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Hvis kirke er det? Hvis sogn er det? På
mange måder er den katolske kirke gået
tilbage til den tridentinske model og væk
fra Andet Vatikanerkoncils model. Og
heldigvis. Lad mig forklare!
For mange år siden var Karl den Store
sikker på sit svar: Kongen stod for kirken.
Kongen bar det sidste ansvar. En stor del
af vor nuværende sognestruktur skyldes
altså Karl den Store i 700- og 800-tallet.
Det var Karl, der definerede et sogn som
et geografisk område, hvor de døbte var
medlemmer af det sogn, i hvis grænser de
boede. Sognemedlemmer måtte betale
kirkeskat. Præsten fik et råd til vejledning.
Præsten og rådet var ikke blot sognets åndelige men også sognets administrative
(verdslige) myndigheder. I alt åndeligt var
sognepræsten og sognerådet underlagt
biskoppens og pavens tilsyn, men i alt
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økonomisk var de underlagt herrens, grevens, kongens og kejserens tilsyn.
Resten af middelalderen forsøgte de fleste paver og mange biskopper at lave om
på denne ordning, fordi man syntes, den gav kongen og de lokale adelige for
meget indflydelse. Når vi kommer til Tridentinerkoncilet altså, er man klar med
en definition af kirken, som ikke nævner den civile regering. I 1563 erklærede
koncilet i Trient, at et sogn er en menighed, der består af en bestemt gruppe
troende samt deres sognepræst under biskoppens tilsyn.
Den moderne tid oplevede en bevægelse væk fra Trients menigheds-centrerede
definition til en præste-centrerede definition. Kirkeretten fra 1917 har et kapitel
om ”sognet”, hvor der kun beskrives sognepræstens opgaver og rettigheder.
Sognet er et område (beneficium), som eksisterer for at underholde præsten.
Sognet eksisterer for præstens skyld.
Mærkelig nok talte Andet Vatikanerkoncil ikke meget om sognet eller
menigheden. Koncilet accepterede fortsat kirkeretten fra 1917, accepterede altså,
at et sogn er en struktur, der er til for præstens skyld. Men koncilets biskopper
forudså, at man må revidere hele kirkeretsbogen.
Den store ændring kom med den nye kirkeret i 1983. Den gamle definition fra
1917 blev totalt afskaffet. Den nuværende kirkeret beskriver et sogn som ”en
bestemt menighed af troende kristne, som organiserer sig stabilt inden for et
bispedøm”. Ikke et ord om præsten! Den ligner faktisk definitionen fra
Tridentinerkoncilet. Det er folkets sogn. Punktum.
Sognepræsten eksisterer for menighedens skyld. Dvs., man har et embede, som
hedder sognepræst, fordi menigheden er bedst tjent på denne måde. Men den
samme præst kan være sognepræst for flere sogne, og sommetider har sognet slet
ingen præst.
Den nye kirkeret siger: Alle sognemedlemmer er i fællesskab ansvarlige for
sognets vel og ve. Sognemedlemmer udøver deres magt med at stille sig frivillig
til rådighed, med at gøre deres mening kendt, med at forkynde Guds ord,
forberede andre til sakramenterne, planlægge for sognets fremtid og forvalte
sognets økonomi (kan. 224-231). Med eller uden præst er sognet folkets.

p. Bob
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MEDDELELSER
Ordets Brydelse: en fordybelse i Herrens ord
Messens læsninger taler til os i vor hverdag. ”Hermed
følger man op på Andet Vatikankoncils opfordring til at
åbne for Bibelens skatte for at lade de troende i rigere
mål finde næring ved Guds ord. … Kristus er os nær, når
vi bryder brødet i eukaristien og når vi bryder Hans ord i
læsningerne fra Den hellige Skrift.” (biskop Czeslaw
Kozon, Dekret ”Om Herrens Ord” 2001)
Gruppen ”Ordets Brydelse” samles i denne ånd hver anden mandag i Roskilde
Kloster hos Judith Sandager Jeppesen (Skt. Peders Stræde 8 B i Roskilde, 46 37
35 80 eller Jørgen Nybo Rasmussen 46 75 36 60). Vi læser sammen læsningerne
fra den kommende søndags messe og drøfter dem fælles, ikke som en forelæsning men som en fordybelse. Vi indbyder alle interesserede til at dele ordet med
os. Det næste møde er mandag, den 3. marts og hver 14. dage derefter.

Kvindernes Internationale Bededag den 7. marts
Under temaet Guds visdom giver ny indsigt samles medlemmer af mange forskellige trossamfund i Skt. Laurentii Kirke fredag aften, den 7. marts 2008 kl. 19:30 til en
økumenisk gudstjeneste. Årets gudstjeneste er tilrettelagt
af Bededagskomitéen i Guyana, Sydamerika og oversat
til dansk af Danmarks Økumeniske Kvindekomite, som
står for arrangementet.
Denne gruppe er én af de vigtigste økumeniske aktiviteter, som menigheden deltager i. Bededagen er en god lejlighed til at lære gruppen bedre at kende og selv
at blive aktiv i det økumeniske samarbejde. Flere oplysninger kan fås hos
sognets repræsentant Laila Hedenborg (46 35 89 13), fra DØKs sekretær Ellen
Melkær Holm (sekretaer@kvindebededag.dk) eller hos www.kvindebededag.dk.

