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Kraften fra det Høje - af p. Michal Bienkowski
Kraften fra det høje,
Guds Ånd, os sammenføje,
fra øst til vest, fra syd til nord,
til gæster ved vor Herres bord!
Takker alle Gud for Hans gave!
N.F.S. Grundtvig
Kære menighed. Eventuelle uopmærksomme læsere beder jeg om ikke at forveksle: ”Kraften fra det høje”
med ”kræften fra…, ja, hvor kommer den egentligt fra?” Refleksionen handler om KRAFTEN. Fra det høje.
Fra Gud.
For ikke så mange uger siden, mens vi stadigvæk befandt os i fastetiden, bad jeg tit om en frugtbar
forberedelse til Påsken. Nu har tiden flyttet sig i den grad frem ad, at vi sammen med den formåede at
nærme os Påsketidens afslutning. Ledsaget af Kraften fra det høje.
I mange sammenhænge søger vi noget, som kan opfattes som en rød tråd igennem de begivenheder og
situationer, som har en betydning for os. Her er den røde tråd ikke blot ”noget”, men netop Kraften fra det
høje. Helligånden. Det er den samme Ånd, i hvis kraft stenen blev væltet bort fra Graven. Det er den samme
Ånd, som inspirerede Maria Magdalene og de andre kvinder til at tage ud til Graven – skønt de troede,
deres formål med denne udflugt var noget helt andet. Det er den samme Ånd, som overbeviste Apostlene
om, at Jesus er opstanden. Det er den samme Ånd, som efter Jesu Himmelfart holdt Maria, Jesus Moder og
disciplene sammen og på Pinsedagen fik dem til virkeligt at gå ud i al verden (og alligevel holde sammen) og
forkynde det Guds Rige, som Jesus bliver ved med at bygge iblandt os. Det er den samme Ånd, som fik dem
til at tro på, at den tidligere forfølger af de kristne – Saulus lærte Kristus at kende og siden blev han Paulus den mest nidkære apostel.
Hvad har Kraften fra det høje at byde os – de katolske menigheder på Vestsjælland? Ligesom den gang – for
snart 2000 år siden - også i dag overbeviser Helligånden os om, at den tomme Grav betyder, at Jesus lever
og korset er ikke længere et fornedrelses-, men et sejrstegn. Helligånden holder os kærligt sammen, når
vi af og til får lyst til at gå hver til sit; sætter os i gang, når vi dårligt kan se meningen med at involvere os;
får os til at overvinde uoverensstemmelserne, når de sker som en alvorlig prøvelse for os; giver os styrken,
når vi føler os svage og parate til at opgive. Helligånden overrasker os med sejrene, mens vi forventede
nederlag; lærer os at være ydmyge, når vi fejlagtigt tror, at vi kan selv. Uden om Gud.
Situationer kan være forskellige: både dem, der udspiller sig i vore fællesskaber og dem, der først og
fremmest berører enkelte af os. Helligånden åbner vore øjne og får os til ikke at vende os bort, når der er
behov for vort engagement.
I det katolske kirkeliv – både på landsplanen og indenfor vore egne menigheder går vi nye tider i møde:
Bispedømmets Strukturplan, som – som den foreløbigt ser ud – kommer til at berøre vore menigheder i
et noget mindre omfang, end oprindeligt tænkt. Det går nu i denne retning med denne plan, at Slagelse
og Holbæk menigheder forbliver i den samme pastorale enhed (oprindeligt har man tænkt, at Slagelse
skulle sambetjenes med Ringsted og Holbæk med Roskilde). Menigheden i Kalundborg – hvis planen
i dens nuværende udgave gennemføres – er stillet til ikke længere at være en selvstændig menighed.
Kirken påtænkes lukket med satsning på et messested, hvor søndagsmesserne vil blive fejret hver anden
søndag. Rent geografisk påtænkes menigheden i Kalundborg at blive inkluderet i menigheden i Slagelse.
Samtidig kan man let forvente, at enkelte personer (eller familier) vælger at løse sognebånd til menigheden
i Holbæk. Set med mine subjektive øjne, samt med de fleste kalundborgske øjne ville det være mest
ønskeligt, at både Sankt Mariae kirke og dens menighed bestod som hidtil. Vi må se.
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Sikkert er, at vi både som hele bispedømmet og som de enkelte menigheder – også de vestsjællandske
menigheder – får i en særlig grad brug for Kraften fra det højes bistand. Egentligt ikke blot en bistand,
som en støtte til et menneskeligt projekt, men en bistand til at vi kan forstå, at vi som Kirken i Danmark
kaldes til at følge Helligånden i Hans Guddommelige projekt. Uanset, hvor vore personlige følelser ligger.
Men også med megen forståelse for dem, for hvem den nye plan er forbundet med smerte og usikkerhed.
Specielt med tanken om, at nogle iblandt os kommer til at føle sig usikre, er det væsentligt, at de to større
menigheder i området udviser kærlighed og åbenhed for vore brødre og søstre fra den mindste menighed,
som vil søge ind i deres nye fællesskaber ved at slutte sig til enten Slagelse eller Holbæk. I hvert fald her kan
vi alle sammen have en positiv indflydelse på processen ved at være åbne fra den ene side ved at tage imod
nye ansigter og parate til at bidrage til de nye fællesskaber fra den anden side. Således, at vi i den sidste
ende efter en ikke alt for lang tid ikke længere behøver at tale om ”siderne”.
Må Kraften fra det høje virkeligt os sammenføje.
													 p. Michal
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Menighedsrådet orientere - af Allan Hansen
Kære menighed
Hermed et kort resume af de væsentligste ting, som vi har arbejdet med i menighedsrådet siden det sidste
blad udkom.

