
SINNOPSKORNIÐ:  Pinse 2020

“Frygt ikke” fortæller Jesus os gang på gang i evangliet.”Jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende”(Matt.28,20).  Denne covid-19 periode med dens mange restriktioner har fremkaldt megen
frygt, og mange har ladet frygten styre deres reaktioner. Kristi sande disciple lader kærlighed til
Kristus  og  den  sikre  viden  og  overbevisning  om,  at  Han  er  med  dem,  bestemme  over  deres
handling. De betragter pandemien som en virkelig kaldelse fra Gud til ægte anger for synd og til en
dybere tro på og tillid til Jesus, som er historiens Herre. Jesu sande disciple handler som Han. De
beder og bringer ofre for dem, der har lidt eller ingen tro på Gud, og for dem, der er lider. De er der
for dem, der er i nød. Den kendsgerning, at vi som Kristi disciple kan tænke og handle på denne
måde, skyldes alene Helligåndens kraft.

Helligåndens udgydelse pinsedag fuldender Kristi frelsegerning. Jesu Kristi lidelse, død på korset,
opstandelse og faren op til Faderens højre hånd i himlen har bandet vejen for Helligåndens komme,
der har radikalt forvandlet mennesket fra at være slaver af synd og helvedes tyranni til Gud Faders
sønner og døtre med arveret til himlen.  Enhver, som er døbt til Kristi død og opstandelse og derved
indlemmet  på  Hans  hellige  legeme,  Kirken,  Guds  familie,  er  ikke  længere  blot  almindelige
mennesker, men er radikalt anderledes.  Vi har del i Guds egen guddommelighed og er blevet Hans
hellige tempel, hvor Han bor (Jn.14,23).  Derfor skal vi som Kristi disciple tænke og handle som
Kristus i enhver situation. Apostlen Paulus fortæller os i sit brev til Kirken i Filippi:”Lad det samme
sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus” (Fil.2,5).

Med disse ord ønsker jeg jer allesammen en meget inspirerende og hellig pinse.

Paul Marx,omi
sognepræst

Genåbning for liturgisk fejring
På  grund  af  den  positive  udvikling  af  pandemien  har  myndighederne  slækket  en  del  på
restriktionerne vedr. kirkerne og det antal personer, der kan være til stede i kirkerummet. Vi kan
være ca. 35 til stede.  Selvfølgelig skal man være opmærksom på at overholde social afstand, dvs. 1
meter mellem personer. Dog kan familiemedlemmer være samlet.

Første kommunion
På grund af covid-19 pandemien med dens mange restriktioner var vi nødsaget til at udsætte første
kommunion på ubestemt tid.  Søndag den 19.april  var den oprindelige dato. Syv børn under Sr.
Florences dygtige vejledning og kateketiske undervisning har forberedt sig til  at  modtage deres
første kommunion. De er: Benjamin og Mia , Ingeborg Lilja  og Heimir , Kristina Margretha, Eryk
og Léa Maria. 

Efter samråd med forældrene modtager Ingeborg Lilja og Heimir og Eryk deres første kommunion
pinsesøndag, mens forældrene til  de andre børn har valgt at  vente,  indtil  den mere normale tid
vender tilbage.  Vi ønsker Ingeborg Lilja og Heimir og Eryk et varmt og hjerteligt til lykke med den
betydningsfulde åndelige begivenhed i deres liv.  Og vi ser glædesfyldt frem til Benjamins og Mias
og  Kristinas og Léas første kommunion.

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab.



Påskesøndag den 12. april blev Eilif  optaget i Den katolske Kirkes fulde fællesskab.  Det samme
skete for Ívar på den efterfølgende søndag, den 19. april. Begge to forberedte sig grundig under Sr.
Marias  kompetente  vejledning  og  undervisning.  Vi  byder  både  Eilif  og  Ívar  med  stor  glæde
velkommen til Mariukirkjans eukaristiske fællesskab.

Sognets økonomi
Der er ingen tvivl om, at sognets økonomi med ingen kollekter de sidste par måneder ikke har det så
godt.  Derfor opfordrer jeg alle,  som endnu ikke regelmæssigt bidrager  til  Kirkens økonomiske
støtte (både bispedømme og sogn) at gøre det.  Du kan gøre det ved at lave en ordning med din
bank om at overføre et bestemt beløb hver måned (eller hver anden måned eller hver sjette måned -
som det passer dig bedst) til Mariukirkjans konto i Betri banki : 9181 1505159

Rosenkrans før søndagsmesse
At  beder  rosenkransen  før  søndagsmessen  gavner  menighedens  åndelige  liv.  Denne  praksis
begynder igen på søndag den 7. juni kl.10,30 i Kerit.

Kirkerummet er blevet fornyet
Under  de  to  sidste  kirkemæssigt  set  stille  måneder  er  kirkerummet  både  foroven og forneden,
sakristiet og menighedssalen blevet malet.  Gulvet i kirkerummet er blevet fornyet. Hele kirken ser
ud som ny.  Det har selvfølgeligt kostet en del penge, og I opfordres til at hjælpe sognets kasse med
et bidrage til dækning af omkostningerne.  Det vil være en stor hjælp for menighedens økonomi, om
I kunne bidrage med et  beløb mærket “kirkerum” indsat på kirkens  konto i  Betribanken:  9181
7159945. Det er også muligt at give dit bidrag direkte til sr.Marisa.

Den umiddelbare præstelige betjening
Coronavirus-pandemien har skabt forstyrrelse i den planlagte præstelige betjening de kommende
par måneder. Pastor Frans de Haas og pastor Benny Blumensaat var sat på at skulle aflyse mig fra
den  12.  juni  indtil  den  30.  juli,  7  søndage  i  alt.   På  grund  af  den  store  usikkerhed,  om  de
overhovedet  fik  lov  til  at  komme ind i  landet  samt  den næsten  sikre  mulighed for  at  skulle  i
karantæne i 14 dage, hvis de fik lov til at komme ind, gjorde, at det var klogest at aflyse deres
ophold.  Jeg rejser med færgen den 11. juni til Danmark og er igen tilbage fredag den 31. juli. Dette
betyder, at der bliver 7 præsteløse søndage. Selv om der ikke blive fejret den hellige messe, vil
vores  diakon  Christian  Gabrielsen  fejre  en  Ordets  liturgi  med  kommunionsuddeling  på  disse
søndage.  Det er meget vigtigt, at I gør en indsats at komme i kirken disse søndage for at helligholde
Herrens Dag, også for at blive åndeligt styrket med Guds Ord og modtagelsen af Kristi Legeme og
Blod, Sjæl og Guddommelighed i den hellige kommunion.

Paul Marx, omi


