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Kære Venner

Det er både med glæde og med sorg, at jeg skriver dette indlæg til sognebladet. 
Hvorfor det? Fordi dette indlæg er en afsked med nogle og en præsentation for 
andre. Jeg har fået som opgave at skrive to indlæg, det ene til Roskilde og det an-
det til Skt. Ansgars; men hver gang jeg begynder at skrive det ene eller det andet 
indlæg, mærker jeg, at de bliver blandet sammen; fordi det jeg føler, det er det, jeg 
er, og det kan ikke deles i to, for det er en enhed, der afspejler, hvem jeg er.

Og hvem er jeg? Der findes ikke et nemt svar, og der er mange meninger om det 
blandt dem, der kender mig! Men jeg kan oplyse, at jeg hedder Marcos, er 42 år 
gammel og kommer oprindelig fra en by i nærheden af Barcelona, som hedder Sant 
Vicenç dels Horts. Jeg er verdenspræst og tilhører den Neokatekumenale Vandring.

For 25 år siden, da jeg var 18 år, kom jeg til Danmark som præstestuderende i det 
nydannede præsteseminar i Hellerup, og for 10 år siden blev jeg præsteviet i Skt. 
Ansgars Kirke.

Mit virke som præst har bragt mig rundt om i Danmark: Århus, Maribo, Nakskov, 
Høje Taastrup, Sankt Ansgars, Lyngby, Køge og Roskilde. 

Præstekaldet har givet mig mulighed for at være mange steder, at kende mange 
mennesker og at opleve kirkens mangfoldighed. Jeg takker Gud for alle de steder, 
jeg har været, specielt nu for Roskilde og Køge, hvor Gud har givet mig en plads i 
de sidste 4 år.

Jeg kan kun takke Gud for den tid, vi har været sammen, det har ikke altid været 
nemt; men jeg er virkelig taknemlig for, at Gud har givet mig en plads i jeres 
hjerter. Roskilde har altid været en stor menighed, og den har ændret sig meget i 
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de sidste år, både fysisk og åndeligt. 
Jeg efterlader en fornyet menighed, 
som jeg ved, vil tage imod den nye 
sognepræst med åbne arme. Bliv ved 
med at vokse i troen, bliv ved med at 
være der for hinanden. Det er en gave, 
som Gud har givet os!

Fra dag et har Køge for mig været et 
sted, hvor jeg kunne føle mig hjemme, 
med en menighed, der kender hinan-
den og tager sig af hinanden. Tak for 
alt det I har givet mig.

Alle, der kender mig, ved godt, at jeg 
ikke er perfekt, og at jeg sikkert har 
gjort mange ting forkert i de sidste fire 
år. Jeg har utvivlsomt gjort nogle kede 
af det. Alle disse mennesker vil jeg 
bede om tilgivelse. Jeg vil bede alle 
om forbøn for, at Gud hjælper mig i 
mit nye embede.

Efter ca. 6. år kommer jeg nu tilbage 
til Skt. Ansgar, hvor jeg virkede som 
andenpræst i tre år sammen med p. 
Niels. På den tid havde vi det, der bliver 
Kaldt City Menighed. Vi tjente me-
nigheder ved Sakramentskirken, Jesu 
Hjerte kirke, Sankt Ansgars kirke og 
Rosenkranskirke på Bornholm. Jeg ved, 
at mange ting har ændret sig i de sidste 
år, men jeg glæder mig til at møde de 
gamle bekendte og lære at kende de an-
sigter, der er kommet til i den sidste tid. 

Jeg beder jer om jeres forbøn for, at 
Gud hjælper os alle til altid at gøre 
Hans vilje. 

Gud velsigner jer alle.

p. Marcos
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Meddelelser fra sognekontoret 

Bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Skt. Josefs Skole
Skt. Laurentii Kirke har på sit møde i menighedsrådet den 11. juni 2019 genudpeget 
Annette Brødsgaard som bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Skt. Josefs Skole, 
Roskilde. Udpegningen er for en 2-årig periode og varer til den 1. juli 2021.

Information om den NeokateKumenale Vandrings mission på torvet, katekese 
og hjemmebesøg
Der var 4 missioner på torvene i Roskilde i påsken. Der var ca. 15 deltagere pr gang 
til arrangementerne tirsdage og torsdage i menighedssalen. Hjemmebesøgene op til 
påske var en succes.  

