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Et ord fra sognepræsten...
Det er ikke altid nemt, at blive ældre,
men det kan også bringe nogle velsignelser med sig. Jeg tænker på en tale,
som pave Johannes Paul I holdt i løbet
af sine få dage som pave i 1978. Én
dag sagde paven:
For at være et godt menneske,
skal man lære at betragte Gud
som sin mor. Gud er vor mor.
Jeg skammer mig ikke over at
føle mig som et lille barn foran
sin mor. Man tror på sin mor.
Men Gud kalder os til at følge
budene. Det højeste bud er: du
må elske Gud og næsten. Men
de andre bud – de ti bud – lærer
os, hvordan vi elsker Gud og
næsten.
De ti bud er en del af menneskets natur. En mand gik til bilforhandleren for at købe en ny,
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dyr bil. Bilforhandleren fortalte
fort. på s. 2

ham: Den bil, du ønsker at købe, er dyr i drift men en fornøjelse at
køre i. Du må kun købe kvalitetsbenzin til den, og husk at skifte
motorolie med jævnt mellemrum. Men manden sagde: Jeg kan
ikke lide benzin og jeg føler mig kaldet til en alternativ livsstil. Jeg
vil give bilen den fineste champagne at køre på og den fineste kaviar i stedet for den grimme, stygge motorolie. Bilforhandleren svarede: Som du vil – men jeg gider ikke høre på din jammer, når bilen
går i stå.
Noget lignende sagde Gud til os: jeg har skabt mennesket godt,
men min skabning kræver, at mennesker behandler hinanden ordentligt.
Desværre gør vi det ikke altid. Som biskop af Venedig besøgte jeg
en ældre dame på plejehjemmet.
- Hvordan går det?, spurgte jeg.
- Maden er god nok, svarede hun.
- Og varmen? Er plejehjemmet varmt nok?
- Ja, det er det.
- Så du er tilfreds?
- Aldeles nej!, svarede hun, og begyndte næsten at græde.
- Hvad fejler du så?, spurgte jeg.
- Min svigerdatter og min søn, de besøger mig aldrig. Jeg vil så
gerne se mine børnebørn!
Mad og varme er ikke nok! Vi må pleje hele mennesket! Vi må
ikke tænke på de gamle som noget, der engang var vigtigt. De er
vidunderlige mennesker, som er vigtige her og nu. Og denne pleje,
denne respekt, denne kærlighed, kræver ydmyghed. Det kræver
ikke, at man er den perfekte søn eller den fuldkomne mor, den kræver kun lidt ydmyghed.
Vi kan lære ydmyghed fra de meget unge, som skal passes. Og fra
de meget gamle, som ikke mere har deres fulde kraft. Og fra syndere, som hver på sin egen måde har noget at lære os, også når disse
svage mennesker ikke synes at lære noget selv. Hvis jeg kunne anbefale kun en tekst fra Bibelen, så2 var de Jesu ord: lær af mig, for jeg
er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Det er farligt, hvad jeg nu skal sige,

og måske er det vranglære, men jeg vil sige det alligevel: Herren
elsker ydmyghed så meget, at han måske sommetider tillader store
synder. Og hvorfor? I håbet om, at synden vil lære synderen ydmyghed. Det er svært at bilde sig ind, at man næsten er en engel,
når man er skyldig i en stor synd. Man får øje for det menneskelige.
Hvis du altså ikke har æret din far og din mor og de andre gamle
mennesker, må du ikke give op. I velsignet ydmyghed kan du sige,
jeg er kun en synder, men nu vil jeg gøre, hvad jeg kan. De gamle
er jo kirkens rigdom.
Med disse pavens ord takker jeg af hjertet for den rigdom, som menighedens ældre medlemmer er for os.

