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februar, marts, april, maj
At blive lille
Kære menighed.

Jeg vil gerne dele en historie med
Jer, som jeg læste for nylig.
Søster Miriam fra Betlehem, også
kaldet

Den

helgenkåret

lille
i

araber,

2015.

Hun

blev
var

analfabet. Et menneske skar halsen
over på hende, fordi hun ikke

ønskede at konvertere fra sin katolske tro. Historien beretter, at Vor
Frue samlede hende op fra gaden og bragte hende ind i et hus,
helede hendes sår og helbredte hende. Derefter oplevede den lille
arabiske kvinde en million ufattelige problemer. Endelig blev hun
karmelit og grundlagde karmeliternes klostre i Betlehem og
Nazareth. Gud gav hende utallige nådegaver. Den ene er helt
usædvanlig : En engel kom ind i hendes krop og så ud til at besidde
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hende. Hun havde levitationer og mange visioner. Under alt det
forblev hun lille. En lille dununge. Et lam.
Hun var usædvanlig på mange måder. Da hun syndede, oplevede hun
glæde, fordi hun følte Guds ubeskrivelige barmhjertighed. Hun er
kendt for at se, hvordan stolthed kan blive en stor nåde. Lad os høre
det: ”Mange helgener blev erklæret helgener netop på grund af
stolthed – det vil sige, at de kæmpede imod hele deres liv og gjorde
det modsatte af, hvad stoltheden opfordrede dem til. Når stoltheden
drev dem frem, vendte de tilbage; når de blev fristede til at ophøje sig
selv, ydmygede de sig selv; hvis de blev fristede til at åbne deres øjne,
lukkede de dem; og når de kunne komme til at tale, ville de lade være
med at gøre det. Det hele stammer fra stolthed; derfor er det godt at
have en fejl, der kan bekæmpes, det er en stor nåde.”
Fejlene er faktisk dydens motorer. Den lille arabiske kvinde beskrev
engang sig selv som rådden frugt. Hun satte frugten på bordet og tog
frøene ud. En gartner såede disse frø i jorden og efter et stykke tid
spirede et nyt frugttræ. Træet voksede og bar meget saftig frugt. I
stolthedens møg, er ydmyghedens frø skjult. For en gartner er alt
muligt.
Ifølge Den lille araber skræmmer djævelen os konstant med frygten
for at være hovmodige. Lad os høre det: ”Når du lever i tro og har
mulighed for at gøre noget for Herren, vil satan komme for at
overbevise dig om, at du er meget værd, at du gør alt godt, og at du
er hellig. Han vil bede dig om at opgive alt af frygt for at blive
hovmodig. Gennem denne fristelse ønsker han / fjenden at forhindre
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dig i at gøre noget godt, i at arbejde med dig selv for at opnå
fuldkommenhed, i at gøre generøse gerninger for Herren. Lyt ikke til
det. Bliv ved med at arbejde med det. Livet er kort.”
Her er et par af hendes tanker om forskellen mellem ydmyghed og
stolthed: ”En ydmyg sjæl er glad, glad og altid og overalt tilfreds. Den
sjæl betragtes som velsignet, og Herren bor i det menneskes hjerte for
evigt. Den hovmodige sjæl er anderledes. Alt irriterer en sådan
person, alt er hårdt, alt gør denne person ked af det. Hun eller han
bliver hurtigt sur og fornærmet. Alt er trist og alt er frastødende for
sådanne personer. De er fulde af kvaler i denne verden og den næste.
Herren sagde: "Se på ormene i jorden. Jo dybere de er begravet i
jorden, jo sikrere er det. En vild fugl, der flyver, dør af et skud. Når
frosten kommer, giver jorden ormen varme; når varmen kommer,
giver jorden den skygge.
Vær lille, vær lille som en orm i jorden. Vær lille, vær lille, bliv lille, så
moderen kan beskytte dig med sin vinge, ligesom en høne beskytter
sine unger. Vær lille... vær lille! Jesus vil beskytte dig.”
Lad os bede for hinanden
P. Mate
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Meddelelser fra sognekontoret
KÆK-møder
Fremover holdes KÆK-møderne om
fredagen og ikke som tidligere om
lørdagen.
I denne periode holdes der følgende KÆK-møder
fredag den 25. februar 2022 kl. 14:30
fredag den 29. april 2022 kl. 14:30
Der er messe kl. 17.00 efter KÆK-møderne
Emnerne til KÆK-møderne er omtalt andetsteds i sognebladet.