Kan man tro på Gud i dagens verden?
Det næste møde for dem, der gerne vil høre mere om den katolske kirke, er
torsdag, den 13. marts 2008 kl. 19:30 i Skt. Laurentii Kirkes sognegård (præstegård), Frederiksborgvej 11 i Roskilde. Mødet er uforpligtende og tilmelding er
ikke nødvendig. Temaet er: Kan man tro på Gud i dagens verden? Den katolske
Kirke og Jesus Kristus.
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Mødet er for mennesker, som overvejer at blive katolikker, for katolikker, som
vil fordybe sig i egen tro – men også for dem, der uforpligtende vil høre lidt
mere om, hvad den katolske kirke er for noget. For flere oplysninger, ring til 46
35 09 65 eller skriv til sognet@laurentii.org
Onsdag den 14. maj 2008 kl. 19:30 er der et informationsmøde samme sted med
titlen Den katolske kirke og Bibelen i dette årtusinde. Tilmelding ikke nødvendig.

Skriftemål inden Påske
Skal man gå til skriftemål? Kun hvis man er skyldig i en dødssynd. Den katolske
Kirkes Katekismus siger: Kirken gør det til en pligt … mindst én gang om året at
modtage Eukaristien, om muligt i påsketiden, forberedt hertil gennem bodens
sakramente. Kirken opfordrer stærkt de troende til at modtage den hellige kommunion om søndagen og på helligdagene eller endnu hyppigere, ja selv hver
dag. (§ 1389)
De planlagte tider til skriftemål frem til påske er fredag den 7. marts og fredag
den 14. marts kl. 16:00-16:45. Andre tider efter aftale med sognepræsten.

De Syges Salvelse under fredagsmessen den 14. marts
I forbindelsen med hverdagsmessen fredag, den 14. marts (fredagen inden langfredag) er der lejlighed til at få De Syges Salvelse. Sakramentet er for alle, som
er alvorlig syge, svækkede pga. alderdom eller sygdom, som lider under kroniske
problemer som spiseforstyrrelser osv., eller som skal opereres.

Korsveje
Vi holder korsvejsandagt to gange i år:

Korsvejsvandring i Ledreborg Slotspark
lørdag før Palmesøndag, den 15. marts 2008 kl. 12:00
Det er en udendørs vandring i Ledreborgs skønne have. Vi mindes Jesu
vandring til Golgata ved selv at vandre i meditativ stil.

Børnenes korsvej
langfredag, den 21. marts kl. 14:30
Langfredag gennemfører de unge fra Midi-KUK og Første Kommunions hold
en korsvejsandagt i kirken. Andagten, som er lidt af et passionsspil og lidt af en
traditionel korvejsandagt, er åben for alle. Den fejres umiddelbart før den
almindelige liturgi til langfredag (som er kl. 15:00).
4

Palmesøndag den 16. marts
Søndagen før påske hedder ”Passionssøndag” eller ”Palmesøndag”. I erindring
om Jesu indtog i Jerusalem begynder vi messen med en højtidelig procession
med grene og salmesang og røgelse, som kristne har gjort siden 300-tallet. Vor
lokale tradition er, at vi samles kl. 10:00 i Skt. Ibs Kirkeruin, på hjørnet af Frederiksborgvej og Skt. Ibsvej. Det er årets største og vigtigste procession. Alle børn
fra Første Kommunions undervisning og fra Midi-KUK opfordres til at deltage i
processionsdragt. Alle ministranter skal deltage i ministrantdragt.
Messen fortsætter med den højtidelige oplæsning af Jesu Kristi lidelseshistorie
fra Matthæusevangeliet.

Påsketriduum
Dagene op til påske hedder triduum på latin, som betyder de tre dage. Ikke hvilken som helst tre dage, men DE tre dage, årets vigtigste. Skærtorsdag nat, Langfredag eftermiddag og lørdag nat/påskemorgen er vidner til de gudstjenester, som
hele resten af året drejer sig om. Se kassen på næste side for tiderne.

Velsignelse af påskebrød og påskeæg
Forskellige lande har forskellige traditioner for madens velsignelse i dagene op
til påske: velsignelse af et særligt påskebrød, af de farvede påskeæg, af familiens
påskemad, af madvarer, der uddeles til de fattige. Hos os gives denne velsignelse
påskelørdag, den 22. marts kl. 11:00. Ceremonien foregår dels på dansk, dels på
polsk, og Regina Coeli synges på latin. Katolikker opfordres også til at tage vievand med hjem fra påskenattens vigilie til velsignelse af familiens påskebord.

