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Kristus er opstanden!
Kristus lever nu!
Kristus er opstanden!
Syng halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja
Med sådan en smuk hymne sluttede
vi påskevigilien i år, takket være
en af vores kære medlemmer kan
vi synge den sammen og forkynde,
mens vi synger!!!
Dette er det budskab, som vi kristne spreder over hele verden. Vi har lige fejret
påske. Vi fejrer, at Kristus lever, at han er vort håb, og at igennem ham fornyes
hele skabningen med den kraft, som kommer fra ham: Livet, et liv der holder for
evigt.
I vores tid er det meget vigtigt, at vi husker, hvem vi er, og hvilket kald Gud har
givet os. Hvem er vi så? Kristi disciple, vi er dem, der er blevet udvalgt for at
bringe opstandelsens budskab i vor tid. Hvordan kan vi gøre det? Ikke med ord,
men med vores liv. Kristus er i os og efterlader os ikke alene. Derfor er hver eneste af vores gerninger noget, der må gøres med Kristus, han er dér.
Det er Påsken, Gud går med sit folk. I mange stunder af vores liv har vi følt os
alene, svage og skrøbelige, men nu er den tid kommet, hvor vi kan smage fællesskabet, hvor vi kan føle os stærke, fordi Guds kraft er med os.
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I dag kan vi synge højt Halleluja, fordi
han, der døde for os, er opstået, og igennem ham er vi kommet til et nyt liv.
Et liv præget af Guds kærlighed.
Derfor er påsketiden en tid som ikke
kalder os til at gøre tingene, men at være
noget. Opstandelsen har genskabt det
Paradis, vi tabte, det menneske, der ikke
kunne elske, er blevet i stand til det.
Lad os derfor sprede det glade budskab, lad os vise verden, at Kristus er
opstanden, lad os give videre, hvad vi
har fået af Gud.
Gud velsigner alle jer.
Kristus er sandelig opstanden.
Halleluja!
p. Marcos

KÆK
– Katolsk Ældreklub
Klubben for alle ældre, der har
lyst til at deltage.
Møder: Lørdag 28. sept. 2019
Lørdag 30. nov. 2019
Møderne holdes i menighedssalen kl. 14.30
Der startes med en sang, kaffe
og kage. Derefter et foredrag.
Møderne slutter, så man kan
komme til messe kl. 17.00.
Ellen Margrethe Birgitta
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Meddelelser fra sognekontoret
Fest for de frivillige
Lørdag den 23. marts havde menighedsrådet indbudt menighedens frivillige
medarbejdere til fest. Vi startede med messe kl. 17.00. Da vi kom over i menighedssalen havde festudvalget pyntet salen i de spanske farver. Vi fik sangria til
velkomstdrik og Paella med bl.a. kylling fisk og rejer, jo det var ægte spansk mad.
Vi var omkring fyrre, som deltog i festen.
De frivilliges fest er måden p. Marcos og menighedsrådet kan takke de frivillige
for det store arbejde, de gør for vores kirke. Der er så mange funktioner, som
udføres i kirken uden vi tænker over det, fordi tingene bare er i orden. En stor tak
til alle frivillige for deres arbejde og til festudvalget for deres kreativitet. Det blev
en festlig aften med godt humør og hyggeligt samvær.
KÆK – Katolsk Ældre Klub
Kæk kom godt fra start.
Vi holdt vores første møde lørdag den 6. april. Birthe Schultz viste billeder fra
Rom og fortalte om nogle af sine mange ture til Rom med sine elever. Vi var 12
fra menigheden, der nød godt af Birthes store viden.
Andet møde i KÆK var lørdag den 1. juni. Vi begyndte mødet og sluttede mødet
med en sang, hvor Annelise Nielsen sang for og spillede guitar. Ove Christensen
viste billeder og fortalte om ”Hverdag i Brasil”. Vi var 15 deltagere, der hørte om
landets historie, noget om hverdagslivet og om nogle af de sociale problemer, der er
i det store land. Vi så gode billeder bl.a. fra det lokale karneval.
Begge møder sluttede, så der var mulighed for at komme til messen kl. 17.00.
Det koster ikke noget at deltage i KÆK’s møder. Men vi håber, at nogle deltagere
på skift enten vil bage en kage eller tage brød med til kaffen.
Der var en god stemning på de to møder. Det er formålet, at vi skal mødes og
have nogle gode og hyggelige timer sammen. Der er en annonce i bladet, hvor du
kan se de kommende møder i KÆK.
Hvis du har et forslag til et emne for et møde i KÆK, så kontakt kirkekontoret.
Påsken
Mange deltog i de forskellige messer, hvor påskens budskab var i centrum.
En stor tak til alle, der var med til, at det blev en god og smuk påske i vores kirke.
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Første kommunion den 12. maj 2019
10 børn fik første kommunion.
Firmelse den 8. juni 2019, pinselørdag
Biskop Czeslaw Kozon firmede 15 unge mennesker.
Et stort til lykke til børnene, der fik første kommunion og til firmanderne.
Skt. Hans aften, søndag den 23. juni 2019 aflyses
Vi må desværre meddele, at der ikke er Skt. Hans fest i år. Menigheden opfordres til i
stedet at komme til Skt. Laurentius fest søndag 11. august. Husk at reservere dagen.
Særkollekter
Kollekten for det danske Bibelselskabet, 1. januar 2019 gav 1.172 kroner.
Kollekt for Det Hellige Land, 19. april (Langfredag) gav 2.100 kr.
Kollekt til bispedømmets teologistuderende, 12. maj gav 3.500 kr.
P. Marcos og Ellen Margrethe B. Nelth