Februar
Blasiusvelsignelse: En velsignelse af halsen med ønske om et godt
helbred her i vintertiden på den hellige Blasius’ forbøn. Velsignelsen
tilbydes ved hverdagsmessen fredag den 4. februar kl. 17.00.
Fastelavnsfest søndag den 27. februar 2022 efter højmessen.
Vi glæder os til at se børnene udklædte som seje riddere, søde prinsesser, stærke superhelte og selvstændige indianerpiger eller meget
andet til festen, når de skal slå katten af tønden.

Marts
Askeonsdag indleder fastetiden. Fastetiden varer i 40 dage fra
Askeonsdag til Påskedag. I fastetiden opfordres vi til at bede, gøre
bod og faste.
Ved Askeonsdagsmessen den 2. marts 2022 får vi ved alteret tegnet
et kors på panden med aske fra det foregående års palmesøndags
palmegrene. Vi bruger buskbomgrene.
Asken symboliserer vores forgængelighed og kalder til omvendelse.
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April
Menighedsrådsvalg afholdes søndag den 3. april 2022.
Kom og stem til menighedsrådsvalget. Overvej også, om det er noget
for dig at stille op til valget.
Selve valghandlingen foregår i kirken efter messen. Se også opslag i
våbenhuset.
Palmesøndag den 10. april 2022, Kl. 9.00 går vi i palmeprocession fra
Sankt Ibs kirkeruin til Skt. Laurentii Kirke, hvor der er højmesse kl.
9.30.

Maj
Første Kommunion finder sted under messen
søndag den 1. maj. Kl. 9.30.
Det er børn fra menighederne i Roskilde, Køge og Ringsted, der skal
have 1. Kommunion.
Firmelse lørdag den 7. maj kl. 16.00.
Biskop Czeslaw Kozon firmer unge fra menighederne i Roskilde, Køge
og Ringsted.
Valfart til Åsebakken søndag den 29. maj 2022.
Ingen søndagsmesse i Skt. Laurentii Kirke
P. Mate Rada og Ellen Margrethe B. Nelth
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En hilsen fra p Gilberto

Billedet er taget ikke langt fra p Gilbertos barndoms hjemegn.

Kære alle,
Som mange af jer sikkert allerede ved, er jeg blevet udlånt til
menigheden på Lolland-Falster. Det har været en overraskelse for alle,
da de eventuelle forflyttelser plejer at ske efter sommerperioden.
Men vi må gøre Guds vilje. Blandt meget andet lærte Jesus også sine
disciple altid at være parate til at følge ham, hvorhen han end måtte
gå: ”Lad os gå andre steder hen, til landsbyerne heromkring, så jeg
også kan prædike dér” (Markus 1,38).” Kristus er kommet for at sætte
os alle i bevægelse. For at lære os altid at være parate til at stå op og
følge Ham. I de kommende måneder skal jeg nu være udlånt til Skt.
Josefs sogn på Lolland-Falster.
Jeg vil hermed vise min store taknemlighed over for alle jer. For al den
kærlighed, som I har vist mig, for den måde I har taget imod mig og
hjulpet mig til at føle mig hjemme i Roskilde. Må Gud belønne jer og
velsigne jer for det. Bed for mig.
P Gilberto
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Valg til Menighedsråd 2022