Skt. Laurentii Aften
Vi fortsætter denne populære foredragsserie:
onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.30
David Gress: Uden ånd ender vi i tyranniet
med udgangspunkt i hans bog ”Velstandens kilder”
onsdag den 23. april 2008 kl. 19.30
Jørgen Nybo Rasmussen: Henriks Stangerups bog ”Broder Jacob”
onsdag den 28. maj 2008 kl. 19.30
Lotte Fang-Borup: De gamle Klostre i Roskilde – tiden før Reformationen
om den ”katolske tid” i Roskilde
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Messetider til påskens
Triduum 2008
Skærtorsdag, den 20. marts
Messe for Herrens Nadver – kl. 17:00
Med fodtvætning.
Efter messen er der tilbedelse indtil
Komplet (natbøn) kl. 21:00.
Langfredag, den 21. marts
Ungdommens korsvej – kl. 14:30
Andagt om Herrens lidelse – kl. 15:00
Langfredag er en faste- og abstinensdag
Påskelørdag, den 22. marts
Velsignelse af påskebrød – kl. 11:00
Påskevigilie kl. 23:00
Lørdag nat kl. 23:00 begynder den store
midnatsmesse med bålet på fortovet, efterfulgt af
de 7 læsninger, optagelse af konvertitter og den
hellige nadver
Påskesøndag den 23. marts
Ingen messe kl. 8:30
Messe til påskemorgen – kl. 10:00
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Salmesang for børn fra 0 til 6 år forår 2008
Nu begynder salmesang for de små igen. Vi vil gennem sang, dans og bevægelse
vænne børnene til at komme i kirke og lære nogle salmer.
Vi mødes i kirken kl. 11.30 lige efter messen. Første gang er søndag, den
30.marts. Salmesangen slutter pinsedag, søndag, den 11. maj.
Det koster 100 kr. pr barn for alle gangene. I kan også vælge at betale 20 kr. pr.
barn pr. gang. (Vi stiller en kurv frem, hvor I kan lægge pengene i.)
Vel mødt, vi glæder os meget til at se jer igen.
Musikalske hilsener, Annelies (organist) og Ellen Margrethe Birgitta

Herrens Bebudelse
er den 31. marts
Man plejer at fejre festen for
Herrens Bebudelse den 25. marts,
altså 9 måneder inden jul. Men i år
falder denne dato inden for påskeugen, derfor flyttes Bebudelsesfesten til mandag, den 31. marts.
Messen den dag er kl. 17:00.

Gråbrødrenes Bogcafé
Første Kommunions gaver

Rosenkranser og Kors

Sognepræstens ferie
Pater Bob tager på ferie fra den 1.15. april. I den periode er der ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling tirsdag til fredag kl.
17:00. Sognekontoret har åbent,
som det plejer. I nødstilfælde kan
man ringe til Skt. Pauls katolske
Kirke i Tåstrup (43 99 07 28).

Bøger og Kort

Åben

tirs – fre
kl. 13.00-16.45

Kristi Himmelfart den 1. maj
Messen til Kristi Himmelfart er
torsdag, den 1. maj kl. 17:00.

tel 46 32 52 57

Har du et
ønske,
er vi meget
glade for at
bestille det
hjem

e-mail:
bogcafe@laurentii.org

Første Kommunion d. 4. maj
Den syvende påskesøndag fejrer vi
Første Kommunion under messen
kl. 10:00. Tillykke til alle første
kommunikander!

Vi har også kaffe!
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Indsættelsen af de liturgiske tjenere
Menighedens messe kræver mange personers indsats. Blandt de mange frivillige,
som muliggør søndagsmessen, er de såkaldte liturgiske tjenere: lektorer, kommunionsuddelere, ministranter, ordets gudstjeneste ledere, sakristaner og dem, som
bærer offergaverne op.
Denne menighed er velsignet med mange medlemmer, som er villige til at tjene
deres medkatolikker gennem én eller flere af disse opgaver. Disse tjeneres bemyndigelse fra menigheden bliver fornyet med en velsignelse Pinsedag, den 11.
maj under messen kl. 10:00.
På samme tid opfordrer vi andre medlemmer til at støtte sognet med at påtage sig
opgaven som lektor, kommunionsuddeler, offergave bærer eller som ministrant.
Ring til sognekontoret (46 35 09 65) eller skriv til sognet@laurentii.org. Tak!

Sognetur til Odense den 14. juni 2008
Kom og oplev Skt. Hedvigs Søstre på Dalum Kloster, søstrenes moderhus i
Danmark. Kom og se hvad der gemmer sig bag de tykke klostermure. Kom og se
den skønne klosterhave.
Menighedsrådet arrangerer en tur til Odense lørdag den 14. juni 2008. Først vil
historikeren Tore Nyberg tage os med i Skt. Knuds Kirke og gå en tur med os i
bymidten, hvor vi bl.a. skal se dette gamle Gråbrødre Kloster. Inden vi forlader
Dalum kloster, slutter vi med en andagt i den smukke klosterkirke.
Flere oplysninger findes på plakaten i våbenhuset, på sognets hjemmeside, eller
man kan ringe til kirkekontoret.

Resume af menighedsrådsmøde den 29. november 2007
♦

Varmestyringen af kirke og sognegård gik i stå og i en uge var der ingen
varme. Der var foretaget nødtørftig reparation, men da der var behov for en
egentlig renovering og udskiftning af dele af anlægget (afkalkning, udskiftning
af varmtvandsbeholderen og elektronisk styring af varmereguleringen) blev
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det besluttet at få indhentet skriftlige tilbud fra forskellige firmaer.
Nina søger bispekontoret om afgiftsfritagelse for adventsindsamlingen, der
går til kirkeloft og lydanlæg.
♦ Vedligeholdelsesudvalget venter stadig på rapporten fra ingeniørfirma Rambølls undersøgelse af vore bygninger.
♦ Br. Bob og br. Theodor havde holdt kapitel og udpeget 5 bestyrelsesmedlemmer til Bogcafeen pr. 1. december 2007, som forudset i vedtægterne. De fem
er: br. Bob, Bente Ørum, Ricard Farina, Pia Mærsk og Birte Kjølby.
♦

