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Kære sognebørn
Jeg kunne virkelig godt lide Pave Frans´ angelus fra
den 24. søndag, hvor han kommenterede evangeliet.
Dagens liturgi præsenterede os for tre
barmhjertighedslignelser (Luk 15, 4-32). De kaldes
sådan, fordi de viser Guds barmhjertige hjerte, en
Fader, der kommer for at lede efter os, hver gang vi er
fortabt. Faktisk har hovedpersonerne i lignelserne,
som repræsenterer Gud, hyrden, der har mistet et af
sine får, kvinden, der leder efter mønten og faderen til
den fortabte søn, et fælles aspekt: manglens uro - alle
tre er rastløse, fordi de mangler noget. Hvis de
regnede på det, kunne de være rolige og og tage sig af
de ting, de allerede havde.
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Sådan er Faderens hjerte imidlertid ikke. De, der elsker, bekymrer sig
om dem, der er savnet. De savner dem, der er fraværende. De leder
efter dem, der er fortabt. De venter på dem, der er gået deres vej.
Fordi Han ønsker, at ingen skal gå tabt. Gud er ikke tryg, når vi vender
os bort fra Ham. Herren skælver indeni. Han sætter sig i bevægelse,
beregner ikke tab og risiko og lider under manglen på elskede børn.
Lad os huske: Gud venter os altid med åbne arme uanset en
livssituation, hvor vi er fortabt. Vi beder Gud om, at vi kan efterligne
Ham i dette, have Guds «stil» til at tiltrække dem, der er langt fra
troen.
Må Herren velsigne jer alle sammen.
P Mate
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Meddelelser fra Sognekontoret
Oktober
Undervisning af første kommunion
og firmelse
Første kommunionsundervisningen og firmelsesundervisningen er nu godt i gang.
Indskrivning til første kommunion var den 4. september 2022 og for
firmelsesundervisningen den 11. september 2022.
Første kommunion bliver søndag den 14. maj 2023 kl. 9.30 og Firmelse bliver lørdag den 20. maj kl.16.00, for menighederne i Køge, Ringsted og Roskilde.
Høstgudstjeneste / høstfest søndag den 2. oktober
Se andetsteds i bladet.

Vi beder rosenkrans hver søndag i oktober måned
Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans
kl. 9 om søndagen før messen kl. 9.30. Sidste søndag, hvor vi beder
rosenkrans, er den 30. oktober.
KÆK møde
Se opslag andet steds i bladet.
Vær opmærksom på at møderne nu begynder kl. 15.00

November
Messe for de afdøde, alle helgen og andagt på Østre Kirkegård
Se separat indlæg andetsteds i bladet.
Adventsretræte med mulighed for skriftemål
Fredag den 25. november er der messe kl. 17.00. 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.
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Luciaoptog
Den første søndag i advent, 27. november går Skt. Josefs Skolebørnekor Luciaoptog i kirken før messen kl. 9.30.

December
Højmesse og Skt. Nikolaus Fest
Søndag den 11. december er der messe kl. 9:30, hvor Skt. Nicolaus
kommer på besøg under messen. Efter messen er der hygge / international kirkekaffe i menighedssalen.
Vi beder jer om at medbringe en ret gerne fra jeres hjemland, evt. en
sang eller leg.
Blomster / Julestjerner i kirken
Vores kirke er altid flot pyntet i juletiden. Menigheden inviteres til at
bidrage til kirkens blomsterudsmykning i juletiden. Du kan give en
blomst (fx en julestjerne), eller et beløb kontant eller indbetale via
Mobilepay nr. 59585. Hvis du bruger den sidste metode, beder vi dig
skrive ”blomster” i tekstfeltet. Tal med Henning, Beata eller en anden
sakristan.Deadline er søndag den 18. december.
Reception julenat
Vi har brug for hjælp til receptionen i menighedssalen den 24. december efter messen kl. 23. samt oprydning efter receptionen Hvis du
har lyst til at give en hånd med, så kontakt Katrin.

