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Lad os ønske hverandre Kristi Fred!!

Kære venner i dag, hvor solen skinner og 
termometeret viser 5 graders varme vil jeg 
sammen med jer fordybe mig lidt i en meget 
vigtig del af messens liturgi, netop Fredshilsen. 
Lige før kommunionen formaner præsten eller 
diakonen menigheden til at give hinanden et 
tegn af Kristi Fred.

Efter den formaning står i den katolske messe-
bog følgende: ”og alle giver, efter stedets skik, 
over for hinanden udtryk for fred, fællesskab 
og næstekærlighed.”

Det er vigtigt for os at forstå, at det vi er kaldet 
til er, først og fremmest, at give. Netop det er vidunderligt, fordi når vi giver, er 
der pludselig nogen, der bliver modtager. At give fredshilsen er at muliggøre, at 
den person der står lige ved siden af os, modtager Kristi fred. Kristus er fredens 
kilde, derfor modtager vi Kristus selv, igennem vore medsøstre/brødre.

Fredshilsen under messen er et synligt tegn på en realitet, som dannes under selve 
messen: Fred, fællesskab og næstekærlighed. Det er det tidspunkt, hvor vi bliver 
tvunget til at se, at vi ikke sidder alene i kirken, at vi ikke er anonyme katolikker, 
der kommer for at opfylde søndagens pligt, men at vi er en menighed, der ser på 
hinanden. En menighed, der har øjekontakt med hinanden, der kan se de andres 
behov.

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii Kirke

Romersk-katolsk menighed i Roskilde 

2019 - nr. 1                              Marts - Maj 2019
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Pinse, 
søndag 

den 9. juni

Kl. 9:00: Højmesse, 
hvor Helligånden

 skal fejres! 

Det er meget normalt, at man er lidt 
bange, når det handler om ”at give”, 
vi fornemmer, at vi mister noget, men 
med fredshilsen er det ikke sådan, 
fordi når man giver den, opdager man 
pludselig, at man samtidig får den. 
Det er Kristi kraft, der åbenbares i det 
Kristne fællesskab. Så lad os ikke være 
bange for at give os selv!!!! 

Lad præstens ord vække lysten i os til 
at give freden, til at elske, til at tilgive. 

Alt det betyder at give fred, lad os 
spørge os selv, om vi gør det, og lad os 
gøre det, hvis ikke. Lad os selv være 
Kristi fred, der gives videre.

Gud velsigner jer.

p. Marcos.
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Nyt fra menighedsrådet 

Lørdag den 9. februar 2019 holdt vi ”Frivillig Dag”.

Der deltog ca. 25 medlemmer på denne dag, som var arrangeret af Ellen Mar-
grethe og Ulrik. Vi blev inddelt i grupper, som hver især kunne komme med 
forslag og nye tanker til alle vores forskellige udvalg, - gamle, såvel som nye. 
Efterfølgende præsenterede hver gruppe deres forslag på et møde i plenum.

I skrivende stund er forslagene ved at blive opført på en samlet liste. Når dette 
arbejde er fuldført, vil de forskellige udvalgsformænd modtage de forslag, der 
vedrører netop deres udvalg til inspiration og eventuel gennemførelse. Der var 
en god stemning på mødet, og der kom mange gode forslag til nye initiativer. Vi 
håber, I kan bruge forslagene – eller blot nogle af dem. 

Tak til Ellen Margrethe og Ulrik for arrangementet og til alle deltagerne for Jeres 
engagement i denne ”Frivillig Dag”. 

Pia M
Formand for Menighedsrådet

Kirkekaffe den 10. marts  
 

               KAUKASUS   

Verdens ældste kristne lande 

Efter kaffen 
viser vi billeder  

og fortæller 
 

Varighed: ca. 30 min. 
 

Jerzy og Beata  
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“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”

(Matt.11, 28)
                                                                                                                                     

Katekese for unge og voksne holdes
af den Neokatekumenale vandring 

under Påsketiden.

Se mere på vores hjemmeside, www.laurentiikirke.dk.

Fastetidens retræte, fredag den 12. april 2019 kl. 17:00

Pave Frans har sagt om fastetiden:

”Fastetiden er en fornyelses tid både for 
Kirken, de enkelte menigheder og for hver 
eneste troende.
Men fastetiden er især en ”nådens tid” 
(2.kor 6,2).”

