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Skal jeg til at skamme mig?
Et ord fra sognepræsten...
BØRNEMESSE

”Gud har ikke givet os en fej ånd, men
en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre, og skam dig
ikke ved mig.” 2. Tim 1,7-8a.
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Sådan skrev apostelen Paulus til den unge
kirkeleder Timotheus i en tid, hvor mange i
den unge menighed ikke mere var sikre på,
hvad de skulle mene om den kirke, de var
blevet medlemmer af.
Også i vore dage oplever mange katolikker, at
der gøres ting og siges ting, der gør os usikre.
Man bliver så forvirret. Hvad skal man tro på?
Måske har kritikerne ret, at den katolske kirke
er håbløs. Eller hele kristendommen. Eller
måske er det religionen i det hele taget, der er
noget galt med.
Til enhver tid har der været sådanne
bekymringer. Vore forældre og bedsteforældre
blev også udsat for, at verden kan ryste et
menneske i dets grundvold.
I 1908 skrev den engelske katolik G.K.
Chesterton om, hvorfor han konverterede
forts.
1

til den katolske kirke, selv om kirken var så ufuldkommen. Argumenterne mod kirken var
nogenlunde de samme, som i dag: katolicismen har en forkvaklede tilgang til seksualitet,
kun naive mennesker tror på mirakler, den katolske kirke strider imod demokrati og
frigørelse, den katolske kirke er alt for umoderne.
Som voksen kæmpede han lang tid mod religion i almindelighed og katolicisme i
særdeleshed, indtil han opdagede, at lige præcist i den katolske kirke hørte han hjemme.
Da han så på katolicismens mest kontroversielle dele, tænkte han på sine forældres have,
hvor han havde lært så mange af de vigtigste ting i livet.
Så da jeg accepterede Kristendom som mor og ikke blot som et historisk
museums-stykke, oplevede jeg Europa og verden endnu en gang som en
have, hvor jeg stirrede på kattens og troldens symbolske former.
Jeg
kiggede på alt med den gamle alfeagtige undren. Dette eller hint ritus eller
dogme kan se så grim og latterlig ud som en havetrold, men jeg har lært af
erfaring, at sådanne ting ender på en eller anden måde i græs og blomster.
En præst kan være så ubrugelig som en kat, men han er også fascinerende,
for der må være en eller anden mærkelig grund til hans eksistens.
Jeg giver et eksempel ud af hundrede: Jeg har ikke selv nogen instinktiv
begejstringen for fysisk jomfruelighed, som bestemt har været et kendemærke for den historiske kristendom. Men når jeg ser på mig selv i verden,
fornemmer jeg, at denne entusiasme ikke kun er kristendommens kendemærke, men også et af hedenskabets kendemærker, et kendemærke af høj
menneskelige natur på mange områder. Grækerne påskønnede jomfruelighed, når de byggede statuer til Artemis, romerne, når de påklædte Vestalinderne. Men også den moderne verden, samtidig med den spotter seksuel
uskyld, kaster sig ind i en slags forgudelse af seksuel uskyld i sin store
dyrkelse af børn. Den moderne verdens overbevisning om, at enhver
forulempelse af et barns seksuelle uskyld er en afskyelig forbrydelse, viser
hvor dybt rodfæstet i den menneskelige sjæl kristendommens idealer er.
Der skal alle mulige typer til at udgøre en kirke. Kirken beder ikke mig om
at leve i cølibat. Jeg har ingen forståelse for munkene eller andre, der lever i
cølibat, men så har jeg ej heller nogen forståelse for Bach. Jeg har ingen øre
for musik. Jeg vil derfor ikke konkludere, at Bach er defekt, men at mit øre
er defekt. Jeg accepterer konklusionerne af de bedste menneskelige erfaringer. Der er nogle blomster i min forældres have, som jeg ikke forstår,
men alligevel er de blomster.
Dette er derfor min grund til at holde fast ved den katolske kirke: fordi den
”tingest”, som er kirken, ikke blot har fortalt denne ene eller den anden
sandhed engang i historiens løb, men er et væsen, som fortsat er sandhedens
kilde. Alene af alle trosretninger er den overbevisende, når den er mindst
attraktiv. Den viser sig at have ret, ligesom mine forældres have. De upopulære dele af kristendommen viser sig, når man undersøger dem, at være
folkets værn. Kristendommens ydre ring er en fast beskyttelse mod
professionelle præsters etiske udskejelser, men indenfor ringen oplever du,
at den urgamle menneskeheds liv danser som glade børn og drikker vin som
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glade voksne. Men den moderne sekularisme er det modsatte. Dens ydre
ring er synligt emanciperet, men inden for ringen er der fortvivlelse.
Vi behøver ikke skamme os. Som apostelen Paulus sagde: ”Jeg skammer mig ikke, for jeg
ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er
betroet mig, til den dag, han kommer.” (2. Tim. 1,12)
God sommer!

