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Et ord fra sognepræsten...
SKATTEMANDEN, KIRKEN
OG PRIVATLIVET
”Vis mig skattens mønt!”

Som de fleste allerede ved, blev den
danske skattelov ændret således, at det
ikke mere er den enkelte skatteyder men
den modtagende organisation, som
indberetter fradragsberettigede gaver til
skattevæsnet. Det vil sige, at hvis du
giver penge til kirken, må du kun trække
det fra på din selvangivelse, som kirken
har indberettet.
Ifølge den nuværende tolkning af loven, er
det kun bispedømmet, som betragtes som
”Den katolske Kirke i Danmark” og ikke
de enkelte sognekirker. Man må godt
diskutere, om det er fair, men lige nu må
man rette sig derefter. Det har tre
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umiddelbare
virkninger for Skt. Laurentii
Menighed:

1) Kirkeskat og sognebidrag
En katolik i Danmark kan støtte kirken på tre måder:
1) med at tegne en kontrakt med bispedømmet. Du betaler direkte til
bispedømmets konto, og bispedømmet sender derefter 70 % af pengene til
sonet i Roskilde.
2) med at lave en PBS-aftale med banken. Du betaler direkte til sognets
konto i Roskilde, og derefter sender sognet 30 % til bispedømmet.
3) med at bruge de giro kort, som sendes til medlemmer, der ikke bruger
form nr. 1 eller 2. Sognet beholder 70 %, bispedømmet får 30 %.
Hvis du betaler direkte til bispedømmets konto, indberetter bispedømmet det
automatisk til skattevæsnet. Så betaler du ikke skat af dette beløb. Denne
metode er klart det nemmeste for dig, for sognet og for bispekontoret (og for
skattemyndighederne for den sags skyld). Selvfølgelig kan du bede
bispekontoret om ikke at indberette det. Det er din ret.
Hvis du betaler direkte til sognet, enten pr. aftale eller efter du får et brev fra os,
bliver det ikke indberettet til skattevæsnet. Vi er ikke i stand til at gøre det
regelmæssigt. Bispekontoret siger, at hvis sognet sender en liste samt udtog af
bankkonto og kvitteringer, er bispekontoret villig til at indberette beløbene
separat. Men det er meget arbejde for de sognemedlemmer, som frivilligt
administrerer sognets økonomi. Som udgangspunkt kan du altså ikke regne med,
at gaver indbetalt på sognets konto i Roskilde kan trækkes fra i skat.

2) Lydanlæg og andre særlige kollekter
Vi er i færd med at samle penge ind til den store fornyelse af kirkens loft,
kabelnet, belysning og lydanlæg. Er bidrag til dette projekt ikke mere
fradragsberettigede?
Jo, det er de. Men det kræver en ændring fra vor side. Bispekontoret vil oprette
en bankkonto, som står i bispedømmets navn, men det er sognets penge. Gaver
til lydanlægsprojektet betales til denne konto.
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3) Hvad med mit CPR-nummer?
De fleste har fået et brev fra bispedømmet, som forklarer projektet med CPRnumrene. Kort sagt, må Den katolsk Kirke i Danmark indhente de enkelte
medlemmers tilladelse til, at kirken må bruge CPR-numrene til indberetningerne.
På samme tid forhandles med den danske regering om et system, hvorefter det
danske skattevæsen kan opkræve gaver til den katolske kirke som kildeskat. Det
er endnu ikke sikkert, om og hvornår denne aftale bliver til noget. Og hvis det
bliver til noget, ved ingen lige nu, hvad præcis aftalen kommer til at indeholde.
Flere katolikker har sagt til mig, at de ikke er glade for, at kirken beder om
tilladelse til to forskellige ting på samme tid: indberetning til skattevæsnet her og
nu efter den nuværende skattelov, og måske senere som en led i et andet
skatteprogram, som endnu ikke er klart eller sikkert. Det er som om, man skal
sige ja til en kontrakt, som endnu ikke er skrevet!
Hvad synes du? Sognet vil gerne høre fra dig! Præstens mening er mindre
vigtig her end sognemedlemmernes. Det var godt, at få en samtale i gang om
emnet. Skriv din mening på følgende webside:
http://sktlaurentiisogneblog.stblogs.com
under artiklen ”Kirkeskat og CPR numre”. Blogsiden har også links til de
forskellige dokumenter og breve fra bispedømmet. Selvfølgeligt må man også
skrive til sognepræsten.

