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Miljøet og kirkefolk
Hele verden kommer til Danmark for
at tale om klimaet! Hvad har den
katolske kirke med det at gøre?
Som bekendt holder De Forenede
Nationer det stor klimatopmøde i
København den 7.-18. december i år.
Udover diplomater og statsledere
kommer også mange repræsentanter
fra ikke-regeringsorganisationer
(NGO’er) inklusiv forskellige katolske
organisationer. Der er tale om
grupper som Franciscans International, Justitia et Pax, St. Egidio Kommunitet og de europæiske biskopper
(blandt andre).
Kongregationen for Ordenslivet i
Vatikanet har taget kontakt med
franciskanerne i Roskilde. (De var
ikke bevidste om, at der p.t. kun er
den ene franciskaner i klostret –
nemlig mig). Kongregationen vil
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gerne bede os om at finde logi for nogle deltagere. Jeg vil så gerne
komme ønsket i møde, men det kan jeg umuligt gøre alene. Én eller flere
af mine medbrødre vil komme fra Sverige for at hjælpe mig i denne uge,
og muligvis nogle andre fra udlandet. Men vi har brug for hjælpende
mennesker, som taler dansk!
I skrivende stund er der kun tale om tre personer: jesuitten Jose Ignacio
Garcia SJ, pater Sean McDonaugh SCC og juristen Thomas Pickartz, de
europæiske biskoppers juridiske rådgiver. Vi kan tage imod flere, hvis vi
finder værelser.
Den hjælp, jeg beder om, er det praktiske: nogen skal hjælpe mig sætte
klostret (præstegården) i stand, vi skal lave morgenmad til disse
repræsentanter og hjælpe dem finde togstation, købe klippekort, finde
adresser i København osv. Og så skal klostret gøres rent igen bagefter!
Hvis du kunne tænke dig at støtte FN’s klimakonference med den slags
praktiske medhjælp, tilmeld dig hos mig. På hele klostrets vegne (!)
takker jeg fra hjertet.

Hjertens fred og fryd,

P. Bob
MEDDELELSER
TILLYKKE TIL DE NYDØBTE:
Cornelius Dag Rømer (7. juni), Hannah Vedel Acasio (5. juli) og Andrew Filson
(21. august).

LAD OS BEDE FOR VORE AFDØDE:
Erik Axel Hutters (f. 28. juni 1949, + 17. april 2009), Agnes Elisabeth Bidstrup
(f. 3. dec. 1921, + 14. august 2009), Birgitta Alexandra Marie Prinsesse de
Bourbon-Parme (f. 29. juni 1922, + 20. august 2009).
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MØDE FOR UNGE FAMILIER – DEN 13. SEPT.
Efter 10-messen søndag, d. 13. sept. indbyder menighedsrådet alle unge familier til et brain-storming
møde. Mødet holdes i et klasseværelse i Skt. Josefs
Skole.
Hvad er en ung familie? Vi tænker mest på børnefamilier, men indbyder alle familier og enkelte personer, som føler sig tiltalt. Hvad kan menigheden
gøre for dig? Hvad kan du bidrage med? Har du
idéer eller ønsker om, hvordan katolicismen kan virkeliggøres i dit liv? Hvad er dine behov? Hvad kan
sognet gøre anderledes? Hvad gør vi godt allerede
nu? Hvad er dine frustrationer?
Menighedsrådet vil meget gerne høre fra dig.
Nina Lassen, menighedsrådsformand

HØSTFEST – DEN 20. SEPTEMBER
Hvert år takker vi Gud for de mange gode ting, han har
givet os. Under messen kl. 10 den 20. sept. bærer vi gaver
frem, som symboliserer vor taknemmelighed. Alle bedes
om at bringe gaver med til messen. Det kan være noget,
du har lavet, eller noget fra egen have. Det kan være fødevarer, tøj eller lign. til
de fattige. Eller andre ting, som giver udtryk for det, du vil sige tak for.
Efter messen holder sognets Skt. Vincent gruppe auktion i menighedssalen.
Mange af de ting, vi bringer frem under messen, bortauktioneres. Du kan også
bringe ting til auktionen, som ikke bæres frem under messen.
Auktionens overskud går til Roskildes Skt. Vincent gruppes arbejde med den
katolske kirke i Nyamlell i den krigshærgede sydlige Sudan. Mange børn,
mange familier i dette ellers ulykkelige område takker fra hjertet! Du kan læse
mere om vor Vincentgruppes arbejde på http://www.vincentgrupperne.dk/
sydsudan.htm og på nyamlell.blogspot.com