Indskrivning til Første Kommunionsundervisning
2019/ 2020 - søndag 25. august efter messen kl. 9
Vi glæder os til at starte Første Kommunionsundervisning 2019/2020, som foregår hver
søndag efter messen kl. 9.
Indskrivning for børn, der starter første
kommunionsundervisningen, er søndag 25.
august på sognekontoret efter messen kl. 9.
Medbring venligst dåbsattest.
Første undervisningsgang er:søndag 15.
september, hvor børn og forældre mødes
med kateketerne til fælles intro efter messen kl. 9. Der er der forældremøde, mens
børnene lærer hinanden at kende.
p. Marcos
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Den 20. april fik mange fra menigheden velsignet påskemaden af p. Marcos.
Om aftenen begyndte Påskevigilien med tænding af Påskelyset i præstegårdshaven.
Som sædvanlig var det en god indlening til den efterfølgende vigilie med de traditionelle læsninger og optagelse af et nyt medlem af den katolske kirke.

Den 12. maj var 10 børn til Første Kommunion i Skt. Laurentii Kirke
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Referat af menighedsmøde den 24. februar 2019
Vi havde valg til nyt menighedsråd den 18. marts 2018, og Pia indledte mødet
med en præsentation af menighedsrådet, som efter valget består af:
Pastor Marcos Romero Bernús (sognepræst), Pia Mærsk (formand), John Munro
(næstformand), Ulrik Vangstrup (sekretær), Anna Jørgensen, Ellen Margrethe
Nelth, Ludwig von Malsen og Ole-Chr. Munk Plum. Annelise Nielsen blev valgt
som suppleant.
Da menighedsrådet havde konstitueret sig, blev Ellen Margrethe Birgitta Nelth
udpeget til at repræsentere Roskilde og Køges menigheder i Pastoralrådet.
Vi gennemgik herefter sognets regnskab for 2018 og budget for 2019. Se side 12.
I årets løb har der været livlig aktivitet i vores forskellige udvalg af frivillige. Det er
svært at tælle op, hvor mange frivillige, vi egentlig er. Populært sagt er gruppen dynamisk, men anslået har vi vel ca. 50-60 frivillige. På den baggrund har vi kunnet fejre
vores højtider så flot. Nogle er med til at gøre rent, pynte op med blomster i kirken,
male julekrybbe og andre har forskellige opgaver under vore messer, nogle synger eller er med til at undervise. Vi har holdt fine, traditionelle arrangementer, og vi har også
været ude til valfart til Åsebakken, kirkevandring og sommerudflugt. Hertil kommer
også mere praktiske opgaver som kontorarbejde, udgivelse af sogneblad, hjemmeside,
fældning af træer og sågar en nyanlagt græsplæne, - der er ryddet op i køkkenet, og
kirkekaffen går på skift. Alt klaret af frivillige. Det kan vi godt både være stolte over,
fordi vi på den måde på den ene side bedre kan få økonomien til at hænge sammen,
og samtidig giver det os en glæde, at vi også på denne måde lærer hinanden godt at
kende. Det øger vores samhørighedsfølelse, men vi må huske, at det aldrig må blive
en pligt, og at alle er en lige så stor og vigtig del af vores menighed, uanset om man
har tid til at arbejde frivilligt eller ej. Arbejde for kirken og vores sogn må udføres,
hvis det giver dig glæde, og du har tid, findes der også en opgave til dig.
Ellen Margrethe, som er vores repræsentant i Pastoralrådet, fortalte følgende:
Pastoralrådets medlemmer udpeges af hhv. menighedsrådene, Præsterådet og