P. Bob

MEDDELELSER
KRISTI LEGEMS- OG BLODSFEST
Den 6. juni – 14 dage efter pinse – er festen for Jesu Kristi hellige legeme og
blod (Corpus et Sanguinis Christi). Vi er Kristi mystiske legeme, og Kristi
legeme og blod i formen af kommunionen er vor livsnerve. Vi slutter messen
den dag med en procession til kirkens vejkrucifiks.

VORT BARN SKAL DØBES
Forberedelsen til barnedåb foregår med et program, som hedder ”Hvad ønsker I
af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse til barnedåb”. Vi beder hver
familie, som ønsker at lade deres barn eller børn døbe i Skt. Laurentii Kirke, om
at deltage i dette program. Programmet består af fire dele:
1) Den første kontakt med sognekontoret – Du kan skrive til sognepræsten ved
sognepraest@laurentiikirke.dk (eller Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde) eller
du kan ringe til sognekontoret i åbningstiden (46 35 09 65).
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2) Et aftensmøde eller et lørdagsmøde – Mødet varer ca. 1½ timer og er en
obligatorisk del af programmet.
3) Dåben – Som udgangspunkt fejrer menigheden barnedåb en gang pr. måned
under den store gudstjeneste søndag kl. 10:00.
4) En reception i februar – Hvert år holder menighedsrådet en reception i
menighedssalen for alle nye dåbsfamilier. Det er vores måde at vise både vor
taknemmelighed og vor glæde over jeres børns liv.
Datoerne for de kommende møder: lørdag, den 5. juni kl. 13:00, tirsdag, den 15.
juni kl. 19.30 (det sidste inden sommerferien!), torsdag, den 26. august kl. 19:30.
Du kan læse mere på sognets hjemmeside.

TROR KATOLIKKER PÅ BIBELEN?
Tirsdag, den 8. juni kl. 19:30 indbydes til en uforpligtende samtaleaften om emnet: Den katolske
Kirke og Bibelen i dette årtusind. Har Bibelen
noget at sige i dagens verden? Mødet er først og
fremmest til dem, der ønsker at lære lidt mere om
den katolske kirke, eller som overvejer selv at blive katolik. Men katolikker og andre er også velkomne! Skt. Laurentii Kirkes sognegård dvs. VIK
stuen. Flere oplysninger på sognets hjemmeside.

ET ORD OM RENGØRING
Der er to frivillige rengøringshold i sognet, et hold gør rent i menighedssalen, et
andet hold gør rent i kirken. Kirkerengøringsholdet mødes en gang om måneden
på en lørdag og den efterfølgende tirsdag. Rengøringsholdet til menighedssalen
mødes hver tredje fredag og igen dagen efter. På den måde kan man hjælpe til
på én af dagene, så det ikke virke så tungt. Vi er altid glade for flere hænder!
Ring til sognekontoret hvis du kan hjælpe til med rengøring.
Rengøring i kirken:
lørdag den 19. juni, tirsdag den 22. juni, lørdag den 14. august, tirsdag
den 17. august
Rengøring i menighedssalen:
fredag den 18. juni, lørdag den 19. juni, fredag den 9. juli, lørdag den 10.
juli, fredag den 6. august, lørdag den 7. august, fredag den 27. august,
lørdag den 28. august
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Rengøring i kirken

Rengøring i m-salen

19. juni
22. juni

18. juni
19. juni
9. juli
10. juli
6. august
7. august
27. august
28. august

14. august
17. august

DEN STORE HAVEDAG – DEN 19. JUNI
Nu skal det hele sættes i stand! Lørdag, den 19. juni er alle indbudt til en
hyggelig dag i kirkens have. De to rengøringshold dukker op, og sognepræsten
(!) og flere andre. Vi har en smuk have, men den trænger til en kærlig hånd –
din hånd. Vi går i gang kl. 9, arbejdet fortsætter frem til eftermiddag. Du er
velkommen til at give en time eller til at blive længere. Der bliver en hyggelig
frokost kl. 12 (medbring madpakke), sognepræsten giver drikkevarer hele dagen.