EUKARISTISK TILBEDELSE - HVER FREDAG AFTEN
Alle er indbudt til en time i bøn foran det hellige sakramente – hver
fredag k. 18:00-19:00. Du er velkommen til at blive hele timen eller
bare i nogle minutter. Bemærk den nye tid!
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OM BARNEDÅB
Mange har mærket, at sognet fejrer mange barnedåb
for tiden. Det er en velsignelse fra Gud! Det giver
også lejlighed til at se på
den måde, vi forbereder os
på dette vigtige sakramente.
Menighedsrådet og sognepræsten, sammen med flere
unge familier, har overvejet
flere idéer og muligheder.
Vi har også set på, hvad
man gør andre steder.

Bogcaféen mangler hjælpere!
Desperat!

Har du en eftermiddag fri
og kan holde vagt i Bogcaféen kl. 13:00 til
16:45 – så er det noget for dig.
P.t. er Bogcaféen lukket også på tirsdag.
Den er åben kun onsdag til fredag, og
sommetider på søndag. Hjælp!
Da flere medarbejdere er på rejse til Assisi,
er Bogcaféen lukket i dagene den 22.-24.
september. Den er åben fredag den 25.

Den model, som det katolske kirke giver os til sakramentsforberedelse, er VIK
Henvend dig til Birte Kjølby, 30 54 03 94,
(De Voksnes Indføring i
b.just@get2net.dk –
Kristendom). Dette ritual
eller kom i caféen en onsdag.
lærer os, hvor vigtigt det er
Tak for hjælpen!
at hjælpe katolikker blive en
del af menigheden. I fremtiden vil den måde, sognet
forbereder sine familier til deres børns dåb, låner nogle elementer fra sognets
VIK program.
Fra november vil dåbsforberedelse ske ”gruppevis”. I stedet for, at sognepræsten laver en privataftale med hver enkelt familie, så at forældrene kun får lov til
at tale med præsten, holder sognet en dåbsforberedelsesaften omkring én gang
pr. måned. Hver familie, som ønsker at få sit barn døbt, bedes om at deltage i én
af disse aftener. Datoerne vil meddeles i forvejen, så familierne frit kan vælge
og planlægge.

Den første dåbsforberedelsesaften bliver torsdag, den 19.
november kl. 19:30.
Man kan læse mere om dåb i Skt. Laurentii menighed på http://laurentiikirke.dk/
Gudstjenester/Omdesyvsakramenter/tabid/58/Default.aspx
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NYT FRA VEDLIGEHOLDELSESUDVALG (BYGNINGSUDVALG)
Efterårets to største projekter er:


rensning af orglet samt reparation af loftet over orglet



udbedring af vand- og fugtighedsproblem på sognegårdens sydside

Årets projekt med det nye lydanlæg viste, at tiden er inde at lade orglet grundigt
renses. Der drysser meget støv ned fra loftet, dels fordi loftet over orglet ikke er
blevet repareret siden august 1929 (det må har været et godt stykke arbejde, man
gjorde dengang, at det har holdt 80 år!). Dette projekt udføres i samarbejde med
bispedømmet.
På sognegårdens sydside og sydøst hjørne er der vandskade både udvendigt og
indvendigt (i menighedssalen). Bygningen kan ikke klare regnvejr. Der må
bygges et bedre drænanlæg, derefter skal skaderne udbedres.
Man kan læse mere om vedligeholdelsesudvalgets arbejde på
http://sktlaurentiisogneblog.stblogs.com/category/kirkeloftet/

MØDE FOR SAKRISTANER
Menighedens sakristaner kaldes ind til et møde efter 10-messen den 27. sept.
Bl.a. skal vi tale om forebyggende foranstaltninger pga. influenzasæsonen, men
også om vores mission og tjeneste i kirken i almindelighed.