 

Laurentius fest søndag den 11. august 
Festen for kirkens skytshelgen Skt. Laurentius blev i år anderledes end den fest, vi 
havde planlagt. Det blev i stedet en afskedsfest, da pastor Marcos pr. 1. september 
udnævnes til sognepræst ved domkirken. Under messen blev kirkens skytshelgen, 
Skt. Laurentius fejret. Efter messen deltog mange fra menigheden i afskedsrecep-
tionen, hvor de ønskede at sige farvel og tak til vores sognepræst for fire gode år. 
Også tak til festudvalget, som stod for brunchen.

Vi beder rosenkrans hver søndag i oktober måned
Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans kl. 10.00 
efter messen kl. 9.00 om søndagen. Søndag den 27. oktober er den sidste gang, 
hvor vi beder rosenkrans.

Ved Sankt Laurentius Festen/afskedsfesten for p. Marcos og Wilson holdt 
menighedsrådsformand Pia M tale.
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Messe for de afdøde

Fredag den 1. november kl. 17.00 er der messe for de afdøde. Efter messen er der 
rosenkrans.

Midt i oktober sættes bogen frem bag i kirken. Her kan du skrive navnet på den 
eller de døde, som du ønsker, der skal bedes for under messen. 

Sankt  Nikolaus fest lørdag den 7. december. Se mere på opslagstavlen i våben-
huset ultimo november og i næste nummer af Sognebladet

Adventslotteri

De fire søndage i adventstiden er der kaffe, æbleskiver og lotteri efter messen i 
menighedssalen. Første søndag i advent er søndag den 1. december.

Kollekter 

Kollekten den 16. juni til Bonifatiuswerk indbragte 2041,- kr.

P. Marcos og E.M.B. Nelth

Firmelse i Skt. Laurentii Kirke

Pinselørdag, 8. juni, blev 15 unge drenge og piger firmet af biskop Czeslaw Kozon 
ved messen i Skt. Laurentii Kirke
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Fra Split til Roskilde

Inden længe siger vi god dag til sognets nye præst. 
Og han har gjort en rigtig lang rejse forud for 
ansættelsen her. Mate Rada kommer fra byen Split 
i den sydlige del at Kroatien. Og han er kommet 
vidt omkring i forbindelse med uddannelsen til 
præst. 

Mate er 38 år gammel og har sin mor og to brødre 
i Split. Allerede som helt ung var han søgende som 
så mange andre unge, der ikke rigtig ved, hvad de 
skal med fremtiden og hvilken hylde, de skal søge 
ind på. For Mates vedkommende fik han afprøvet rigtig mange forskellige ting 
bl.a. kontorarbejde og som overtjener på en lokal restaurant bl.a., før han som 21 
årig spekulerede på at søge ind på studiet som præst. Den endelige beslutning traf 
han som 24 årig. Og med fuld opbakning fra familien.

Det er ikke nødvendigvis nogen let beslutning. Man skal bogstavelig talt sige 
farvel til det almindelige liv som ungersvend. Og fristelserne er mange og mang-
foldige. Men når man søger en mening med livet gennem kristendommen, som 
Mate gjorde, og samtidig føler et kald, som bliver stærkere og stærkere, så følte 
Mate, at det var den rigtige vej for ham.

Mate Rada begyndte sin uddannelse i Danmark, og den første hurdle var sproget. 
Men det fik han lært, og taler rigtig godt dansk. Og han har en stor og klangfuld 
røst, som måske overflødiggør mikrofon og højtalere. Det oplevede vi, der over-
værede hans første optræden i kirken.

Uddannelsen til præst har ført Mate vidt omkring i Skandinavien og Finland. Det 
blev også til en tur til Colombia. Og endelig med praktik i Esbjerg. Det sidste år 
var han i Rom, hvor uddannelsen blev afsluttet. De seneste to år har Mate fungeret 
som andenpræst i Ringsted. 

Mate tiltræder som sognepræst den første september her i Skt. Laurentii kirke. 
Hjertelig velkommen. 

oc
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Velkomst til pastor Mate og pastor Samuele Lando
Pastor Mate Rada, hidtidig andenpræst i Ringsted og Næstved konstitueres fra 1. 
september 2019 som sognepræst ved Skt. Laurentii menighed her i Roskilde og 
ved Sct. Hans menighed i Køge. Pastor Mate kommer oprindeligt fra Kroatien.

Pastor Mate: Du er kommet til en menighed, hvor de fleste verdensdele er repræsen-
teret. Det kan godt give nogle udfordringer, men vi synes også selv, at det er spæn-
dende. Her er 40-50 frivillige medarbejdere, som i praksis hjælper til med at få 
tingene til at fungere. 

