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Emmanuel - Gud med os - af p. Michal Bienkowski
Kære Menighed
En af de ting, som vi i Adventstiden forsøgte at slå fast, var, at det endnu ikke var Jul. I Adventstiden
forsøgte vi at slå det fast, at tiden fra den første Søndag i Advent frem til Julenatten endnu ikke var fejring af
Jesu Fødselsfest, men en forberedelse til den.
Nu er Adventstiden snart forbi for denne gang. Snart vil det ikke længere være så meget venten – i hvert
fald ikke i forbindelse med de liturgiske fejringer - men selve begivenheden, selve virkeligheden: Han er
født! For os troende er det at fejre Jul ikke blot Jesu fødselsdagsfest, sådan som vi fejrer vore fødselsdage
ved at konstatere, at vi for hvert år bliver ældre og ældre. Når vi fejrer Julen, så er det ikke en markering af,
at Jesus er ved at blive ældre og ældre.
Nej, slet ikke det! Guds forsyn har bestemt, at vi ved at samles i kirkerne år efter år til Jul, delagtiggøres
i den enkeltstående, ja eneste begivenhed: At ”et Barn er født os, en Søn, ja, Guds egen Søn er givet os.”
Derfor tager vi ikke fejl ved, at vi i Julen egentligt ikke nødvendigvis og fast behøver at holde os til, at ”det
skete i de dage…” – en gang for over 2000 år siden. Det sker i dag! Og det er vi vidner til.
Ja, rigtigt nok, præsenterer Lukas i sin beretning den historiske kontekst for Jesu fødsel for os. Rigtigt nok
skal vi heller ikke fornægte denne historiske kontekst og dens vigtighed. Men vi kan – i kraften af troens
gave, som er frugten af Guds barmhjertighed med os – også hæve os udover det historiske. Dette er i
princippet kun muligt i Kirkens liturgi (takket være Guds ordning desangående!). Og her tillader jeg mig i
parenteser bemærke, at det i en høj grad af denne grund ikke er ligegyldigt, om vi deltager i Kirkens liturgi
eller ej.
Se, det er let at forestille sig et nyfødt Barn ved at læse Lukas` historiske fortælling – den vi hører Julenat
(Juleaften).
Men hvor finder vi det lille Barn i Johannes` topteologiske beretning? Kan vor forestillingskraft virkeligt
være i stand til at tegne et Barns billede for vore øjne, når vi hører: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud”, mens knæene nærmest instinktivt bøjer sig ved erfaringen af Den Almægtige
Guds Majestæt?
Kan vi virkeligt tænke på et lille, fattigt Barn, der er blevet lagt i en krybbe, når vi hører: ”Alt blev til ved
Ham, og uden Ham blev intet til af det, som er.”? Har man ikke snarere – hvis man endnu ikke har modtaget
den kristne tro – lyst til at tænke, at disse udtalelser passer bedre til kejser Augustus, om hvem man troede,
at det var ham, der var ”freds fyrste” og ”verdens hersker”?
Nok har vi mennesker en ekstra stor årsag til taknemmelighed, at Gud både inspirerede Lukas og Johannes
til, at de hver på sin egen måde fortæller os om Guds Søns komme til verden. Om Hans måde at blive
Menneske på. Takket være Lukas kan vi være sikre på, at Johannes skriver om Det Lille Barn, der blev født af
Jomfru Maria. Takket være Johannes kan vi være sikre på, at mens Lukas skriver en ikon af den fysiske Jesus
for os, af det lille Barn omgivet af Jomfru Maria, Josef, englene, hyrderne, præsenterer han for os det Guds
Ord, som på trods af de ydmyge kår for sin jordiske fødsel ejer hele universet, det Guds Ord, som ydmygede
sig selv for at frelse mennesker.
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Det er egentligt ikke kun Jesu fødsel af Jomfru Maria vi præsenteres for i Julens liturgi. Man kan egentligt
tale om Hans tredobbelte fødsel ud fra Johannes Evangeliums prolog:
1) forud for alle tider som lige med Gud Fader;
2) som Menneske i tidernes fylde;
3) og den tredje fødsel gælder for Ham at blive født i ethvert menneske, det vil sige at være modtaget af os
uden forbehold.
Dette præsenterer Johannes for os ved at lade os erfare hele ”Mysteriet Jesus”, når vi fordyber os i prologen
(det vil sige indledningen til hans Evangelium). Den korte tekst hører utvivlsomt iblandt dem, om hvilke
man kan sige, at skulle vi være udsat for, at hele Biblen forsvandt og prologen til Johannes Evangelium blev
bevaret som den eneste tilbage, da ville vi kunne alligevel være sikre på, at vi i denne tekst har hele Biblens
indhold, hele Guds Ord til rådighed!
Jesu jordiske fødsel, de omstændigheder, som ledsagede Hans fødsel, samt forskellige reaktioner fra
menneskers side på Hans fødsel stiller os over for den glæde, som Julen handler om, at Gud er Immanuel,
Gud med os. Fattigdommen og menneskers enten direkte negative eller ligegyldige modtagelse af Ham
peger på Hans offer for os. Og så forudsiges der ved Hans fødsel Jesu herlighed.
Dette alt sammen skal tjene, at mennesker fødes på ny, får en ny identitet og værdighed. Dette fejrer vi i
dag. Lad os leve i kraften af det, hvad vi fejrer. Og lad os blive ved med at bede Ham om at Han må løfte
sin hånd i velsignelse til at sætte os fri for pandemien, for alle dens følger, for alt det, der stadigvæk i os og
denne verden sætter skel imellem os og Ham.