Katolsk Søsterforbund for en fire-årig periode. Rådet træder normalt sammen to
gange årligt. Pastoralrådet er et rådgivende organ i forhold til biskoppen.
Pastoralrådet vælger for en 4-årig periode formand, næstformand og forretningsudvalg. Lillian Knudsen fra Sct. Mariæ menighed i Aalborg blev valgt til formand og
Leo Roed fra Sct. Marie menighed i Haderslev blev valgt til næstformand.
P. Marcos blev valgt til medlem af Forretningsudvalget (FU). Forretningsudvalget
mødes med biskoppen ca. en gang hver måned for at drøfte sager af pastoral art
og er et overordnet organ i forhold til Pastoralrådet.
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Formanden for valgstyrelsen Vilhelm Holsting konstaterede, at valgene til menighedsrådene var gået godt efter reglerne. Valgstyrelsen havde ikke modtaget
nogen klager over valgene. Pastoralrådet har besluttet, at medlemskabet af valgstyrelen skal være permanent, så medlemmerne kan fortsætte arbejdet ud fra deres
erfaringer fra sidse valg.
Jeg venter, at Kirkens synlighed bliver et af emnerne, som Pastoralrådet kommer
til at arbejde med på de kommende møder.
På novembermødet fortalte p. Daniel Nørgaard om evangelisering og Kirkens synlighed. Daniel Nørgård sagde bl.a., ”at det er ikke nok at være ivrige og brændende
i troen. Man må lægge en strategi og vide, hvem man vil nå, og hvilke midler, der
virker”. Daniel Nørgårds oplæg kan ses på Den katolske Kirkes hjemmeside.
Kirkens Økonomi
Et andet stort emne bliver Kirkens økonomi. Thomas Larsen budgetterede med et
underskud på 3,3 mio. kr. for 2019. Det er en rigtig trist udvikling, da regnskabet i
de sidste 3 år ellers har vist et lille overskud.
Årsagen til det store underskud er forventning om faldende indtægter fra momsrefusion, Tips- og Lottomidler samt tilskud fra udlandet. Det er dog mere alvorligt,
at man regner med, at der kommer til at mangle 5 mio. kr. på grund af lovgivningens krav om, at der ikke må gives anonyme bidrag på over 20.000 kr.
Thomas Larsen understregede, at det ikke kan fortsætte med så stort et underskud,
det vil få meget alvorlige konsekvenser for vores Kirke, da der i forvejen er skåret
helt ind til benet. Husk på, vi gennemførte Det nye katolske Danmarkskort (fra
august 2015 til august 2018). Her skete sammenlægninger af sogne, nedlæggelse
af kirker og nedlæggelse af stillinger på bispekontoret. Magleås blev sat til salg.
Hvis ikke vi skal spare os ihjel, har vi kun en mulighed nemlig at øge kirkeskatten.
Kirkeskatten udgjorde i 2017 16, 5 mio. kr., og målet er at øge indbetalingerne
med 50 %, så kirkeskatten i 2021 udgør 25 mio. kr.
Biskoppen ønsker, at alle betaler mindst én procent af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat.
Det svarer til en gennemsnitlig kirkeskatbetaling på 2.770 kr.
Det er også et mål at få flere til at betale kirkeskat. I 2017 betalte 22,6 % af de
registrerede katolikker over 16 år kirkeskat. Målet er i perioden fra 2019-21 at
øge antallet af dem, der betaler kirkeskat, så hvert tredje registrerede medlem over
16 år betaler kirkeskat. For at nå de ambitiøse mål med at øge kirkeskatten og
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GRATIS LEVERING OVER 300,- NÅR DU BETALER MED DANKORT!