Hjertens fred og fryd,

p. Bob
MEDDELELSER
RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 17. FEBRUAR 2009






Birte Just Kjølby blev konstitueret som medlem af menighedsrådet i stedet for
Ricard Farina, som måtte trække sig af for at få sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.
Menighedsrådet godkendte regnskabet for 2008 og budgettet for 2009.
Underskuddet på regnskabet for 2008 blev på ca. 54.000 kr. (jfr. S. 13)
Breve til indsamling af midler til dækning af udgifter til maling af kirken og
det nye lydanlæg udsendes til sognets medlemmer i begyndelsen af marts.



Der blev planlagt at udsende skattebreve i uge 22, uge 35 og uge 49.



Sct. Josefs Børnehave
Man drøftede to problemstillinger:
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1. Sikring af børnehavens katolske identitet.
2. Struktur, drift og forhold til kommunen.

Ad 1. Menighedsrådet var enigt i, at den katolske identitet i børnehaven skal
bevares i overensstemmelse med børnehavens vedtægter § 2 stk. 2. ”Med udgangspunkt i det kristne katolske livssyn er det målsætningen for børnehaven at
give børnene værdier og holdninger, så de opdrages til demokrati og frihed under
ansvar, rummelighed, ligeværd og respekt, hensynsfuldhed og omsorg”.
Ad. 2. Roskilde Kommune er ved at udarbejde en helt ny struktur på daginstitutionsområdet med henblik på besparelser. I de nye strukturplaner er menighedsrådets overordnede interesse, at Sct. Josefs børnehave ikke mister sin egen identitet, og at bestyrelsen ikke frarøves sin uafhængighed.





Der blev nedsat en gruppe, som skal stå for planlægningen af sognepræstens
50 års fødselsdag den 23. oktober.
Der blev udarbejdet en plan for gudstjenestefejring i perioden med stillads i
kirken (Omtalt andetsteds i bladet).

RESUME AF EKSTRAORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDE
DEN 22. FEBRUAR 2009
Menighedsrådet udpegede Anton Englert som sognets repræsentant for Sct. Josef
Børnehaves bestyrelse.
Menighedsrådet takkede samtidig Anne Lise Nielsen for et engageret arbejde i
børnehavens bestyrelse, hvor ikke mindst spørgsmålet om den katolske identitet
har været på dagsordenen.
fortsættes på s. 6
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FASTEN 2009
Fasten begyndte Askeonsdag, den 25. februar
og varer frem til Skærtorsdag aften, den 9. april.
Derefter begynder det hellige påske triduum.
OBS: Alle gudstjenester finder sted i menighedssalen indtil kirken
igen er klar til brug.
Der er messe hver søndag kl. 8:30 og 10:00.
Den 1. marts og den 5. april er der også messe i Ledreborg Slotskapel
kl. 17:00.
Fastetid er kirkefolkets forberedelsestid. Vi gør os klar til påske, klar til
opstandelsen, klar til forsoningen, klar til dåben, klar til kærligheden, klar til
livet. Kirken fejrer hverken dåb eller ægtevielser i fasten; vi synger hverken
Gloria eller Halleluja. 40 dages tilbageholdenhed baner vejen for påskens
overdådige glæde. For flere oplysninger om den katolske kirkes tradition om
bod og faste i fastetiden, jfr. bispedømmets meddelelser på www.katolsk.dk.
Diakon Kaare Nielsen har forberedt en kort betragtning eller meditation til
hver dag i fasten. De kan læses på http://
diakonkaarenielsen.wordpress.com/

Festen for Herrens Bebudelse er onsdag, den 25. marts.
Messen er kl. 17:00 i menighedssalen.
Palmesøndag er den 5. april.
Der er messe kl. 8:30 (med den lille palmeprocession)
og kl. 10:00 (med den store procession).
Kl. 10:00 samles vi i Sct. Ibs Kirke Ruin, Frederiksborgvej og på hjørnet
af Sct. Ibsvej.
Derfra går processionen op til Skt. Laurentii Kirke – hvis kirken er klar
til brug efter ombygningen!
(Liturgiudvalget har udtænkt en ”Plan B” hvis ikke!)
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RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDET DEN 3. MARTS 2009