Inden for en forholdsvis kort årrække har vi haft præster tilhørende forskellige ordens-
samfund her, og de er ikke glemt af menigheden. I dag er der bl.a. som følge deraf 
forskellige lægfolk i vores menighed, og nogle er tilknyttet forskellige ordener, bl.a. 
Birgittiner-oblaterne, Læg-franciskanerne og Sekular-karmeliterne. I denne udgave af 
vores sogneblad, påbegynder vi en kort orientering om nogle af disse ordener.

Pastor Samuele Lando vender tilbage fra orlov og udnævnes pr. 1. august 2019 til 
sognepræst ved Sct. Knuds Kirke i Ringsted og til andenpræst ved Vor Frue Kirke 
i Næstved, men vil have bopæl i Roskilde.

Vi ønsker jer begge velkommen med håbet om en god tid i Roskilde

Pia M
Formand for menighedsrådet

KÆK 
 Katolsk Ældreklub 

   Klubben for alle ældre, 
der har lyst til at deltage

Kommende møder
 
Lørdag 28.september kl. 14.30 i menighedssalen.
Jock Munro fortæller om sin deltagelse for 10 år siden i verdens første Mongol 
Derby. Det er verdens længste hestevæddeløb på 1.000 km igennem Mongoliet.

Lørdag 30. november kl. 14.30 i menighedssalen.

Ulrik og Olga vil fortæller om ”Dage i Mexico”. Ulrik har arbejdet i Mexico og er 
gift med Olga, som er fra Mexico. 

Møderne begynder med en sang, kaffe og kage og slutter med en sang.

Der sluttes, så man kan komme til messe kl. 17.00.
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Afsked med pastor Marcos

Fra den 1. september er pastor Marcos ikke 
længere sognepræst her i Roskilde, men starter 
som sognepræst inde i vores Domkirke, Sankt 
Ansgars Kirke i København. Pastor Marcos 
valgte, at vores afskedsfest for ham blev holdt i 
forbindelse med Skt. Laurentius Festen, søndag 
den 11. august 2019. 

Pastor Marcos startede her i sognet som kon-
stitueret sognepræst for 4 år siden - i septem-
ber 2015 - og i samme forbindelse blev vores 
sognestruktur ændret. Pastor Marcos skulle som 
den første præst her også tage sig af menigheden 

i Køge. Vi var mange, der syntes, at det var en stor opgave, men pastor Marcos 
klarede det med stort engagement og ihærdighed. Min forgænger som menigheds-
rådsformand, Maria, beretter, at der blev ryddet op i hver en krog, og alt er 
minutiøst og grundigt gennemgået og sorteret. 

Selvom pastor Marcos har haft meget at gøre, har han altid haft en åben dør til 
samtaler med alle medlemmer af vort sogn. Han kender menigheden godt, og 
med sin menneskelige indsigt og hensyntagen til hver enkelt af os, er det desuden 
lykkedes ham at fordele arbejdsopgaverne mellem de frivillige medarbejdere, så 
vi også i praksis har kunnet få sognet til at fungere. 

Det er gamle bygninger, vi råder over, og de skal vedligeholdes. I pastor Marcos’ 
tid, må vi dog særligt nævne, at vores sakristi er blevet renoveret, og vi har fået 
nyt, rødt tæppe ved alteret. Vi er meget 
taknemmelige for det arbejde, der er 
udført – med pastor Marcos i spidsen, 
og ud over håndværkere også af frivil-
lige i sognet. Her har især Søren og den 
tidligere formand for menighedsrådet 
Maria stået ved pastor Marcos’ side.

Gennem pastor Marcos har vi stiftet 
bekendtskab med NKV / Den neokate-
komunale Vandring. Mellem påske og 
pinse i år holdt de katekese for voksne 
i en time en gang om ugen. Vores nye 
præst pastor Mate er også tilknyttet 
NKV. Via pastor Marcos har vi også P. Marcos og Wilson ved Sankt Laurentius Festen
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lært præstestuderende Wilson at kende. Fra 1. september fortsætter Wilson sin ud-
dannelse i Sverige.

Pastor Marcos: Menigheden takker for alt, hvad du har gjort for os og ønsker dig 
alt det bedste som sognepræst ved Sankt Ansgars Kirke i København.

Pia M.
Formand for menighedsrådet

er aflyst i år

Maribo holder Birgitta Festival
fredag 6. - søndag 8. september 2019 

Se hele programmet for alle tre dage på: www.birgittafestival.dk
Kontakt: Beata på mail: golubowski@os.dk

Økumenisk fejring
af Den Hellige Birgitta

Maribo - 2019

I dagene 6.-8. september afholdes Maribos første Birgittafestival, hvor Birg-
ittas tid, religiøsiteten, klosterbyggeriet, maden og m. m. sættes under lup. 
Der vil være mange forskellige aktiviteter i og omkring Maribo. Spændende 
foredrag om Birgitta og hendes tid. Et brag af en koncert med datidens 
musik. Pop-up skuespil, børneaktiviteter, pilgrimsvandring, besøg på klos-
teret, lækre madoplevelser i middelalderstil m.m.