Resume af menighedsrådsmøde den 11. januar 2008
P. Bob informerede om nye retningslinier fra Rom for ”behandling af anmodning om udmeldelse og genoptagelse i Den Katolske Kirke.”
♦ P. Bob oplyste ligeledes om, at regeringen har nedsat et udvalg, som undersøger frikirkers og dermed også den katolske kirkes mulighed for at få inddrevet kirkeskat via skattebilletten. En ordning kan muligvis forventes inden
for de næste to til tre år (måske). Bispekontoret vil indkalde sognepræster,
menighedsråd og sekretærer til en række møder om emnet.
♦ Firmaet Hans Buch vil gå i gang med renovering af varmeanlægget i uge 4.
♦ Nina oplyste, at bispekontoret telefonisk har godkendt afgiftsfritagelse for adventsindsamlingen. Bispekontoret er positiv over for kirkelofts- og lydanlægsprojektet og har indkaldt til møde den 31. januar 2008.
♦

Resume af menighedsrådsmøde den 5. februar 2008
Det vigtigste punkt var gennemgang og godkendelse af regnskab 2007 og
budget 2008. Der henvises til Ninas kommentar andetsteds i bladet. (s. 12)
♦ Det er besluttet, at stoppe Cafe VIK, der har kørt som forsøg i et års tid. Kun
få gamle VIK´ere mødte frem til arrangementerne. Den årlige middag i efteråret for gamle VIK’ere fortsætter.
♦ På mødet med bispekontoret den 31. januar vedrørende kirkelofts- og lydanlægsprojektet deltog vort vedligeholdelsesudvalg (Gérard, Ricard, Geert), p.
Bob og Nina. Det blev på mødet besluttet, at Bispekontoret står for projektstyringen og indhenter tilbud på følgende: etablering af adgang til loft over
kirken, rengøring af loft, udskiftning af gamle el-installationer, isolering af loft,
nyt lydanlæg samt senere maling af kirken. Når der er overblik over omkostningerne, tages der stilling til finansieringen (menighedens egenbetaling og
ansøgning om fondsmidler). Projektet ventes at løbe over to år, og det kræver
en stor egen finansiering.
♦ Adventsindsamlingen 2007 gav over 120.000 kr. til projektet, dette blandt
andet takket være en meget stor gave på 100.000 kr. fra et meget generøst
medlem af menigheden.
♦

Ellen Margrethe Birgitta Nelth
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Menighedsmøde den 20. maj kl. 19.00
I medfør af Vedtægter for Menighedsråd skal vi mindst
en gang om året 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.”

Dette møde vil vi i år afholde
tirsdag den 20. maj kl. 19.00 – 21.00.
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 sidste års erfaringer vil vi som noget nyt sørge
for, at beretningen ligge klar i skriftlig form allerede
omkring den 1. maj. Eksemplarer vil kunne hentes på
sognekontoret eller fra sognets hjemmeside
www.laurentii.org. Vi skal opfordre til, at I så vidt muligt
læser beretningen forud for mødet. Herved vil dette
punkt på mødet i højere grad kunne fokusere på de
konkrete spørgsmål, som beretningen giver anledning til,
og der vil bagefter være mere tid til at drøfte andre
forhold af betydning for menighedens liv, som I konkret
måtte ønske at få på dagsordenen denne aften.
VEL MØDT den 20. maj kl. 19!
Nina Lassen, Menighedsrådsformand
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Sognets regnskab 2007
Budget 2007 Regnskab 2007 Budget 2008
INDTÆGTER
1
2

Kirkeskat + sognebidrag
Kollekter til sognet

3

Brug af kirken, menighedssalen osv.

33.000,00

4

Julebazar, fundraising osv.

30.500,00

5

Diverse indtægter

6

Indgået arv

7

Indsamling til kirkeloft/lydanlæg

8

Tilskud fra bispedømmet

9

Tilskud fra ordenssamfund

10

Indtægter i alt

540.000,00
110.000,00

7.900,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00

771.400,00

569.783,34
600.000,00
132.754,43
140.000,00
57.829,25
46.000,00
36.422,44
38.000,00
(a) 26.655,39
3.700,00
3.000,00
0,00
117.677,21
100.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
944.122,06 1.327.700,00

UDGIFTER
11

Varme, el, vand og lign.

248.000,00

12

Liturgi udgifter

50.000,00

13

Bygningernes vedligeholdelse

90.000,00

14

Nyanskaffelser

25.000,00

15

Lønninger

68.600,00

16

Kontorudgifter

56.300,00

17

Kateketiske udgifter

15.500,00

18

Kørselsudgifter

30.500,00

19

Diverse udgifter

25.000,00

20

Henlæggelser

50.000,00

21

Afgift til bispedømmet

22

Udgifter i alt

868.739,66

23

Overskud/Underskud

-97.339,66

209.839,66

246.519,52
249.000,00
46.818,90
25.500,00
92.482,91 (c) 627.000,00
18.447,38
15.000,00
60.710,00
66.000,00
51.088,78
56.000,00
22.681,34
22.500,00
39.768,61
41.500,00
36.845,58
22.500,00
(b) 117.874,71
0,00
216.758,50
244.600,13
949.996,23 1.369.600,13
-5.874,17

