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Messias – fredens Fyrste
Alle har brug for fred. En dyb fred. Ægte. Ikke kun
på overfladen.
Derfor siger Kristus: Fred efterlader jeg Jer, min
fred giver jeg Jer, jeg giver Jer ikke som verden
giver. (Johannes 14:27).
Der er så mange pacifister i verden, men kun få
fredsmænd. Få, der har Kristi fred indeni. Den eneste form for fred, som verden kender, er våbenhvile. Fravær af krig. En tid med stilhed, hvorefter
der angribes igen.
Den udbredte fred, som mennesker søger, er fred
uden konflikter. At flygte og undslippe fra svære
situationer. Forlade den tildelte mission. Individualistisk fred, hvor alt andet
sættes til side. Men denne form for fred gør os ikke glade. Tilfredse. Det er ikke
ægte fred.
Sandheden i vores væsen er at være i relation til hinanden. At lære at være sammen med andre.
Freden fra Kristus er ikke fravær af konflikt. Paulus siger til Efeserne: ”Thi han
er vor fred, han, der gjorde begge parter til eet, og nedrev det gærde, som
skiller, nemlig fjendskabet.” Ef 2,14. Det er ikke situationen, der giver os fred,
men at Kristus selv er vores fred, den fred, der opstod ved hans gave. En frugt af
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Helligånden. Én gave, der formåede
at nedrive gærdet – eller muren om
man vil - blandt mennesker.
Den Shalom, Messias bringer os,
er helt anderledes: Det er en velsignelse, der bringer lykke, integritet,
glæde. Den sande fred er at vide,
hvordan man skal være sammen med
andre. At vide, hvordan man skal
være sammen med Kristus. I ægte
fred hviler man på trods af alt.

3
5

Herrens Engel forkyndte os fred med
Messias’ fødsel: Til alle mennesker
med god vilje.
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Kære venner : Lad os ikke miste muligheden for at byde Kristus velkommen i vort hjem.
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God advent til alle
KRISTI FRED VÆRE ALTID MED JER
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Juletiden i kirken
Du finder mere om julens arrangementer på side 5, på sognets hjemmeside, på opslagstavlen i våbenhuset og de oplyses
under meddelelser ved messen
om søndagen.
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Meddelelser fra sognekontoret
Familiemesse, høstgudstjeneste
og høstauktion den 6. oktober
Under høstgudstjenesten velsignede
p. Mate de mange medbragte
madvarer og gaver.
Efter messen tog vi gaverne over i
menighedssalen, hvor de blev sat på
auktion. Vores organist Ole Palmkvist Knudsen var auktionarius. Ole
sørgede for, at vi hyggede os under
auktionen. Der kom 3.735 kr. ind
ved salget, og beløbet er sendt til
Caritas.

Tilmeldte elever til første kommunion og firmelse 2020
I skrivende stund er der tilmeldt 9 elever til første kommunions-undervisningen
og 9 elever til firmelses-undervisningen.

Afholdte KÆK-møder
Vi har holdt 2 arrangementer i KÆK. Lørdag den 28.september viste Jock lysbilleder fra sin deltagelse i verdens første Mongol Derby. Vi kom med på det vilde
ridt over Mongoliets stepper og hørte, hvordan det var at overnatte hos nomaderne.
Ulrik og Olga fortalte den 30. november om ”Dage i Mexico”. Det var spændende,
da Ulrik har arbejdet i Mexico, og Olga kommer fra Mexico.
Kom og vær med til møderne i KÆK. Det er gratis at deltage; men vi skiftes til at
tage kage med.

Særlige kollekter
Kollekten 25. august 2019 indbragte 1.343,50 kr. til Caritas.
Kollekten 22. september 2019 indbragte 2.356,00 kr. til Katolsk menighedspleje.
Kollekten 27. oktober 2019 indbragte 2.6651,00 kr. til verdensmissionen.

Antoniuspenge
Den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder ”Antonius Brød” eller ”Antoniuspenge”. De penge, der er i kirkebøssen, administreres
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af p. Mate, som giver dem til fattige, der har brug for hjælp. Du er velkommen til
at kontakte sognepræsten, hvis du kender nogen, der har brug for hjælp op til jul.

Den 1. søndag i advent er der luciaoptog
Messen kl. 9.00 indledes med, at børn fra Skt. Josefs skole går luciaoptog.