Birgittavandring lørdag 7. september kl. 11.30, Pilgrimshuset i Maribo

Du kan deltage i en Birgittavandring til Engestofte Kirke, hvor det gamle 
alter fra den birgittinske tid i Maribo befinder sig. Vandringen ledes af hen-
holdsvis: Præst i den Katolske Kirke, Mariano Cardiello, og pilgrimspræst i 
Lolland-Falster Stift, Anne Louise Lindström Hanson:

Kl. 10.30–11.30: Mulighed for kaffe/frokost i Pilgrimshusets have
Kl. 11.30–13.00: Vandring fra Pilgrimshuset til Engestofte Kirke
Kl. 13.00–13.45: Andagt i Engestofte Kirke samt pause m. kaffe/the
Kl. 13.45–15.30: Vandring tilbage til Maribo Domkirke
Kl. 16.00-17.00: Birgittaspil i Maribo Domkirke
Kl. 17.00–18.00: Pilgrimsmesse i Maribo Domkirke. Prædikant er biskop 
Marianne Gaarden.
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Høstgudstjeneste/høstfest - søndag den 6. oktober

Tag en gave med til høstgudstjenesten og sæt den 
foran alteret i kirken inden messen. 

Det kan være noget, du har høstet i din have, noget, 
du selv har lavet, eller noget du har købt.

Efter messen kl. 9.00 bliver gaverne sat på auktion i 
menighedssalen. 

OBS: Du må gerne bringe noget til auktionen, som 
ikke har været med i kirken. 

Indtægten fra høstauktionen går til Caritas.

Følg den røde rute fra 
Kong Magnus Vej Katolsk  afdeling

Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård,
søndag den 3. november, kl. 15. 00 

Igen i år holdes en kort andagt for de afdøde på Østre Kirkegård, Katolsk afde-
ling. Andagten holdes søndag den 3. november, kl. 15.00.

Du kan lettest finde den Katolske Afdeling, hvis du tager indgangen på Kong 
Magnus Vej og følger stien i hele dens længde. Det tager 5- 10 minutter at 
gå denne tur. Centralt på afdelingen står et smukt krucifiks, og på hver sin 
side er katolske præster og søstre begravet.
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Helgenkongens biskop Svend Nordmand

Biskop Vilhelms efterfølger i Roskilde hed Svend Nordmand. Navnet tyder på, 
at han oprindelig kom fra Norge. Men i datiden kaldte man stadig ofte nordboer 
for normannere. Oprindelig var han hirdmand, men kong Svend Estridsen så hans 
begavelse og sendte ham til Tyskland, hvor han blev præst. Da han kom hjem, 
gjorde kongen ham til sin kapellan. Efter Vilhelms død blev han Roskildes biskop, 
ca. 1074-1088.

I ethvert historisk værk om Roskilde og om Domkirken fremhæves det som hans 
værk, at han fuldendte den første domkirke af sten, nemlig af kildekalk. Måske 
havde Estrid, kong Svends moder, påbegyndt og senere biskop Vilhelm fortsat 
projektet, men Svend Normand afsluttede det. Denne kirke var Roskildes dom-
kirke, indtil Absalon 100 år senere begyndte at bygge den nuværende katedral af 
teglsten på samme sted, hvorved Svend Normands kirke forsvandt. Ved udgrav-
ninger i 1892 genfandt arkæologer dens fundamenter under kirkegulvet. Svend 
Normans kirke viste sig at være en treskibet basilika i romansk stil, mod vest 
prydet med to tårne. Det var ikke selvfølgeligt. Kirken var et sandt pionerarbejde, 
Sjællands første store stenbygning overhovedet. Kun den oprindelige lille Skt. 
Jørgensbjerg Kirke var ældre. 

Vi er så heldige, at et øjenvidne fra datiden har skildret den nu tabte kirkes skøn-
hed. Det er den kannik ved domkirken, der ca. 1140 forfattede ”Roskildekrøni-
ken”. Han priser her biskop Svend Normand som en mand, der udmærkede sig 
ved retskaffenhed, besad en enestående fromhed og ville ”føre alt til fuldkommen-
hed”. ”Han opbyggede Roskilde kirke næsten fra grunden og smykkede den med 
en herlig krone, marmorsøjler og al slags udsmykning”. En ”krone” betød her en 
stor lysekrone i ringform, der ligesom i Karl den Stores kirke i Aachen var et sind-
billede på det himmelske Jerusalem. ”Søjlerne” synes at have båret et ciborie, en 
opsats over altret. Udsmykningen bestod af kalkmalerier i tidlig romansk stil. 