Hjertens fred og fryd,

p. Bob

29 31 32 80
Bispedømmets nødtelefon
Hvad gør du, hvis du ikke kan finde
en præst i akut nødsituation, som
f.eks. de syges salvelse eller
nøddåb? Ring til dette nummer og
Skt. Lioba Søstrene kan formidle
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kontakt med en katolsk præst, også
uden for kontortid.

MEDDELELSER

Tillykke
Følgende børn blev døbt hos os siden sidst:
Lukas Portocarrero Andersen, Maria Louise Kristic, Valentina Shafiq Tabya
Youssef, Jacqueline Akouvi Avisse, Claudio Mari-Nielsen, Peter Valentin
Murphy
Følgende par blev gift:
Elisabeth Barbara McLoughlin og Tim Hostrup, Anne Andersen og Luca Mario
Massimo Carignano, Anji Mukhlas Philips og Safaa Orahim Hermiz, Katreen
Lazar Odisho og Razy Youhana Adam, Julia Menning og Bent Henrik
Præstholm Hagen, Heidrun Müller og Giuseppe Palomba

Requiem
Vi beder om det evige liv for menighedens afdøde, bl.a.:
Else Valborg Jacobsen, Anni Meinertz, Nikola Vicic, Kirsten Lind, Michalina
Danuta Błazowska, Dora Emilia Trzeciak og Edyta Sadowska

Kære venner
Tak for jeres deltagelse ved
Anni Meinertz bisættelse.

Hakon Meinertz
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KOMMUNIONS TJENESTE
Siden 1973 har man haft de såkaldte læg kommunionsuddelere i den katolske
kirke. Menighedsrådet og sognepræsten indstiller lægfolk til biskoppen til denne
tjeneste, efter at de har fået den rigtige oplæring. Biskoppen udpeger disse mennesker som kommunionsuddelere. Det kan være mænd eller kvinder. Der er to
slags kommunionsuddelere: kommunionsuddelere under messen, og kommunionsuddelere til de syge.

KOMMUNIONSUDDELERE UNDER MESSEN
Disse mennesker tjener menigheden ved at uddele Kristi Legeme (i brødets
skikkelse) og Kristi Blod (i vinens skikkelse) under den hellige messe. Det gør
de sammen med præsterne og evt. diakonerne.
For at være kommunionsuddelere, skal man forberedes. Tal med p. Bob om det.
Vi har brug for din hjælp!

KOMMUNIONSUDDELERE TIL DE SYGE
I 2002 skrev de nordiske katolske biskopper:
Vi beder alle katolske kristne i Norden om at være særligt opmærksomme
på de syges situation i vore kirker. Derfor foreslår vi, at hver menighed,
efter behov og mulighed, udarbejder en pastoral plan, så at de gamle og
syge får regelmæssigt besøg og mulighed for at modtage kommunionen,
hvis de ikke kan komme i kirke. Dette besøgsapostolat kan efter behov
udføres af særligt uddannede kommunionsuddelere med biskoppeligt
mandat.
Skt. Laurentii Menighed opfordrer alle sognemedlemmer til at tjene de syge med
en passende opmærksomhed. Det er godt, hvis så mange som muligt besøger de
gamle og de syge og bringer dem den hellige kommunion. Men sognepræsten
minder om, at selv hvis man kun bringer kommunion til egen ægtefælle, kræver
det en passende forberedelse og en skriftlig bemyndigelse fra biskoppen.

GUDSTJENESTE LEDERE
Når præsten ikke kan fejre messen – især på en hverdag – kan menigheden
alligevel komme sammen og forkynde Guds ord og modtage kommunionen fra
sidste søndags højmesse. Den romersk-katolske kirke har et særligt ritual for
denne forsamling: Ordets gudstjeneste.5 Gudstjenesten ledes af en lægmand/
kvinde, som har gennemgået en uddannelse og længere forberedelse og er særlig
udpeget af biskoppen.