-

EKSPEDITION OG LEVERING: KUN 39,00 K

Menu

FORSIDE
/ FIRMELSEN
M65 HÆFTE
øge
antallet
af betalere
ansattes en ny kirkeskatkonsulent på bispekontoret fra 1.
december. Konsulentens opgave er at assistere præster og menighedsråd med at
FIRMELSEN M65 HÆFTE
5,00 DKK
øge kirkeskatten i sognene.
Køb 20 for 2,50 DKK pr. stk.
og spar 50%
Køb 100 for 1,50 DKK pr. stk.

Frivilligdagen lørdag den 9. februar 2019
Menu

og spar 70%

Menighedsrådet
havde indbudt til frivilligdagen. Der deltog 25 frivillige. Det blev
FORSIDE / FIRMELSEN M65 HÆFTE
LAGER
en spændende formiddag med mange forslag og PÅ
gode
diskussioner. Vi har drøftet
FIRMELSEN
M65
HÆFTE
5,00er DKK
forslagene i menighedsrådet. Forslagene er sammenskrevet
og sendt
til Hans
de relevante
Med forord af afdøde
biskop
Martensen
her
et
handy,
lille
hæfte
med
ritual
for
firmelsen
i Den
udvalgsformænd, som drøfter dem i deres grupper. Forslag, som grupperne
foreslår,
Køb 20 for 2,50 DKK pr. stk.
katolske Kirke. For kirkefremmede gæster til
og spar 50%
der skal arbejdes videre med, gives til menighedsrådet,
som vil drøfte dem.

firmelsen kan det også væreKøb
nyttigt
at 1,50
haveDKK
hæftet
100 for
pr. stk.

med
Messens
liturgi.
HæftetSchultz
for Firmelsens
kan
spar 70%
På frivilligdagen drøftede vi også KÆK - Katolsk
Ældre
Klub.
Birthe
visteogritual
også downloades her.
billeder og fortalte om nogle af hendes mange ture
Rom på det første møde
PÅtil
LAGER
lørdag 6. april 2019. Mødet sluttede så der var mulighed for at gå messen kl. 17.00.

Med forord af afdøde biskop Hans Martensen er her
LÆG I KURV
1
et handy, lille hæfte med ritual for firmelsen i Den

Antal:

Pia M

katolske Kirke. For kirkefremmede gæster til
firmelsen kan det også være nyttigt at have hæftet

med Messens liturgi. Hæftet for Firmelsens ritual kan
også downloades her.

RELATEREDE
PRODUKTER
Firmelse
2019/2020

Afkryds produkter for at lægge i kurv eller Vælg

Søndag
8.1september
vil der
alle
Antal:
LÆG I KURV
være indskrivning for unge, der
YOUCAT FIRMELSESBOG
ønsker at blive firmet
i 2020.
49,00 DKK
Da han havde sagt det,
blæste han ånde i dem og sagde:
“Modtag Helligånden”
Joh 20,22

Hvis du går i 7. klasse i auRELATEREDE
PRODUKTER
gust
2019 eller DÅBEN
er ældre,
og
M65 HÆFTE
Afkryds
produkter
for
at
lægge
gerne vil firmes, 5,00
så din
dåb
kani kurv eller Vælg
DKK
alle
bekræftes, vil vi rigtig
gerne
NED TIL:
1,50se
DKK
YOUCAT
FIRMELSESBOG
dig, - også selv om du er i tvivl
49,00
DKK dig
om, hvad Kirken kan
tilbyde
og omvendt.

DÅBEN M65
Indskrivningen foregår
påHÆFTE
5,00
DKK
Sognekontoret
søndag 8. september 2019 efter messen kl. 9. Medbring
FLERE
VISNINGER
NED TIL: 1,50 DKK
venligst dåbsattest!