OM AT BLIVE KATOLIK
Den næste gruppe for dem, der ønsker at blive katolikker, går i gang onsdag
aften, den 30. september kl. 19:00. Du kan få flere oplysninger ved at tale med
pater Bob (40 43 52 41, sognepraest@laurentiikirke.dk) eller med Marianne
Meyer (thy.my@get2net.dk).

Kirkeloftet blev fuget
med gamle aviser
i august 1929.
Arbejdet har hold sig i 80 år!
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DEN HL. FRANS AF ASSISI – 3./4. OKTOBER
Natten til den 4. oktober 1224 gik den hellige Frans
af Assisi fra det jordiske over til det himmelske liv.
Hvert år holder franciskanerne en højtidelig vesper
den 3. oktober, som hedder ”transitus” (”overgang”
på latin). Transitus fejres lørdag aften, den 3.
oktober kl. 19:00 i Skt. Laurentii Kirke.
Festmessen for den hl. Frans af Assisi fejres søndag,
den 4. oktober kl. 10:00.

SKT. LAURENTII AFTEN – DEN 28. OKTOBER & DEN 8. DECEMBER
Vi indbyder til to spændende aftensarrangementer:
onsdag, den 28. oktober 2009 kl. 19:30
Kaj V. Hansen taler om Det gode liv.
I menighedssalen. Entré: 40 kr., er inkl. kaffe & brød
tirsdag, den 8. december 2009 k. 19:30
Lis M. Frederiksen taler om Livsværdier og livskvalitet
I menighedssalen. Entré: 40 kr., er inkl. kaffe & brød

ALLE HELGEN / ALLE SJÆLE – DEN 1. & 2. NOVEMBER
Fra søndag, den 4. oktober stilles Erindringsbogen over vor afdøde
på et stativ ved kirkens indgang. I denne bog kan man skrive
navnene på dem, man ønsker erindret under årets requiem messe.
Requiemsmessen holdes fredag, den 29. oktober kl. 17.00.
Alle Helgen fejres søndag, den 1. november. Det er også firmelsesdag!
Alle Sjæle fejres mandag, den 2. november. Andagten på Roskildes Østre Kirkegård begynder kl. 17:00 ved siden af det for nyligt restaurerede kors i den katolske afdeling.

NYT FRA LITURGIUDVALG
Liturgiudvalget har drøftet især to emner: kirkekaffe og advent.
Kirkekaffe er en vigtig del af katolikkernes søndagsoplevelse: den støtter guds
tjenesten, bygger fællesskabet op og kan være med til at byde nye mennesker
velkomne i menigheden. Vi er meget taknemmelige for alle dem, der står for
kirkekaffe! Vi vil gerne vise denne taknemmelighed bedre. Samtidigt opfordrer
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vi flere til at gøre andre mennesker glade ved at stå for kaffe på en søndag.
Udvalgets overvejelser vedr. advent sammenfattes i næste artikel.

ADVENT I DECEMBER
I skrivende stund ankommer de første reklamer for julepynt ind i brevkassen. Inden oktober måned er omme er
man omgivet af jul – man bliver næsten træt af jul inden
jul begynder. Kirken ønsker ikke at fratage mennesker
deres juleglæde. Men kristendommen vil helst fejre fester,
dér hvor de falder. Til efteråret minder vi kirkens historie
(Alle Helgen), vore elskede afdøde (Alle Sjæle) og Jesu
Kristi genkomst (Krist Konge Fest). Vi døber vore børn,
firmer vore unge og fejrer markens høst. Og i december
fejrer vi advent!
Advent er ikke jul. Det er forberedelsen til jul, som en
forlovelse er forberedelsen til ægteskabet. Det vigtigste symbol
i december er adventskransen og forskellige variationer som fx
kalenderlys eller adventskalender (med uret kaldet julekalender). Vi opfordrer hver familie i sognet til at markere
adventstid i hjemmet med et adventssymbol. For at gøre det
nemmere, vil Bogcaféen sælge forskellige adventskranse, lys
og kalendere.
Udvalget vil forberede en andagtsbog med en lille refleksion til hver dag i
advent.
Vi indbyder alle til æbleskiver og adventsgløgg i
menighedssalen efter hver søndagsmesse i
adventstid.
Man kan også tale om at holde adventsfrokost i
stedet for en julefrokost i december. Det er bare en
lille sproglig finesse, men den kan hjælpe os og
andre blive lidt mere bevidst om, hvilken sæson vi
fejrer. På den måde, når jul begynder den 25. december, er man endnu ikke træt
af det hele.
Referater fra liturgi udvalgets møder kan findes på sognets hjemmeside.
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Syng en sang til Gud og mennesker!
Syng i kor!
Skt. Laurentii Kor synger hver torsdag fra kl. 19:30-21:30 i
menighedssalen. Vi synger til søndagsmessen og til andre
liturgier.
Kommende arrangementer:
Pater Bobs fødselsdag – den 23. okt., messe kl. 17:00
Stor kor aften i Roskilde Domkirke – den 26. okt.
Firmelse – den 1. nov.
Julenat – den 24. dec. fra kl. 23:30
Kontakt: Annelies van der Meer 61 60 93 38 eller
Annelise Nielsen 46 10 90 52,
eller kom til korprøve torsdag aften!