MENIGHEDSMØDE OM SEKSUELLE OVERGREB I DEN KATOLSKE KIRKE
Søndag, den 20. juni 2010 indbyder menighedsrådet til en samtale efter den store
messe, dvs. kl. 11:30 i menighedssalen. Med rette er mange katolikker i tvivl
om, hvad de skal mene og hvordan de skal reagere overfor det, de hører og læser
i pressen og andre steder om seksuelle overgreb inden for den katolske
kirke. Hvad er fup, hvad er fakta? Hvad er konsekvenserne for synet på den
katolske kirke som institution og autoritet? Nogle medlemmer går måske og
overvejer, om de skal melde sig ud af Kirken. Alle kan have brug for at stille afklarende spørgsmål og et sted at drøfte disse ting.
Derfor kalder menighedsrådet ind til et møde. Det vil ikke være et møde, hvor
man kan finde svar på alt, men et møde, som først og fremmest giver menighedens medlemmer rum for at stille spørgsmål og udveksle meninger, usikkerhed
og frustration, og for menighedsrådet så godt som muligt at respondere herpå, og
i det omfang det er muligt, supplere med eventuelle manglende faktuelle oplysninger. Mødet er tiltænkt vor egen menigheds medlemmer, men medlemmer af
andre menigheder må deltage.
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SKT. HANS AFTEN, DEN 23. JUNI 2010
Årets Skt. Hans Fest begynder med messen kl. 17:00. Grillen er tændt og klar til
medbragte grillmad efter messen - med fællesspisning både i klosterhaven &
menighedssalen. Drikkevarer kan købes. Menighedsrådet giver kartoffelsalat!
Årets båltale holdes, når vi har spist os mætte.
Pris pr. deltager: 30 kr.
Tilmelding udbedes. Send en sms til 29 86 22 25, ring til sognekontoret (46 35
09 65), skriv til mr@laurentiikirke.dk eller skriv dig op på listen i våbenhuset.

SKT. PETERS OG PAULS FEST
Vor sognepræst, p. Bob Showers, blev præsteviet ved Festen for de hellige
apostle Peter og Paulus i året 1990. Menighedsrådet indbyder til en reception i
menighedssalen efter 10-messen den 27. juni 2010 i anledning af p. Bobs 20-års
præstejubilæum.

HVAD ER EN ORDETS GUDSTJENESTE?
”Ordets gudstjeneste” eller ”ordets liturgi” har to betydninger: 1) det er den del
af messen fra den første læsning til og med forbønnerne, hvor Guds ord
forkyndes, og 2) det er en selvstændige liturgi med en kort indledning, forkyndelse af Guds ord (dvs. læsningerne læses op), bøn og uddeling af kommunionen
fra tabernaklet.
Siden kirkens første dage har kirkens liturgi bestået af to hoveddel eller to
”strømninger”: tidebøn og eukaristien. Alt peger på, at oldkirken fejrede messen
hver eneste dag, også når det var søndagsmessen, der var den store liturgi.
Gennem kirkens historie har der været forskellige traditioner for, hvad man gøre,
når der ikke er en præst til rådighed for en hverdagsmesse eller når den enkelte
ikke kunne nå frem til kirken. I de såkaldte missionslande – især i Nord- og Syd6

amerika og i Australien – var det en typisk del af kirkens liv i flere hundrede år.
I 1974 reviderede Vatikanet den officielle ”Ritualbog for Gudstjenesteledere og
Kommunionsuddelere” (oversat til dansk 1976). Den nyeste revision er fra
2007. Det er den bog, vi retter os efter i Skt. Laurentii Kirke.
Hver liturgi i Den katolske Kirke bør ledes af biskoppen. Når biskoppen ikke er
til stede, må en præst lede gudstjenesten. Hvis der ikke er en præst til stede, skal
diakonen gøre det. Hvis der ikke er en diakon, så den officielle gudstjenesteleder, eller et andet medlem af menigheden. En gudstjenesteleder er en lægmand
eller –kvinde, som er udpeget af biskoppen til opgaven. Vi har fire gudstjenesteledere i vort sogn, som vi har stor gavn af.
Vi fejrer Ordets Gudstjeneste med Kommunionsuddeling hver tirsdag kl. 17:00,
og på andre hverdage, når præsten ikke er til stede.
Hvad med søndag? Den katolske Kirkes Katekismus siger, at søndagsmessen er
hele menighedens anliggende og ansvar, derfor er menigheden forpligtet til at
komme sammen og fejre Ordets gudstjeneste, hvis de ikke har en præst. Hvis
den enkelte familie ikke kan nå frem til kirken, bør de samles derhjemme og
bede (KKK § 2183). Pater Bob gør alt, hvad han kan, for at være til stede hver
eneste søndag, og når han ikke kan det, at finde en anden præst, der kan lede os i
vor søndagsmesse. Men det er godt, at vide, at den anden mulighed består!
[kilder: Guidelines for Sunday Celebration of the Word, Archdiocese of Canberra &
Goulburn (2001). Den katolske Kirkes Katekismus (1997/2006). Skt. Laurentii
menighedsråds beslutninger]