Adventslotteri
Traditionen tro vil der også i år være lotteri i adventstiden. Vi mødes i menighedssalen efter højmessen kl. 9. Den første søndag er der gløgg, kaffe, æbleskiver.
De tre sidste søndage i advent kan du købe kaffe og æbleskiver. Der er gevinster
både til børn og voksne. Kom og vær med til lotteriet.

Retræte med mulighed for skriftemål
Fredag den 13. december er der messe kl. 17. Kl. 17.30-19.30 er der retræte med
mulighed for skriftemål. Retræten er en god måde, hvor du i stilhed kan sidde og
tænke over julens budskab.

Julestjerner til kirken
Vores kirke er altid flot pyntet i juletiden. Menigheden plejer at bidrage til kirkens
udsmykning.
Du kan give penge eller en blomst (fx en julestjerne). Tal med Brenda eller Henning. Deadline er søndag den 22. december.

Reception julenat
Hvis du har lyst til at hjælpe med receptionen i menighedssalen den 24. december efter midnatsmessen samt oprydning efter receptionen må du gerne kontakte
Birthe Schultz, som har brug for en hjælpende hånd.

Blasiusvelsignelse
En velsignelse af halsen med ønske om et godt helbred her i vintertiden på den
hellige Blasius’ forbøn.
Velsignelsen tilbydes på kyndelmissedag, søndag den 2. februar 2020 efter familiemessen kl. 9.00.

Askeonsdag er den 26. februar 2020
Fastetiden begynder med askeonsdag. Messen med uddeling af aske er kl. 19:00.
P. Mate og Ellen Margrethe Birgitta Nelth
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Julens gudstjenester 2019
Tirsdag den 24. december, Juleaften
Kl. 15.00 Familiemesse med krybbespil
Kl. 23.00 Midnatsmesse.
Efter messen er der reception i menighedssalen
Onsdag den 25. december, 1. Juledag
Kl. 9.00 Højmesse
Torsdag den 26. december, 2. Juledag, Skt. Stefans Dag
Ingen messe
Søndag den 29. december, Den hellige familie, Jesus Maria og Josef
Kl. 9.00 Højmesse
Tirsdag den 31. december, Nytårsaftens dag
Ingen messe
Onsdag den 1. januar 2020, Nytårsdag, festen for Maria, Gudsmoder
Kl. 17.00 messe
Søndag den 5. januar 2020, Hellig Tre Konger
Kl. 9.00 Familiemesse.
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Hellig Tre Kongers Fejring
Søndag 12. januar kl.15:00
på Ledreborg Slot
En fejring for hele familien
Vi begynder med messe i Slotskirken kl.15.00,
hvor vi tager imod de Hellige Tre Konger.
Bagefter hyggeligt samvær med varm suppe, kaffe/the m.m. i Familiesalen
Alle, som har tid og lyst, må gerne bage en kage til kaffebordet.
Alle er velkomne
Pris: 40,- kr. pr. voksen deltager - Børn gratis

Bilerne bedes parkeret på P-pladsen
ved skoven/ hovedindgangen til Ledreborg.
Tilmelding senest torsdag den 9. januar 2020:
På plakaten i våbenhuset eller til: skt.laurentii@katolsk.dk.

KÆK
Katolsk Ældreklub
Klubben for alle ældre,
der har lyst til at deltage
Lørdag 25. januar kl. 14.30 i menighedssalen.
Jørgen Nybo Rasmussens foredrag har titlen Broder Jakob. Kongesøn, franciskaner, og missionær.
Annelise har sin guitar med, og vi begynder og slutter mødet med en sang.
Der er altid messe kl. 17.00 efter et KÆK arrangement.
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Selvstændige grupper m.v. – opslag i våbenhuset
Vores kristne, katolske kalender er omfattende, og der kommer mange til messe
hver søndag. Vi har en flok af frivillige, som støtter op om præsten og menigheden i hverdagen. Det virker. Så langt, så godt.
Ud over vore gudstjenester er der også et stigende antal aktiviteter, og med tiden
har vi fået adskillige selvstændige grupper, som vi gerne vil synliggøre mere for
hele menigheden.
Derfor får disse selvstændige grupper nu som et forsøg ”deres egen” opslagstavle
i våbenhuset. Her kan I se en oversigt over gruppernes navne, en kort orientering
om deres møder / aktiviteter samt fornavnet på de enkelte gruppers kontaktperson.
Grupperne er også velkomne til selv at sætte opslag op.
Derudover har vi en tavle, som vi kalder ”fælles opgaver og aktiviteter”. De
fælles ”opgaver” på denne tavle omfatter p.t. havearbejde og rengøring. Har du
tid, lyst og overskud til at give en hjælpende hånd med her, - fast eller bare en
gang imellem - er det den tavle, du skal se på.