Ønsker du, at nogen beder for dig?
Henvend dig til forbønsgruppen:
Ellen Margrethe Birgitta Nelth 46 37 05 85 nelth@webspeed.dk
Bente Ørum 46 32 16 11 Kajv@roskilde.dk
Marianne Meyer 40 97 55 20 thy.my@get2net.dk
Du kan bare sende en sms.
Alle er velkommen til at henvende sig med ønske om forbøn også hvis man ønsker at være anonym.

Hvis du ønsker at bede for andre,
tilmeld dig forbønsgruppen.
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DEN 1. SØNDAG I ADVENT – DEN 29. NOVEMBER
Skt. Josefs katolske Skoles kor vil lede os i den traditionelle Skt. Lucia Optog
lige inden messen kl. 10:00 den dag. Derefter begynder søndagsmessen med
den højtidelige velsignelse af adventskransen. Alle – især de unge – indbydes
efter messen til årets første adventsfest i menighedssalen lige efter messen. Der
serveres æbleskiver, brød, gløgg, saftevand, kaffe m.m.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 30. JUNI 2009
Menighedsmødet den 19. maj blev evalueret. Fremmødet havde været udmærket og formen tilsyneladende god. Drøftelserne var gode, der var en god
sammenhæng med sidste års møde og der var kommet flere nye emner op, bl.a.
ønsket om større støtte til Caritas og Skt. Vincent grupper. Til dato havde 17 af
sognets medlemmer downloadet menighedsrådets beretning. (Udførligt referat
ved http://laur entiikir ke.dk/Aktiviteter ogGrupper/SognetsKalender/
Menighedm%C3%B8deden19maj2009/tabid/101/Default.aspx)
Jørgen Nybo Rasmussen og Stig Holsting vil udarbejde et katalog over sognets
malerier og evt. andre kunstgenstande.
I forlængelse af menighedsmødet vil sognets Sct. Vincent-gruppe blive genoprettet med Bo Johansen som koordinator. Gruppen vil blandt andet støtte
projektet i det sydlige Sudan, som er omtalt i det tidligere sogneblad. Overskuddet fra høstauktionen vil gå til dette projekt.
Caritas i sognet vil udover indsamlinger i forbindelse med søndagsmesse og
overskuddet fra indsamling af frimærker, få kollekten, der bliver taget op i forbindelse med den årlige Hellig Tre Kongers Vandring.
Takket være det gode vejr blev Skt. Hans Aften en rigtig god oplevelse. Det var
dejligt, at tre af sognets nybagte studenter havde lyst til at komme og fejre aftenen sammen med menigheden.
I forlængelse af ombygningen på kirkens loft, er det blevet nødvendigt med en
rensning af orgelpiberne. Vi indhenter to tilbud herpå.
Den indvendige maling af kirken er nu helt færdiggjort.
Quyen Nguyen er sognets nye bogholder. Sammen med Bente Ørum, Ellen
Margrethe Nelth, Nina Lassen og p. Bob Showers er Quyen en del af den gruppe, som holder styr på sognets økonomi.
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Skatteudvalget er ved at forberede den næste udsendelse af skattebreve.
Sct. Josefs Børnehaves vedtægter er endeligt blevet godkendt af Roskilde Kommune, og driftsoverenskomst mellem kommune og børnehave fortsætter.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 18. AUGUST 2009
Et vigtigt punkt på mødet var forholdsregler i forbindelse med risiko for influenza-smitte. Resultatet af drøftelsen blev ”Bekendtgørelse vedr. influenza H1N1
og kirkelige handlinger”.
(http://laurentiikirke.dk/Portals/0/Dokumenter/Influenza.Bekendtg%C3%B8relse%
20vedr%20H1N1.pdf)

