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Corona(en) vs Tornekronen - af p. Michal Bienkowski
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“ hristus vincit! Christus regnat! Christus, Christus imperat! – Kristus sejrer! Kristus hersker! Kristus,
Kristus befaler!” Kære menighed. Det er mit foretrukne vers ved afslutninger på sakramental tilbedelse.
Den Eukaristiske Kristus har lige forud for dette vers` klang været udstillet til beskuelse, tilbedelse og bøn.
Tænk, så lidt skal der til, for at kunne betragte Ham, som ellers er usynlig for os! Så lidt skal der til, for at
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kunne erfare, at an som er uendelig stor, kan fremstå iblandt os ganske lille: på størrelse af en beskeden
Hostie. Uden at miste noget af sin guddommelige almagt! Tværtimod – særligt fremviser Han sin almagt i
forbindelse med sin ydmyghed. Heri ligger nøglen til vor styrke. Heri finder vi trøst og håb.
og realistisk håb.

Realistisk trøst
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Hvordan? næsten et år (på verdens plan) har virkeligheden budt på et i en høj grad bogstaveligt eksempel.
I øvrigt er eksempler lette at anvende, når de er mindre udfordrende, når de stammer fra anekdoter, når
de vedrører andre end en selv… Eksemplet: ”Corona vs Tornekronen” er hverken mindre udfordrende,
eller anekdote, eller noget, som kun vedrører andre. Hvem af os har ikke prøvet at være set som en
værende trussel for smitte for andre? Mange har måske selv set andre som en eventuel trussel. Pludselig
skulle vi indøve os i at anvende nogle andre normer i vort samvær med hinanden, end dem, vi ellers har
været vant til. Pludselig viste vor magtesløshed sig i skikkelse af konfrontationen med en usynlig fjende.
Vi stillede spørgsmål. Vi fik egentligt mange svar. Og alligevel ikke alle svarene. Vi kom med forskellige bud
på fortolkningen af, hvad troen og ikke-troen i den sammenhæng er. Vi blev ekstra sårbare. Tit ensomme
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i sårbarheden. Vi kunne ikke rigtigt mødes. Vi måtte ikke besøge hinanden. elv kirkerne skulle forblive
(næsten) menneskeforladte over en periode på 2 måneder. Kun tillid til, at Kristus alligevel både sejrer og
hersker og befaler, gjorde både for mig og forhåbentligt for mange iblandt jer det muligt ikke blot at vente
en normalisering, men snarere at forvente en åndelig fornyelse ved Guds forsyn. Den kommer ikke af sig
selv. Den bliver udrettet og givet af Gud, og dog kræver den at blive modtaget og oparbejdet ved Jesu Kristi
Legeme. Det gælder også Hans Mystiske Legeme, som vi er.
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” iden er inde til at søge Herren” Hos10,12b. I min fritid hviler jeg mig tit ved ikke at dovne helt. Diverse
gåder: krydsord, sudoku, historiske erindringer mf. tages i brug. For nylig kunne jeg fornøje mig med et
krydsord, hvor en af løsningerne var 7 ord taget fra Hos10,12. Verset dannes af langt flere ord. De 7 ord
skulle passe til felterne i det nævnte krydsord. De 7 ord var: ”Tiden er inde til at søge Herren.” Jeg nævner
det ikke for at prale med min klogskab, men som en situation, hvor jeg straks lagde krydsordet fra mig og
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tog verset til mig.
tvivlsomt bør alt sammen dreje sig om det: om at søge Herren. Passende tid til det vil
ikke først indtræffe en gang i en ubestemt fremtid. Tiden er nu! Til at søge Herren.