Svend Normand sørgede ikke blot for kirkebygningen, men også for dens præster 
”kannikerne” der besørgede gudstjenesterne, undervisningen og andet nødvendigt 
i domkirkens liv. Han udvidede kirken med et ”kloster”, der var en udbygning af 
kirken mod nord, til deres bolig. Han udvidede deres antal til 15 og sikrede deres 
underhold ved at skænke nye ”præbender”, dvs. godsandele, hvis overskud de 
kunne leve af. Men hans virkelyst strakte sig videre. Han byggede frådstenskirker 
både til ”Vor Frue” i Roskilde og i Ringsted og til Skt. Michaels kirke i Slagelse. 
Det betød fremskridt for kirken på hele Sjælland.

Dog var han ikke alene om dette værk. Hans bispetid fandt sted under to kongers 
regering, nemlig Harald Hen (1074-1080) og Knud den Hellige (1080-1086). 
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Harald Hen gjorde ikke meget godt for 
kirken. Desto mere betød kirken for hans 
broder Knud, både personligt og for hans 
kongegerning, indtil hans martyrdød i 1086. 
Også fra katolsk side fejrede man 1986 
denne 800- årsdag, for Knud den Hellige 
er Danmarks særlige værnehelgen. Fra det 
officielle Danmark blev der kun udgivet et 
frimærke. Det forestillede det ældste konge-
brev, der er bevaret i Danmark, nemlig Knud 
den Helliges gavebrev til domkirken i Lund 
fra 1085. Kongen sikrede her præsternes 
økonomi ved at skænke et meget omfattende 
jordegods. I det ældste skrift om ham: ”Pas-
sio Skt. Kanuto Regis” står, at han skænkede kirkerne, bl. a. i ”Roskilde, Dalby og 
Lund” lignende vigtige gaver. I Roskilde gjaldt det især kannikeklostret ved dom-
kirken. Men Saxo nævner, at også den symbolske ”lysekrone” i kirken netop var 
en gave fra kongen. Kilderne er få. Men de viser, at Knud den  Hellige og Svend 
Normand havde et godt og frugtbart samarbejde for kirken i Roskilde.

Efter mordet på Knud satte hans modstandere hans broder Oluf på den danske 
trone (1086 – 1095). Han fik som bekendt tilnavnet ”Oluf Hunger”, fordi man 
tydede den misvækst og hungersnød, der i hans tid ramte landet, som Guds straf 
for helgenmordet. Svend Norman nedlagde allerede 1088 sit bispeembede. Som 
den første dansker drog han på valfart til Det hellige Land. Men han nåede det 
ikke, for han døde undervejs og blev begravet på Rhodos. Som Knuds ven har han 
sikkert været uønsket under Olufs styre. Svend Normand har med sin valfart også 
ønsket at gøre bod for den skete uret. 

Ikke mange år efter, under kong Erik Ejegod eller kong Niels, fik Roskilde 
Domkirke sin ganske særlige relikvie, nemlig af den hellige pave Lucius (år 254). 
Nogle historikere mener, at det kan være sket allerede under Svend Normand. I 
hvert fald fik domkirken Skt Lucius som sit titelnavn ved siden af Den hellige 
Treenighed, som den fik under Harald Blåtand. Selve historien om pave Lucius´ 
vej til Roskilde, hvis relikvie jo i dag findes i vor katolske domkirke Skt. Ansgar 
i København, må bringes senere. Men Kirkens ældste segl af elfenben viser hans 
billede foran den gamle frådstenskatedrals port. Vi bringer det her, fordi det er det 
eneste billede fra datiden, der kendes om denne kirkes udseende. 

Roskilde 27. april 2019. JNR 



Sogneblad 2019-3, side 12

Mindeord

Den 28. maj 2019 døde Kjeld Holbek.

Pater Charles McCarthy (tidligere sognepræst i Roskilde) kom fra USA for at 
forestå bisættelsen, der fandt sted den 22. juni med deltagelse af Kjelds store 
familie, trosfæller og mange bekendte. Det viste, at selvom Kjeld i sin høje alder 
ikke længere deltog i menighedens liv, var der mange, der huskede ham og ønske-
de at ære ham for hans indsats i den katolske kirke både centralt i bispedømmet 
og lokalt i Skt. Laurentii Kirke.

