse. De mest markante var: ”den gode røver” den korsfæstede Kristus banede sig vejen til røverens hjerte. Som den sårede Herrens Tjener inspirerede
Han røveren til en total omvendelse. Røveren kunne lukke sine øjne helt tryg for sin skæbne: ”I dag skal
du være med Mig i Paradis” /Luk23,43. Et andet eksempel går ud på betragtningen af den døde Jesus:
”Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de
rædselsslagne og sagde: ”Sandelig, Han var Guds Søn.`” /Matt27,54.

Nok postludium:

Fra indvielsesbønnen:
Giv os, at vi ved at betragte Jesus Kristus i denne figur af Ham, som allerede, mens Han hang på Korsets
træ, og i sin frelsende død, udrettede det, som profeten Esajas skrev om, og som Apostlen Peter mindede
os om, at: ”Ved Hans sår blev vi /I/ helbredt.” (Es53,5; 1.Pet2,24), altid må søge Din barmhjertighed, bære
dens frugt igennem hele vort liv ved at være i stand til at følge Jesu Kristi livseksempel, og blive mere og
mere ligedannet med Ham, vor barmhjertige Frelser, så vi engang kan se Ham ansigt til ansigt der, hvor Han
som den Opstandne sammen med Dig og Helligånden lever og regerer fra evighed til evighed. Amen.
Med ønsker om en velsignet Påskefejring
p. Michal Bienkowski
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Menighedsrådet orienterer - af Peter Dybdal
Siden sidst –
lidt stort og småt fra Formanden.
Det er ikke det helt store der er sket siden sidste sogneblad, men lidt er der dog sket.
For det første og største er endelig, efter flere år, igen en Kristus-figur på korset. Forhåbentlig til alles glæde.
Også en Jesu Hjerte-figur er ”flyttet ind” i kirken igen efter mange års eksil i tårnet. Vi overvejer stadig den
perfekte placering og modtager gerne forslag.
Vi har også haft besøg af en energikonsulent i håbet om, at han kunne rådgive os om hvordan vi får en
varmere kirke. Hans umiddelbare konklusion var, at vores varmeveksler i fyret ikke fungerer 100 %. Dette
får vi lavet hurtigst muligt. Og forhåbentligt er det nok.
Der har også været en orgelexpert på besøg, og det ser sort ud, men vi venter stadig på en endelig ”dom”.
På sidste menighedsrådsmøde blev det besluttet at droppe forurenende lys/fyrfadslys samt olielamper.
Dette af hensyn til forurening af vægge, lofter og figurer. Og naturligvis også menighedens helbred. At vi går
over til 100 % stearin betyder naturligvis en øget udgift med en lettere stigning på fyrfadslysene som følge.
Også denne gang skal der lyde en tak til de menighedsmedlemmer, der trofast stiller op til rengøring mm.
og arbejdslørdage. Men når det er sagt, er det efterhånden Tordenskjolds soldater der møder op, vi kunne
godt bruge nogle flere hænder.
Der hænger lister i menighedslokalet hvor man kan skrive sig på. Og husk at det ikke så tung en byrde hvis
man er mange.
Desuden nærmer tiden sig for havearbejde, så på lørdagene bliver der brug for flere og stærke hænder.
Mange katolske hilsner,
Peter
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De særlige Liturgier i Den Stille Uge, Påskehøjtiden og Påskeugen
Tirsdag, 16. april
Sankt Ansgars Kirke, København: Oliemesse kl. 16
Skærtorsdag, 18. april
Slagelse: Den sidste nadvers Messe kl. 17, vågenat til Langfredag
Holbæk: Den sidste nadvers Messe kl. 20, vågenat til Langfredag
Langfredag, 19. april
Slagelse: Korsvejsandagt kl. 14:30, Passionens Liturgi kl. 15:00
Holbæk: Passionens Liturgi kl. 15:30
Kalundborg: Passionens Liturgi kl. 18
Påskelørdag, 20. april
Slagelse: Velsignelse af Påskemaden kl. 11
Holbæk: Velsignelse af Påskemaden kl. 13
Holbæk: Påskenattens Liturgi kl. 22
Påskedag, 21. april
Slagelse: Højmesse kl. 10:30
Kalundborg: Højmesse kl. 15:30
2. Påskedag, 22. april
Holbæk: Messe kl. 15:30
Lørdag, 27. april
Holbæk: Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt kl. 15:30
Søndag, 28. april
Slagelse: Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt kl. 10
Kalundborg: Højmesse med Guds Barmhjertigheds Andagt kl. 15:30

Vor Frue Kirkes titulærfest
Søndag, 2. juni
Højmesse kl. 10 og efterfølgende fællesspisning
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Frederiksgade 7
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Email: mb@katolsk-vestsj.dk
Menighedsrådsformand
Peter Dybdal
Tlf: 30 69 38 77
Email: peterdybdal@gmail.com
Næstformand
Wael Somo
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Email: waelsomo@yahoo.dk
Kasserer
Katherine Larsen
Email: larsen-family@live.dk
Kateket, undervisning af børn og unge
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