FRANCISKANERNES FERIEPLAN
P. Iulian Misariu og p. Iulian Luzinschi vil bruge lidt tid i Italien i juni måned.
Sidst i juni holder deres rumænske franciskanerprovins et stort møde (kapitel) og
retræte. Derefter får man ferie! Resultatet er, at p. Iulian og Iulian er bortrejst
frem til august. P. Bob regner med at være i Roskilde den største del af
sommeren, bortset fra den førte uge i august, hvor han hjælper til med DUK’s
ungdomslejr på Øm i Jylland.
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SOMMERFERIE – TIDSPLAN I JULI MÅNED
Fra torsdag, den 1. juli til og med lørdag, den 7. august 2010 er sognet på
”sommertidsplanen”.
Der er søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30
Der er ingen hverdagsmesser eller ordets gudstjenester.
Der er ikke messe på Ledreborg.
Der er ingen onsdags rosenkrans.
Eukaristisk tilbedelse – vi meddeler fra uge til uge, om fredag aftens tilbedelse
holdes eller ej. Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen.
Skriftemål er efter aftale med præsten.
Kirkekontoret er lukket i juli, men nogen vil lytte til telefonsvareren stort set
hver dag. Kontoret åbner igen den 3. august.
Bogcaféen er lukket i sommerferien. Den åbner igen tirsdag, den 10. august
(samtidigt med Skt. Josefs Skole).
AA mødes som de plejer.

OG SÅ KOMMER AUGUST
Søndag, den 1. august er der fortsat ingen messe kl. 8:30. kun kl. 10:00.
Søndagen efter, den 8. august er vi tilbage på den almindelige gudstjenesteplan.
Der er messe kl. 8:30 og kl. 10:00.
Messe i Ledreborg Slotskapel – det vil meddeles senere, hvornår den næste
Ledreborgsmesse bliver.

FESTEN FOR DEN HELLIGE LAURENTIUS
FEJRES DEN 8. AUGUST
Vort sogn er opkaldt efter den hellige martyr Laurentius af
Rom. Hans festdag er den 10. august. Søndagen før, den 8.
august, holder vi en festmesse til hans ære. På selve dagen,
tirsdag, den 10. august, fejres en messe kl. 17:00. OBS: derefter
er der Ordets gudstjeneste om tirsdagen.

DEN KATOLSKE KIRKE: HVAD ER DET?
Den første samtaleaften efter sommerferie holdes onsdag, den 18. august kl.
19:30 i sognegården. Mødet er først og fremmest for dem, der ønsker at lære lidt
mere om den katolske kirke, eller som overvejer selv at blive katolik. Men
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katolikker og andre er også velkomne!
Flere oplysninger på sognets
hjemmeside, eller skriv til sognepraest@laurentiikirke.dk.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE, ONSDAG DEN 7. APRIL 2010
Menighedsrådet konstituerede sig på følgende måde:
Formand: Nina Marie Lassen
Næstformand: Silvia Munro
Sekretær: Ellen Margrethe Birgitta Nelth
Menighedsrådets vedtægter og retningslinjer for arbejdet blev gennemgået.
Menighedsrådet aftalte møde med ledelsen for Østre Kirkegård for at træffe
endelig beslutning om udvidelsen af den katolske afdeling med henblik på indretning af urnegravplads med en fælles urnegrav og enkelte urnegrave.
Menighedsrådets medlemmer blev opfordret til at deltage i bispedømmets nye
kursus for menighedsrådsmedlemmer, ”Kom og vær med”.
Den 9. maj afholdes ungdomsmøde i Skt. Laurentii Kirke med en bror fra det
økumeniske klosterfællesskab Taizé og deltagelse af unge fra hele Sjælland.
Folderen ”Seksuelle overgreb” ligger i kirken. Eventuelt kendskab til eller oplysninger om overgreb i vores menighed formidles til p. Bob og Nina Lassen,
som i tæt samarbejde med bispedømmets beredskab vil hjælpe og give oplysningerne og eventuelle sager videre.
Beata og Jerzy Golubowski vil arrangere vandring fra Skt. Laurentii Kirke
sammen med Karlslunde Strandkirke en gang om måneden. Nærmere om vandringen kan ses på sognets hjemmeside.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE, SØNDAG DEN 11. APRIL 2010
Menighedsrådet udpegede enstemmigt til Pastoralrådet Birte Kjølby som
medlem og Nina Marie Lassen som suppleant.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE, ONSDAG DEN 5. MAJ 2010
Ceremonier og traditioner, som specielt retter sig mod de frivillige blev drøftet.
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♦