Firmelsesforberedelsen løber over 3-4 semestre frem til firmelsen og
koster 400,- kr. for materialer.
Kom og mød andre unge mennesker på din egen alder og vær med til
at gøreVISNINGER
vores kirke til et levende sted, hvor vi kan lære mere om Guds
FLERE
kærlighed, og hvordan du kan dele den kærlighed med andre!

https://www.pastoral.dk/firmelse.html

p. Marcos
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Gud elsker dig som du er
Allerede som tolvårig vidste Wilson, at han ville
være præst, når han blev stor. Drømmen om at blive
arkitekt havde spøgt et stykke tid i hans hoved, men
det blev præstegerningen, der vandt. Som dreng følte
han længe, at han ikke var elsket af Gud eller for den
sags skyld af sine forældre. Han følte sig lukket inde
i sig selv.
På et tidspunkt deltog Wilson Gonzalez Lluberes,
som er hans fulde navn, i en neokatekumenal vandring, hvor den lokale præst i Santa
Domingo, hovedstaden i Den Dominikanske Republik, fortalte ham - Gud elsker
dig, som du er. Og det slog for alvor sømmet fast i Wilsons bevidsthed om, at det var
præst, han ville være. I de otte år, fra han var tolv, til han blev tyve år og kunne blive
optaget på et præsteseminar, fortsatte han sin skolegang og ved siden af hjalp han sin
far, der er skrædder, med nål og tråd. Efter sigende er han ret ferm til den metier.
Efter to år på seminaret, kom han til Spanien, hvor han læste videre i fem år, før turen
gik til Danmark, hvor den obligatoriske praktikperiode begyndte. Sprogmæssigt var
der ingen problemer i Spanien, fordi Wilsons modersmål netop er spansk. Anderledes
ser det ud her, hvor det at lære dansk, er en større prøvelse, men Wilson arbejder energisk på det. Og det går fremad. Efter praktikperioden her, vil han blive viet som præst
i Spanien.
Wilson er ud af en større børneflok, idet han har tolv søskende. Efter danske forhold
ganske mange munde at mætte. Men vi har haft det godt, og Gud har hjulpet os,
fortæller Wilson. Vi ønsker ham alt det bedste på den lange rejse.
oc