Skt. Laurentii menigheds gudstjenesteledere er (pr. september 2008): Hakon
Meinertz, Josef Nelth, Bjarne Balleby og Anne Marie Hedenborg.
Hver tirsdag kl. 17.00 fejrer menigheden en Ordets gudstjeneste. Dette gør det
muligt for sognepræsten at besøge flere syge og gamle. Præstens besøg hos de
gamle vil derfor ofte finde sted om tirsdagen.

SKT. LAURENTII AFTENER




tirsdag, den 9. september kl. 19:30 - Else Marie Kjerkegaard: At tabe
sin tro, leve uden tro, og vinde troen tilbage
torsdag, den 21. oktober kl. 19:30 - Beata Golubowski & Ellen
Margrethe Birgitta Nelth: ”Lourdes - Europas største valfartssted
ved foden af Pyrenæerne”

Begge foredrag finder sted i menighedssalen. Entrée 40 kr.

HVORDAN BLIVER MAN KATOLIK? KATEKESE FOR DE VOKSNE
Den næste gruppe for dem, der ønsker at blive katolikker, går i gang onsdag
aften, den 3. september kl. 19:00. Du kan få flere oplysninger ved at tale med
pater Bob (40 43 52 41, sognepraest@laurentii.org) eller med Marianne Meyer
(thy.my@get2net.dk).

HØSTFEST D. 21. SEPT.
Hvert år takker vi Gud for de mange gode ting, han har givet os året igennem,
ligesom vi lover at give gavmildt til andre. Under messen kl. 10 den 21. sept.
bærer vi gaver frem, som symboliserer denne taknemmelighed. Menigheden
bedes om at bringe gaver med til messen den dag. Det kan være noget, du har
lavet, eller noget fra egen have. Det kan være fødevarer, tøj eller lignende til de
fattige. Eller andre ting, som giver udtryk for det, du vil sige tak for.
Efter messen holder sognets Caritas gruppe auktion i menighedssalen. Mange
af de ting, vi bringer frem under messens procession, bortauktioneres. Du må
også sætte noget til auktionen, som ikke bæres frem under messen.
Auktionens indtægter går til franciskanernes arbejde i Skt. Petersborg, Rusland,
især deres arbejde med hjemløse unge. Pater Ivan Rohloff OFM Conv., franciskanernes guardian (forstander) i Skt. Petersborg vil deltage i dagens begivenheder og vil sige mere om gråbrødrenes arbejde i ex-Soviet Unionen.
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Hvis et firma eller en virksomhed ønsker at støtte vores formål med produkter,
som kan bortauktioneres, takker vi derfor!

DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI
Det var natten til den 4. oktober 1224, at den hellige Frans af Assisi gik fra det
jordiske liv til det himmelske. Den vigtigste del af franciskanernes fejring af
Skt. Frans’ festdag er altid den højtidelige vesper den 3. oktober. Denne liturgi
hedder ”transitus”, som betyder ”overgang” på latin. Gråbrødrene i Roskilde og
lægfranciskanerne indbyder til Transitus den 3. oktober 2008 kl. 19:30 i Skt.
Laurentii Kirke. Temaet for årets transitus er Frans af Assisis kærlighed til
Jesu Kristi legeme og blod. Aftenens vesper indeholder også eukaristisk tilbedelse.
Festmessen for den hellige Frans af Assisi fejres søndag, den 5. oktober kl.
10:00.

ALLE HELGEN / ALLE SJÆLE
Fra søndag, den 5. 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 requiemmesse.
Requiemmessen fejres fredag, den 31. oktober kl. 17.00.
Alle Helgen fejres søndag, den 2. november.
Alle Sjæle fejres mandag, den 3. november. Andagten på Roskildes Østre
Kirkegård begynder kl. 17:00 ved siden af det store kors i den katolske afdeling.

KRIST KONGE FEST
er søndag, den 23. november 2008. Advent begynder søndagen efter, dvs. den
30. november.