Derfor vil vi under årets fasteretræte fordybe os i de tre dimensioner, 
kirken, menigheden og vores personlige liv.
Kom og vær med til, at vi gennem bibelsk læsning, åndelig forkyndelse og 
meditativ bøn forbereder os til vor Herre Jesus Kristus sejr over døden.
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Påskens gudstjenester 2019

Onsdag den 6. marts
Askeonsdag
Kl. 19:00: Messe

Fredag den 12. april
Kl. 17:00: Fastetidens retræte

Korsvejsandagt: 
Hver fredag i fastetiden kl. 17:00.

Søndag den 14. april
Palmesøndag
Kl. 09:00: Messe med
palmeprocession.
(Processionen starter ved 
Skt. Ibs Kirkeruin).

Tirsdag i den stille uge, 
den 16. april
Kl. 17:00: Oliemesse,
Skt. Ansgars Domkirke,
København.

Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Kl. 17:00: Messe

Fredag den 19. april
Langfredag
Kl. 15:00: Andagt

Lørdag den 20. april
Kl. 11:00: Velsignelse 
af påskemad
Kl. 23:00: Påskevigilie

Søndag den 21. april
Påskedag
Kl. 09:00: Højmesse

Mandag den 22. april
Anden Påskedag
Kl. 09:00: Højmesse
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Meddelelser fra sognekontoret

Julen i Skt. Laurentii Kirke 

Adventstiden, hvor vi forbereder os til jul, er en travl, men meget hyggelig tid i 
vores kirke. Traditionen tro begyndte advent med, at elever fra Skt. Josefs skole 
den første søndag i advent gik Luciaoptog ved søndags messen. Vi hyggede os 
med lotto de 4 adventssøndage. Lotto indbragte 2.415 kr. 

Noget specielt i år var julekrybben, som var sat op til Sankt Nikolausfest lørdag 
den 8. december. Festen begyndte med messe på dansk og polsk. Derefter del-
tog 72 i festen i menighedssalen. Her kom Skt. Nikolaus på besøg, og han havde 
gaver med til børnene. Jo, det blev en festlig aften med god mad og sikke et 
kagebord. 

Fredag den 14. december var der i forbindelse med messen kl. 17.00 en ad-
ventsretræte. Her havde menigheden mulighed for i stilhed at meditere over julens 
egentlige budskab og for en stund glemme juletravlheden.

Kirken var meget smukt pyntet her i juletiden. 

Julens gudstjenester var godt besøgt, der var over 500 til messe juleaften og 
juledag. Den 24. december kl. 15.00 var der familiemesse, hvor første kommuni- 

onsholdet spillede krybbe-
spil. Der var midnatsmesse 
kl. 23 med efterfølgende 
reception i menighedssalen, 
hvor vi ønskede hinanden 
glædelig jul. 

Første juledag var der messe 
kl. 9.

Julekrybben 

I vores kirke har vi bevaret 
traditionen med julekrybben. 
Juleevangeliet blev i år lev-
ende, da det blev fortalt med 
vores gamle julekrybbe-fig-
urer. Vores tidligere formand 
Maria Alster havde erfaret, 
at figurerne efter en længere 
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rejse kunne hentes i Assens, inden kirken blev lukket. P. Marcos kørte til Assens 
og hentede figurerne, og Hanne Marie Zieler restaurerede dem med nænsom hånd. 
Krybben blev stillet op i begyndelsen af december og fik en ny og meget central 
plads i kirken der, hvor klaveret står til daglig. Figurerne og den flotte opsætning 
var til stor glæde for såvel børn som voksne i juletiden.

Hellig tre konger

Julen var forbi med helligtrekonger den 6. januar, hvor de tre vise mænd fulgte lede-
stjernen fra Østerland til Jesus barnet i Betlehem. Vi var så heldige, at Kaspar, Mel-
chior og Balthasar, som vi havde set ved julekrybben i vores kirke, blev nærværende g 
fandt vej til slotskirken på Ledreborg. 

Det er slet ikke nogen dårlig ide at fejre de hellige tre konger med en fami-
liemesse. I messen deltog 110 personer. Omkring 90 personer, hvoraf 37 var børn, 
fik suppe og kage.

Tak for indsatsen 

En stor tak til alle, der bidrog med at gøre juletiden og julen så festlig i vores 
kirke. Det gælder juleudsmykningen af kirken og til alle, der stod for julens for-
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skellige arrangementer samt fejring af hellig tre konger på Ledreborg. Uden alle 
de frivilliges indsats ville julen ikke have været festlig i vores kirke. 