Januar
Hellig Tre Konger
Søndag den 8. januar 2023 kommer De 3 hellige Konger på besøg i
vores kirke.
KÆK møde
Se opslag andet steds i bladet.
Vær opmærksom på at møderne nu begynder kl. 15.00
P. Mate og Ellen Margrethe Birgitta
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Ny andenpræst
Som bekendt flyttede pastor Gilberto Vinciguerra i januar til Nykøbing
Falster for at blive konstitueret sognepræst for Sct. Josef menighed
på Lolland-Falster. Som ny andenpræst i Roskilde er p Roberto Oliverio, hidtil andenpræst i Tåstrup, nu udnævnt. Udnævnelsen som andenpræst gælder kun Roskilde, men pastor Roberto står efter pastor
Mates dispositioner også til rådighed for menighederne i Ringsted og
Køge. Desuden beholder p Roberto ansvaret for ”Missio ad Gentes” i
Brøndby Strand. Udnævnelsen er gældende fra 1. august 2022.

Status : Renovering af Præstegården og Kirken
Under Malik-stormen i januar løsrev nogle tagplader sig, og nogle af
dem faldt ned i forbindelse med renoveringen. Skaden er nu udbedret.
I
forårsmånederne fik vi takket være Kjeld, Annelise og Jan plantet roser i alle farver i forhaven ved Kirken. De blomstrer stadig flot, ikke
mindst p.g.a. fælles pleje af flere i menigheden – se roserne på forsiden af dette sogneblad.
I skolens sommerferieperiode blev taget på præstegården foreløbigt
gennemgået og tættet. I samme forbindelse blev tagrender og nedløbsrør renset. Det er fortsat planen at foretage en mere gennemgribende renovering af taget og facaden.
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Indsamling nr. 1049 fortsætter …
Uden en god økonomi går det ikke. Vi fortsætter med indsamling nr.
1049 til brug for renovering af præstegården, tag, facade m.v. Hvis du
ønsker at bidrage til indsamlingen i dette skatteår, beder vi dig venligst
henvende dig, så sørger vi for, at det indbetalte beløb ( max op til DKK
17.000 ) trækkes fra i din skat. Alle bidrag modtages med stor taknemmelighed.

Betaling af kirkeskat er også vigtig a.h.t. den daglige drift . .
ikke kun for din egen skyld, for din families skyld, men til glæde og
gavn for hele vores menighed, for vores kirke og for vores præster.
Vore medlemmer kommer fra mange forskellige lande, og bagved ligger der mange forskellige kulturer. Her i Danmark er det sådan, at man
betaler kirkeskat til den kirke, man tilhører. Hvis man ikke aktivt selv
gør noget for at få tingene bragt i orden, bliver man automatisk registreret som tilhørende Folkekirken, d.v.s. den protestantiske kirke.
Som katolik skal du selv aktivt gøre noget for at være rigtigt registreret,
og for at ændre din betaling af kirkeskat til Den katolske Kirke. Hvis du
er i tvivl om, om du er registreret rigtigt, er du velkommen til at kontakte Sognekontoret, så hjælper vi med eventuelt at få det rettet.
I efteråret sender vi breve ud til de af Jer, som ikke betaler kirkeskat til
Den katolske Kirke. Hvis du modtager et sådant brev, er du ikke registreret korrekt, og i så fald beder vi dig henvende dig på Sognekontoret, så hjælper vi dig med at blive rigtigt registreret.
Pia
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Oktober er rosenkransens måned
Den 7. oktober fejrer vi hvert år festen for Vor frue af Rosenkransen.
Ikke alle ved, at festen bunder i et søslag. Den 7. oktober 1571 sejlede
en kristen flåde ud for at kæmpe mod den overmægtige tyrkiske flåde om flådemagten i Middelhavet. Skibene blev ført frem med årer.
Et vældigt søslag udspillede sig samme dag udenfor den græske by
Lepanto i det Ioniske hav. Den kristne flåde var organiseret af pave
Pius V, som havde opfordret alle til at bede rosenkransen for flåden.
Flere steder gik mennesker i procession, mens de bad rosenkrans for
den kristne flåde. Imod alle odds vandt den kristne flåde slaget og sejren blev tilskrevet hjælpen fra Jomfru Maria.
Efter at festen for Vor frue af Rosenkransen var indstiftet, blev hele
oktober måned udnævnt til Rosenkransens måned.
I vor menighed samles nogle få mennesker foran tabernaklet hver
onsdag kl. 16.30 for at bede rosenkransen sammen. Rosenkransens
måned kan forhåbentlig inspirere flere til at deltage i denne bøn. Det
er nok den mest populære bøn i Den katolske kirke. Hvor man end
kommer i verden, kan man finde mennesker, der beder rosenkransen.
Ingen går tomhændet fra denne bøn, hvor Jomfru Marias omsorg fornemmes på en særlig måde.
I oktober måned er der desuden fælles rosenkransbøn hver søndag
kl. 9 før messen.
Hvis man ikke er så kendt med rosenkransbønnen, kan man finde et
lille hæfte om den på hylden ved indgangen til kirken eller se i Lovsang.
Anne
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Høstmesse.
Søndag d. 2. oktober kl. 9:30