Pia M.

Skt Nikolausfest i Sankt Laurentii Kirke
lørdag den 7. december 2019 kl. 16. 00
Alle børn i menigheden samt deres forældre
og bedsteforældre inviteres med deres familie
til Sankt Nikolausfest.
Kl. 16. 00: Messen celebreres på polsk og dansk
af p. Jacek og p. Mate.
Efter messen er der fællesspisning i menighedssalen.
Vi starter med brydning af brød og ønsker
hinanden God Jul - en polsk juletradition.
Alle tager noget med til det fælles bord.
Drikkevarer købes til lave priser.
Tilmelding senest søndag den 1. december
skrives på tilmeldingslisten i Våbenhuset eller
sendes til skt.laurentii@katolsk.dk.
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Fra Castellamonte til Roskilde
Vi har fået en ny logerende i præstegården fra
Italien.
Nærmere bestemt fra byen med det klingende
næsten pompøse navn, Castellamonte. Byen
ligger i Torino provinsen. Her blev der for knapt
41 år siden født en lille dreng, som efterfølgende
fik det, i kristen sammenhæng store navn Samuele, opkaldt efter profeten Samuel, der var sidste
regerende dommer i Israel. Han optræder i det
gl. Testamente i Samuels bog. Samuel omtales
med ærbødighed som profet både blandt jøder, i
Koranen og blandt kristne.
Omstændighederne ville, at vores Samuele næsten blev født til at blive præst.
Allerede som 6 årig oplevede han et kald. Han deltog i et møde, hvor også hans
brors gudfar deltog og samtidig var præstestuderende. Som 16-årig var Samuele
deltager i et såkaldt ungdoms verdensmøde i Rom, som optakt til et møde med
Paven. Under mødet spurgte man, om nogle af de unge deltagere kunne tænke sig
at blive uddannet til præst, og ja, næsten uden betænkning rejste Samuele sig op.
Det blev optakten til endnu flere møder. Som 18-årig blev han student, og samtidig havde han en lille drøm om at blive uddannet til indendørs designer, men det
blev præsteuddannelsen, der vandt. Senere blev han sendt til Præstekollegiet i
Vedbæk, hvor en del af uddannelsen skulle foregå, kun afbrudt af kortere besøg i
Rom, hvor man på Gregoriana Universitet skulle tjekke, om uddannelsesforløbet
gik planmæssigt.
Samuele taler perfekt dansk. Han husker, hvor svært det var i begyndelsen.
Som start på dansk undervisningen blev de unge studerende, der i øvrigt kom
fra mange forskellige lande, præsenteret for rigtig mange h-ord. Altså ord, der
begynder med et h, som de fleste udlændinge med et latinsk sprog i bagagen, har
mere end svært ved at udtale.
Praktikken blev tilbragt ved Skt. Ansgar Kirke i 2006, og den endelige præstevielse fandt sted i 2008. Undervejs har p. Samuele fungeret i Odense, og nu er han
udnævnt som sognepræst i Ringsted, og andenpræst i Næstved. Bopælen vil indtil
videre være her i Roskilde, hvor han også vil vikariere for p. Mate, hvis/når han
ikke er til rådighed.
oc
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Caritas’ arbejde i Jordan - adventsindsamling 2019
Konflikten i Syrien har på tragisk vis kostet ca. en halv million menneskeliv og splittet et helt land og tusindvis af familier ad. I nabolandet Jordan
kæmper mange af krigens flygtninge for at opretholde et trygt liv. Når du
giver din støtte til Caritas, er du med til at hjælpe disse flygtninge.
Jordan, Syriens nabo i syd, har taget imod en stor del af de syriske flygtninge. De