Askeonsdag den 6. marts kl. 19.00

Askeonsdag indleder fastetiden. Fastetiden varer i 40 dage fra Askeonsdag til 
aftenmessen Skærtorsdag. I fastetiden opfordres vi til at bede, gøre bod og faste.

Ved askeonsdagsmessen får vi ved alteret tegnet et kors på panden med aske fra 
det foregående års palmesøndags palmegrene. Vi bruger buskbomgrene. Asken 
symboliserer vores forgængelighed og kalder på omvendelse. 

p. Marcos og Ellen Margrethe B. Nelth
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Firmelse, Pinselørdag den 8. juni 2019, kl. 16:00

Kl. 16:00. starter messen, og de unge mennesker modtager firmel-
sens sakramente af biskop Czesław Kozon..

Efter messen holder vi en lille reception i menighedssalen, som 
forældre til firmanderne har forberedt. 

Fejring af Den Første Hellige Kommunion,
søndag den 12. maj 2019, kl. 9:00 

Alle børnene fra første kommunionsholdet, som siden september 
har modtaget første kommunionsundervisning, ser frem til denne 
store dag, hvor de modtager Den Første Hellige Kommunionen .

Reception arrangeres af forældrene til første kommunions-
børnene for alle i menighedssalen efter messen. 

Invitation til sognets frivillige medarbejdere

Lørdag den 23. marts holdes en middag for alle dem, der hjælper med til at løse 
de mange opgaver, der trænger sig på hver eneste dag i sognet.

Traditionen tro vil menighedsrådet gerne takke alle med et festligt måltid. Vi be-
gynder med messe kl. 17:00, og derefter spiser vi sammen i menighedssalen. 

Tilmelding til Sognekontoret eller på 
mail: skt.laurentii@katolsk.dk senest den 
10. marts

Da vi får maden udefra, er det nødven-
digt at have et overblik over, hvor mange 
der deltager. Man modtager en spisebillet 
pr. tilmeldt person.

Vel mødt!

På menighedsrådets vegne
Pia M
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RUK – Roskildes Unge Katolikker

Skt. Laurentii kirke har stiftet en DUK lokalforening, 
som hedder RUK (Roskildes Unge Katolikker) med 
6 bestyrelsesmedlemmer, som er: Andreas Munch 

(Formand), Teresa Clara Indruszewski (Kasserer), Marc Per Vangslev Jo-
hannsen, Ruben Brødsgaard, Victor Wyzomirski og Rosa Tran. 

Søndag den 10. februar efter messen, i kirken, fortalte RUK lidt om, hvem 
de er, deres tanker for lokalforeningen og de aktiviteter, som de planlæg-
ger at sætte i gang snarest.

Derefter blev alle unge mellem 12 og opefter inviteret til at deltage i RUK’s 
første aktivitet, hvor der var planlagt nogle spændende lege m.m.
Efter dette holdt bestyrelsesmedlemmerne deres 2. bestyrelsesmøde for 
at evaluere, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde og planlægge 
kommende aktiviteter.

KÆK – Katolsk Ældre Klub

Klubben for alle pensionister og efterløns-
modtagere i Skt. Laurentii menighed 

Første møde lørdag den 6. april kl. 14.30 i menighedssalen. 

Program 
 • Vi begynder med en sang, kaffe og kage.
 • Birthe Schultz viser lysbilleder og fortæller om nogle af 
             sine mange ture til Rom.
 • Ønsker og forslag til, hvad vi skal gøre i fremtiden. 
 • Vi slutter, så der er mulighed for at komme til messen kl. 17.00. 

Hvis du synes, det er en god ide, at vi danner en ældreklub, så mød op til 
vores første møde lørdag den 6. april og vær med til at beslutte, hvad vi 
gør i fremtiden.

Vil du vide mere om KÆK, er du velkommen til at ringe til sognekontoret. 

Ellen Margrethe B. Nelth. 
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Harmoni mellem mennesker og dyr

Harmoni er et plusord. En tilstand vi alle stræber mod, somme tider med større 
eller mindre held. Begrebet harmoni har vi fra klassisk græsk tænkning, hvor 
betydningen var “det rette forhold, samstemmighed”. Harmoni har også spillet 
en stor rolle i f.eks. filosofien og musikken m.m. I etikken var harmoni knyttet til 
læren om dyder.

Gud har, mente man ikke mindst i middelalderen, skabt kosmos efter guddom-
melige principper og sammenhænge “sfærernes harmoni” er som musik og engle-
lyd. Hos naturfolk, mener man, er harmonien udtrykt gennem balanceforholdet 
mellem mennesker og naturen. (kilde Gyldendals den store danske).