En af konklusionerne på menighedsrådets sogneevaluering var, at der skulle
sættes fokus på troens fordybelse blandt unge familier. Efter messen den 13.
september indkaldes derfor til et brainstorming møde herom med dåbsfamilier,
familier med børn til 1. kommunion og til firmelse.
Indsamlingen i sognet af briller til Caritas er en stor succes og et meget stort
antal er allerede sendt videre.
Repræsentanter fra menighedsrådet vil deltage i et møde med landskabsarkitekten vedrørende etablering af urneafdeling i tilknytning til Katolsk afdeling på
Østre Kirkegård. Urneafdelingen skal etableres med en fællesgrav og individuelle urnegrave.
Menighedsrådet forhandler med bispekontoret om finansiering af ekstraudgiften
til rensning af orgelpiberne. Det kommer formentlig til at koste mere end
100.000 kr. To tilbud er blevet bestilt.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 9. SEPT. 2009
P. Bob fremlagde sit forslag til ny model til dåbsforberedelse, der blandt andet
omfatter inddragelse af lægfolk som kateketer sammen med sognepræsten. Et
centralt element vil være deltagelse i et aftenkursus. Implementeringen starter
fra november.
Menighedsrådet drøftede det store behov, der er for flere frivillige til rengøring
af kirken og menighedssalen. Vi kan umuligt betale os fra det ved ansættelse af
et firma, så det er afgørende, at vi selv bidrager til kirkens drift også på dette
punkt.
På baggrund af et forslag fra liturgiudvalget drøftedes adventstidens liturgi og de
muligheder, der er for at fremhæve denne særlige tid, der skal hjælpe os i vores
åndelige forberedelse til den forestående julefest.
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Færre melder sig til at lave kirkekaffe. Menighedsrådet opfordrer til, at flere
igen vil hjælpe med til, at vi kan opretholde denne vigtige mulighed for menigheden til at mødes efter messen om søndagen. Der er selvfølgelig mulighed for
at få sine udgifter hertil refunderet.
P. Bob og Stig Bjerregaard havde den 4.september deltaget i økumenisk møde
hos Roskildes baptistkirke. Repræsentanter fra 7 forskellige kirkesamfund deltog. Skt. Laurentii Kirke bliver måske en af stationerne på den store kirkevandring Stor Bededag i 2010. Vi vil også opfordre menighedens medlemmer til at
deltage i en økumenisk bedegruppe, der den sidste fredag i måneden tilsammen
beder et døgn for byen eller konkrete mennesker. Bønnen kan foregå hjemme
eller i kirken. Man forpligter sig til at bede mindst en halv time på et givent tidspunkt. Flere informationer på sognets hjemmeside og opslag.
Aktuelle vedligeholdelsesarbejder blev drøftet, herunder eventuelt behov for
fugning af loft over orglet, vandskade i menighedssalen, muligt behov for reparation/nyanlæg af dræn syd for menighedssalen; og renovering af fundament og
sålbænk ved Bogcafeen. Det er planlagt, at disse reparationer så vidt muligt skal
gennemføres inden jul.
EMB Nelth