-41.900,13

Bemærkninger:
(a) renter fra sognets bygningsfond + forskellige gaver
(b) 117.677,21 til kirkeloft/lydanlæg & 197,50 til jubilæumsfond af 2002 (nu lukket)
(c) 500.000 til kirkeloft/lydanlæg & 127.000 til almindelig vedligeholdelse
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Sognets regnskab 2007 og budget 2008 –
en optimistisk kommentar!
Regnskab 2007
Det har næsten været en fornøjelse – om end i processen ind imellem lidt trættende og
krævende – at færdiggøre sognets årsregnskab for 2007!
Vi budgetterede med et underskud på ca. 97.000 kr. for 2007, men endte med et underskud på mindre end 6.000 kr. Det synes vi er flot!
At resultatet for 2007 er endt så relativt godt skyldes flere forhold. Vi har en samvittighedsfuld præst og samvittighedsfulde medarbejdere, ikke mindst på sognekontoret, der
gør, hvad de kan for at holde igen på udgifterne. Og når udgifter er uundgåelige, sikrer de
os den mest økonomiske løsning. Det store arbejde bag Skt. Laurentii Aftenerne og andre
fundraising foretagender lønnede sig i et større overskud end forventet. Og så skyldes det
gode resultat ikke mindst, at stigningen i kirkeskat og sognebidrag fra menighedens
medlemmer blev en del større, end det vi havde turdet budgettere med, da vi i starten af
2007 lagde et forsigtigt budget.
Havde det ikke været for ovenstående forhold – og det forhold, at den store frivillige og
ulønnede indsats i en lang række praktiske, administrative og pastorale spørgsmål
betyder, at vi fortsat har kunnet holde udgifterne til liturgi, rengøring, reparationer,
administration, katekese og andre aktiviteter på et minimum – så ville resultatet ikke
have set ligeså godt ud.
På især vedligeholdelseskontoen har vi haft store uforudsete udgifter til blandt andet
varmeanlægget, der gik i stykker (udbedringen af dette vil dog primært belaste budgettet
for 2008). Disse uforudsete udgifter har betydet, at andre vedligeholdelsesprojekter har
måttet udskydes til 2008. Herudover måtte orglet igennem en større reparation, og der
skjuler sig derfor et underskud på ca. 22.000 kr., som vi måtte tage fra sognets opsparing.

Budget 2008
Som det fremgår af det her optrykte budget, så budgetterer vi med et underskud på knap
42.000 kr. i 2008.
Det store kirkeloft- og lydanlægsprojekt går som beskrevet andetsteds i bladet i gang i år.
Vi budgetterer med en udgift på ca. en million kroner fordelt over to år. For 2008 svarer
dette til 500.000 kr. af det under pkt. 13 budgetterede beløb til bygningsvedligeholdelse.
Finansieringen skal for ca. 20 % vedkommende ske ved egne midler. Såvel adventsindsamlingen 2007 som 2008 er derfor dedikeret dette formål – det svarer til de 100.000 kr.
i indtægt under pkt. 7. De sidste 80 % af finansieringen (400.000 kr. i 2008) har vi grund
til at regne med, vil komme fra fonde, vi søger gennem bispekontoret (jf. pkt. 8).
Af større vedligeholdelsesarbejder udover kirkeloft og lydanlæg skal især to fremhæves.
Som allerede nævnt gik varmeanlægget i stykker i 2007. Renoveringen af dette vil koste
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ca. 60.000 kr. Herudover er det i henhold til den nys udarbejdede femårs-vedligeholdelsesplan for kirken fra Rambøll nødvendigt, at vi i 2008 skal bruge ca. 45.000 kr. på den
løbende vedligeholdelse af bygningerne.

Underskud eller balance i 2008?
Som det desværre fremgår, vil regnskabet for 2008 ikke gå op, hvis ikke indtægterne
stiger med mindst 42.000 kr. mere end det, vi har budgetteret med.
De primære indtægter til sognets almindelige drift kommer fra menighedens medlemmer
i form af kirkeskat, sognebidrag etc. Vi har her budgetteret med en stigning, der svarer til
tidligere års stigninger (pkt. 1 og 2). Skal regnskabet for 2008 balancere, kræver det
imidlertid, at for eksempel kirkeskat og sognebidrag (pkt. 1) stiger med ca. 72.000 kr. i år
og ikke kun med ca. 30.000 kr. som budgetteret. Og kommer der flere uforudsete
udgifter igen i år, vil der være behov for en endnu større stigning her.
Selvom vi de senere år har set en markant stigning i bidrag fra menighedens medlemmer
til sognets almindelige drift, så er det gennemsnitlige bidrag pr medlem af menigheden
fortsat meget lavt. Jeg skal derfor igen bede alle om enten at genoverveje størrelsen af
det årlige bidrag, som I allerede måtte give til Den katolske Kirke i Danmark - eller, hvis
I endnu ikke bidrager, så at begynde herpå.
Som et absolut minimum bør hver især bidrage med, hvad der svarer til ca. 1,2 % af
sin skattepligtige indkomst.
Med skattefradrag svarer dette mere eller mindre til, hvad Roskilde Kommune automatisk trækker Folkekirkens medlemmer for i kirkeskat.
Jeg skal dog også opfordre alle til at tage Biskoppens anbefaling alvorligt og betale 2 %
af den skattepligtige indkomst i kirkeskat til Den katolske Kirke. Denne procentsats er
regnet ud på baggrund af hele bispedømmets økonomiske situation, der ikke kan
sammenlignes med Folkekirkens, som har andre indtægter end kirkeskatten.
Vi ”budgetterer” ligeledes fortsat med en stor frivillig ikke-økonomisk indsats fra menighedens medlemmer – og der er brug for flere hænder og hoveder, både i det praktiske og
i det pastorale arbejde. Så tal med p. Bob, med mig eller med et af de andre menighedsrådsmedlemmer, hvis du ikke allerede har engageret dig. Spørg os, hvad der er brug for,
og fortæl os, hvad du kunne have lyst til at lave!
Tak til Trang Thuy Hoang Pham, Bente Ørum, Ellen Margrethe Birgitte Nelth, Geert
Frederiksen og alle andre, som arbejdede med sognets regnskab. Tak til jer alle for det
gode samarbejde, for den store og stigende indsats, der allerede gøres for sognets drift og
menighedens ve og vel – og på forhånd STOR TAK for det vi tilsammen vil og kan gøre
også her i 2008!