Orienteringsmøde

Søndag d. 8. februar 2015 blev der i forbindelse med kirkekaffen efter messen afholdt et fælles
orienterings- og debatmøde, der dels bestod af en kort beretning vedr. 2014 og dels en orientering om det
forestående nye katolske landkort.

Beretning 2014

Et lidt forsinket resume af beretningen følger hermed:
Økonomi
Halvårsregnskab viste et underskud på DKK 50.000, som det blev meldt ud i det sidste sogneblad.
Det fik vi dog indhentet i de sidste to kvartaler, og det endelige regnskab viste et beskedent overskud.
Kirkeskatteindbetalingerne havde skuffet lidt sammenlignet med 2013. Heldigvis har der været en lille
fremgang de to første kvartaler i år sammenlignet med 2014. Så der er grund til lidt optimisme.
Selvom regnskabet ser ud til at løbe rundt nu, er der stadigvæk lån der skal afdrages, der er stadigvæk
øgede bidrag til bispedømmet, der er stadigvæk fremover brug for konsolidering til bl.a. fremtidig
vedligeholdelse af kirken, mv. – så det er derfor stadigvæk nødvendigt, at vi får en stadig forøgelse af
kirkeskatteindbetalingerne.
Det blev ved mødet fremhævet, at Jurjen har udført et kæmpe arbejde for at få flere til at indgå i
kirkeskatteordningen, og alle blev opfordret til at støtte op om dette arbejde.
Studiekredse
Vi har fortsat afholdelsen af studiekredse. Udgangspunkt har været Pavens bog ”Det Glædelige Budskab”.
Møderne er blevet afholdt kl. 19:00 på udvalgte tirsdage. Fremmødet har været pænt, og vi regner med at
fortsætte med studiekredsene også i det kommende vinterhalvår.
Ældreklub
Ældreklubben har afholdt sine månedlige møder 3. torsdag i måneden. Det har været nogle hyggelige
møder med messe, fælles frokostspisning og efterfølgende interessante og underholdende indlæg.
Højdepunkter har været sommerudflugten og den traditionsrige julefrokost.
Projekter
Vi har fået gennemført en række projekter og vedligeholdelsesarbejder i 2014, bl.a. kan nævnes:
• Reparation af kirkemuren ud mod Frederiksgade
• Understrygning af tegltaget over kapellet, oplægning af isolering på loftet og montage af forsatsruder
over vinduerne – foranstaltninger der skulle give en markant varmebesparelse.
• Udskiftning af projektører i koret til diodelys med længere holdbarhed og markant lavere strømforbrug
• Krucifiks – Jesusfiguren er nedtaget (figuren er overtaget af p. Stephen Holm). Forskellige
krucifiksløsninger har været oppe – men en endelig fremlæggelse af forslag venter indtil det nye
landkort er blevet effektueret.
Arbejdsgrupper
Organiseringen af arbejdsgrupperne blev drøftet. Betydningen af den store frivillige indsats der bliver ydet
blev fremhævet. Uden denne ville vi ikke få det hele til at løbe rundt. Der blev rettet en stor tak til alle, der
bidrager på den ene eller anden måde.
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Det kirkelige
P. Michal supplerede med at berette om det kirkelige, herunder arbejdet med vores unge og
ministranttjenesten.