Kjeld var en markant skikkelse og for at forstå hans store engagement og iderig-
dom, er det nødvendigt at kende til hans opvækst, der fandt sted i Nymølle ved 
Mølleåen. På dette skønne sted tilbragte han sin barndom med ni søskende i et 
livligt hjem, hvor den katolske tro var fundamentet for familiens liv. Her kom 
mange gæster, og hjemmet blev et samlingspunkt for de katolske familier i Knud 
Lavard sogn i Lyngby. Da han selv og Jane stiftede familie, førte de denne tradi-
tion videre, og mange har nydt godt af at komme i deres gæstfrie og uhøjtidelige 
hjem med otte børn.

Kjeld havde en usædvanlig karriere som opfinder, og det bragte ham til roskil-
deegnen, først som ansat på Rockwool og siden til Lejre, hvor han indrettede sit 
eget laboratorium. Senere flyttede han og Jane til Roskilde.

Der var især to vigtige opgaver, som han fik overdraget, og som han påtog sig 
med stor iver.

I slutningen af 1980’erne stod det klart, at Visdommens Døtre ikke mere kunne 
drive Sankt Maria Hospital, som på dette tidspunkt var omdannet til syge- og 
plejehjem. Det var usikkert, om kommunen ville støtte økonomisk som hidtil, 
og der var kun fem ældre søstre tilbage. Altså måtte Visdommens Døtre afhænde 
bygningen, og Kjeld forestod alle opgaverne i denne forbindelse. I 1991 forlod de 
tilbageværende søstre Roskilde for at flytte til Holland. 

Da Montfortanerne måtte opgive sognet, inviterede Biskop Hans Martensen 
amerikanske franciskanere til Roskilde. Her gjorde Kjeld en stor indsats, og alle 
kender resultatet. Franciskanernes ankomst gav anledning til en fornyelse fuld af 
optimisme.

I 2011 forlod den sidste franciskaner Danmark, og Charles McCarthy var en af ta-
lerne ved afskedsfesten. Han fortalte morsomt om mødet med den anderledes dan-
ske kultur og Kjelds og Janes store støtte igennem årene. Nu kom Charles hertil 
for at forestå bisættelsen, og vi fik alle taget afsked med Kjeld på en god måde.  

MA
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En splint af Jesu Kors i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde
Anne Balleby

Under en nylig ombygning af sakristiet fandt man i vor kirke et helt særligt relikvie. 
Det er en splint af det kors, som Jesus blev korsfæstet på. Relikviet bærer det segl, 
der verificerer, at det er ægte. Der står “De Ligno SS Crucis”, som betyder “af træ 
fra vor Herre Jesu Kristi Allerhelligste kors”. Jesu kors blev ifølge legenden fundet 
af kejser Konstantins mor, Helena (død ca. 330), under en pilgrimsrejse til Jerusa-
lem. Splinter af Jesu kors findes utallige steder som relikvier i kirkerne. 

Under langfredagsliturgien, hvor man kysser korset, blev menigheden tilbudt at 
kysse dette relikvie. Endnu har man ikke fundet ud af, hvordan det er kommet til 
Roskilde, men nu kan vi glæde os over, at vi har det hos os.

Relikvier er rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. 
Det kan også være en tåre. Relikvier æres i mange religioner. Da man mener, at de har 
tilknytning til en person, som var tæt på Gud, er det en måde at komme Gud nærmere 
på. Når det drejer sig om Jesu kors, er det jo Gud selv, som har hængt på det. 

Bøn ved relikvier tilskrives også mirakler. I Bibelen kan man læse om mirakler 
ved berøring af sådanne i 2. kongebog 13,21, hvor en mand bliver genoplivet 
ved at komme i berøring med Elisas døde krop. I Matth. 9,20 kan man læse 
om en kvinde, der bliver helbredt ved at røre ved kvasten på Jesu kappe og i 
Ap. Gern. 19,12 kan vi læse, hvordan mennesker blev helbredt ved at røre ved 
Paulus´tørklæder og bælter. 

Kilde: Internettet og tidsskriftet Ave Maria
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Festen for Korsets Ophøjelse

Anne Balleby

Den 14. september fejrer Kirken det hellige Kors’ ophøjelse. Denne fest stammer 
fra 300-tallet. Den kristne Konstantin den Store var på vej til Rom for at bekæmpe 
sin rival Maxentius, da der viste sig et kors på himlen. Omkring korset stod or-
dene: ”Ved dette tegn skal du sejre”. Derfor lod Konstantin sine flag smykke med 
et kors, og han vandt en stor sejr. Den sejr medførte kristendommens sejr over den 
romerske verden.