Kirkens renovering går godt. Håndværkerne er et par dage foran planen. Den
3. marts var håndværkerne gået i gang med at reparere murværket inde i
kirken.
Nina Marie Lassen havde sammen med børnehavens bestyrelse deltaget i et
møde med medlemmer af Roskilde Kommunes Skole- og Børnehaveudvalg.
Formålet med mødet var at få afklaret situation, status og synspunkter omkring Sct. Josef Børnehave på baggrund af det røre, der havde været om børnehaven. Der er ekstraordinær forældremøde i børnehaven den 11. marts,
hvor alle forældrerepræsentanterne er på valg.
Menighedsrådet holder stormøde med menigheden tirsdag den 19. maj. kl.
19:00. Formen for den årlige afrapportering blev drøftet.
Birte Frederiksen er nu menighedsrådets repræsentant i Liturgiudvalget.

ORDETS BRYDELSE
Bibellæsningsgruppen fortsætter. Ordets Brydelse mødes hver anden mandag
hos Judith Sandager Jeppesen, Roskilde Kloster, Skt. Peders Stræde 8 B kl.
19:30. Vi læser og drøfter læsningerne til den kommende søndag. Det oplever
vi både som en personlig fordybelse og en udmærket måde hvorpå man kan forberede sig til menighedens gudstjeneste. Møder i de kommende uger er den 16.
og 30. marts, den 27. april, den 11. og 25. maj, den 8. og 22. juni 2009.

FORDYBELSE FOR VOKSNE: JOHANNESEVANGELIET FOR
VIDEREGÅENDE

En forberedelse til påskens mysterium midt i fastetiden: i løbet af 3 onsdag aftener kl. 19:30 gennemgår vi det stykke fra Johannesevangeliet, som
læses til messen den kommende søndag.
den 11. marts – Jesus og kvinden ved brønden
den 18. marts – Jesus og den blindfødte mand
den 25. marts - Lazarus
Metoden kendes
fra VIK. Alle er velkomne, tilmel6
ding bedes (så vi kan være forberedt). Det foregår
i VIK Stuen.

PÅSKE
Skærtorsdag – den 9. april 2009 – messe kl. 17:00
Den højtidelige fest til minde om Jesu sidste nadver med apostlene, hvor han
vaskede deres fødder og indstiftede eukaristien. Messen med fodtvætningen
er kl. 17:00. Derefter er der stille tilbedelse og medatitativ bøn i
tidebønskapellet frem til komplet (natbøn) kl. 21:00.
Langfredag – den 10. april – andagt kl. 15:00
Langfredag er den eneste dag om året, hvor man aldrig fejrer en messe.
Korsfæstelsens andagt er kl. 15:00. Pater Bob vil være til rådighed til
skriftemål fra ca. kl. 13:00 den dag.
Påskelørdag – den 11. april – velsignelse af påskebrødet kl. 11:00
Forskellige familier har forskellige traditioner for velsignelsen af mad før
påske: velsignelse af et særligt påskebrød, af de farvede påskeæg, af familiens
festlige påskemad, af madvarer, der uddeles til de fattige. Ceremonien foregår
på forskellige sprog. Katolikker opfordres også til at tage vievand med hjem
fra påskenats vigilie til velsignelse af familiens påskebord.
Påskevigilie – kl. 23:00
Årets største messe – model for alle andre gudstjenester – begynder hos os en
time før midnat med påskebålet på fortovet udenfor kirken. Efter indvielsen af
påskelyset og dåbsvandet hører vi de 7 læsninger. Med sang og glæde
indleder vi nadverens liturgi og den højtidelige bortsendelse.
Påskemorgen – den 12. april 2009 – kl. 10:00
Man kan også fejre Herrens opstandelse med messen påskemorgen kl. 10:00.
Nota bene: der er ingen messe kl. 8:30 påske morgen.
Påskeugen
Der er messe mandag i påskeugen, den 13. april kl. 10:00.
Derefter tager sognepræsten på retræte i Assisi i Italien frem til den 25. april
sammen med mange hundrede franciskanere fra hele verden. Mens p. Bob er
bortrejst holder menigheden en ordets gudstjeneste hver tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag kl. 17:00 i kirken.
Der er den almindelige søndagsmesse den 19. april kl. 10:00. Men der er
ingen messe kl. 8:30 denne dag.
Kristi Himmelfart – torsdag den 21. maj – messe kl. 17:00
10 dage før pinse fejres Jesu Kristi himmelske (på græsk kosmiske) eksistens.
Pinse – den 31. maj – messe kl. 8:30 & 10:00
Helligånden skal fejres! Vi bruger også lejligheden til at velsigne og indsætte
menighedens liturgiske medvirkende: lektorer, ministranter,
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kommunionsuddelere og sakristaner.