Striden mellem corona og Tornekronen er her ikke uden betydning. Mange ting føles at være vendt op og
ned på. Nogle gange kan man have lyst til at spørge, om corona`en ikke fik overtaget.
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Om Jesu Tornekrone er ved at tabe et afgørende slag om troens mennesker? Om covid19 har opnået sit
mål: at forhindre os i at bruge de forskellige former for lægemidler: Sakramenterne, vievand, engageret
menighedsliv; at få os ud af kirkelige sammenhænge; at holde os fast på en lang afstand… En sådan
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situation kan have forskellig indflydelse på os. i kan opleve en stor længsel efter det bredt forståede
hellige. Vi kan være usikre: ”Er det nu farligt, eller forsvarligt at komme i kirke i disse dage?” Vi kan
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desværre også vænne os til, at vi sagtens ”kan klare os uden kirkegangen”. alle fald udspiller duellen
mellem corona og Tornekronen sig iblandt os, og den er slet ikke smerteløs. Heller ikke på det åndelige
plan. Inddrager man tanker om de utallige syge i hele verden, om de mange isolerede og derfor ekstra
sårbare, om dem, der ikke måtte holde deres kære i hånden, mens de var ved at dø, om de mange dødsfald
midt i denne duel, kan man ikke undgå at savne en form for Påskemorgen, hvor Tornekronen blev til et
sejrens tegn.
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Derfor:
u er det tid til at søge Herren. Ved lidt indsats kunne man måske se Ham som Ham med
Tornekronen på i de særligt lidende. Som troende kunne vi forhåbentligt ikke undgå at se Ham i de
døde, som – med Paulus` ord i Romerbrevet kapitel 6, vers 4 – ”blev altså begravet sammen med Ham
(Kristus) (allerede) ved dåben til døden, for at også (de) vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde
ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.” Han kunne mødes i de mange aktivt involverede i at redde
livet, dem, der selv satte deres eget og måske deres nærmestes liv på spil. Og så var Han også til stede i
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de tiltag, der fandt sted i mange kirker på trods af de ydre begrænsninger. entralt er det helt igennem
vigtigt ikke at miste modet. Selvom corona`en synes at overdøve alt andet, ikke mindst tegnene på det
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gode, på det hellige, på det styrkende i os. lyset af Påsken, hvis liturgiske fejringer i år kun samlede ca.
10% af de vante antal deltagere, i lyset af det, der egentlig sker under Påskens mysterier, kan vi håbe, at
det smertefuldt overvældende, som strakte sig fra Gethsemane Have til Golgata – fra anholdelse af Jesus til
Hans smertefulde død på Korset, ikke er en kulmination, som munder ud i en slags nederlag og resignation,
men danner en grobund for Påskemorgen ved Jesu Opstandelse. Sådan må vi håbe, og vi må arbejde for det
håb, at Kristus vil drage os til sig (ikke kun først, når vi kommer i Himlen, men også både i dag og i morgen
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og på alle vort livs dage). Og at vi allerede i dag har lyst til at blive drage .
Forenet med jer i Kristus – pastor Michal Bienkowski
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Menighedsrådet orienterer - af Peter Dybdal
Siden sidst
Det har været nogle strenge måneder at komme igennem siden landet blev lukket ned i marts måned.
Også kirkelivet blev sat delvist i stå. Kun præst, ministranter og lektorer var tilladt deltagelse i messerne.
Dette blev dog afhjulpet lidt da p. Michal med en god portion teknisk snilde kunne sende messerne digitalt,
så man kunne følge dem hjemme.
Nu er der så heldigvis blevet åbnet, så alle har mulighed for at være fysisk tilstede i kirken. Ganske vist kun
fordi der afholdes 2 messer nemlig een kl. 10.00 og een kl. 12.00.