fleste bor i hovedstaden Amman, og over 90 procent af dem lever under fattigdomsgrænsen. Det er lykkedes dem at komme væk fra kampene i deres hjemland,
men de lever stadig et utrygt og usikkert liv.
Et umenneskeligt valg – mad eller medicin.
En stor del af de voksne lever med kroniske sygdomme,
men har ingen adgang til medicin eller andre sundhedsydelser. Og kun halvdelen af de gravide kvinder
har adgang til sygehusvæsnet. Det skyldes blandt andet,
at syriske flygtninge skal betale et brugergebyr for at
få lægehjælp, og det er de færreste, som har råd til det.
Mange har ikke engang råd til at betale busbilletten fra
deres hjem til hospitalet.
De mest udsatte familier står derfor ofte overfor at skulle vælge imellem livsnødvendig medicin og lægehjælp eller mad, og mødre til nyfødte kan ikke give deres
børn den behandling, de har brug for, når de bliver syge.
Caritas’ hjælp er afgørende
Behovet for hjælp er tydeligt, og derfor har Caritas i år valgt, at adventsindsamlingen skal hjælpe de mest udsatte familier fra Syrien.
Caritas er en af de største aktører blandt de organisationer, der støtter Jordans
sundhedsvæsen, og organisationens arbejde har afgørende betydning for både den
enkelte familie og for hele det jordanske sundhedssystem.
Caritas arbejder blandt andet for at styrke syriske flygtninges adgang til sundhed
og fødevaresikkerhed og driver syv sundhedscentre, som tilbyder lægekonsultationer og primære sundhedsydelser til de mest sårbare syriske flygtninge. Derudover omfatter indsatsen ambulante hospitalsundersøgelser og indlæggelser via et
tæt samarbejde med bl.a. katolske velgørenhedshospitaler. Desuden har hjælpearbejdet fokus på at støtte gravide kvinder med et trygt og sikkert forløb for dem
selv og deres nyfødte børn, både før, under og efter fødslen.
Du kan støtte adventsindsamlingen på www.caritas.dk eller MobilePay 61100.
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Birgittineroblaterne
Birgittineroblaterne er tilknyttet Birgittinerordenen i det nærmeste birgittinerkloster. I Danmark er det Sankt Birgitta Kloster, Habitaculum Mariae i Maribo.
Birgittineroblaterne er en katolsk sammenslutning af kvinder og mænd. De første
statutter for oblaterne blev godkendt af pave Pius XII i 1947. Oblaterne tilhører en
lægmandsgren af Den Allerhelligste Frelsers Orden eller Birgittinerordenen, som
den kaldes i daglig tale.
Den hellige Birgitta fra Sverige (1303-1373) var kaldet til at grundlægge et
kloster i Vadstena.
Birgitta var gift i 28 år med Ulf Gudmarsson til hans død i 1346. De fik sammen
8 børn, der blev opdraget til at være gode kristne. I 1346 testamenterede Kong
Magnus og dronning Blanche kongsgården i Vadstena til et kommende kloster.
Birgittas kloster i Vadstena blev dog først indviet i 1384. Birgitta rejste til Rom i
1349 for at få pavens godkendelse af sin klosterregel.
Først i 1370 opnåede Birgitta Pave Urban V´s
godkendelse af klosterregelen. Reglen blev
imidlertid godkendt som statutter efter Augustins
regel. I 1378 blev Birgittas klosterregel godkendt
i en fornyet form.
Ordenen som oprindeligt også omfattede et
munkekonvent ved siden af nonnernes, er grundet ”først og fremmest for kvinder” og til Jomfru
Marias ære. Det er abbedissen, der er den øverste
leder for klosteret. ”Jeg vil plante en ny vingård”,