EUKARISTISK TILBEDELSE
Fortsætter ufortrødent på trods af byggeriet. Vi mødes i menighedssalen hver
fredag aften kl. 19:00 – 20:30. Alle er velkomne til at blive nogle få minutter
eller hele aftenen i stille bøn og meditation foran det hellige sakramente.

POUL JOACHIM STENDER: MÅLTIDET I DEN KIRKELIGE KONTEKST
Tirsdag aften den 17. marts 2009 kl. 19:30 præsenterer Skt. Laurentii Aftener
den kendte folkekirkepræst Poul Joachim Stender, som stiller spørgsmålet: Kan
mad hjælpe det enkelte menneskes oplevelse af fællesskab, som vi hører om i
bibelen? I menighedssalen. Entré 40 kr. (inkl. kaffe og brød – der skal være
mad til vort fællesskab!)
Flere Skt. Laurentii Aften arrangementer meddeles fortløbende. Hold øje med
sognets webside!

KIRKENS ISTANDSÆTTELSE OG DET NYE LYDANLÆG
Hvis planen holder er håndværkerne færdige med at male kirken og lydanlægget
er helt installeret i løbet af uge 14. Men der skal gøres ordentligt rent inden vi
kan fejre den store palmesøndagsmesse! Der kaldes ind til den store rengøringsdag lørdag, den 4. april – dagen før Palmesøndag. Bænkene, altret m.m. i
kirken skal vaskes, møblerne skal flyttes over fra menighedssalen, bordene skal
sættes op igen i salen, osv. Nogle mennesker vil gå i gang i dagene før, hvis det
kan lade sig gøre. Vi indbyder alle, som kan, til at hjælpe den 4. Bring egen
spand og klude med! Frokost, kaffe, øl og te serveres. Mange tak! Koordinator:
Hans Riese

RENGØRING
Da vi er ved emnet skal der nævnes, at vi altid er
taknemmelige for nye hjælpere til de to store rengøringshold. Efter palmesøndag er vi tilbage til
den almindelige rengøringsplan:
Rengøring i kirken – altid tirsdag kl. 8:30-11:30 –
den 7. april, den 12. maj, den 16. juni. Koordinator: Hans Riese
Rengøring i menighedssalen – altid fredag kl. 9:0012:00 – den
8 24. april, den 15. maj, den 5. og 26.
juni.
Koord.: Geert Frederiksen &
Grethe
Kirkovics

SALMESANG FOR DE SMÅ – FRA DEN 19.
APRIL

Et tilbud for børn fra 0 til 6 og deres familier.
Gennem sang, dans og bevægelse vil vi vænne børnene til at komme i kirke og lære nogle salmer.
Første gang er søndagen efter påske, den 19. april.
Vi mødes i kirken kl. 11.30 lige efter messen.
Salmesangen slutter pinsedag, søndag, den 11. maj.

ROSENKRANS HVER ONSDAG KL. 16:30
Hele tiden, da kirken var lukket under ombygningen, var den fælles rosenkransbøn før messen indstillet. Nu, da kirken er åben
igen, genoptages traditionen. Alle, der ønsker at opdage rosenkransens dybe
magt og påvirkning, indbydes til bøn hver onsdag kl. 16:30 fra den 22. april og
fremover.