Der afholdes møde i menigheden søndag den 13 februar i Roskilde
lige efter søndagsmessen. Her har de opstillede kandidater mulighed
for at præsentere sig. Mødet ledes af formanden for Valgstyrelsen :
Simon Gjedde.
Efter messen søndag den 3. april 2022 holder vi valg af medlemmer til
Menighedsrådet. Efter valget konstituerer det nye Menighedsråd sig
og vælger en formand. Det nye Menighedsråd vælges for en 4-årig
periode. Menighedsrådet har besluttet, at vi udover præsten, som er
født medlem, fortsat ønsker 7 valgte medlemmer. Liste over opstillede
kandidater og deres skriftlige præsentation vil blive hængt op i
Våbenhuset.
Man er valgbar og kan tilmelde sig / stille op til valget, hvis man
opfylder følgende krav
•

Man er opført på valglisten, som udsendes af
bispekontoret den 28. januar 2022

•
•

Man betaler kirkeskat og vil være egnet til et offentligt
hverv i kirken
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Forslag om kandidater indsendes til formanden for den lokale
valgstyrelse Simon Gjedde, ledsaget af en erklæring om dels at være
villig til at modtage valg, dels at man er tilmeldt kirkeskatteordningen.
Erklæringer kan indhentes på Sognekontoret.
PRAKTISK INFORMATION OM VALGET PÅ VALGDAGEN
Venligst medring pas eller foto-ID ved valget.
Det er muligt at brevstemme ved henvendelse på Sognekontoret
senest den 1. april 2022.
Man kan stemme på 1-4 personer.

Valg til Pastoralråd
Efter valget udpeger de nye Menighedsråd i Køge og Roskilde et
medlem til Pastoralrådet.
Se øvrige praktiske oplysninger ved opslag i Våbenhuset.

Simon Gjedde
formand for Valgstyrelsen
e-mail:
simon_gjedde@hotmail.com
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Mindeord om vores far, Geert Frederiksen.

”Solen er så rød mor…” sang han for os, da vi var

Om aftenen den
29. november
2021 holdt vores
fars hjerte
uafvendeligt op
med at slå efter
89 år - og nogle
ganske få dages
sygeleje - på
denne dejlige
Jord. Vi sad
omkring ham,
hele hans store
familie, med mor,

livsmakkeren gennem 68 år, Birte, som I alle kender, i strømhvirvlernes
centrum, da han drog sit sidste suk, roligt og fredeligt.
Fra starten til slutningen af sit liv hørte far til i Skt. Laurentii Kirkes
menighed. Vores bedstemor, Kasparina, stammede fra Schweitz og
videregav sin katolske tro til sine 6 børn. Den og tilknytningen til livet
og kulturen omkring kirken var altid en levende del af far.
Som lille blev han taget med til messe, og senere som større barn, ung
og voksen deltog han bl.a. i ministrant-arbejdet. Vi har muntre billeder
af den unge Geert i page-kostume til Kristi Legemsfest-optog iført
hvide langstrømper, pluddershorts og fjerprydet baret ved siden af sin
ligeså udstyrede ven, Jubi, der egentlig hed Leon.
Far gik med stor glæde på Skt. Josefs Skole, der også dengang var tæt
forbundet med kirken, og han var ulveunge og spejder i Skt. Laurentii
Trop og Flok, der var Danmark første katolske spejdergruppe. Som
spejder fandt han fryden over at færdes i naturen med kammerater,
brænde små bål og snitte en finurlig ting af en pind, måske træning til
den store stage, han senere snittede til kirken, som stod så fint med
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levende flamme mod vest ved hans kistes hovedende den 10.
december 2021 under den sidste messe.
Som ung var far aktiv i K.U.K., Katolsk Ungdomsklub, hvor han blandt
mange andre livslange bekendtskaber også mødte vores mor, og det
er vi jo meget glade for. Senere har de to, mor og far, Birte og Geert,
været et trofast arbejdsmakkerpar i menighedens tjeneste. Begge
deltog de i arbejdet i haven omkring præstegården og i kirke og
menighedssal, mor var mest inde, gjorde rent, syede, malede og
rumsterede, mens far fældede træer, lagde fliser, anlagde bede og
var ukueligt praktisk. Far var også aktiv i Seniorklubben, da han kom
så langt, var med til at sørge for foredrag, oplæsninger og
arrangementer.
En stor glæde i vores fars menighedsliv var at være medlem af koret i
Skt. Laurentii Kirke. Vi har hørt mange anekdoter om oplevelser her,
og først de sidste få år af sit liv, da kroppen ikke var så smart længere,
skønt hovedets friskhed var indiskutabel, drog far ikke længere afsted
ved midnatstid juleaften til ”kortjeneste” efter middag, dans om træ,
gaver og ophedede småbørn. Det var aldrig en sur pligt, men en
hellignats magi, han gerne delte med dem, der ville med.
Det gjorde vi for sjældent, men blev aldrig bebrejdet. Det troede far
ikke på.
Alle måtte finde deres egen vej til Vorherre.
Vores far gjorde sig altid umage. Han skrev, sang, var praktisk og med
stor, stor humor forvaltede han sit pund på bedste vis.
Far efterlader sig hustru, 6 børn, 14 børnebørn – der alle deltog i hans
sidste arrangement – , 4½ oldebarn og en masse nevøer, niecer,
fætre, kusiner, venner og bekendte.
Tro findes. Håb findes. Og kærlighed. Disse tre.
Men størst af alt er kærligheden.
(Paulus’ Første Brev til Korinterne )
Inge Frederiksen ” … og skoven blev så sort”
11