siger Kristus til Birgitta (Reg.II).
Reglen foreskriver ydmyghed, kyskhed og fattigdom. Nonnerne levede i kontemplativ bøn
og i klausur, og deres kontakt med omverdenen
foregik efter fastlagte regler.
Birgittas orden hedder på latin Ordo Sanctissimi Salvatoris, det svarer på en måde
til, at Maria deltager i frelsen ved at sige ja til Helligåndens tilbud til hende om
at blive Frelserens moder. Dette bliver det symbolske budskab for et birgittinerkloster: Præsternes forstander betegner Skt. Peter, præsterne betegner apostlene,
abbedissen betegner Guds Moder Maria, og nonnerne og lægbrødrene betegner de
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72 disciple, som omtales i Lukas evangeliet. Kristus er alt i alle for både præster
og nonner. (Tore Nyberg. Foredrag i Askov den 26. juni 1992).
Anden halvdel af sit liv levede Birgitta i Rom. Her vandt hun stor berømmelse
som mystiker. Birgitta henvendte sig frygtløst til konger og paver med kritik
af deres skandaløse opførsel, politik mm. Hendes stemme høres den dag i dag
gennem de himmelske åbenbaringer og gennem de klostre, som hun inspirerede
til. I Danmark blev der grundlagt et birgittinerkloster i Maribo i 1416. Der blev
grundlagt et kloster i Mariager, og klostre i Tyskland, Polen, Holland, Belgien og
Nordfrankrig.
Den 7. oktober 1391 blev Birgitta af Vadstena helgenkåret i Rom, og i 1999 udnævntes hun til Europas skytshelgen.
Reformationen var et hårdt slag for Birgittinerklostrene, og kun få klostre overlevede.
I 1911 opstod i Rom et nyt skud på den gamle stamme. Elisabeth Hesselblad (1870
-1957) har genfortolket birgittinerordenens opgave og budskab i vor tid. Det lykkedes Elisabeth Hesselblad at generhverve ” Casa di Santa Brigida ” (Birgittas hus i
Rom) og at føre Birgittinerinderne tilbage til Norden efter reformationen, Djursholm
1923. I dag har ordenen 63 nonneklostre, der er placeret over hele jorden.
Moder Elisabeths initiativ blev officielt stadfæstet i Rom ved et dekret den 12.
september 1942.
Moder Elisabeth blev saligkåret af pave Johannes Paul II i 2000 og helgenkåret af
pave Frans i 2016.
Birgittineroblaterne tilhører denne gren af ordenen. Ordenen har en central ledelse
fra moderhuset ”Casa di Santa Brigida” i Rom. De danske oblater er tilknyttet
klosteret i Maribo, som blev indviet den 15. september 2006. Indvielsen fandt
sted knap 600 år efter indvielsen af det antikke kloster i Maribo i 1416. Den første
oblat blev optaget ca. en måned efter indvielsen, den 24. oktober 2006. Priorinden
i Maribo er også oblaternes priorinde. Der er udpeget en kontaktperson, som står
for kontakten mellem klosteret og oblaterne.
De birgittinske oblater søger at følge Kristi kaldelse til hellighed i forening med
den birgittinske ordensfamilie. Vi lever i hverdagen efter Birgittas ånd. Oblaternes
vigtigste forpligtigelse er deres helliggørelse i kærlighed i Bjergprædikens ånd
samt omvendelse og bod. Vi arbejder på vores helliggørelse ved at gøre Kristi
påskemysterium nærværende i os. Vi deltager ofte i fejringen af eukaristien. Vi reciterer Laudes og Vesper samt ordenens daglige bønner. Vi giver vores tro næring
ved bibellæsning, for at vores kærlighed til Kristus kan vokse.
Oblaterne skal følge den hellige Birgittas eksempel og holder mindet om Jomfru