En rigtig velsignet Jul til alle.
P. Michal Bienkowski
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En lille Jule og Nytårshilsen - af Peter Dybdal
Kære menighed
2020 har i sandhed ikke været noget rart år, tværtimod har alt siden marts ”dælme været træls” som det
hedder på jysk.
Restriktioner i det offentlige rum, det være sig sig barer, restauranter, museer, teatre, biografer,
fitnesscentre osv osv. Ikke mindst kravet om mundbind i offentlige transportmidler og forretninger har fyldt
meget i hverdagen.
I privatlivet skal man helst holde sig inde og helst alene. Selv her i Julen må man begrænse sig til kun at
være sammen med de allernærmeste.
Kirkelivet har også lidt forfærdeligt. Først med totalnedlukning af messerne (kun med deltagelse af præster,
diakoner og lektorer). Heldigvis har de fleste kunnet følge messerne på internettet, hvilket jo har været
dejligt. Eet er fejringen af den hellige katolske messe. Et andet er det sociale samvær bagefter til kirkekaffen
der jo, udover troen, er den lim der binder en menighed sammen.
Allerbedst som smittetallene begyndte at se fornuftige ud, så blev vi angrebet af anden bølge med næsten
totalnedlukning af samfundet som følge. Men med Guds hjælp (og den nye vaccine selvfølgelig) må vi bede
til og håbe på, at det snart er et overstået kapitel.
I skrivende stund ved vi endnu ikke med sikkerhed, om der overhovedet må fejres Julemesse i år. Men
uanset alt dette, håber og tror vi, at alle vil få en god og velsignet Jul, omend den bliver fejret lidt mere
afdæmpet end den plejer. Mon ikke vi i løbet af foråret kan mødes igen, også under festlige former, og se
tilbage på 2020 som et prøvelsens år.
I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt (og coronafrit) Nytår.
På menighedsrådets vegne,
Peter Dybdal
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Kirkeskatteaftale - af Margrethe Juulsgaard
Mens vi har påbegyndt et nyt kirkeår, afslutter vi om ikke så længe et kalenderår og dermed endnu
et regnskabsår. Året 2020 har med Corona pandemien også påvirket vores Kirke økonomisk. Med
kirkenedlukningen i foråret og genåbningen med restriktioner, ses det især på indsamling af kollekt, som
med god grund er faldet. Heldigvis har vi ikke haft nogle store eller uforudsete udgifter (som sidste år)
undtagen det planlagte projekt: maling af kirkerummet. Der er vi med god hjælp fra alle de gavmilde
donationer nået op på at have indsamlet næsten 2/3 dele af regningen. En stor tak til alle jer, der har
støttet dette projekt!
Kollekt og kirkeskat er en stor del af vores indtægter. Sidste år var der desværre et fald i kirkeskatten, som
er den største indtægt vi har til at betale for de almindelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Blandt andet
fik vi i oktober igen rengjort varmeanlægget samt udskiftet filtrene, hvilket forhåbentligt kan mærkes på
opvarmning af Kirken til messerne.
Hjælp din Kirke økonomisk ved at tilmelde dig en kirkeskatteaftale
Pastoralrådet anbefaler, at du betaler mindst 1 % af sin skattepligtige indkomst. Et hurtigt regnestykke viser,
at ud fra en gennemsnitsløn på ca. 300.000 kr. om året - 25.000 kr. pr. md. svarer det til en kirkeskat på
250 kr. om måneden. Er din indkomst mindre eller større end gennemsnittet, har du mulighed for at justere
beløbet på din kirkeskatteindbetaling.
Din kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!
Husk at du automatisk får fradrag i skat for gaver indbetalt via kirkeskat. Det betyder, at for hver 200 kr. du
investerer i Kirken, får du ca. 54 kr. tilbage fra SKAT.
Hvad går pengene til?
60% går tilbage til din menighed.
25% går til præsternes lønninger.
15% går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.
Det er nemt at tilmelde sig en kirkeskatteaftale
• Tilmeld dig online: du indtaster dine oplysninger på katolsk.dk/tilmeld
• Udfyld en registreringsblanket: giv blanketten til p. Michal eller send den til
Den Katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15
1610 København V
Du kan få en blanket hos p. Michal eller finde den online på katolsk.dk/blanket
• Tilmeld dig telefonisk: Ring til Bispekontoret på 33 55 60 80 mandag til torsdag mellem 9-12 og
12:30-16, fredag 9-12
Vores kirkeskatkonsulent Susanne Debora Madsen er altid klar til at hjælpe dig, og kan kontaktes på
telefon 33 55 60 56 eller e-mail sdm@katolsk.dk.
Stor tak til alle jer, som allerede betaler kirkeskat, og til alle jer der vil tilmelde jer. Sammen er I med til at
fremtidssikre vores Kirke!
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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
Peter Dybdal
Tlf: 30 69 38 77
Email: peterdybdal@gmail.com
Næstformand
Wael Somo
Tlf: 40 77 64 15
Email: waelsomo@yahoo.dk
Kateket, undervisning af børn og unge
George Bachous
Email: bachous@privat.dk
Organist og korleder
Merete Kjærsbo
Tlf: 23 38 72 48
Email: bmkjaersbo@gmail.com
Webmaster, kasserer 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 indlæg til sognebladet, er du velkommen til at sende det til redaktøren.