Nina Lassen
Formand for Menighedsrådet
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Ungdomshjørne .…………………
VI GÅR KORSVEJEN SAMMEN
Passionsspil for Første Kommunions hold og MIDI-kuk
For børnene fra både Første Kommunions Hold og Midi-KUK.
Spillet vises Langfredag kl. 14:30 i kirken (altså lige inden andagten).
Vi vil øve de følgende dage:
Søndag den 9/3 kl. 11: 30 – 13: 00
Palmesøndag den 16/3 lige efter messen
Fredag den 21/3 (Langfredag) kl. 13:30 - 14:30 generalprøven
kl. 14:30 – Passionspillet i kirken!

DUK Aktiviteter:
Ministrantweekend på Øm – 7.-9. marts. Kun for ministranter! En
enestående weekend! Den må du ikke gå glip af!
Firmelsesweeekend på Skt. Josef Skole i Roskilde – 28.-30.
marts. For alle dem, der går til firmelsesundervisning. Mød firmander
fra hele Danmark. Hør om troen, om firmelsessakramentet og mere.
Mød biskoppen. Sov på gulvet! Hvad mere, kan man bede om?
Musikweekend i Myretuen – 4.-6. april. For alle musikinteresserede
fra 16 år og opefter

Sommerlejr på Øm!
Mikrolejr (7-10 år) – 28. juni – 5. juli
Børnelejr 1 (9-12 år) – 5.-12. juli
Multilejr (alle aldre) – 12.-19. juli
Familielejr (børn under 10 år og deres familier) – 19.-26. juli
Børnelejr 2 på Klitborg (7-12 år) – 19.-26. juli
Midilejr 1 (12-15 år) - 26. juli – 2. august
Midilejr 2 på Klitborg (12-15 år) – 2.-9. august
Juniorlejr (15-18 år) – 2.-9. august
International Ungdomslejr (18 og opefter) – 9.-13. august
Flere oplysninger på www.duk.dk
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TAG PÅ VALFART !
Det er spændende at tage på valfart! Du ser nye ting, møder nye
mennesker, oplever Gud på ny måde. Her er nogle muligheder:
Valfart til Åsebakken
den 25. maj 2008
Hvert år samles Danmarks katolikker øst fra
Storebælt til en valfart i Nordsjælland. Først går
vi i procession gennem skoven med fane og
salmesang. Så kommer vi til Åsebakken, et
kloster for Benediktiner nonner. Der fejrer vi en
stor festmesse med biskop Czeslaw Kozon. Og
så er der mad! Det er altid en udbytterig dag
med mange hundrede deltagere fra de
forskellige menigheder. Kom og være med!
OBS: der er messe kl. 8.30 den dag hos os i
Roskilde, men ikke kl. 10.00. Det er for at gøre
det nemmere for sognemedlemmerne at deltage
i bispedømmets valfart.
Sommer i Taizé, Frankrig
12.-21. juli 2008
At rejse til Taizé giver en enestående mulighed
for fællesskab med andre unge kristne fra hele
verden og for at få ny inspiration gennem
stilhed, personlig refleksion, bøn, sang, samtaler
og samvær med andre. Du kan læse mere om
Taizé på www.taize.fr og på sognets hjemmeside, www.laurentii.org
Tidspunkt: Vi rejser lørdag den 12. juli og er
hjemme igen mandag den 21. juli.
Vi kører i bus direkte til Taizé og kommer til at
følges med andre unge – katolikker og
protestanter – fra Danmark og Sverige.

Pilgrimsvandring til
Czestochowa i Polen
31. juli – 10. august 2008
Vi gentager succesen og beder igen med
fødderne på ruten mellem Krakow og
Czestochowa. Vi slutter os til en stor
ungdomsgruppe på ca. 1200 deltagere fra bl.a.
USA, Finland, Østrig og England, under ledelse
af dominikanermunke.
Koordinator for Roskilde: Beata & Jerzy
Golubowski, golubowski@kabelmail.dk
Ungdommen må gerne henvende sig til Kamilla
(20 40 50 71) eller Veronica (24 20 85 82)
Prisen: 3.500,- kr.
Verdens Ungdomsdage i
Sydney, Australien
7.-27. juli 2008
World Youth Day – Verdens Ungdomsdage –
Weltjugendtag – nærmer sig igen! Denne gang
går turen til Sydney i Australien i dagene d. 7.27. juli 2008. Der samles 1.000.000 unge
katolikker og 1 stk. pave til to fantastiske uger.
Og danskerne skal med!
Se DUKs webside for at få flere oplysninger
(http://www.duk.dk/index.php?id=637).