Nye Projekter

På det seneste er der færdiggjort et par større arbejder:
Istandsættelse af sideskib
De tidligere utætheder i taget over sideskibet ved Mariaalteret havde medført fugtskader på malingen
på væggene og i loftet (hvælvingerne). Malingen var blevet misfarvet og var flere stedet skaldet af.
Menighedsrådet havde derfor besluttet at igangsætte en renovering. Arbejdet er nu afsluttet med et meget
tilfredsstillende resultat. Alt arbejdet er blevet udført som frivilligt arbejde, således at vi kun har haft
udgifter til indkøb af maling, mv. En lille snes mennesker har på den ene eller anden måde været involveret
i arbejdet. Et rullestillads (uundværligt) har venligst været stillet gratis til rådighed af kloakmester Mogens
Larsen.
Vi har maling tilovers og vi har derfor besluttet også at istandsætte lofter og vægge under balkonen (oppe
ved indgangen til kirken). Dette arbejde påregnes igangsat efter sommerferien efter samme skabelon som
for sideskibet.
Udbedring af defekte kloakrør
I forrige måned viste der sig pludselig en sammensynkning af jorden ved et af nedløbsrørene fra kirkens tag.
En nærmere undersøgelse af kloakledningerne i indkørslen og ved området bagved kirken viste, at rørene
her var brudt sammen og at det hastede med en udbedring. Arbejdet, som nu er afsluttet, beløb sig til ca.
DKK 48.000,-. Vores forsikringsselskab yder en erstatning på ca. DKK 23.000,Ny græsslåmaskine
Der er indkøbt en ny motorplæneklipper til afløsning af den gamle, defekte, og ikke særlig effektive
eldrevne græsslåmaskine. Så der er nu håb om, at vi kan holde nogle flotte plæner her henover sommeren.
Puslebord
Der er nu opsat et opslåligt puslebord i bruse/toiletrummet i menighedshuset.

Det nye katolske landkort

Det ligger nu fast, at vores nuværende pastoralenhed bevares, omfattende kommunerne Slagelse,
Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Derimod skal der fremover kun være 2 kirker og 2 menigheder. Kirken i
Kalundborg nedlægges og Kalundborg menighed lægges sammen med Slagelse. Det er lidt anderledes end
det oplæg der forelå ved orienteringsmødet i februar. Her var der lagt op til, at vores pastoralenhed skulle
omfatte Slagelse, Kalundborg, og Ringsted. Men som det fremgår, er dette forslag nu trukket tilbage, og vi
bevarer vores pastoralenhed.
I skrivende stund vides ikke, hvornår sammenlægningen med Kalundborg træder i kraft, men det forventes
at finde sted inden for den nærmeste fremtid.
I ønskes alle en god sommer
Med venlig hilsen
Menighedsrådet
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Fra menighedens liv - af p. Michal Bienkowski
I løbet af dette kirkeår har vi ikke haft de store festligheder omkring børnenes første Hellige Kommunion
eller de unges firmelse. På Kristi Himmelfarts dag modtog kun et enkelt barn sin 1. Hellige Kommunion. Til
september måned forberedes en enkelt dreng til firmelsens sakramente.
Men et par andre fester gav anledning til, at menigheden gjorde sig bemærket:
KRISTI LEGEMS & BLODS FEST. Søndag, den 7. juni – den festlige Messe var efterfulgt af en procession ude i
byen. Nedenunder følger et par øjensynlige minder:

Rigtigt mange fortjener en stor tak for deltagelsen og engagementet.
KIRKENS TITULÆRFEST: Vor Frue, Guds Nådes Moder og Formidlerinde – Søndag, den 21. juni. Den
festlige Messe, som sluttede af med en indvielse til Jesus og Hans Moder, Jomfru Maria, samt med den
Sakramentale velsignelse var efterfulgt af et dejligt agape måltid forberedt af hele menigheden. Også
her må jeg udtrykke taksigelsen for meget engagement både i den liturgiske og i den kulinariske del af
festlighederne. Et par fotoer fra denne fest:
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Maj måneds helgen - af Karen Zieler
Maria, der løser knuder
Blandt de mange malerier af Kristi Moder, som kendes, er motivet
med “Maria, der løser knuder” et ret sjældent motiv.
Det kendes- og er meget søgt- i Argentina, hvortil pave Frans har
“importeret” det fra Tyskland, hvor han lærte det at kende under sit
studieophold der.
Originalen findes i en kirke i Augsburg- St. Peter am Perlach- hvor
det er malet engang i det 16. århundrede. Det var blevet bestilt af
en mand, der ønskede at sætte et minde om en forfader. Denne
havde haft en krise i sit ægteskab, hvor han søgte råd hos sin præst,
der bad Guds Moder om at udrede og udglatte ægteskabets knuder.
Hvad lykkedes.
Dertil passer scenen i den nederste del af billedet (fra Tobits bog i
det gamle testamente) hvor ærkeenglen Rafael hjælper Tobias med
at finde frem til hans brud, Sara.
I kunsten bruges knuder iøvrigt som tegn på vores usikre, i sig selv
indelukkede verden, hvor mennesker er bundet af lænker og knuder
af synd, lidelse og død.
Billedet viser Maria i rød dragt og et blåt slag (symbol på hendes tro). Hun står på månesejlet og sætter sin
venstre fod på slangen, der jo er sindbillede på Satan. Til hendes venstre side rækker en engel hende et
sammenknyttet bånd, som hun tager imod og løser op, og så lader hun det fint glattede bånd glide over i
hånden på en anden engel, der står på hendes anden side.
Een af mange bønner til "Maria, knudeløser" lyder således:
"Maria, der løser knuder"-der er så mange knuder, der ikke vil løse sig.
"Maria, der løser knuder", hvor lyder det trøstende-der er en hånd, der opløser knuderne-jeg kan ikke selvhjælp hellige frue-jeg er jo selv et bundt af knuder, der trænger til at løses op.
o, forbarm dig !
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Sankt Vincent Grupperne har brug for medlemmer! - af Poul Skallerup, formand for Sankt Vincent Grupperne
Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i over 50 år ydet humanitært hjælpearbejde primært i udviklingslande.
Vi fokuserer på hjælp til mindre projekter – projekter, som oftest ’glemmes’ af de større organisationer. SVG
støtter uanset race, tro, køn eller nationalitet.
For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi på forlangende
af SKAT have 300 kontingentbetalende medlemmer.
Derfor vil vi opfordre dig om at blive medlem. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales
på vores girokonto 3047-1097164 sammen med et eventuelt bidrag. (mærk indbetalingen med ’kontingent
+ bidrag’).
Der er mere information om SVG’s arbejde på vores hjemmeside www.vincentgrupperne.dk
Vi håber, at du vil blive medlem og dermed sikre fortsættelsen af vores arbejde.
Poul Skallerup
Formand for Sankt Vincent Grupperne
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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.
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