I sidste sogneblad fortalte vi, at Den katolske kirke er i gang med Projekt
Medlemsregister, og at Skt. Laurentii Kirke er bedt om at opdatere vort
adressekartotek med medlemmernes CPR-numre.
En stor tak til de mange sognemedlemmer, der har sendt deres CPRnummer til Sankt Laurentii Kirke.
Men vi må desværre konstatere, at vi stadig mangler mange oplysninger.
Vi håber, du vil hjælpe os med at sende dit CPR-nr. til sognekontoret.
Dette er især vigtigt, hvis det bliver indført, at bidrag til den katolske kirke
betales som kildeskat. Det er også vigtigt ved forberedelserne til valg af
menighedsråd og pastoralråd til foråret.
Vær venlig og send dit CPR-nummer til sognekontoret.
Tak for din hjælp
p. Robert Showers OFM Conv.
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UNGSDOMSHJØRNE ……………………………………
Religionsundervisning begynder søndag, den 13. sept. for:





Salmesang for de små
Første Kommunion
Midi-KUK
Firmelseshold 2010

FIRMELSE I ÅR ER DEN 1. NOVEMBER
Forældremødet til firmelse er tirsdag aften, den 22. sept. kl. 19:30.
Lad os bede for:
 Julie Couppé
 Kueni Ehamparam
 Katrine Skytte Hauberg Johannesen
 Anja Christina Kunz
 Daniel Touma

DEN STØRSTE DAG
DUK’s Nationale Børne- og
Ungdomsdag
Den 26.-27. september 2009 i Odense

Vi mødes i Roskilde Station kl. 9:00!
Hvem var Frans af Assisi?
Debatsgruppen GiFra – Giovani Francescani – viser en film om den
hellige Frans af Assisis liv fredag aften, den 2. oktober fra kl. 18:00.
Hvem var den mand? Kom, så får du det at vide.

6. - 8. klasses weekend på Øm i Jylland:
Super sjov weekend med oplæg og samvær, bøn og messe, fest og
farver sammen med andre unge katolikker.
Tid og sted: 2. - 4. oktober på Ømborgen
Aldersgruppe: 6. - 8. klasse
Mere information: www.duk.dk eller http://duk.dk/index.php?id=774&tx_ttnews
[tt_news]=690&tx_ttnews[backPid]=612&cHash=9eb0a6bb83
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……………………………………………………………..
Kursus for nye ministranter
Vil du gerne være ministrant? Det næste oplæringskursus for nye
ministranter er søndag, den 18. oktober efter messen. Det er sidste
kursus indtil næste år! Så er det nu!
Kamilla Golubowski 20 40 50 71 golubowski88@hotmail.com

Tag med til TAIZÉ i EFT ERÅRSFERIEN – der er stadig LEDIG E
PLADSER tilbage!
Pris 195 0 kr. (1 75 0 kr. for medlemmer af Øk umenisk Ungdom).
Afrejse: Lørdag den 10. ok tober , hjemkomst: søn dag den 1 8.
oktobe r.
TILM ELD INGSFR IST: 18 . septe mber på www . taize-netværk .dk.
For nærmere info , ko ntak t Sigrid Lasse n ( tlf. 40 15 15 6 2) eller se
Taizé-Netværks h jemmeside.

Efterårslejr på Øm
Er du mellem 16 og 30 og vil du være med til at gøre en forskel som
leder og aktiv i DUK, så er denne lejr lige noget for dig. Der vil være
plads til sjov og spas, men også til udvikling og fordybelse. Der vil være
indhold for både de helt nye og kommende ledere såvel som de mere
erfarne ledere.
Tid og sted: 9. - 14. oktober på Ømborgen
Aldersgruppe: 16-30 år
Flere oplysninger: www.duk.dk eller http://duk.dk/index.php?id=774&tx_ttnews
[tt_news]=690&tx_ttnews[backPid]=612&cHash=9eb0a6bb83

Weekend for Firmanderne
Næste års firmander – dem, der skal firmes i 2010 – holder en weekend i
sognets spejderhytte den 24.-25. oktober (med overnatning). Du vil høre
mere om det fra lærerne.
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DUK Ministrantweekend på Øm – bliv superministrant!
Hyggelig weekend for nye og erfarne ministranter - lær nye venner at
kende og lær de bedste tips og tricks. Vi fejrer selvfølgelig også
festmesse sammen, og der vil være DM i ministrering med præmier og
pokaler.
Tid og sted: 30. oktober - 1. november på Ømborgen
Aldersgruppe: 8-16 år
Mere information: www.duk.dk eller http://duk.dk/index.php?id=774&tx_ttnews
[tt_news]=690&tx_ttnews[backPid]=612&cHash=9eb0a6bb83