Prisen for unge mellem 17 og 29 år er 2.100 kr.,
inklusiv rejse, kost og logi.
Herudover kan betales et afbestillingsgebyr på
120 kr. (gælder i tilfælde af sygdom).
Tilmelding og betaling: Senest den 1. maj til
Nina Lassen, der ligeledes kan kontaktes for
flere oplysninger, e-mail: Nina.Lassen@drc.dk
eller tlf. 39 64 11 62 eller 23 74 54 08
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SOGNEKALENDER – MARTS 2008
1.
2.

lørdag
søndag

17:00
8:30
10:00

3.
4.
5.
7.

mandag
tirsdag
onsdag
fredag

8.

lørdag

9.

søndag

19:30
18:30
16:30
9:00
16:00-16:45
19:30
10:00

8:30
10:00
13.

torsdag

14.

fredag

15.
16.

lørdag
søndag

8:30
19:30

16:00-16:45
17:00
19:00-20:30
12:00
8:30
10:00

Messe i Ledreborg Slotskapel
4. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Der er religionsundervisning efter messen.
Ordets Brydelse hos Judith Sandager
Menighedsrådsmøde
Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30
Rengøring i menighedssalen
Skriftemål
Kvindernes Internationale Bededag
Møde i Bogcaféen - for alle, som hjælper til med
påskeliturgier
5. SØNDAG I FASTEN
Messe
Messe
Der er religionsundervisning efter messen.
Rengøring i kirken
Informationsaften: Kan man tro på Gud i dagens
verden? Den katolske Kirke og Jesus Kristus. Mødet
finder sted i den katolske sognegård (præstegård).
Skriftemål – OBS: sidste skriftemål inden påske!
Messe med De Syges Salvelse
Eukaristisk Tilbedelse
Korsvejsvandring i Ledreborg Slotspark
PALMESØNDAG
Messe med den lille palmeprocession
Messe med den store palmeprocession
Samlested: Skt. Ibs Kapel, Frederiksborgvej & Skt. Ibs Vej

17.
18.

mandag
tirsdag

20.

torsdag

21.

fredag

22.

lørdag

19:30
17:00

Ordets Brydelse hos Judith Sandager
Oliemessen i Skt. Ansgars Domkirke, København
OBS: Ingen messe i Skt. Laurentii Kirke
DET HELLIGE PÅSKETRIDUUM
Skærtorsdag
17:00 Messe for Herrens Nadver – med fodtvætning
Efter messen er der stille tilbedelse frem til kl. 21:00
21:00 Komplet (natbøn)
Langfredag
hele dagen VIK gruppen holder stille retræte
11:00 Kaldæisk (arabisk) langfredagsandagt
14:30 Korsvej – arrangeret af Midi-KUK (ungdomsgruppen)
15:00 Langfredagsandagt
Påskelørdag
11:00 Velsignelse af påskebrød
18:00 Kaldæisk (arabisk) Påskevigilie
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23. - PÅSKE
Påskevigilie
lørdag
nat

Messen begynder på fortovet foran kirken med bålet
Processionslys kan hentes i kirken inden messen
Husk at bringe en lille klokke med til Gloria!

23:00

OBS: Der er ingen messe kl. 8:30
søndag
morgen
24.
25.
26.

mandag
tirsdag
onsdag

28.

fredag

29.
30.

lørdag
søndag

10:00
10:00
17:00
17:00
19:30

9:00
17:00
19:00-20:30
10:00
8:30
10:00

31.

mandag
17:00
18:30
19:30

Messe - påskemorgen
Messe - 2. påskedag
Ordets gudstjeneste
Messe (tilbage til den almindelige tidsplan)
Skt. Laurentii Aften med David Gress: Uden ånd ender
vi i tyranniet med udgangspunkt i hans bog ”Velstandens
kilder” (menighedssalen)
Rengøring i menighedssalen
Messe, med profes af de nye Lægfranciskanere
Eukaristisk Tilbedelse
Liturgiudvalgs møde
ANDEN PÅSKESØNDAG
Messe
Messe
Festen for Herrens Bebudelse
Festmesse
Menighedsrådsmøde
Ordets Brydelse hos Judith Sandager


APRIL 2008
1.

tirsdag

17:00

2.
4.
5.
6.

onsdag
fredag
lørdag
søndag

16:30
17:00

10:00

Ordets gudstjeneste
OBS: frem til og med den 15. april er der en ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling tirsdag til fredag kl.
17:00 i stedet for en messe
Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30
OBS: ingen skriftemål
Messe i Ledreborg Slotskapel
TREDJE PÅSKESØNDAG
OBS: Ingen messe kl. 8:30
Messe
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13.

søndag

14.
15.
16.
17.
18.
20.