Synodal Vandring

På initiativ af pave Frans er Den katolske Kirke startet på en ”synodal
proces”, der løber fra oktober 2021 til oktober 2023.
Tidsplan for processen
Senest den 1. maj 2022 har vi fra de enkelte menigheder mulighed
for at komme med forslag / tilbagemeldinger. Der bliver mulighed for
at besvare nogle spørgeskemaer. Der vil også blive givet mulighed for
at kunne afgive svarene online.
Derudover planlægger vi, at holde et møde i forbindelse med
kirkekaffe efter en søndagsmesse. Her har du også mulighed for at
komme med forslag både for overordnede emner, men også til at
benytte lejligheden til at komme med forslag og idéer til, hvad vi kan
arbejde på at gøre bedre i vort eget sogn. Dato følger ved opslag i
Våbenhuset og under Sognemeddelelser efter messen.
Det anbefales, at der i alle menigheder, udnævnes en kontaktperson,
som har ansvaret for at tage referat af det, der bliver diskuteret, og
for at melde det tilbage til synode-kontaktgruppen. Er du interesseret
i at være denne kontaktperson, beder vi dig venligst henvende dig på
Sognekontoret eller til Pia.
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Fastelavnsfest
Søndag den 27. februar 2022
Der er fastelavnsfest med tøndeslagning for børnene efter
messen søndag den 27. februar 2022.

Der vil være kaffe og fastelavnsboller til alle og lidt ekstra
til børnene.

Vi håber at se nogle festligt udklædte børn
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☺

Nyt fra Bente Ørum,
Sankt Laurentii Kirkes repræsentant for Caritas.

Faste-indsamling til Caritas Danmark
Caritas foreslår hvert år via bispedømmet, at menighederne samler
ind i fastetiden.
Faste-indsamlingen starter askeonsdag, i år onsdag den 2. marts
2022.
Du har mulighed for at støtte Caritas ved at indbetale beløb via
Mobilepay 59585. Husk at anføre ”Caritas” i tekstfeltet. Vi overfører
derefter de samlede indbetalte beløb til Caritas efter påske.
Alternativt har du også mulighed for at betale et bidrag direkte via
Caritas’ hjemmeside www.caritas.dk og dermed opnå skattefradrag
af din indbetaling.
Caritas Danmark arbejder med udvikling og nødhjælp i otte lande i
Afrika og Asien i tæt samarbejde med lokalsamfundet. Caritas har
siden 1968 samlet ind til fattige og nødlidende i forbindelse med
fasten. I 2020 var det et solcelledrevet mikro-køkken til
flygtningefamilier i Uganda, og i 2021 var det cykler til børn i Burkina
Faso.
Caritas fejrer i år 75 års jubilæum.
Bente
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Himmelske Dage i Roskilde den 26.-29. maj 2022
En række arrangementer er ved at blive planlagt i Skt. Laurentii
Kirke i forbindelse med afholdelse af Himmelske Dage i Roskilde.
Nedenfor et foreløbigt indblik :
Fredag den 27. maj 2022
kl. 09:00 Morgenandagt ved Kardinal Anders Arborelius
kl. 14:30 ”Den hellige Birgittas betydning for Margrethe 1.”
v/ Beata Golubowski og Ellen Margrethe Birgitta Nelth.
Kl. 16:00 Vesper ved Biskop Czesław Kozon
Lørdag den 28. maj 2022
kl. 09:00 Morgenandagt v/Kardinal Cristóbal López Romero
Kl. 15:00 ”Johannes af Korset: en vejviser for vor tid på troens
vej”. v/ Eva Maria Nielsen
Kl. 16:00 Vesper ved sognepræst p Mate Rada
Vi holder Jer løbende opdaterede.
Se også Sognekalenderen og https://himmelskedage.dk/
16
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KÆK - Katolsk Ældre Klub
Alle er velkomne – uanset alder.
Vi mødes fredag kl. 14:30 fire gange årligt.
Kontaktperson Ellen Margrethe.