MENIGHEDSRÅDSMØDER





den 4. september
den 30. september
den 28. oktober
den 25. november
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HVOR LEVENDE ER VORT SOGN?
I sidste nummer udgav vi første halvdel af dokumentet ”Indikatorer for hvor levende et
sogn er”, som menighedsrådet bruger i den nuværende evaluering. Hermed dokumentets anden halvdel.

III. Tjeneste / At hjælpe andre mennesker
”Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske
hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort
mod jer.” Joh. 13,14-15
”Kristne [kan] derfor ikke nære noget stærkere ønske end at tjene den moderne verdens
mennesker endnu mere helhjertet og effektivt. … Det er nemlig Faderens vilje, at vi i alle
mennesker genkender Kristus, vor broder, og elsker ham effektivt både i ord og handling,
for derved at aflægge vidnesbyrd om Sandheden og delagtiggøre andre i mysteriet om
den himmelske Faders kærlighed.” Den Pastorale Konstitution om Kirken i Den Moderne Verden, #93

Inden for sognet
Nogle kendetegn på tjeneste inden for sognet er:
 sognemedlemmer instrueres i det ansvar som de som døbte har for at tjene i Jesu navn
 gennem prædikener og forskellige undervisningsaktiviteter gøres sognemedlemmer
gjort bekendt med den katolske tros sociallære
 sognet holder kontakt med de, der ikke kan komme ud og med de syge, herunder
specielt ved at bringe eukaristien til dem
 mindre bemidlede sognemedlemmer kan få hjælp i forhold til deres materielle behov

Lokalsamfundet
Nogle måder hvorpå sognet kan tjene lokalsamfundet er:
 sognet åbner dørene for lokale velgørenhedsaktiviteter som for eksempel kampagner
for donering af blod, mad og tøj; for forskellige støttegrupper som AA og grupper for
efterladte; og for spejdere
 menighedsgrupper rækker ud til lokale institutioner: plejehjem, hospitaler, fængsler,
etc.
 menighedens medlemmer indbydes til at deltage i lokale suppekøkkener og andre opsøgende programmer i lokalsamfundet
 sognet bidrager med en del af søndagskollekten til bispedømmets sociale aktiviteter
og til agtværdige lokale og regionale programmer for de trængende
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Udover lokalsamfundet

Nogle måder hvorpå sognet kan tjene de trængende i hele verden på er:







menighedsmedlemmer opmuntres til at reagere generøst på bispedømmets appeller
om international hjælp til de fattige og trængende
menighedens medlemmer er opmuntret til at sætte sig ind Kirkens lære om abort og
til at beskytte ethvert menneskes ret til liv
menighedens medlemmer er informeret om Kirkens missionsvirksomhed og opmuntret til at støtte den med bøn og penge

IV Katekese / Den religiøse opdragelse og udvikling
”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet
jer.” Matth. 28, 19-20
”Meget tidligt brugtes betegnelsen katekese om Kirkens samlede bestræbelser på at gøre
mennesker til Jesu disciple, på at hjælpe dem til at tro, at Jesus er Guds Søn, for at de ved
troen måtte have livet i Hans navn, og på at opdrage og undervise dem i dette liv og således bygge Kristi Legeme op.” Den Katolske Kirkes Katekismus, # 4
“Før [man] kan deltage i liturgien, må [man] nødvendigvis kaldes til tro og omvendelse”
Konstitution for Den Hellige Liturgi, # 9

Sogneuddannelsesprogrammer
Anliggender, der har relevans for ethvert program for den religiøse opdragelse og
udvikling, er:
 programmer vedrørende den religiøse opdragelse og udvikling hjælper forældre til at
forstå deres primære rolle i forhold til deres børns åndelige udvikling
 sognet ser efter muligheder for at lære de troende om respekt for livet og støtter ForLivet programmer og aktiviteter
 programmer for religiøs opdragelse og udvikling nærer i sig selv en bevidsthed om
religiøse kald