Mit billede udtrykker på en fin måde harmoni, mener jeg. Billedet er taget på tre 
meters afstand. Disse to beskedne fugle udtrykker med al tydelighed harmoni i 
hverdagen. Her i Brasil kalder man arten for Rola, og de er meget almindelige på 
disse kanter. De flyver sammen for at finde føde, som fortrinsvis består af frø fra 
planter, og de kommer sammen tilbage til deres base, som er vores baghave, hvor de 
uden omkostninger af nogen art, har til huse under tagskægget på vores lille baghus. 
I yngletiden lægger hunnen max to æg, ofte kun et, som de skiftevis beskytter. Og 
når ungen eller ungerne er kommet til verden, fodrer de begge deres afkom.

Hvis tillid er en forudsætning for harmoni, så burde vi mennesker have en stor 
chance for at skabe harmoni lige som fuglene.      

oc
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Biskop Vilhelm af Roskilde

På de fire store piller i 
Roskilde Domkirkes kor ser 
man kalkmalerier af kirkens 
pionerer. Det er kong Harald 
Blåtand, der stiftede kirken, 
Estrid der sponsorerede store 
gaver, hendes søn kong Svend 
Estridsen og biskop Vilhelm. 
Billederne er kalkmalerier fra 
Renæssancen. Under hvert 
billede er deres jordiske rester 
gravsat i murede nicher. Vil-
helm er blandt de vigtigste af 
Roskildes biskopper. Hans liv 
er værd at kende. 

Men dette bliver slet ikke 
så let. Når man søger efter 
fakta om ham i historiske 
værker, viser der sig mange, 
ja modsatte meninger om hans 
tilværelse og især om, hvilke 
kilder forfatterne tager alvor-
ligt. 

Den mest kendte historiker 
fra selve Middelalderen var 
”Saxo Grammaticus”. I hans 
”Danesaga” findes den længste 
og mest detaljerede tekst om 
Vilhelm. Saxo var 100 år senere 
krønikeskriver for biskop og ærkebiskop Absalon, som han i høj grad beundrede. 
Alligevel er hans beretning om Vilhelm hans mest udførlige biografi om en biskop. 
Den fylder ca. 12 sider i bog 11, der ellers handler om Svend Estridsen. 

Ifølge Saxo var Vilhelm en engelsk præst, som Knud den Store havde ført til 
Danmark – ligesom Gerbrand. Vilhelm blev biskop i Roskilde år 1060, da kirken i 
Danmark blev nyordnet med de 8 bispedømmer, der i store træk stadig findes som 
folkekirkens stifter. Vilhelm havde et godt forhold, ja et varmt venskab med kong 
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Svend Estridsen. Den voldsomme krise, som kom til at true dette venskab, men 
som fik en lykkelig løsning, er det vigtigste emne i Saxos beretning. 

Ved et animeret nytårsgilde i kongsgården hørte kongen nogle af deltagerne tale 
hånligt og krænkende om ham. Han blev så vred, at han beordrede sine folk til at 
dræbe disse forrædere. Morgenen efter fandt de dem, idet de deltog i ”ottesangen” 
(matutinen) i Domkirken. Men Svends mænd huggede dem ned og dræbte dem i 
selve kirken. – Biskop Vilhelm ventede, indtil kongen selv kom til højmessen. Da 
stod han i kirkedøren iført sin bispedragt, og han nægtede kongen adgang. Han 
havde gjort sig uværdig til at betræde Guds hus, fordi han lovløst havde udgydt 
blod og besmittet selve kirken med denne helligbrøde. Som biskop måtte Vilhelm 
trods deres venskab straffe kongen for denne store synd. Han drog ”Guds kærlighed 
frem som sit skjold” og holdt tilmed sin bispestav imod kongens bryst. Kongens 
hærmænd drog nu deres sværd mod biskoppen, der dog ikke lod sig skræmme. Men 
Svend befalede sine mænd ikke at røre biskoppen. Kongen var grebet af anger. Han 
vendte tilbage til kongsgården, aflagde sin kongedragt, iførte sig bodsklæder og gik 
på bare fødder til kirken. Imens var Vilhelm nået til at synge ”Kyrie Eleison”, men 
afbrød nu messen. Han gik til døren og modtog kongens anger og skriftemål. Så 
løste han ham af bandet og tog ham under glædestårer i sin favn. Messen fortsatte 
som en stor glædesfest for både biskoppen, kongen og hele menigheden.