♦
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Aktiviteter, der kræver en særlig bemyndigelse (liturgiske aktiviteter og
menighedsråd). Medlemmer, der udfører disse aktiviteter, bemyndiges og
velsignes under pinsemessen.
Kateketerne velsignes i septembermåned i forbindelse med undervisningens start.
Alle der udfører frivilligt arbejde indbydes til fællesspisning skærtorsdag.

P. Bob og Nina vil løbende skrive en tak til de medlemmer af menigheden, der
ophører med deltagelse i det frivillige arbejde. En liste over frivillige medarbejdere lægges ud på sognets hjemmeside og hænges op på opslagstavlen i menighedssalen.
Menighedens forskellige udvalg blev gennemgået med det nye menighedsråd.
Svenning Ravn Jensen træder ind vedligeholdelsesudvalget. Jerzy Golubowski
træder ind i det økumeniske udvalg.
Det blev besluttet at indbyde menigheden til et møde vedrørende seksuelle overgreb inden for Kirken en af de tre sidste søndage i juni.
Der blev orienteret om, at flere af menighedens kateketer havde deltaget i møde
for kateketer den 20. april i Taastrup.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE, ONSDAG DEN 2. JUNI 2010
Vi drøftede menighedsrådets forhold til bestyrelserne for hhv. Skt. Josefs Skole
og Sct. Josefs Børnehave.
Vi godkendte udvidelsen af den Katolske afdeling på Østre kirkegård med en
urnegravplads, der er indrettet med en fælles urnegrav og enkelte urnegrave.
Gravstederne afgrænses med en lav jernkant og tilplantes af kirkegården.
P. Bob har 20 års præstejubilæum den 27. juni 2010. Menighedsrådet holder i
den anledning en reception til p. Bob efter søndagsmessen kl. 10.00 i menighedssalen.
Ved budgetopfølgningen af første kvartal viser det sig, at sognets indtægter
generelt er lavere end budgetteret. Der udsendes skattebreve sidst i juni måned.
Mens sognets bil var til reparation hos mekanikeren, blev bilen udsat for
hærværk. Karosseriet er så beskadiget, at forsikringen vurderer, der er tale om
en totalskade. Det bliver nødvendigt at anskaffe en ny ”lettere brugt” bil. Bispekontoret ansøges om økonomisk tilskud til anskaffelsen.
Ellen Margrethe Birgitta Nelth
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OM SOGNETS VALFART TIL VADSTENA 13.-16. MAJ 2010
Kristi Himmelfartsdag mødtes en flok fra vores menighed og en flok fra
Skt. Albani Kirke i Odense, anført af en af turens tilrettelæggere, Tore
Nyberg. Ellen Margrethe Birgitta Nelth var tilrettelægger fra Roskilde og
den der har sørget for alle praktiske ting i forbindelse med turen – bl.a. at
bestille bus – og hvilken bus! Rundt om hjørnet kom Danmarks flotteste
VIP-bus med chaufføren Karsten ved rattet. Det var den rene luksusliner.
Så efter en meget behagelig tur ankom vi til Birgittasøstrenes kloster i
Vadstena, her hvor alting begyndte for Den Hellige Birgitta og her hvor
vores egentlige valfart tog sit udspring. Vi blev godt og muntert budt
velkommen af søster Monica, som er den søster der står for klosterets
gæstehjem – og som senere holdt et fremragende og meget ærligt foredrag
for os om søstrenes arbejde. De gør et fantastisk arbejde, sammen med
andre kirker, i forbindelse med bl.a. udslusning af langtidsfanger fra
fængslerne – og med godt resultat. De har næsten ingen tilbagefald. Vi må
huske både søstrene og fangerne i vores forbøn!
Andendagens rundvisning i klostermuseet og Blåkyrkan blev fremragende
guidet af Sune Zachrisson og Tore Nyberg. Desværre var vejret stadig
koldt og vådt, så den første del af rundvisningen udenfor museet blev en
kold fornøjelse. Men fantastisk at opleve begge steder!
Tredje dags formiddag gik turen til Alvastra Klosterruin (her hvor Birgittas
mand menes at være begravet) og til Mariadötranas kloster. Eftermiddagen
bød på besøg i Linköping Domkirke, kirken med et af de smukkeste
krucifikser jeg har set. Det var også Hakons fødselsdag – og den eneste
dag i solskin. Om aftenen bød Hakon os alle på dejlige forfriskninger og vi
fik et meget fint foredrag om Den Hellige Birgitta, et dobbelt foredrag af
Tore Nyberg og Ellen Margrethe Birgitta Nelth.
Gennem hele valfarten deltog vi i søstrenes laudes og komplet. En smuk
oplevelse i et smukt kirkerum, enkelt og lyst som søstrenes meditative
sang.
Den sidste morgen deltog vi i søndagsmessen i klosterkirken, som også er
sognekirke. En dejlig og rigtig afslutning inden turen igen gik hjem efter
fire dejlige og indholdsrige dage.
TAK for et godt initiativ! – Og en opfordring: Vi besøger også gerne
moderklostret i Rom.
Birte Kjølby
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UNGSDOMSHJØRNE………………….