Kirkekaffen og det hyggelige sociale samvær må vi dog stadig vente lidt med. Ligeledes bliver både
titularfest og høstfest anderledes i år, uden festmiddag og auktion til fordel for vore sponsorbørn. Mht. til
det sidste håber vi dog, at menigheden stadig vil donere rundhåndet.
Coronalukningen havde dog den fordel, at vi kunne få vores kirkerum malet uden at genere messerne.
Dejligt at det endeligt skete, man kunne efterhånden godt se at det er mere end 30 år siden sidste maling.
Vi håber alle er tilfredse og glade for resultatet. Jeg synes det er dejligt at se de kridhvide vægge som gør,
at vores nye Kristusfigur på korset kommer endnu mere til sin ret, ligeledes de nyrensede korsvejstavler, og
den nyrensede Mariagruppe samt Josefstatue.
Der er dog stadig mange ting der trænger til reparation, f.eks. endegavlen på menighedshus, punkterede
ruder i menighedshus, omlægning af fliser osv. osv.
Der skal lyde en kæmpe tak til de der gav den en ordentlig skalle, da kirkerummet skulle tømmes og
klargøres til malerne, og riggede det hele til igen da malerne var færdige. Og ligeledes en kæmpe tak til de
der rensede statuer mm., rensede gulvtæpperne, samt rengjorde resten af kirkerummet.
Da det jo var temmelig dyrt at få malet lånte vi ca. 160.000,00 kr. af Bispekontoret. Vi havde selv 60.000,00
kr. fra en arv, og de sidste 100.000,00 kr. håber vi på at kunne indsamle i menigheden. Det går nogenlunde
godt, der er flere der har givet gavmilde donationer. Men der er stadig lang vej hjem.
Husk, selv små beløb hjælper. Yderligere er der nu mulighed for, at man kan fratrække sin donation i skat.
Det er omtalt her i bladet, hvad man skal gøre, og det står også på et af opslagene ved kirkens indgang. Er
man i tvivl er man velkommen til at kontakte p. Michal eller Margrethe.
Den relativt store gæld gør at andre vedligeholdelsesarbejder må vente. Ydermere er den ene motor i
klokkespillet stået af (hvad nogen måske har bemærket). Det bliver en regning på måske 25.000,00 kr. Her
er vi dog så heldige, at en privat sponsor dækker størstedelen af regningen.
Til sidst vil jeg opfordre til, at man taler sammen til (eller lige efter) messerne omkring arbejdslørdage. Disse
har, uden kirkekaffen, været svære at organisere. Vi håber man vil kontakte menighedsrådet, og sammen
planlægge de enkelte opgaver der skal laves.
Mange katolske hilsner
Peter Dybdal, formand for menighedsrådet
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Donation til maling af kirkerummet - af Margrethe Juulsgaard
Efter mere end 30 år fik vi malet kirkerummet, så det igen fremstår lyst og fint. Nu står vi foran den store
opgave med at få indsamlet midler til betaling af regningen på 155.775 kr.
Ønsker du at give en donation, har du forskellige muligheder for at gøre det. Vi har en særlig bankkonto
med eget MobilePay nr. til dette formål, og hos Bispekontoret har vi fået oprettet en indsamlingskonto, hvor
det er muligt at få skattefradrag for sin donation.
Alle donationer uanset størrelse modtages med stor tak!
Donation via bankkonto
5356 0000517367 - Arbejdernes Landsbank
Husk at skrive beløbet går til maling af kirken!
Donation via MobilePay

Donation med skattefradrag
Du indbetaler på denne konto:
4183 0005001471
Det er MEGET VIGTIGT, at du i
overførselsteksten skriver:
Indsamling 1041
Bispekontoret har oprettet denne
indsamlingskonto til os. Du får automatisk
skattefradrag for din donation, hvis de kan
identificere dig på dit CPR-nr. Derfor skal
du huske at skrive det på ved indbetaling.
Hvis du har brug for hjæp, er du
velkommen til at kontakte bispekontoret
på 33 55 60 80.

Status på indsamlingen
Anonym donation
Ønsker du at give en donation anonymt, kan du
henvende dig til p. Michal.

155.775 kr.

92.015 kr.

}

63.760 kr.
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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.