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
søndag

23.

onsdag

25.
27.

fredag
søndag

28.
29.

mandag
tirsdag

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

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

Der er ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling
tirsdag til fredag kl. 17:00
FJERDE PÅSKESØNDAG
OBS: Ingen Messe kl. 8:30
Messe
Ordets Brydelse hos Judith Sandager
Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling
Messe (tilbage til den almindelige tidsplan)
Rengøring i kirken
Rengøring i menighedssalen
FEMTE PÅSKESØNDAG
Messe
Messe
Skt. Laurentii Aften med Jørgen Nybo Rasmussen: Om
Henriks Stangerups bog. ”Broder Jacob” i menighedssalen
Skriftemål
SJETTE PÅSKESØNDAG
Messe
Messe med barnedåb
Ordets Brydelse hos Judith Sandager
Menighedsrådsmøde


MAJ 2008
1.

torsdag

2.

fredag

3.
4.

lørdag
søndag

6.

tirsdag

7.
9.
11.

onsdag
fredag
søndag

13.

tirsdag

17:00
16:00-16:45
19:00-20:30
17:00
8:30
10:00
17:00
16:30
9:00
8:30
10:00
19:30

Kristi Himmelfart
Højtidsmesse
Skriftemål
Eukaristisk Tilbedelse – hver fredag kl. 19:00-20:30
Messe i Ledreborg Slotskapel
SYVENDE PÅSKESØNDAG – FØRSTE KOMMUNION
Messe
Messe med Første Kommunion
Ordets gudstjeneste med kommunionsuddeling – i denne
uge tirsdag til fredag
Vi beder ROSENKRANS hver onsdag kl. 16:30
Rengøring i menighedssalen
PINSE
Messe
Messe – hvorunder de liturgiske tjenere velsignes
Ordets Brydelse hos Judith Sandager
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14.

onsdag

19:30

15.
16.
18.

torsdag
fredag
søndag

8:30
16:00-16:45

20.
23.
25.

tirsdag
fredag
søndag

8:30
10:00
19:00
16:00-16:45
8:30

26.
28.

mandag
onsdag

30.

fredag

31.

lørdag

19:30
19:30

9:00
16:00-16:45
10:00

Informationsaften: Den katolske Kirke og Bibelen i dette
årtusinde. Mødet finder sted i den katolske sognegård
(præstegård).
Rengøring i kirken
Skriftemål
TREENIGHEDSSØNDAG
Messe
Messe

Menighedens Årsmøde - menighedssalen
Skriftemål
KRISTI LEGEME & BLOD – ÅSEBAKKEN VALFART
Messe
OBS: Ingen messe kl. 10:00
Alle opfordres til at deltage i valfarten til Åsebakken!
Ordets Brydelse hos Judith Sandager
Skt. Laurentii Aften med Lotte Fang-Borup: De gamle
klostre i Roskilde. – tiden før Reformationen – om den
katolske tid i Roskilde’ i menighedssalen.
Rengøring i menighedssalen
Skriftemål
Liturgiudvalgs møde

Nyt om kirkeloftet
Mange tak for den fantastiske respons til adventsindsamlingen! Pr. d. 31.1.2008 havde I
givet 127.300 kr.! Et gavmildt sognemedlem gav et ret stort enkeltbeløb, men over 50
medlemmer har deltaget i indsamlingen.
Der var møde på bispekontoret den 31. januar og her i Roskilde den 14. februar. Begge
to møder gav opmuntrende resultater. Kortfattet:
Bispedømmets forvaltning godkender følgende 7 opgaver:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Etablering af en ny indgang til kirkeloftet.
Rensning af loftet efter duerne.
Trækning af nye el-kabler og forbedring af kirkens el-netværk
Ny isolering i kirkeloftet
Et nyt lydanlæg
Fornyelse af kirkens belysning
Maling af kirken indvendig

Bispedømmets forvaltning var optimistisk med hensyn til at kunne finde finansiering,
men sognet skal selv samle så mange penge ind som muligt. Hvis vi kan skaffe 100.000200.00 kr. i løbet af 2008 og 2009, er det tænkeligt, at lydanlægget bliver virkelighed i
løbet af nogle få år. Jeg vil forsøge løbende at holde jer ajour!
p. Bob
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KIRKENS ADRESSER
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde

Tlf. 46 35 09 65
E-mail: sognet@laurentii.org
Hjemmeside: www.laurentii.org

Fax 46 36 50 91
Kontortid: tirsdag-fredag kl. 10-12
Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv.
sognepraest@laurentii.org
træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00
Menighedsrådsformand: Nina Lassen 39 64 11 62 nina.lassen@drc.dk
Organist: Annelies van der Meer 59 46 32 92
Annelies_van_der_Meer@hotmail.com
Gråbrødrenes Bogcafé
Åbningstid: tirsdag-fredag kl. 13.00-16.45
Tlf. 46 32 52 57
E-mail: bogcafe@laurentii.org

FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER
Søndagsmesse:

søndag kl. 8.30 og 10.00
Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl. 10.00

Hverdagsmesse: tirsdag-fredag kl. 17.00
Ledreborg:
Messe 1. lørdag i måneden kl. 17.00 i slotskapellet
Skriftemål:
Rosenkrans:

fredag kl. 16.00
onsdag kl. 16.30
Eukaristisk tilbedelse: fredag kl. 19.00-20.30
Religionsundervisning: søndag kl. 11.00 for sognets børn og unge
VIK:
onsdag kl. 19.15
Anonyme Alkoholikere:onsdag kl. 9.30-11.30
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