Maria og bønnen til hende levende, da Maria er det vigtigste eksempel på troskab
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mod Guds ord. Vi ærer hende ved at forsøge at leve op til hendes dyder, først og
fremmest hendes tro, håb, kærlighed, lydighed og ydmyghed.
Det forudsættes, at oblaterne har et godt kendskab til den hellige Birgittas skrifter
og hendes spiritualitet.
Oblaterne skal også som søstrene bede for Kirkens enhed ”ut omnes sint unum”.
Nogle af oblaterne har gennem flere år stået for en årlig økumenisk birgittavandring i Maribo med deltagelse af den katolske præst i Maribo og præster fra
folkekirken. Vi starter i Engestofte Kirke, hvor det gamle alter fra den birgittinske
tid i Maribo befinder sig. Vi besøger Sankt Birgitta Kirke, Maribo Domkirke og
slutter vandringen med messe i klosterkirken hos birgittasøstrene.
Oblaterne holder møde ca. en gang om måneden under ledelse af priorinden. Sammenkomsterne består af fælles bøn, overvejelser over Herrens liv og ord, læsning
af den hellige Birgittas åbenbaringer, vi følger søstrenes tidebønner og deltager i
messen.
Som noget nyt holdt vi en stille retræte for oblaterne 2019 med emnet ”Den nye
vingård”. Vores retrætepræst var fader Lars Messerschmidt, som har et stort
kendskab til den hellige Birgitta. Vi hørte om baggrunden for og om den hellige
Frelsers ordensregel belyst ud fra Biblen. Vi lærte også at synge tidebønnerne.
Der var mulighed for personlig samtale eller skriftemål hos fader Lars.
Der er ”Nordisk riksmöte ” hvert tredje år. Det holdes på skift mellem de nordiske
lande. I år var vi i Åbo i Finland. Om tre år er det os, der står for ”riksmötet” i
Maribo. Det glæder vi os meget til.
Birgittaordenens motto ”amor meus crucifixus est ” (min kærlighed er korsfæstet)
tænker vi en del over.
I Maribo kloster er der statuer af den hellige Birgitta og Moder Elisabeth. Når vi
ser statuerne, mindes vi de to helgener, som har haft og har så afgørende betydning for orden og for vores liv.
Vi beder ofte Birgittas bøn: ”Herre, vis mig vejen og gøre mig villig til at vandre
den”. Bønnen har stor betydning for os, men vel også for mange andre katolikker.
E M Birgitta Nelth
O.Ss.S.
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Couple Group
Couple Group er hovedsagelig et tilbud, som vi giver til os selv og til de andre,
som vi deler denne stund med.
Som par og familie har vi brug for et ”rum”, hvor vi kan delagtiggøre andre i
vores daglige liv, vore glæder såvel som vores vanskeligheder. I Couple Group
finder vi dette ”rum” og delagtiggør hinanden på en ydmyg, glædesfyldt og venlig
måde. I vores travle dagligdag tager vi her tiden til at forholde os til os selv, vore
parforhold og familier i forhold til Gud og Hans vilje for hver af os.
Vi kan erfare, at vi ikke er alene, og at vi er brødre og søstre i Kristi Ånd. Vi har
forskellige historier at fortælle, men samme tørst efter dybere par-relationer såvel
som et dybere forhold til Gud.
Sammen med pastor Mate starter vi med en kort meditation over en tekst fra Bibelen, som vi forbinder til vores dagligdag.
Kom og vær med! Se mødedatoer på kalendersiderne siderne 17-19.
Couple Group er for alle par og familier fra 0 til 100 års ægteskab! International
og ”intergenerationsmæssig” delagtiggørelse er en styrke!
Benoit og Déborah