Konstantin sendte så sin mor, Helena, til Jerusalem for at bede på de hellige 
steder. Han bad hende også om at finde Jesu grav og det kors, hvor Jesus blev 
korsfæstet. Helene fandt tre kors: Jesu kors og de to kors, hvor de to røvere havde 
hængt. Derfor kunne hun ikke vide, hvilket af korsene, der var Jesu kors.

Senere blev Jesu Kors identificeret på foranledning af Macarius, der var patriark i 
Jerusalem. Det skete ved, at man afprøvede, om der skete undere ved de tre kors. 
Ved to at korsene skete ingen undere. Ved det tredje kors blev en døende kvinde 
helbredt ved at røre ved træet. Så mente man, at Jesu kors var fundet. 

Korset blev først æret af dronningen og hoffet. En folkemængde kom til for 
at ære korset på afstand. Patriarken stillede sig højt oppe og løftede korset op 
med hænderne. Folkemængden reagerede ved at råbe: ”Kyrie Eleison”. Denne 
begivenhed medførte, at man i alle kirker begyndte at fejre Det hellige Kors´ 
ophøjelse. Ved festen for Korsets Ophøjelse begynder den store faste i alle store 
klostre. Denne faste varer indtil påske. Denne faste blev indført af den hellige 
Benedikt, som levede fra ca. år. 480-547. Indtil da havde man i klostrene fastet 
hele året undtagen i påsketiden. Men den hellige Benedikt indførte en formildelse 
af denne faste. Han var imod overdrivelser. Den store faste indleder vintertiden i 
klostrene, hvor man lever lidt strengere.

Kilde: Tidsskriftet Ave Maria

Skt. Laurentii sogneblad, deadline
Nr. 4-2019 (december 2019, januar og februar 2020) er søndag  20. oktober.

Nr. 1-2019 (marts, april og maj 2019) er søndag 26. januar 2020.

Redaktionsgruppen består af: Pastor Mate, Ellen Margrethe Nelth,
Annette Plum, Ole-Chr. M. Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Pia Mærsk.
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Lægordener, der er repræsenteret i vor menighed

Anne Balleby OCDS

En del katolikker ønsker at binde sig til et katolsk fællesskab for at styrke deres 
vandring mod Gud. I Danmark er der flere af disse, som man kan læse om i Ka-
tolsk Vejviser.

Nogle bliver kaldet til at knytte sig til ordener. Sådanne fællesskaber kaldes 
lægordener. I Danmark har vi flere af disse. Mest kendte er Benediktineroblaterne, 
Birgittineroblaterne, Lægfransiskanerne og Sekularkarmeliterne.

Denne artikel skal læses som den første i en række artikler om de lægordener, 
der er repræsenteret i vor egen menighed. Det ville være fint, hvis der også kom 
artikler om tilknytning til andre lægfællesskaber i vor Kirke. 

De uskoede karmeliters sekularorden i Danmark, OCDS

Jeg lægger ud med sekularkarmeliterne. I vor menighed har vi to medlemmer. I 
hele Danmark er der på nuværende tidspunkt 36 medlemmer. De kalder sig De 
uskoede karmeliters sekularorden i Danmark. Uskoede kaldes de ikke, fordi de 
går uden sko på fødderne, men fordi de er en del af den karmelitiske orden, der 
blev grundlagt af Teresa af Avila i 1500-tallet. Hun reformerede ordenen, så at den 
fik lidt af den strenghed tilbage, som den havde oprindeligt. Snart fulgte brødrene 
under inspiration af Johannes af Korset. Ordenens begyndelse stammer fra 
Karmelbjerget i Det hellige land. Nogle kristne eremitter slog sig ned der og lev-
ede et liv i bøn og askese. De havde som ideal profeten Elias, som levede et en-
somt liv i ørkenen i bøn og askese. De kaldte sig Jomfru Maria af bjerget Karmels 
brødre, fordi de stillede sig under Jomfru Marias beskyttelse. Senere fik de en 
regel, og ordenen blev spredt ud over verden. Der findes nu både Uskoede og 
Skoede karmeliter. Denne artikel handler kun om de Uskoede. Ordenens munke, 
nonner og sekularer tilhører én og samme familie og har samme karisma. Der er 
naturligvis forskel på at leve den karisma i et kloster og ude i verden. Sekularerne 
lever et helt almindeligt liv, stifter familie, går på arbejde, går til frisør, køber tøj 

”Lad intet forvirre dig. Lad intet skræmme dig. 
Alt forgår. Gud er altid den samme. 
Tålmodighed opnår alt. 
Den som har Gud, vil opdage at intet mangler. 
Gud alene er nok. ” 

(Teresa af Avila)
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m.v., men de har forpligtet sig til at forsøge at leve med Gud i alt, hvad de gør. 
Det indebærer, at man søger et liv i bøn, enkelhed og stilhed. Sekularordenen  
forsøger at finde en balance i en karisme, der bygger på et eremitisk liv, men sam-
tidig har et apostolat i verden og i kirken. En blanding af profeten Elias´ askese og 
nidkærhed og Marias omsorg. 