Religionsundervisning
Nogle karakteristika for et effektivt religionsundervisningsprogram er:
 sognet tilbyder hele programmer for den religiøse opdragelse og udvikling af voksne,
unge og børn
 sognet afsætter tilstrækkelige økonomiske midler, medarbejdere og fysisk plads til at
en effektiv katekese kan finde sted
 sognet har en kvalificeret koordinator/leder af religionsundervisningen
 sognet opmuntrer til og tilbyder tilstrækkelige muligheder for uddannelse og træning
af sine kateketer

Katolske skoler (hvor relevant)
Nogle indikatorer for en levende katolsk skole er:
 sognet står for den katolske grundundervisning
 sognet støtter studenter med henblik på 9
at de opnår en katolsk studentereksamen fra
en katolsk skole
fortsættes på side 14

Ungdomshjørne .……………………………
Undervisningsstart
Salmesang for de Små

7. sept. – 12. okt.

Første Kommunion

14. september

Midi-KUK

28. september

Firmelse 2009

7. september

Firmelse 2008

24. august

Religionsundervisning
på arabisk

endnu ikke fastlagt, men
måske omkr. d. 28. sept.

Weekend for unge, der skal firmes i 2009
Er du med i det hold, der skal firmes i 2009? Så må du huske
Firmelsesweekend
i spejderhytten den 13.-14. september!
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Du får mere at vide fra lærerne.

GiFra – De Frans-inspirerede unge
GiFra står for Giovani Francescani – det er en aktivitet, for de unge, som
gerne vil udforske deres tro med den åbenhed, som den hellige Frans af
Assisi viste. I Roskilde gør vi det med forskellige samtaleaftener eller
debatter i årets løb. Hver aften begynder med fredagsmessen i kirken kl.
17.00. Derefter spiser vi hyggeligt sammen i Bogcaféen. Nogen
fremlægger et spørgsmål til debat, som han/hun har forberedt i forvejen,
og derefter er ordet frit. Man kan lære rigtigt meget! Efterårsprogram:






fredag, den 19. september 2008 – Burde den romersk-katolske
kirke overhovedet sende præster og missionær til ortodoks
Rusland? Gæst: pater Ivan Rohloff OFM Conv., franciskanernes
leder i Skt. Petersborg, Rusland, tidligere missionær i Uzbekhistan
og Moskva
fredag, den 24. oktober 2008 – Må en katolik være medlem af
Amnesty, deres stilling om abort og religionsfrihed taget i
betragtning? Gæst: Eva Marie Lassen, seniorforsker ved Det
Danske Center for Menneskerettigheder
fredag, den 21. november 2008 – vi har endnu ikke fundet et godt
emne. Har du nogen idéer?

Maxi-KUK billede aften den 27. september
En spændende lørdag aften: den 27. september mødes ungdommen i
Spejderhytten kl. 17:00 til et hyggeligt samvær med fælles spisning. Vi vil
vise hinanden billeder fra vore forskellige sommeroplevelser, f.eks.:
Verdens Ungdoms Dag i Sydney, Australien; Taizé i Frankrig;
Czestochowa i Polen, og selvfølgeligt Øm! Vi ses!
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Indlæring for nye ministranter – den 12. oktober
Vil du gerne blive ministrant? Så er dette tilbud til dig! Efter messen kl.
10 den 12. oktober vil nogle af de erfarne ministranter holde en prøve for
de nye. Nu skal du gribe chancen! Tal med pater Bob, med Rania
Korian eller med Kamilla Golubowski.

Firmelse er den 26. oktober kl. 10:00
Det bliver et af årets største begivenheder, når biskop Czeslaw Kozon
kommer til byen og firmer årets firmander.
Firmander – husk
retrætedagen den 25.!

Krybbespil
Sidste års krybbespil var en stor succes! Vi gør det igen! Midi-KUK og
Første kommunions hold begynder øvelser til årets krybbespil allerede
den 23. november. Du skal være med!

Luciafest
Lucia optog og efterfølgende fest bliver søndag, den 7. december 2008.
Flere oplysninger følger.