Du er velkommen til at tage en gave
med til høstmessen og sætte den
foran alteret inden messen.
Det kan være noget du
har høstet i din have,
noget du selv har
lavet, eller noget du
har købt.

Efter messen sættes gaverne på auktion i menighedssalen i forbindelse med kirkekaffen.
Overskuddet fra høstauktionen går i år til Sankt Vincent Grupperne.
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Alle Sjæle
Fredag den 4. november, messe for afdøde kl. 18:00
Messen afsluttes med udstilling af Det helligste sakramente,
tilbedelse og rosenkrans
Midt i oktober lægges bogen til indskrivning af navne på de afdøde
frem på bordet bag i kirken.
Navnene på de afdøde læses ikke op, men vi beder for dem under
messen.

Alle Helgen
Søndag den 6. november, højmesse i Kirken kl. 9:30
og andagt på Østre Kirkegård kl. 11:00
Vi mødes i den katolske afdeling.
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Møder i KÆK
Fredag den 21. oktober 2022 kl. 15:00
Pia fortæller om at være
”Bosat med familien i Mellemøsten”
Der er messe kl.17.00

Fredag den 27. januar 2023 kl. 15:00
Knud Torm fortæller om
”Fremstillinger af Jomfru Marias liv
i dansk middelalderkunst”.
Der er messe kl. 17.00
Kontaktperson Ellen Margrethe
Alle er velkomne
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JULENS MESSER
Lørdag den 24. december 2022
Børnemesse kl. 15:00
Midnatsmesse kl. 23:00
muligvis efterfølgende reception i menighedssalen
Søndag den 25. december 2022
Juledag – Herrens fødsel
Højmesse
kl. 9:30

Mandag den 26. december 2022
Den Hellige Stefanus
Messe kl. 17::00
Lørdag den 31. december: Nytårsaften
Ingen messe
Søndag den 8. januar 2023
Hellig Tre Konger
Højmesse
kl. 9:30
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Fejring af Hellig Tre Konger

Søndag den 8. januar 2023 kl. 9:30
fejrer vi Hellig Tre Konger under familiemessen
i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde
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Hvor er de unge?