Skt. Laurentii sogneblad
Deadline for stof til nr. 1-2020, marts-maj, er søndag den 26. januar 2020.
Deadline for stof til nr. 2-2020, juni-august, er søndag den 26. april 2020.
Redaktionsgruppen består af: Pastor Mate, Annette Plum, Maria Alster,
Ellen Margrethe Nelth, Ove Christensen, Ole-Chr. M. Plum og Pia Mærsk.
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Skt. Lucius, Roskildes helgenpave
I året 1989 fik Roskilde første gang nogensinde besøg af en levende pave, nemlig
Johannes Paul 2. Men allerede i Middelalderen besad Domkirken en relikvie af
en pave fra Oldtiden, nemlig Sankt Lucius. Siden Harald Blåtand byggede kirken,
var den viet til Den hellige Treenighed, men efter at relikvien af paven omkring
år 1100 var erhvervet, blev den også viet til ham og ofte blot kaldt Sankt Lucius
Kirken.
Der findes kun få historiske kilder fra den tid, hvor Lucius var pave. Det var så
tidligt som fra 25. juni år 253 til 4. marts år 254, altså på den tid, hvor de romerske
kejsere stadig forfulgte og myrdede de kristne og ikke mindst paver og biskopper. Den mest righoldige bevarede kilde om Lucius er et brev, som biskoppen
og kirkefaderen Cyprian i Karthago skrev til ham. Han ønskede Lucius til lykke,
fordi han efter at være blevet fordrevet af kejser Gallus havde kunnet komme
tilbage til Rom under den nye kejser Valerian, der i begyndelsen var venligsindet
mod de kristne. Efter Lucius´ tid skiftede Valerian dog mening og blev en af de
værste kristenforfølgere. Det var i hans tid år 258, at Skt Laurentius blev martyr.
Skønt senere kilder også kaldte Lucius for martyr, er det næppe sandt. Som pave
var Lucius kendt for sin forsonlighed overfor svage kristne, der af angst for døden
havde ofret til afguderne og ligeledes overfor kættere, som angrede og søgte
genoptagelse i kirken. Andre påstod, at dette var en forkastelig slaphed.
Da Lucius døde, blev han gravsat i ”pavekrypten” i Calixtus-katakomben ved
Via Appia. I den første officielle pavefortegnelse ”Liber pontificalis” fra ca. år
532 står, at pave Lucius havde indviet 7 biskopper og helst havde 2 præster og 3
diakoner med sig, når han fremtrådte som pave. Gejstlige kald har været vigtige
for ham. Men Italien var fuld af politisk uro, og omkring år 800 belejrede Longobarderne byen Rom. Flere paver frygtede, at de ville plyndre og ødelægge
katakomberne. År 820 byggede pave Pascalis 1. en kirke på det sted, hvor Sankt
Cæcilia i sit eget hus var blevet martyr, nemlig ”Skt. Cæcilia in Trastevere”. Dertil
flyttede han så år 822 både Skt. Cecilias og paverne Urban 1.s og Lucius´ og flere
andres relikvier fra katakomberne, men åbenbart i uorden, så forskellige knogler
lå i samme helgenskrin.
Ifølge den danske Skt Lucius-legende var det netop sådan, da to domkirkepræster
(kanniker) ca. år 1100 rejste fra Roskilde til Rom for at bede paven om en relikvie til deres kirke. De blev venligt modtaget, det var måske af pave Paschalis
2. (1099 - 1118), der havde godkendt kong Knud den Helliges helgenkåring. Han
henviste dem til helgenskrinet i ”Skt Cæcilia in Trastevere”. Der skulle de selv
finde den rette relikvie. En af præsterne drømte om natten, at han så Skt. Lucius,
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som sagde, at det var ham, Gud havde valgt til at blive Roskildes værnehelgen. I
helgenskrinet ville de kunne kende hans hovedskal fra de andre ved, at den lyste
hvidligt. Det skete netop, som han havde drømt. Derefter kunne de vende tilbage
til Danmark med Skt. Lucius´ hovedskal ”indesluttet i et passende gemme”.
Kirken ”Sankt Cæcilia in Trastevere” ligger der endnu, men stærkt ombygget
siden 1100-tallet. I 1500-tallet blev Skt. Cæcilies grav åbnet og hendes relikvier
anbragt i en ny sarkofag, mens billedhuggeren Maderna skabte en smuk marmorfigur af hende. Denne figur ses nu under altret, mens sarkofagen er i krypten.
Men det helgenskrin, hvori Roskilde-præsterne kunne finde Lucius-relikvien, er
forsvundet.
På hjemrejsen må Roskilde-kannikerne være
kommet til Lübeck, hvorfra turen fortsatte
til søs. Under denne sørejse foregik ifølge
legenden den kendte episode, at en havdjævel
rejste et uvejr, der truede skibet med undergang. På hedensk vis trak besætningen nu lod
om, hvem der skulle ofre sit liv for at frelse
skibet. Det ramte præsten med relikvien. Han
dyppede Lucius-relikvien i en spand vand,
hældte det ud i havet og kunne derefter selv
gå på vandet. Havdjævelen udstødte et højt
skrig, forsvandt og viste sig aldrig mere.
Skt. Lucius-billedet på Oluf
Mortensens Kapel på
Roskilde Domkirkes nordside.