Ungdomsmesse i København
Husk ungdomsmessen! Hvis du har brug for en lift, ring til p. Bob (40 43
52 41) eller Kamilla Golubowski (20 40 50 71).
søndag, den 7. sept. kl. 19:30 – Ungdomsmesse for dem, der er blevet firmet
søndag, den 21. sept. kl. 18:30 – U-messe for dem, der endnu ikke er firmet
søndag, den 5. okt. kl. 19:30 – Ungdomsmesse for dem, der er blevet firmet
søndag, den 19. okt. kl. 18:30 – U-messe for dem, der endnu ikke er firmet
søndag, den 2. nov. kl. 19:30 – Ungdomsmesse for dem, der er blevet firmet
12 for dem, der endnu ikke er firmet
søndag, den 16. nov. kl. 18:30 – U-messe
søndag, den 7. dec. kl. 19:30 – Ungdomsmesse for dem, der er blevet firmet

DUK holder 60-års Jubilæum
Kom til festen! Øm – 4.-5- oktober 2008. Flere oplysninger:
http://duk.dk/index.php?id=634

Efterårslejr for ledere
DUKs efterårslejr er den 10.-15. oktober 2008 på Øm. Det er mest for de
unge, som ønsker en lederuddannelse for kirkens børne- og ungdomsarbejde. Er det noget for dig? Flere oplysninger:
http://duk.dk/index.php?id=634

Gospelkor i Roskilde
HEARTBEATGOSPEL – ROSKILDEGOSPELKOR –
indbyder dig til at synge med! Åbent for alle – ingen optagelsesprøve! Vi øver i 2 hold med op mod 100 på
hvert hold. Hvor er det en spændende oplevelse!
Øvelse er hver tirsdag, hhv. kl. 17:00 og kl. 19:30 i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32. Korleder: Anders
Butenko Nielsen. Flere oplysninger:
www.heartbeatgospel.dk
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fortsat fra side 9





sognet ansætter en kvalificeret skoleleder der opmuntrer og overvåger den katolske
identitet
sognet opmuntrer til og giver mulighed for træning og uddannelse af lærerne

Voksenundervisning
Nogle dimensioner af programmer for voksnes religiøse opdragelse og åndelige
fordybelse er:
 sognet tilbyder forskellige muligheder for voksen katekese (f.eks. bibelstudier, talere,
diskussioner, etc.)
 sognet støtter sine ansatte og frivillige med regelmæssige og løbende interne videreuddannelsesprogrammer
 sognet tilvejebringer trykte, audio og/eller video materialer med henblik på den fortsatte teologiske undervisning
 sognet tilvejebringer lejlighedsvise undervisningsprogrammer, der adresserer særlige
behov og spørgsmål, såsom enligt forældreskab, skilsmisser, omsorg for de ældre
eller de handikappede, kommunikationsfærdigheder, etc.

VIK
Nogle vigtige aspekter af voksenindføringsprocessen er:
 sognet implementer VIK processen, både liturgisk og kateketisk
 sognet støtter træning og løbende uddannelse af de lægpersoner, der tjener som kateketer og støttepersoner for VIK

Ungdomsarbejde
Nogle kendetegn ved et sogns arbejde for de unge er:
 sognet opmuntrer og tilvejebringer de unge med muligheder for at engagere sig i aktiviteter, der fremmer deres trosliv
 sognet har (eller deler med andre) en kvalificeret ungdomsarbejde koordinator
 sognet har et aktivt program for ungdomsarbejde blandt unge og unge voksne
 sognet opmuntrer til træning og løbende uddannelse af lægfolk, der er ansvarlige som
ledere i ungdomsarbejdet

Økumeni
Nogle måder at opmuntre til en økumenisk ånd i sognet på er:
 sognet engagerer sig dels i undervisning omkring kristen enhed, dels i økumeniske
aktiviteter
 sognet fostrer forståelse mellem forskellige tro ved at lede og deltage i økumeniske
gudstjenester
 sognets ledelse opmuntrer til interreligiøs dialog og deltager, når det er muligt, i økumeniske gudstjenester
14
(Oversættelse og lettere tilpasset udgave af indikatorer udarbejdet af Rockford Bispedømme, USA,
oprindeligt udgivet april 1997. Skt. Laurentii Kirkes menighedsråd, juni 2008)

Vi har også kaffe!