Kong Svends og biskop Vilhelms venskab blev herefter endnu dybere. Det varede 
lige til døden. Kongen blev ca. 1074 eller 1076 syg i Sønderjylland. Han lod sig 
køre mod Roskilde, hvor han ville begraves. Da Vilhelm hørte om det, tog han 
af sted. Han ville ikke blot møde den syge konge. Han bad Gud om at måtte dø 
sammen med ham. I Topshøj ved Sorø mødte han kongens kortege. Der døde de 
begge. De fik deres grave i Roskilde Domkirke, og i dag er deres grave nicherne i 
korets piller. 

Da jeg gik i skole, hørte under faget Dansk et digt af salmedigteren Grundtvig. 
Det hed ”Bisp Villum og kong Svend”. Det består af hele 24 vers. Det er Grundt-
vigs begejstrede gendigtning af Saxos tekst om Vilhelm, skrevet til digtsamlingen 
”Roskilde Rim” 1812. Grundtvig læste det op ved præsternes landemode i Roskil-
de. Som vi alle kender det fra hans fine salmer, så Grundtvig det som sit kald at 
genopvække den kristne tro i det danske folk. Men at også den katolske biskop 
Vilhelm inspirerede ham, vil nok overraske mange. 

En endnu større overraskelse er det dog, at den katolske kirke i nutidens England 
regner Vilhelm blandt sine helgener. Han har plads i moderne engelske helgen-
biografier. Donald Attwater nævner ham i sin ”A Dictionary of Saints” fra 1965 
under omtalen af sin danske navnebroder ”William of Æbelholt”, som han ”ofte 
forveksles med”. Men i David Farmers ”Oxford Dictionary of Saints” fra 2004 
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er der en større artikel om ”William of Roskilde”. Han nævnes her som en en-
gelsk præst, der var kapellan hos kong Knud den Store, som han fulgte på rejser i 
Skandinavien. Her blev han så chokeret over folkets ”uvidenhed, afgudsdyrkelse 
og overtro”, at han følte sig kaldet til at blive for at missionere. Han blev biskop 
af Roskilde. Han stræbte for at forbedre kong Svend Estridsens livsstil, især 
hans frillelevned. Kulminationen var dog opgøret efter mordene i Domkirken. 
Derefter arbejdede de sammen for kirken som venner. På den engelske katolske 
kirkes hjemmeside ”Catholic Online” under ”Saints of the Day” findes i kort form 
samme historie. Men der står også, at Vilhelm uden at være kanoniseret fejres i 
danske kirker på festdagen den 2. september. 

Man kan nok forstå, at Vilhelm opfattes som en af de engelske missionspræster 
fra vor fælles kong Knud den Stores tid. Det står jo i Saxos beretning, og Saxo har 
altid været velkendt af engelske historikere. Men påstanden om, at han i Middel-
alderen eller senere skulle have været kirkeligt fejret i Danmark med festdag den 
2. september. har jeg aldrig kunnet finde de mindste beviser for. 

Tværtimod den begejstring, Grundtvig viste ham i digtet ”Bisp Villum og kong 
Svend” har han i Danmark siden fået et stadig dårligere eftermæle. I den store au-
toritære ”Den danske kirkes historie” skrev Hal Koch i bind 1, 1965, side 44-45, 
at ”den smukke og folkekære historie, som Saxo 100 år senere bringer om Svends 
strid med biskop Vilhelm og om hans ydmygende kirkebod, har ringe historisk 
værdi”. i den nyere ”Danmarks historie” 4. bind, 2002 skrev Ole Fenger nok lidt 
bedre om Vilhelm, men dog også, ”at da kongen som angrende synder i bodsdragt 
foran kirkedøren fik biskoppens tilgivelse, så er denne historie så meget ældre og 
så kendt i mange varianter om mange forskellige fyrster, at den er for god til at 
være sand”?? Blandt historikere er dog kun anført en – yderst forskellig - analogi, 
nemlig Skt. Ambrosius bandlysning af og forsoning med kejser Theodosius efter 
kejserens brutale massemord i Saloniki år 390. 