Sådanne historier om redning fra havsnød
fortælles også om andre helgener, f. eks. om
Skt Nicolaus og Skt Olav. Ligesom sagn
om trolde, der forgæves prøvede at ødelægge en kirke med stenkast eller ved at
begrave den med jord, handler disse legender om kristendommens sejr over det
gamle hedenskab.
Sankt Lucius blev nu sammen med Den hellige Treenighed Roskilde Domkirkes
værnehelgen. Det ældste skriftlige bevis findes i Ælnoths Krønike om Knud den
Hellige fra omkring 1120. ”Efter kong Svend Estridsens død blev han gravlagt
i Skt. Trinitatis og Skt. Lucii Kirke, opført i prægtigt murværk af den Svend,
der var biskop i dette stift” Omtrent fra samme tid er det segl, der blev afbildet i
forrige sogneblads artikel: ”Helgenkongens biskop Svend Normand”, hvor Skt.
Lucius våger over denne kirkes indgang.
Skt. Lucius blev virkelig Roskilde Domkirkes særlige helgen. Hans hjerneskal i
sit svøb, et fint broderet silkeklæde, blev anbragt i et gemme formet som en buste
prydet med guld og ædelsten og anbragt øverst på højaltertavlen. Hans dage 4.
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marts og 28. august blev næsten kun overgået af jul, påske og pinse som byens
største kirkefester. Relikvien blev anbragt i et særligt smykket gyldent skrin,
der under store processioner blev båret gennem byen. Ikke blot de gejstlige men
hele befolkningen deltog. I Roskilde men også i andre domkirker og i Sjællands
sognekirker fejrede man højtideligt de tilhørende messer og tidebønner. Dominikanernes kloster i Holbæk og cisterciensersøstrenes kloster på Rügen blev viet
Skt. Lucius. Biskop Jens Andersen Lodehat indrettede år 1420 dronning Margrethes gravsted i koret omgivet af kannikernes korstole med deres bibelske relieffer. Halvt skjult bag balustraden kan man endnu se, at indgangen mod nord har et
billede af Knud den Hellige, men mod syd af pave Sankt Lucius. I det katolske
Danmark netop de to helgener, der værnede henholdsvis stat og kirke. Biskop
Oluf Mortensen smykkede ca. 1470 nordsiden af sit sakristi med det billede af
Lucius, vi gengiver her. En stor del af Roskildes befolkning, både gejstlige og
lægfolk, hvoraf kendes 600 navne, tilhørte Sankt Lucius gildet.
Men Reformationen kom. Allerede under ”Grevens Fejde” (1534-1536) afkrævede
grev Christoffer Domkirkens rigdomme til at finansiere krigen. Katolicismens forsvarer karmeliten Poul Helgesen prøvede i et brev at hindre ham deri. Greven tabte
krigen til kong Christian 3., der straks efter Københavns fald natten til 12. august
1536 fængslede og afsatte de danske katolske biskopper og inddrog bispegodset.
Allerede 1537 fik kong Christian 3. indført den lutherske kirkeordning i Danmark.
Blandt dem, der sagde nej til at svigte deres tro, var flertallet af kannikerne i Roskilde. Men forgæves. Skønt kongen af æstetiske grunde forbød plyndring af domkirken, fik den nidkære lutherske biskop Peder Palladius 1538 lov til at ødelægge den
store statue af ”afguden” Sankt Lucius, der stod midt i domkirken.
Selve relikvien af Skt. Lucius lykkedes det at redde indtil 1685, da den blev afleveret til det ”Kongelige Kunstkammer”, senere til Nationalmuseet. Det var digteren
Thor Lange, der foreslog, at denne for katolikker vigtige relikvie blev overdraget
dem. Dette skete virkelig, dog kun som en ”deponering”. Biskop von Euch fik i 1908
udført et nyt busteformet relikviegemme. Det står nu til venstre på væggen i Skt.
Ansgars Domkirke overfor prædikestolen. I 2014 blev relikviens alder undersøgt i
en C-14 prøve. Den bekræftede, at hjerneskallen stammer fra oldtiden, men dog ca.
100 år efter pave Lucius´ tid. Men Nationalmuseets direktør hævdede i pressen, at
”Roskilde Domkirkes helligste relikvie var en fejltagelse”. Det var dog en forhastet
konklusion, for afvigelsen var mindre end de 10 %, der er fejlmargin ved denne art
analyser, og andre fejlkilder var helt forbigået. Teologisk fastslog kirken igen, at det
netop ikke er relikvien, men helgenen selv i sin himmel, man tror på og fejrer.
Litteratur: Den bedste bog er P. Hampton Frosell: ”Pave Lucius´ lange rejse”
København 1992.
Roskilde Skt. Martins (Mortens) dag 11. nov. 2019. Jørgen Nybo Rasmussen
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Sognekalender
December
December 2019
2019
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Sognekalender
Januar 2020
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Sognekalender
Februar 2020

Fastelavnfest 2020
Søndag 1. marts fejrer vi igen fastelavn for store og
små i menighedssalen efter familiemessen.
Se på hjemmesiden og på opslag i Våbenhuset, når
dagen nærmer sig.
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Kirkens adresser

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

Sognepræst:

Sognekontor:

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

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

Menighedsrådsformand:

Organist:

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

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.

Religionsundervisning:
Søndag kl. 9.00
(begynder med messen).
Rosenkrans: Onsdag kl. 16.30.

Skriftemål: Aftale med sognepræsten.

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.
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