Gråbrødrenes Bogcafé

Firmelses gaver

Rosenkranser og Kors

Bøger og Kort
Åben
tirs – fre kl. 13.00-16.45
& søndag efter messen
tel 46 32 52 57
e-mail:
bogcafe@laurentii.org

Om kirkeloftet og lydanlægget
Indsamlet pr. d. 1. aug. 2008: kr. 142.092,40
De sidste tilbud er nu indhentet og sendt til bispekontoret. Ejendomsadministratoren udarbejder i skrivende stund et samlet budget. Der er udsigt til, at arbejdet
15et brev til alle sognemedlemmer med
går i gang til efteråret. Der kommer snart
flere oplysninger. Tak for støttet!

SOGNEKALENDER – SEPTEMBER 2008
2.

tirsdag

17:00

3.

onsdag

4.
5.

torsdag
fredag

16:30
17:00
19:00
18:30
10:00
16:00

7.

søndag
8:30
10:00
efter
messen

9.

tirsdag

12.

fredag

13.
14.

lørdag
søndag

16:00
17:00
19:30

9:00
19:00-20:30

8:30
10:00
efter
messen

16.

tirsdag

17.
19.

onsdag
fredag

8:30
18:00
9:00-11:15
18:00

Ordets Gudstjeneste
Hver tirsdag fejres Ordets gudstjeneste med
kommunionsuddeling efter Kirkens officielle ritual
Rosenkrans – hver onsdag
Messe – hverdagsmesse ons. tor. og fre.
VIK – det nye hold begynder
Menighedsrådsmøde
Skolemesse – for Skt. Josefs Skoles katolske elever
Skriftemål – hver fredag kl. 16:00-16:45 i kirken
Anden skriftemålstid efter aftale med præsten
23. ALMINDELIGE SØNDAG – KATEKESE SØNDAG
Messe
Messe med indsættelse af kateketer
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen holder
åben.
Religionsundervisning:
Salmesang for de små – begynder i dag
Firmelseshold 2009 – begynder i dag
Firmelseshold 2008
Tamilsk Messe
Messe i Ledreborg Slotskapel
Skt. Laurentii Aften i menighedssalen
Else Marie Kjerkegaard: At tabe sin tro, leve uden tro,
og vinde troen tilbage
Rengøring i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse – hver fredag aften
Firmelseshold 2009 på retræte
DET HELLIGE KORS’ OPHØJELSE
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen holder
åben.
Religionsundervisning:
Salmesang for de små
Første Kommunions Undervisning – begynder i dag
Firmelseshold 2008
Rengøring i kirken
Gospelkoncert i kirken
Skt. Josefs Skole holder høstgudstjenester i kirken
GiFra – De Frans-inspirerede unge holder debatsaften
Emne: Burde den katolske kirke sende missionærer til
16 Rusland? Gæst: p. Ivan Rohloff OFM
det ortodokse
Conv., Skt. Petersborg

21.

søndag
8:30
10:00
efter messe

23.

tirsdag

18:00

27.

lørdag

17:00

28.

søndag
8:30
10:00
efter
messen

30.

tirsdag

13:30
18:30

25. ALMINDELIGE SØNDAG – HØSTFEST
Messe
Høstmesse
Høstauktion i menighedssalen
Arr.: sognets Caritas gruppe
Formål: franciskanernes arbejde med de fattige i Skt.
Petersborg, Rusland
Religionsundervisning:
Salmesang for de små
Første Kommunion
Firmelse 2009
Firmelse 2008
Menighedsrådet holder reception for Sct. Josefs
Børnehaves og Skt. Josefs Skoles bestyrelser
Maxi-KUK i Spejderhytten
Emne: Billeder fra Verdens Ungdoms Dag i
Australien, fra Taizé og fra andre sommeroplevelser
26. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen holder
åben.
Religionsundervisning:
Salmesang for de små
Første Kommunions Undervisning
Midi-KUK – begynder i dag
Firmelseshold 2009
Firmelseshold 2008
Kaldæisk Messe
Menighedsrådsmøde


OKTOBER 2008
3.

fredag

5.

søndag

9:00
10:00
19:30

8:30
10:00

Rengøring i menighedssalen
Skolemesse – for Skt. Josefs Skoles katolske elever
TRANSITUS: Højtidelig Vesper Frans af Assisis Fest
med eukaristisk tilbedelse
DEN HELLIGE FRANS AF ASSISI
17
Messe
Messe

efter
messen

12.