Advent – Lucia Optog & Adventskransen
Søndag, den 29. november er den første søndag i advent. Så holder vi
Lucia optog! Hvis du ønsker at være med, tal med Bente Ørum eller
Beata Golubowski (lærerne for Første kommunionsgruppe).
Under messen tænder vi den store adventskrans. Det vil du gerne være
med til.
Efter messen er du indbudt til menighedssalen til årets første
adventsfest. Æbleskiver og saftevand!

Nikolausfest
Årets fest for den hellige Nikolaus er fredag, den 4. december. Den
hellige biskop Nikolaus vil hjælpe os indføre adventstiden – og måske
bringer han adventsgaver til alle børn! Du får mere at vide fra religionslærerne.
14

Broder Bob fylder 50!
Og det skal vi fejre!
Tilmeld dig festen – fredag, den 23. oktober
Festen begynder med messe kl. 17 i Skt. Laurentii Kirke
og slutter ved midnat.
Efter messen fejres p. Bob med en middag i hallen på Skt. Josefs skole.
Middagen begynder kl. 18.30. Til buffeten medbringer hver person/
familie en middag til sig selv og et par stykker mere.
Drikkevarer må gerne medbringes, men kan også købes under
festen.
Adgangsbilletter koster 50 kr.
Tilmelding skal ske til enten Birte og Geert Frederiksen (46 35 52 12)
eller til Nina Lassen (ninamarielassen@hotmail).
Hvis du ønsker at sige noget eller har et festligt indslag til festen, skal
Anton Englert have besked senest den 16. oktober (englert@privat.dk
eller 46 32 67 17)
Bob ønsker sig en ny cykel til sin fødselsdag, og vi samler ind!
Vil du være med i denne gave, kan du sætte penge ind på:
Reg.nr. 2290 / Konto nr. 4381-125-611
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SOGNEKALENDER
SEPTEMBER 2009
1.

tirsdag

2.

onsdag

3.

torsdag

4.

fredag

6.

søndag

13:00-16:45
17:00
16:30
17:00
16:30
17:00
16:00
17:00
18:00-19:00
8:30
10:00

8.
9.
10.
11.
13.

tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
søndag

Bogcaféen har åben hver tir, ons, tor og fre
Ordets Gudstjeneste – hver tirsdag
Rosenkrans før messen
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Rosenkrans – hver onsdag i kirken
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Skriftemål – hver fre
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Eukaristisk tilbedelse – hver fredag aften
23. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe – med barnedåb

efter messen

Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben

17:00
16:00
18:30
19:30
9:00

Messe i Ledreborg Slotskapel
Vedligeholdelsesudvalg møde – Bogcafé
Menighedsrådsmøde
Korprøve – hver torsdag i menighedssalen
Rengøring i menighedssalen
24. ALMINDELIGE SØNDAG – KATEKESE SØNDAG
Messe
Messe

8:30
10:00
efter messen

OBS: Religionsundervisning starter i dag for alle hold.
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben.

Stormøde for unge familier!
14.

mandag

19:30

15.

tirsdag

17:00

onsdag
torsdag
fredag

19:30
17:00
17:00
17:00

16.
17.
18.

Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Ordets Gudstjeneste
p. Bob er i Tyskland i 4 dage for et møde af Franciskanere

Koncert for Amnesty International – i kirken
Ordets gudstjeneste
Ordets gudstjeneste
Hverdagsmesse
Den 18.-25. sept. er en gruppe fra menigheden på valfart
i Assisi. Vi minder dem i vor forbøn.
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20.

søndag
8:30
10:00
efter messen

22.
26.
27.

tirsdag
lørdag
søndag

19:30
fra 9:00
8:30
10:00
efter messen

28.

mandag

19:30

29.
30.