Religionsundervisning holder
sommerferie
De enkelte grupper meddeler selv, hvornår de
starter igen i september.

SKAL DIT BARN FÅ FØRSTE KOMMUNION?
Som udgangspunkt begynder barnet med undervisning til Første
kommunion når barnet går i 2. klasse. Undervisning begynder i
september og foregår i vores undervisningslokale søndag efter
messen. Den slutter kl.12.30.
I løbet af sommeren sender vi et brev til de familier, som vi har
kendskab til. Men hvis du kender nogen, som vi har glemt, vær
sød at lade os og dem det vide! Af hensyn til vores planlægning
beder vi om, at vi modtager tilmelding senest søndag den 29.
august 2010.
Beata Golubowski og Sigrid Lassen, kateketer
golubowski@kabelmail.dk og sigridmarielassen@hotmail.com
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EN MESSE MED OG FOR
BØRN!
Fra nu af holder vi en messe kun for børn og
deres familier en gang om måneden – den
tredje søndag i hver måned.
Hvad er en børnemesse? Først og fremmest
er det en MESSE, altså en søndagsmesse på
lige fod med andre søndagsmesser, men på
børnenes præmisser. Målgruppen er børn 0-8
år, men også ældre børn og deres familier er
velkomne.
Messen varer 30-40 minutter og indebærer
sang og bøn, en læsning fra Bibelen, og altid
en ”aktivitet” som hjælper de unge til at leve
sig ind i evangeliets budskab.
Den første børnemesse er søndag, den 20.
juni 2010.
Men hvad klokken bliver denne messe den 20.
juni?
Det drøftes fortsat – vi meddeler tidspunktet så
snart vi kan! Hold øje med sognets
webside!
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JESU HJERTE FEST
FREDAG DEN 11. JUNI