Faktisk repræsenterer Hal Koch og Ole Fenger det flertal af danske historikere, 
der siden ca. 1900 har været domineret af den kulturradikale ideologi. Den blev 
indført især af brødrene Weibull i Sverige og Erik Arup i Danmark, men snart 
gjort til norm for historieforskningen. Herefter skulle alle religiøse og over-
naturlige elementer fjernes som falske, før historien kunne kalde sig ”videnskabe-
lig”. I den virkelige verden gjaldt kun politiske og økonomiske kræfter som reelle. 
Derfor blev ikke blot historien om biskop Vilhelms religiøse heltemod, men også 
andre helgeners liv og undergerninger nedvurderet i vor historie.

Roskilde den 18. februar 2019         JNR
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Der forsøges arrangeret fælles kørsel med bus fra Roskilde. Mere følger 
herom ved opslag i våbenhuset, herunder vedr. tilmelding m.m. Kører vi med 
bus er der afgang fra Skt. Laurentii Kirke kl. 08.15, hjemkomst ca. kl. 18.

Bussen vil stoppe i Holte for de, som vil vandre,  og fortsætter derefter til 
Åsebakken med resten af flokken. Vandringen gennem Rude Skov starter 
fra Holte kl. 09.15.

Dagens program i øvrigt:

           Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål  
                              ved Vor Frue Kloster
            Kl. 11.30: Bispemesse
            Kl. 12.30: Spisning, leg og samvær
            Kl. 15.00: Andagt med procession   
                              til Jomfru Marias ære. 

Som tidligere år: 
Drikkevarer kan købes hos Spejderne. Den vietnamesiske gruppe sælger 
specialiteter. Lægmandsorganisationer fortæller om deres arbejde. Der 
sælges bøger, rosenkranse, medaljoner, ikoner m.m.

Valfart til Åsebakken
Årets valfart til Åsebakken finder sted søndag 26. maj 2019

Katolske spor
på Eskilsø

Sæt kryds i kalenderen

Sogneudflugt 2019
Lørdag den 24. august 2019

Mere information følger



Sogneblad 2019-1, side 16

Sognekalender

Ugekalender 

Skriftemål efter aftale med pastor Marcos. 

Sognekalender 
Ugekalender  



Sogneblad 2019-1, side 17

Sognekalender

Marts 2019
Marts 2019 

 

 Tjek hjemmesiden for aktuelle ændringer
www.laurentiikirke.dk
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Sognekalender

April 2019April 2019 
 

Tjek hjemmesiden for aktuelle ændringer
www.laurentiikirke.dk
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Sognekalender

Maj 2019
Maj 2019 

 

Skt. Laurentii sogneblad
Deadline for stof til nr. 2-2019 (juni, juli og august) er

søndag den 28. april.

Deadline for stof til nr. 3-2019 (september, oktober og november) er
søndag den 4. august.

Redaktionsgruppen består af: Pastor Marcos, Ellen Margrethe Nelth,
Annette Plum, Maria Alster, Ove Christensen, Pia Mærsk og Ole-Chr. M. Plum.

Tjek hjemmesiden for aktuelle ændringer
www.laurentiikirke.dk
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Kirkens adresser

Skt. Laurentii kirke

Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk
Webside: www.laurentiikirke.dk

Sognepræst:
Marcos Romero Bernús
Mobil: 28 85 25 17
E-mail: marcos@katolsk.dk.
De Syges salvelse: Benyt 28 85 25 17

Menighedsrådsformand:
Pia Mærsk
Tlf: 22 47 72 97
E-mail: maersk@katolsk.dk

Sognekontor:
Kontortid: tirsdag til fredag, kl. 10-12 
Ellen Margrethe Nelth.
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Organist:
Ole Palmkvist Knudsen
Tlf. 51 34 09 17
E-mail: ole.p.knudsen@kabelnettet.dk

Faste gudstjenester og aktiviteter
Højmesse: Søndag kl. 9.00
Der er kirkekaffe efter messen.
Messe: Lørdag kl. 17.00 (ikke 2. lørdag 
i måneden. 
Hverdagsmesse: 
Tirsdag og fredag kl. 17.00.
Ordets gudstjeneste: Torsdag kl. 17.00.
Skriftemål: Aftale med sognepræsten.

Religionsundervisning: 
Søndag kl. 9.00 
(begynder med messen).

Rosenkrans: 
Onsdag kl. 16.30.

Eukaristisk tilbedelse: 
Fredag kl. 17.45.

Messe på polsk: Den 2. lørdag i 
måneden kl. 16.00. W każdą drugą 
sobotę miesiąca o godz. 16.00.

Messe på engelsk: Den 3. lørdag i 
måneden kl. 17.00. The 3rd Saturday in 
the month mass in English.