tirsdag
onsdag

8:30
19:00

25. ALMINDELIGE SØNDAG - HØSTFEST
Messe
Høstmesse
HØSTAUKTION i menighedssalen!
Religionsundervisning for alle hold.
Forældremøde for årets firmelseshold
Ungdom rejser til Den Største Dag i Odense
26. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe – med barnedåb
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Religionsundervisning for alle hold
Sakristanmøde
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Rengøring i kirken
VIK starter

OKTOBER 2009
1.
2.

torsdag
fredag

3.

lørdag

4.

søndag

19:30
9:00
18:00
19:00

8:30
10:00
efter messen

8.

torsdag

17:00
18:30

Korprøve – hver torsdag kl. 19:30 i menighedssalen
Rengøring i menighedssalen
GiFra viser en film om Frans af Assisi – menighedssal
TRANSITUS – højtidelig vesper til den hl. Frans af
Assisis fest
DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI (FEST)
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Religionsundervisning for alle hold
Messe i Ledreborg Slotskapel
Menighedsrådsmøde
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11.

søndag
8:30
10:00
efter messen

12.

mandag

19:30

13.
18.

tirsdag
søndag

8:30
8:30
10:00
efter messen

23.

fredag

24.
25.

lørdag
søndag

17:00
18:00
10:00
8:30
10:00
efter messen

26.

mandag

19:30

28.

onsdag

19:30

31.

lørdag

10:00

28. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
OBS: Ingen religionsundervisning pga. efterårsferie
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Rengøring i kirken
29. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
KURSUS FOR NYE MINISTRANTER
OBS: Ingen religionsundervisning pga. efterårsferie
Messe for p. Bobs fødselsdag
P. Bobs fødselsdagsfest – Skt. Josefs Skole
Firmelseshold 2010 holder Weekend i Spejderhytten
30. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe – med barnedåb
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Religionsundervisning for alle hold
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Skt. Laurentii Aften. Kaj V. Hansen: Det gode liv.
Menighedssalen. Entré: 40 kr.
Firmelseshold 2009 holder Retræte i menighedssalen

NOVEMBER 2009
1.

søndag
8:30
10:00
efter messen
17:00

2.

mandag
15:00

ALLE HELGEN - FIRMELSESSØNDAG
Messe
FIRMELSESMESSE MED BP. CZESLAW KOZON
Alle er indbudt til en reception i menighedssalen
Messe i Ledreborg Slotskapel
ALLE SJÆLE DAG
Alle Sjæle Andagt
i Roskildes Østre Kirkegård
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3.
7.
8.

tirsdag
lørdag
søndag

16:00
10:00
8:30
10:00
efter messen

9.

mandag

19:30

11.
13.

onsdag
fredag

18:30
9:00
18:00

15.

søndag
8:30
10:00
efter messen

17.
19.
22.

tirsdag
torsdag
søndag

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

23.

mandag

19:30

27.
29.

fredag
søndag

18:00
8:30
10:00
efter messen

Vedligeholdelsesudvalg møde – Bogcafé
Liturgi udvalg møde - Bogcafé
30. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Religionsundervisning for alle hold
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Menighedsrådsmøde
Rengøring i menighedssalen
VIK Gensynsaften
LATERANKIRKENS INDVIELSE
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Religionsundervisning for alle hold
Rengøring i kirken
Forberedelsesaften til barnedåb
KRIST KONGE FEST
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen
I Bogcaféen kan man købe adventskrans og kalenderlys
Religionsundervisning for alle hold
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
GiFra – i Bogcaféen
1. SØNDAG I ADVENT
Messe
Messe – med Lucia Optog & Adventskransen
Alle er indbudt til Kirkekaffe i menighedssalen med
æbleskiver & adventsgløgg.
I Bogcaféen kan man købe adventskrans og kalenderlys
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KIRKENS ADRESSER
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 65
Fax 46 36 50 91

E-mail: sognet@laurentiikirke.dk
Webside: www.laurentiikirke.dk
Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com
Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde
Sms tjenesten: 29 86 22 25

Kontortid: tirsdag-fredag kl. 10-12
Sognepræst:
Menighedsrådsformand: Nina Lassen
Robert G. Showers OFM Conv.
39 64 11 62
sognepraest@laurentiikirke.dk
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
onsdag kl. 9:30-11:30
mandag kl. 17:00-19:0
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