HØJTIDELIG AFSLUTNING
AF

PRÆSTERNES ÅR
i

JESU HJERTE KIRKE
Stenosgade 4 København V

MED PONTIFIKALMESSE KL. 17.00
ved

BISKOP CZESLAW KOZON
i koncelebration med bispedømmets præster

Alle indbydes til denne fejring med bøn for
præsterne og for nye kald.
Efter messen er alle velkomne til en reception i menighedssalen
Stenosgade 4 b.
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Kære trosfæller, vi er i en alvorlig situation.
De mange ulykkelige sager om seksuelle overgreb inden for vor kirkes rammer hviler
stadig som en tung byrde på alle katolikker i Danmark. Der er desværre ikke tegn til, at
vi snart vil kunne afslutte dette triste kapitel i Kirkens historie. Ofrene lider under
følgerne af overgreb år tilbage, og vi lider alle med dem i bevidstheden om, at de er
blevet udsat for et svigt.
På Kirkens vegne beder jeg ofrene om tilgivelse for, hvad de har været ude for.
Arbejdet med at få alle sager udredt og belyst fortsætter. Efter en desværre noget skæv
start er en proces nu sat på skinner. Alle sager, som vi har fået kendskab til, er anmeldt til
politiet, der er så godt som færdig med at behandle dem. Langt de fleste overgreb er
foregået for mange år siden, men er først kommet for en dag i dette forår, og disse sager
er så gamle, at de er forældede i strafferetlig henseende. Det betyder desværre, at
skyldige ikke kan blive dømt, men også, at uskyldige ikke bliver frikendt og renset.
Med hensyn til vor egen behandling af sagerne vil bispedømmet heller ikke frikende sig
selv. Vi har derfor igangsat en uvildig og uafhængig advokatundersøgelse, der ikke
mindst skal afdække, hvordan den del af sagerne, som nogen i Kirken måtte have haft
viden om, er blevet behandlet – kort sagt skal det afklares, om bispedømmet i forbindelse
med sådanne sager har levet op til, hvad man med rette kunne forvente. Den pågældende
advokat har fået frie hænder til at vende hver sten, så alt kan komme på bordet. Det
betyder til gengæld, at det ikke i øjeblikket er muligt at sige, hvor længe denne
undersøgelse vil vare – men det er altså prisen for at komme til bunds i problemerne.
Vi har brug for at lære af disse sager. Vi kan ikke sige os fri for, at noget af det, som er
gået galt, beror på en fortidig kultur i Kirken. Den må vi gøre op med – ikke kun i teorien
og i ord, men i praktisk handling.
En af de ting, som helt umiddelbart trænger sig på, er at tage kirkeretlig stilling til
fremtiden for de præster, som er blevet fritaget for tjeneste i takt med, at de blev meldt til
politiet. Vi må forvente, at de få sager, som en enkelt politikreds endnu arbejder med,
snarest bliver afklaret. Derefter vil også de tjenstlige sager, som måtte skulle føres i
Kirken selv, kunne behandles.
Men er vi så til bunds? Bare vi var – men ingen kan love os det, for der kan stadig gå
nogen rundt iblandt os, som lider under overgreb i fortiden, men endnu ikke er nået
dertil, at de er i stand til at kunne anmelde det. Til dem vil jeg gentage opfordringen til at
henvende sig. Det kan ske til bispedømmets sagsbehandler i sådanne sager, sognepræst
Niels Engelbrecht, til politiet eller til advokat Lars Kjeldsen. Bispedømmet har en
beredskabsplan til brug i tilfælde af seksuelle overgreb og krænkelser. Den skal nu
revideres, og i den vil der blive oplyst om forskellige muligheder for at få råd og hjælp,
hvis man bærer rundt på en sådan sag.
Vi må alle ønske at være med til at forny Kirken. Det kan ske ved opdatering af
kommunikationsformer og måder at reagere på, men frem for alt sker denne fornyelse
ved, at enhver af os tager Kristi budskab til sig og efterlever det i bøn, bodfærdighed,
fordybelse og engagement i Kirkens liv.
Biskop Czeslaw Kozon
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SOGNEKALENDER
JUNI 2010
1.
2.

tirsdag
onsdag

3.
4.

torsdag
fredag

5.

lørdag

6.

søndag

8.

tirsdag

11.

fredag

12.
13.

lørdag
søndag

17:00
16:30
17:00
19:00
17:00
16:00
17:00
18:00-19:00
13:00

8:30
10:00

Ordets Gudstjeneste – hver tirsdag i juni
Rosenkrans – hver onsdag i juni
Messe – hver ons., tors., fre. i juni
Menighedsrådmøde
Messe – hver ons., tors., fre. i juni
Skriftemål – hver fredag i juni
Messe – hver ons., tors., fre. i juni
Eukaristisk Tilbedelse – hver fredag i juni
”Hvad ønsker I af Guds kirke?” En forberedelse til
barnedåb – klasselokalet i sognegården
KRISTI LEGEMS- OG BLODSFEST (CORPUS CHRISTI)
Messe
Messe med eukaristisk procession til vejkorset

efter messen

Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.

11:00-12:00
17:00

Øvelse for nye ministranter – i kirken
Messe i Ledreborg Slotskapel

19:30

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

15.

tirsdag

19:30

18.
19.

fredag
lørdag

9:00
9:00

16:00

Den katolske kirke og Bibelen i dette årtusind - en åben
samtaleaften i den katolske sognegård – flere
oplysninger på s. 4
Jesu Hjerte Fest
Messen er kl. 17:00
Liturgiudvalg mødes
11. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.
”Hvad ønsker I af Guds kirke?” En forberedelse til
barnedåb – klasselokalet i sognegården
Rengøring i menighedssalen
Den store rengørings- og havearbejdsdag!
Rengøring i kirken og i menighedssalen,
og hyggeligt arbejde i kirkens have.
Du er velkommen til at hjælpe en lille time eller hele
dagen eller hvad du nu kan. Sognepræsten giver
drikkevarer. Jfr. artiklen på s. 5.
Maxi-KUK Grillaften
Nu da de unge har hjulpet til med rengøring …
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20.

søndag
8:30
10:00

22.
23.