Møder i KÆK - kl. 14:30 i det nye undervisningslokale
Fredag den 25. februar 2022
Kaj V. Hansen holder foredrag om ’hvad kunst og
Bornholm har med hinanden at gøre’.
På Bornholm har kunstnere i over 100 år kunnet hente
inspiration til deres værker.
Her finder man stadig en betagende natur og byer med
bevarede huse, som ikke er ødelagt ved ’byfornyelse’.
Fredag den 29. april 2022
John Munro holder foredrag om Skotland mit
barndomshjem.
En introduktion til Skotland, dets traditioner og historie
samt nogle ligheder og forskelle med Danmark.
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Sankt Laurentii Kirkes VANDREGRUPPE
Vi fortsætter med vandreture
en lørdag hver måned i foråret 2022.
MØDETIDSPUNKT og - STED :
Vi mødes kl. 14:00 ved Kirken.
Nogle gange kører vi derfra ud et
sted, hvor vandreturen går ud fra.
Der vil så fald være mulighed for
samkørsel.
MEDBRING : Kaffe / forfriskning til eget brug, godt fodtøj
og humør
DATOER :
lørdag den 26. februar 2022
lørdag den 26. marts 2022
lørdag den 30. april 2022
lørdag den 14. maj 2022
Ret til ændringer forbeholdes.

Reminder:
Hvis du ønsker at deltage i vandreturene, beder vi dig
venligst kontakte Bente eller Sognekontoret, så får du en
mail et par dage før vandreturen. Ruterne er på ca. 4-5 km.
Vi glæder os til at være sammen.
Pia og Bente
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Have og vedligehold
Foråret venter om hjørnet. Det samme gør arbejdet dels i
præstegårdshaven og dels med vedligeholdelse af vore bygninger.
Der er sket meget de sidste år.
Haven foran kirken er helt forandret. Om aftenen er kirken nu belyst.
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Vi har fået en ny, fin opslagstavle, og buske og træer er kraftigt
beskåret. I foråret skulle vi gerne have forhaven plantet til med
blomster.

I inder-gården blev vinduer og døre malet port-grønne sidste efterår.
Vi har flyttet vores krydder-urtehave til inder-gården, og har
alverdens urter, vi kan bruge af ved vores arrangementer. Her drejer
det sig mest om vedligehold.
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Efter al den afstandtagen, vi har været igennem, kan man næsten
ikke forstå, at lige om lidt venter udelivet, både det praktiske med at
holde haven i orden, men også til de arrangementer og kirkekaffe
udendørs, vi holder af at holde sammen. Det hele hænger sammen.
I den kommende periode satser vi på at holde have- og
vedligeholdelsesdage
Lørdag, den 12. marts 2022
Lørdag, den 9. april 2022

Lørdag, den 7. maj 2022
Lørdag, den 21. maj 2022
Sæt kryds i kalenderen. Vi mødes lørdage kl. 9:00 til 12:00. Der er
formiddagskaffe kl.10:30.
Ret til ændringer forbeholdes.
Pia
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