FØRSTE KOMMUNIONS SØNDAG
er den 3. maj 2009 kl. 10:00.

DEN KATOLSKE KIRKE OG BIBELEN I DET 21. ÅRHUNDREDE – EN
INFORMATIONSAFTEN DEN 6. MAJ KL. 19:30
Kan man tage bibelen alvorligt i vore dage? Læser katolikker overhoved i
bibelen? Der tilbydes den næste uforpligtende informationsaften for dem, der
gerne vil høre mere om katolicisme – også for dem, der overveje at blive katolik.
Mødet finder sted i præstegården, Frederiksborgvej 11 i Roskilde. Tilmelding er
ikke nødvendig.
Flere oplysninger: katekese@laurentiikirke.dk eller 46 35 09 65.

OBS: ny e-mail adresse om 3 måneder!
Fra den 1. juni 2009 bliver sognets nye e-mail adresse
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sognet@laurentiikirke.dk

Kristi Himmelfart 13.-16. maj 2010
Sognets tur til Vadstena
Husk at sætte kryds i Jeres kalender.
Alle værelser på Gästhjemmet hos Birgittasøstrene er reserveret til os.
Der vil både være mulighed for at få enkelt- eller dobbeltværelse.
Rejsen foregår i bus hele vejen fra Roskilde til Vadstena
I Vadstena skal vi bl.a. besøge Blåkyrkan.
Turen og prisen for den vil blive omtalt nærmere i næste sogneblad
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MENIGHEDSMØDE
TIRSDAG, DEN 19. MAJ 2009 KL. 19:00 - 21:00
Hvert år skal Menighedsrådet afholde ”et møde for hele menigheden,
hvor menighedsrådets formand aflægger beretning om rådets
virksomhed, og hvor menighedens opgaver og forhold i det hele kan
drøftes.”
Vi håber, at rigtigt mange fra menigheden vil deltage, så vi kan få en god,
frugtbar og fremadrettet drøftelse af forhold og spørgsmål, der rører sig i
sognet.
Belært af erfaringer sørger vi for, at beretningen ligger klar i skriftlig form
omkring den 1. maj. Eksemplarer vil kunne hentes på sognekontoret
eller fra sognets hjemmeside www.laurentiikirke.dk.
Mødet selv vil fokusere på de konkrete spørgsmål, som beretningen giver
anledning til og som menighedsmedlemmer har indstillet i forvejen. På
den måde udnytter vi vor tid bedst muligt.
Spørgsmålene og forslag til drøftelse, idéer og bemærkninger til
menighedsrådet kan sendes skriftligt til sognekontoret, pr. e-mail
mr@laurentii.org, over sognets blogside sktlaurentiisogneblog.stblogs.com
eller pr. sognets Facebook Gruppe.
11 19. maj kl. 19!
VEL MØDT den

Nina Lassen, Menighedsrådsformand

Kig ind i
Gråbrødrenes Bogcafé

 Drik en kop kaffe eller te

 Se på bøger, musik,
religiøse artikler, kort,
ikoner og lys.

Det vi ikke har hjemme bestiller vi gerne
hvis det er muligt.

NB! Lige nu har vi fået en sending med lys til bl.a. dåb og
firmelse. Nye flotte motiver! Vi har også gaver til Første
Kommunion.
◊ Gråbrødrenes Bogcafé har åbent: tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag fra kl.13.00-16.45 og12søndage efter messen til kl. 13.

Sognets regnskab 2008
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Se næste side for bemærkninger.

BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET
Årets underskud var på 54.364,97. Her er et lille skema som viser udviklingen i
sognets 5 største indtægtskilder. Jeg understreger, at beløbet ”I ALT” kun
sammensætter disse 5 indtægter og ikke hele årets indtægt. Skemaet viser, at de
to konti ”Kirkebidrag over sognets lokale bankkonti” og ”Brug af menighedssalen, kirken osv.” svinger meget, mens de andre tre indtægtskilder er konstant
stigende.
2005

2006

2007

2008

Fundraising

430.832,35
76.541,25
99.782,50
16.815,00
32.860,25

445.564,28
58.055,00
106.956,50
33.835,00
29.907,75

472.424,99
97.358,35
132.754,00
57.829,25
36.422,44

481.097,29
55.808,00
126.777,75
29.658,75
47.061,25

I ALT

658.836,35

676.324,53

798.796,03

742.411,04

Kirkeskat over bispekontoret
Kirkebidrag over lokal konto
Kollekter
Brug af bygninger

En stor del af underskuddet skyldes de nødvendige reparationer til sognets
varmanlæg, som endte med at koste lidt mere end 90.000 kr. Til gengæld kan vi
allerede se at sognets varmeregning falder. Disse 90.000 kr. bliver hurtigt tjent
hjem igen.
For at dække underskuddet måtte vi trække fra bygningsfonden, dvs., de penge,
som sognet har lagt til side hvis for store, uventede reparationsudgifter. Vi tog
nogle penge herfra for at betale reparationen til varmanlægget. Fremtidige
problemer kan ikke dækkes på den måde, idet opsparingen er stort set væk.
Menighedsrådet har anstrengt sig for at lave en balancerede budget til 2009 men
det kan ikke lade sig gøre. Medmindre varmeregningen falder mere dramatisk
end forventet eller indtægterne stiger med ca. 37.000 kr. må vi låne penge for at
betale regningerne.
Budgettet for 2009 tager højde for projektet med kirkeloftet og lydanlægget.
Under Konto nr. 13, Bygningernes vedligeholdelse gemmer sig 972.873 kr. til
dette projekt. Konto nr. 8, Tilskud fra bispedømmet viser beløbet, som bispedømmet har fundet til os, nemlig 672.873 kr. Sognet skal selv betale 300.000 kr.
I 2007 og 2008 blev der indsamlet 138.327 kr. Derfor står der under Konto nr. 7,
Indsamling til kirkeloftet/lydanlæg 161.673,00 kr., som må samles ind i år.

for Menighedsrådet,
p. Bob
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SOGNEKALENDER
MARTS 2009
1.

søndag
8:30
10:00

1. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
OBS: Alle gudstjenester foregår i menighedssalen
mens ombygningsarbejdet står til i kirkebygningen

efter messen

2.

mandag

3.

tirsdag

4.

onsdag

6.

fredag

8.

søndag

16:00
17:00
19:30
17:00
18.30
17:00

19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen
11.

onsdag

19:30

13.
15.

fredag
søndag

19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

16.

mandag

19:30

Religionsundervisning efter messen.
Kirkekaffe i Bogcaféen og menighedssalen
Tamilsk Messe (menighedssal)
Messe i Ledreborg Slotskapel
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Ordets Gudstjeneste – hver tirsdag (menighedssalen)
Menighedsrådsmøde
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.(menighedssal)
OBS: onsdagens rosenkrans er indstillet indtil efter
påske
OBS: den almindelige tid til skriftemål er indstillet mens
bygningsarbejde står til. Skriftemål efter aftale med
præsten.
Eukaristisk tilbedelse – menighedssalen
2. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Religionsundervisning efter messen.
Kirkekaffe i Bogcaféen og menighedssalen
Fordybelse for Voksne: En samtale over Joh. 4,5-42
(Jesus og kvinden ved brønden) – VIK Stuen
Eukaristisk tilbedelse – menighedssalen
3. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Religionsundervisning efter messen. (OBS:
Firmanderne 2009 deltager i Firmelsesfestivalen i
Nykøbing/F)
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Kirkekaffe i Bogcaféen og menighedssalen
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B

17.

tirsdag

19:30

18.

onsdag

19:30

19.

torsdag

20.
21.
22.