Jeg har ikke set eller hørt før, at Claude tager ordet i kirken, og
opfordrer de unge til at komme frem og tage ansvar og deltage i
søndagsmessen. Der var også en lille opfordring til forældrene om at
øve indflydelse. Claudes opfordring blev besvaret med applaus.
Dejligt, at kirkens grand old man tog det initiativ, som vi sikkert er
flere der kun kan nikke anerkendende til.
Efterfølgende tog jeg en lille snak med Claude om nødvendigheden af,
at menighedsrådet vil tage opfordringen op, og undersøge
muligheden for etablering af et egentlig ungdomsarbejde. Det er som
om, at når børnene og de unge har lært at gå, går de andre steder
hen. De kommer kun sjældent til søndagsmesse. Dagen i dag den 4.
september er ifølge Katolsk Orienterings (side 14) omtale af, at
messen denne dag, også er ”Bededag for bispedømmets børne- og
ungdomsarbejde”.
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Vi forlod kirken, for som Claude sagde, vi skal over og have en kop
kaffe. Lidt socialt samvær, inden vi spredes for alle vinde. Vores grand
old man har altid haft en tæt tilknytning til kirken. Ja, han har sågar
boet oppe under taget i klosterbygningen i Montfortanernes tid, og
flyttede først ud, da Franciskanerne ankom og skulle bruge hele
bygningen. Claude har altid været en skattet medarbejder i kirken.
Utallige er de ting, han har arbejdet med. Han har været kirketjener,
han hev i tovværket, når klokkerne skulle bimle. Det var før
ringningen blev automatiseret via en lille computer. Som skoleknægt
gik Claude i Skt. Josef skole, som på den tid var en kostskole. Eleverne
sov på sovesale, pigerne ovre på den anden side af Frederiksborgvej,
drengene sov i det rum, hvor vi søndag efter søndag drikker
kirkekaffe. Så på en måde er Claude altid hjemme. Sommerferien blev
holdt på Ledreborg slot.
Efter skoletiden var Claude en periode i Frankrig, hvor hans bror
boede. Senere kom han tilbage og arbejdede med glasmosaik i
København. Men Skt. Laurentii Kirke trak i ham, her føler han, at han
er hjemme, så tiden i hovedstaden blev kort. Hovedbeskæftigelsen i
kirken var og er havearbejde, og man kan stadig se ham bruge
hakkejern og rive rundt om kirken. I en periode var han også gartner
på Skt. Maria hospital. Går man Claude på klingen, bedyrer han, at
han er træt og for gammel til havearbejde, alligevel har han svært ved
at lade være. Claude er 86 år gammel, så der er ikke noget at sige til,
at han i sommers med bar overkrop og sved på panden trængte til at
puste ud efter vel udført arbejde.
OC
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Rejse for Menigheden i foråret 2023
Vi har talt om, at det kunne være en stor oplevelse at foretage en rejse sammen. Længe har det ikke været muligt, men nu lysner det - endelig. ☺
Vi arbejder sideløbende med følgende 2 forslag:
Det første forslag vedrører en rejse til Medjugorje, Dubrovnik og
Split i foråret 2023.

George har udfærdiget et foreløbigt program, som vi lægger frem i
kirken. Du kan også få det tilsendt ved at skrive til Sognekontoret. Perioden for turen til Kroatien er i George’s foreløbige program sat til
mandag den 15. – søndag 21. maj 2023, men datoen er endnu ikke
helt fastlagt.
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Det andet forslag er en tur til Rom, - måske længere fremme. Datoen
og programmet til dette forslag er ikke fastlagt endnu.

For nylig var der mulighed for at høre Simons foredrag om ”Det
ukendte Rom”. Simon har stor erfaring med rejser til Rom, så programmet til denne rejse vil ikke blive til steder, man normalt besøger
på en turistrejse.
Giv meget gerne besked Sognekontoret, hvis du er interesseret og
gerne vil høre mere, når vi kommer længere frem i planlægningerne.
Det er ganske uforpligtende. I første omgang ønsker vi blot at stikke
en finger i jorden for at høre, om og hvor mange interesserede, der
er.
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