Sekularkarmeliterne er dybt forankret i Kirken. Teresa af Avila udtalte, at hun 
var Kirkens datter.  For at blive optaget i sekularordenen, skal man have været 
praktiserende katolik i mindst 2 år.  Det er også et krav, at man lever i overens-
stemmelse med kirkens lære med hensyn til parforhold. Desuden må man ikke 
være fyldt 70 år. For at være sikker på, at man er kaldet til karmels sekularorden, 
skal man i mindst et halvt år før optagelse have forsøgt at leve det daglige liv 
som sekularkarmelit. Derefter følger 6 års oplæring, hvor der undervises ca. hver 
anden måned i Sankt Josefs Kloster i Hillerød. I den periode bliver man iklædt 
og aflægger først tidsbegrænset løfte og så endegyldigt løfte. Efter de 6 år er man 
stadig forpligtet til at deltage i fællesskabets møder ca. hver anden måned og en 
årlig ordensretræte. 

I Danmark er vi under jurisdiktion af Karmelitbrødrene i Norraby i Sverige, som 
også tilbyder os åndelig assistance. Vi har tæt tilknytning til karmeliterinderne i 
Sankt Josefs Karmel i Hillerød. 

Sekularkarmeliterne har også en hjemmeside. 

Den hedder: www.sekularkarmelit.dk

For at understøtte det liv, er der regler for det daglige liv:

Mindst ½ times indre bøn
Laudes og vesper (eventuelt komplet)
Åndelig læsning, fortrinsvis karmelitisk litteratur (mindst 2 timer om ugen)
Andagt til Jomfru Maria (Angelus, Rosenkrans f.eks.)
Gerne daglig messe
Regelmæssige skriftemål, gerne en gang om måneden.
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Sognekalender

September 2019

 
For undervisning til første kommunion og firmelsesundervisning 

 se hjemmesiden 
 

Der kan komme ændringer på grund af ny sognepræst.  
Find dem på sognets hjemmeside www.laurentiikirke.dk  

eller på opslag i kirken 
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Sognekalender

oktober 2019

For undervisning til første kommunion og firmelsesundervisning 
 se hjemmesiden 

 
Da der fortsat kan komme ændringer på grund af ny sognepræst, henvises også 

til sognets hjemmeside www.laurentiikirke.dk  
og opslag i kirken 
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For undervisning til første kommunion og firmelsesundervisning 

 se hjemmesiden 
 

Ændringer i månedsprogrammet vil kunne ses på sognets hjemmeside 
www.laurentiikirke.dk og på  opslag i kirken 

 

Sognekalender

November 2019
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Kirkens adresser

Skt. Laurentii kirke

Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk
Webside: www.laurentiikirke.dk

Sognepræst:
Mate Rada
Mobil: 71 72 79 08
E-mail: mate.radja@gmail.com
De Syges salvelse: Benyt 71 72 79 08

Menighedsrådsformand:
Pia Mærsk
Tlf: 22 47 72 97
E-mail: maersk@katolsk.dk

Sognekontor:
Kontortid: tirsdag til fredag, kl. 10-12 
Ellen Margrethe Nelth.
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Organist:
Ole Palmkvist Knudsen
Tlf. 51 34 09 17
E-mail: ole.p.knudsen@kabelnettet.dk

Faste gudstjenester og aktiviteter
Højmesse: Søndag kl. 9.00
Der er kirkekaffe efter messen.

Hverdagsmesse: 
Tirsdag og fredag kl. 17.00.
Ordets gudstjeneste: Torsdag kl. 17.00.
Skriftemål: Aftale med sognepræsten.

Religionsundervisning: 
Søndag kl. 9.00 
(begynder med messen).

Rosenkrans:  Onsdag kl. 16.30.

Eukaristisk tilbedelse: 
Fredag kl. 17.45.

Messe på polsk: Den 2. lørdag i 
måneden kl. 16.00. W każdą drugą 
sobotę miesiąca o godz. 16.00.

Messe på engelsk: Den 3. lørdag i 
måneden kl. 17.00. The 3rd Saturday in 
the month mass in English.