fredag
lørdag
søndag

17:00
19:00-20:30
10:00
8:30
10:00
efter messen

25.

onsdag

27.
29.

fredag
søndag

17:00
19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

30.

mandag

19:30

31.

tirsdag

18:30

Skt. Laurentii Aften i Menighedssalen:
Pastor Poul Joachim Stender: Måltidet i den kirkelige
kontekst – kan mad understøtte menneskets oplevelse af
fællesskab og religion? (Entré 40 kr., inkl. kaffe med
brød)
Fordybelse for Voksne: En samtale over Joh. 9,1-41
(Jesus og den blindfødte mand) – VIK Stuen
Skt. Josefs Fest
Messe i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse – menighedssalen
Liturgi Udvalg møde (Bogcaféen)
4. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Religionsundervisning efter messen.
Kirkekaffe i Bogcaféen og menighedssalen
FESTEN FOR HERRENS BEBUDELSE
Messe i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse – menighedssalen
5. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Religionsundervisning efter messen.
Kirkekaffe i Bogcaféen og menighedssalen
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Menighedsrådsmøde


APRIL 2009
1.

onsdag

3.

fredag

4.

lørdag

5.

søndag

19:30

19:00-20:30
tiden
meddeles

Fordybelse for Voksne: En samtale over Joh. 11,1-45
(Lazarus) – VIK Stuen
Skt. Josefs Skole holder påskegudstjenester
Eukaristisk tilbedelse – sted meddeles
Arbejdsdag i kirken: Kirken skal rengøres og sættes i
stand efter den store ombygning! Vi har brug for alle
hænder! Koordinator: Hans Riese.
PALMESØNDAG
16
Vi regner med, at kirkebygning og det nye lydanlæg kan
tages i brug i dag!

8:30
10:00

efter messen
16:00
17:00
7.

tirsdag

8.

onsdag

9.

torsdag

8:30
17:00
17:00
21:00
10.

fredag
13:00
15:00

11.

lørdag
11:00

Messe – med den lille palmeprocession
Messe – med den store palmeprocession
Mødested: Skt. Ibs Kirkeruine, Frederiksborgvej & Skt.
Ibsvej (kl. 10:00)
Religionsundervisning
Tamilsk messe (kirken)
Messe i Ledreborg Slotskapel
tirsdag i Den stille uge
Oliemesse i Skt. Ansgars Domkirke i København kl. 17:00
(Ingen ordets gudstjeneste i Roskilde)
Rengøring i kirken – den sidste rengøring før påske
onsdag i Den stille uge
Messe (i kirken)
Skærtorsdag
Messe til Herrens Nadver, med fodtvætning
Komplet (natbøn)
Langfredag
Skriftemål – i kirken eller på kontoret efter aftale
Andagt: Vor Herres Jesu Kristi Lidelse
Påskelørdag
Velsignelse af påskebrød
Skriftemål efter aftale

PÅSKE
11.

lørdag

12.

søndag

23:00

10:00

PÅSKEVIGILIE – HERRENS OPSTANDELSE
Vi begynder udendørs foran kirken med bålet.
OBS: Ingen messe kl. 8:30
PÅSKEMESSE
Messe
Ordets gudstjeneste

13.
14.

mandag
tirsdag

10:00
17:00

15.
16.
17.
19.

onsdag
torsdag
fredag
søndag

17:00
17:00
17:00

10:00
efter messen
21.
22.

tirsdag
onsdag

17:00
16:30

Sognepræsten er på retræte i Assisi frem til den 25. april
Ordets gudstjeneste
Ordets gudstjeneste
Ordets gudstjeneste
2. PÅSKESØNDAG
OBS: Ingen messe kl. 8:30 i dag
Messe
Salmesang for de Små begynder i dag
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Ordets gudstjeneste
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
17
Rosenkrans – vi genoptager traditionen med at bede
rosenkrans sammen i kirken inden onsdagsmessen

24.

fredag

26.

søndag

9:00
19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

27.