19.

16:00
17:00

Religionsundervisning:
Salmesang for de små / Første Kommunion / MidiKUK / Firmelseshold 2009 / Firmelseshold 2008
Tamilsk Messe
Messe i Ledreborg Slotskapel

8:30
10:00
efter
messen

28. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Religionsundervisning: Salmesang for de små

søndag

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

21.

tirsdag

24.

fredag

9:00
18:00

25.
26.

lørdag
søndag

10:00

28.
31.

tirsdag
fredag

Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.

8:30
10:00
13:30
18:30
17:00

29. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Rengøring i kirken
Skt. Laurentii Aften i menighedssalen
Beata Golubowski & Ellen Margrethe Birgitta Nelth:
”Lourdes - Europas største valfartssted ved foden af
Pyrenæerne”
Rengøring i menighedssalen
GiFra – De Frans-inspirerede unge holder debatsaften
Emne: Er der spændinger mellem den katolske kirke og
Amnesty? Gæst: Eva Marie Lassen, Det danske Center
for Menneskerettigheder
Firmandernes retrætedag
30. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe – FIRMELSE
Kaldæisk Messe
Menighedsrådsmøde
Requiemmesse for alle menighedens afdøde


NOVEMBER 2008
2.

søndag
8:30
10:00
efter messen

ALLE HELGEN
Messe
18
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.

16:00
17:00
3.

mand
17:00

7.
9.

fredag
søndag

10:00
8:30
10:00
efter messen

14.
16.

fredag
søndag

9:00
8:30
10:00
efter messen

18.
21.

tirsdag
fredag

23.

søndag

8:30
18:00

8:30
10:00
efter messen

25.
29.
30.

tirs
lørd
søndag

18:30
13:00
8:30
10:00
efter messen

13:30

Religionsundervisning:
Første Kommunionshold & Midi-KUK – udflugt til
Roskildes Østre Kirkegård
Firmelseshold 2009
Tamilsk Messe
Messe i Ledreborg Slotskapel
Alle Sjæle
Andagt i Roskilde Østre Kirkegårds katolske afdeling,
til minde for vore afdøde
Skolemesse – for Skt. Josefs Skoles katolske elever
LATERANKIRKENS INDVIELSE
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Religionsundervisning:
Første Kommunion / Midi-KUK / Firmelseshold
2009
Rengøring i menighedssalen
33. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe – med 1. Kommunion for næste års
firmander
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Religionsundervisning:
Første Kommunion / Midi-KUK / Firmelseshold
2009
Rengøring i kirken
GiFra – De Frans-inspirerede unge holder debatsaften
Emne: meddeles senere
KRIST KONGE FEST
Messe
Messe
Der er kirkekaffe efter messen, og Bogcaféen er åben.
Religionsundervisning:
Første Kommunions Hold & Midi-KUK – begynder
forberedelser til årets krybbespil
Firmelseshold 2009
Menighedsrådsmøde
Adventsoncert med Roskilde Damekor
FØRSTE ADVENTSSØNDAG
Messe
Messe
19
Første Kommunions Hold & Midi-KUK –
forberedelser til årets krybbespil
Firmelseshold 2009
Kaldæisk Messe

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
NinaMarieLassen@hotmail.com

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: onsdag-fredag kl. 17.00
Ordets gudstjeneste tirsdag kl. 17:00
Ledreborg:
Messe 1. søndag 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. 10.00 (begynder med messen)
VIK:
onsdag kl. 19.00 20
Anonyme Alkoholikere:onsdag kl. 9.30-11.30