24.
27.

tirsdag
onsdag

torsdag
søndag

12. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe

11:30

Menighedsmøde vedr. seksuelle overgreb i Den
katolske Kirke – jfr. artiklen s. 5

16:00

Børnemesse – OBS: Tidspunktet kan ændres!

9:00
17:00
17:30
19:00
8:30
10:00
efter messen

Rengøring i kirken
Skt. Hans Aften
MESSE til Skt. Hans
Grillaften og bål i kirkens have – jfr. s. 6
Skt. Josefs Skoles Demission
SKT. PETER & PAULUS
Messe
Messe
Under kirkekaffe holder sognepræsten en lille
reception i anledning af hans 20-års præstejubilæum.
Bogcaféen er åben.

JULI 2010
Tidsplan for juli:
Der er søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30
Der er ingen hverdagsmesser eller ordets gudstjenester.
Der er ikke messe på Ledreborg.
Der er ingen onsdags rosenkrans.
Eukaristisk tilbedelse – vi meddeler om det undervejs –
hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen.
Skriftemål er efter aftale med præsten.
Kirkekontoret er lukket i juli, men nogen vil lytte til
telefonsvareren stort set hver dag. Kontoret åbner igen
den 3. august.
Bogcaféen er lukket i sommerferien. Den åbner igen
tirsdag, den 10. august (samtidigt med Skt. Josefs Skole).
Dette program gælder til og med lørdag, den 7. august.
4.

søndag
10:00
efter messen

14. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Hvis nogen laver kaffe, så er der kirkekaffe!
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OBS: Om eftermiddagen fejres Valfarten til Haraldsted.
Jfr. sognets hjemmeside for flere oplysninger.
9.
10.

fredag
lørdag

11.

søndag

9:00
9:00

Rengøring i menighedssalen
Rengøring i menighedssalen

10:00

15. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe med barnedåb

efter messen
18.

søndag
10:00
efter messen

25.

søndag
10:00
efter messen

Hvis nogen laver kaffe, så er der kirkekaffe!
16. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Hvis nogen laver kaffe, så er der kirkekaffe!
17. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Hvis nogen laver kaffe, så er der kirkekaffe!

AUGUST 2010
1.

søndag
10:00
efter messen

6.
7.

fredag
lørdag

8.

søndag

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

18. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Hvis nogen laver kaffe, så er der kirkekaffe!
Rengøring i menighedssalen
Rengøring i menighedssalen
FESTEN FOR DEN HL. LAURENTIUS FEJRES
Messe
Messe med barnedåb
Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.
Fra den 8. august er vi igen på den almindelige plan:
Søndagsmesse kl. 8:30 & 10:00.
Ordets Gudstjeneste tirsdag kl. 17:00.
Hverdagsmesse onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00.
Rosenkrans onsdag kl. 16:30.
Skriftemål fredag kl. 16:00.
Eukaristisk Tilbedelse fredag kl. 18:00.
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10.

tirsdag
13:00
17:00

11.

onsdag

12.

torsdag

13.

fredag

14.
15.

lørdag
søndag

16:30
17:00
17:00
18:30
16:00
17:00
18:00-19:00
9:00
8:30
10:00

17.
18.

tirsdag
onsdag

22.

søndag

Festen for den hellige Laurentius (i den alm. kalender)
Bogcaféen åbner
Messen fejres til festdagen
OBS: Ikke en Ordets gudstjeneste i dag men en messe
Rosenkrans – hver onsdag
Messe – hver onsdag, torsdag & fredag
Messe – hver onsdag, torsdag & fredag
Menighedsrådsmøde
Skriftemål – hver fredag
Messe – hver onsdag, torsdag & fredag
Eukaristisk Tilbedelse – hver fredag
Rengøring i kirken
MARIÆ OPTAGELSE I HIMLEN
Messe
Messe

efter messen

Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.

9:00
19:30

Rengøring i kirken
Den katolske Kirke: Hvad er det? En åben samtale om
katolsk tro og praksis. Jfr. artiklen på s. 8 eller online

8:30
10:00

21. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe

efter messen

Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.
VIK (De Voksnes Indføring i Kristendommen) starter
”Hvad ønsker I af Guds kirke?” En forberedelse til
barnedåb – klasselokalet i sognegården
Rengøring i menighedssalen
Rengøring i menighedssalen

25.
26.

onsdag
torsdag

19:00
19:30

27.
28.

fredag
lørdag

9:00
9:00

29.

søndag
8:30
10:00
efter messen

22. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben.
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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:
Robert G. Showers OFM Conv.
Nina Lassen 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. 18:00-19:00
onsdag kl. 9:30-11:30
mandag kl. 17:00-19:0
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