mandag

19:30

28.
29.

tirsdag
onsdag

17:00
16:30
17:00
18:00

Rengøring i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse – i kirken
3. PÅSKESØNDAG
Messe
Messe
Salmesang for de Små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Ordets gudstjeneste – hver tirsdag
Rosenkrans
Messe – tilbage til den almindelige tidsplan, dvs.
hverdagsmesse hver onsdag, torsdag & fredag
Menighedsrådets fællesmøde med Skt. Josefs Skoles og
Sct. Josefs Børnehaves bestyrelser


MAJ 2009
1.

fredag

3.

søndag

16:00-16:45
19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

5.

tirsdag

6.

onsdag

8.
10.

fredag
søndag

16:00
17:00
17:00
18:30
16:30
17:00
19:30

19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

Skriftemål – hver fredag i kirken
Eukaristisk tilbedelse – i kirken
4. PÅSKESØNDAG – FØRSTE KOMMUNIONS SØNDAG
Messe
Messe – Første Kommunion
Salmesang for de små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben
Tamilsk messe
Messe i Ledreborg Slotskapel
Ordets gudstjeneste – hver tirsdag
Menighedsrådsmøde
Rosenkrans – hver onsdag
Messe – hver onsdag, torsdag og fredag
”Den katolske kirke og Bibelen i det 21. århundrede”
En uforpligtende informationsaften om katolicisme
Den katolske menighedshus, Frederiksborgvej 11 i
Roskilde. Tilmelding ikke nødvendig.
Eukaristisk tilbedelse
5. PÅSKESØNDAG
Messe
18
Messe
Salmesang for de små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben

11.

mandag

12.

tirsdag

15.

fredag

17.

søndag

19:30
8:30-11:30
19:30
9:00-12:00
19:00-20:30
8:30
10:00
efter messen

19.

tirsdag

21.

torsdag

24.

19:00

Menighedens årsmøde - menighedssalen

17:00

KRISTI HIMMELFART
Messe

søndag
8:30
10:00
efter messen

25.

mandag

31.

søndag

Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Rengøring i kirken
Møde i Bogcaféens bestyrelse
Rengøring i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse
6. PÅSKESØNDAG
Messe
Messe
Salmesang for de små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben

19:30

8:30
10:00
efter messen

7. PÅSKESØNDAG
Messe
Messe
Salmesang for de små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
PINSE
Messe
Messe – med indsættelse af de liturgiske medvirkende
Salmesang for de små
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben

19

KIRKENS ADRESSER
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde

E-mail: sognet@laurentii.org
Webside: www.laurentiikirke.dk
Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com
Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde

Tlf. 46 35 09 65
Fax 46 36 50 91
Kontortid: tirsdag-fredag kl. 10-12
Sognepræst:
Menighedsrådsformand: Nina Lassen
Robert G. Showers OFM Conv.
39 64 11 62
sognepraest@laurentii.org
NinaMarieLassen@hotmail.com
træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00
Organist: Annelies van der Meer
59 46 32 92
Annelies_van_der_Meer@hotmail.com

Gråbrødrenes Bogcafé
46 32 52 57
bogcafe@laurentiikirke.dk
Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45
og søndag efter messen

FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER
Søndagsmesse:

kl. 8:30 & 10:00
Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen
kl. 10:00, og Bogcaféen er åben

Hverdagsmesse:
Ordets Gudstjeneste:
Messe på Ledreborg:

onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00
tirsdag kl. 17:00
1. søndag i måneden kl. 17:00 i slotskapellet

Religionsundervisning:
Rosenkrans:
VIK:
Skriftemål:
Eukaristisk tilbedelse:
AA blandet gruppe:
AA kvinde gruppe:

søndag kl. 10:00 (begynder med messen)
onsdag kl. 16:30
onsdag kl. 19:00
fredag kl. 16:00
fredag kl. 19:00-20:30
20
onsdag kl.
9:30-11:30
mandag kl. 17:00-19:0