Fastelavn
Søndag 3. marts fejrede vi igen fastelavn.
Dagen begyndte med familiemesse i kirken,
hvor vi bl.a. så seje riddere, søde prinsesser
og stærke superhelte. Efter messen var der
fest i menighedssalen for børn og voksne.
Til børnene var der slikposer, leg og tøndeslagning. Vi fik kåret årets kattekonge og
kattedronning, og der var fastelavnsboller
både til børn og voksne.
En stor tak til festudvalg og kateketer for en god fastelavnsfest og også til forældrene for fine dragter til de små; de var jo næsten ikke til at kende igen.
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Sogneudflugt den 24. august 2019
Katolske spor på Eskilsø
Kl.10.00: Fordeling i biler og afgang fra Skt. Laurentii Kirkes P-plads.
Kl. 11.00: Ankomst til Eskilsø Færgeleje, Skovvejen 38, 4050 Skibby, ca. 34
km. Bilerne SKAL parkeres inde i skoven.
Overfart til Eskilsø med Erik, fastboende på øen.
Terrænet er ujævnt og vi går ad smalle naturstier. Der er ca. 300-400 m til
Klosterruin.
Fælles frokost .Vi spiser
medbragte madpakker.
Foredrag ved Jørgen Nybo
Rasmussen.
Efterfølgende fritid og
hygge på øen som er rig på
fugleliv og smuk natur.
Kl.15.00. Messe i klosterruinen ved pastor Marcos.
Ca. kl.16.00 Afgang fra øen.
HUSK til dagen: Madpakke, kaffe/te, drikkelse til hele dagen. Praktisk
tøj og fodtøj samt små lette stole eller tæpper til at sidde /hvile på
Eskilsø er den største ø i Roskilde Fjord. Her ligger ruinerne af Eskilsø
Klosters Klosterkirke fra 1100- tallet. Eskilsø er eneste ø med fastboende.
Adgang til øen ske med båd. Eskilsø har et rigt fugleliv. Ligeledes er øen
rig på levende fortidsminder som gamle lægeplanter fra Skt. Wilhelms tid.
Pris: 70,-kr/pers. inkl. fælles transport og overfart til/fra øen
TILMELDING NØDVENDIG MED BETALING senest den 18. august til
• Kirkekontor tlf.: 46 35 09 65. (lukket i juli) eller
Vi kører i private biler. Oplys derfor ved tilmeldingen, om du har plads i
bilen eller om du har brug for transport.
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Skt. Vilhelm på Eskilsø
Sidste år havde vi en meget vellykket valfart til Æbelholt. Vi så ruinerne af klostret og museet. Vi hørte om den sidste del af den hellige Vilhelms liv. Hans velgerninger gavnede medbrødrene i klostret, hvortil kom talrige mirakler for folket,
hospitalet for de syge og kristen vejledning til andre klostre, ja til konger.
Men inden hans ven biskop Absalon af Roskilde skænkede Vilhelm klostret i
Æbelholt, levede han 1165 – 1175 ti år på Eskilsø i Roskilde fjord. Absalon havde
kaldet ham fra sit fødeland Frankrig til den opgave at reformere klostret på denne
lille ø. Der levede seks augustinerkanniker et ganske verdsligt liv uden at respektere deres ordensregel. De passede ikke deres gudstjenester, men brugte tiden på
at spise, drikke og holde dansefester, som de ved højtiderne inviterede omegnens
mænd og kvinder med til. Da Vilhelm blev abbed, forsøgte han at genoprette disciplinen, men han mødte svære problemer. To af de ”gamle” kanniker forsvandt
straks. Men værre var, at de tre franske medbrødre, der ellers havde fulgt ham
til Danmark, efter kort tid fik lov til at tage hjem igen, da de ikke kunne udholde
fattigdommen og kulden i vort land. Vilhelm var også selv lige ved at give op,
men Absalon overtalte ham til at modstå denne fristelse fra djævelen. Han brugte
profeten Jeremias ord: ”Forbandet er den, der stoler på mennesker, mens hans
hjerte viger fra Herren”. Det overtalte Vilhelm til at holde ud på sin ensomme
svære post.
De næste år var fulde af plager. Der blev kvægpest
og hungersnød, og da Vilhelm ville have munkene til
at leve vegetarisk, rejste de klage over ham. Djævelen selv plagede Vilhelm med uhyggelige drømme.
Der gik ild i hans sengehalm, så han nær brændte
inde. Under et besøg hos en præst i Høje Tåstrup
drømte han om en hæslig og stinkende munk, der
ville lokke ham til sex, men Vilhelm drev ham bort
med en bøn og et spark. Hans klosterbrødre gik så
vidt i deres had, at de ville putte ham i en sæk og
drukne ham. Eller de ville sælge ham som slave til
venderne. Vilhelm reagerede blot ved at holde ud i
sin beskedne livsform og ved tålmodigt at formane
dem til omvendelse.
De ti hårde år som abbed på Eskilsø må vi forstå som en ildprøve, der forberedte
Vilhelm til hans fremtid som en højt agtet abbed i Æbelholt og til selv gennem
lidelserne at formes til en sand helgen.
22. april 2019 Jørgen Nybo Rasmussen
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Årsregnskab 2018 og budget 2019
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Kommentarer til årsregnskab 2018 og budget 2019
Indtægterne i 2018 beløb sig til DKK 882.854,36 og udgifterne til DKK
1.259.780,24. Dermed når vi frem til et underskud i 2018 på DKK 268.360,56,
som hovedsageligt blev dækket af vores opsparing til byggeprojekter. I forhold til
budgettet for 2018, er kirkeskatten steget med DKK 36.733,-.
Budgetmæssigt er vores mål i de kommende år fortsat at få renoveret vores bygninger hurtigst muligt i den udstrækning, vi har midler til det. De lejeindtægter, vi
får ind for udleje af P-plads og lokaler, går fortsat helt til dette formål.
Den største udgift i 2018 var renovering af sakristiet. Dette projekt, som blev
godkendt i 2017 i forrige menighedsråds periode, blev afsluttet i 2018. Totalt har
vi brugt ca. DKK 495.000,- på selve sakristi-projektet. I alt har vi i 2018 anvendt
DKK 560.757,51 til vedligeholdelse af bygninger. Differencen DKK 65.757,51
udgør sognets andel.
Med hensyn til sognets budget for 2019 har vi udfærdiget et forsigtigt budget,
idet vi som I kan se budgetterer med, at sognets drift holdes i balance i 2019, dvs.
uden underskud.
Kommentarer til budgettet for 2019:
Det budgetterede beløb DKK 94.000,- for
vedligeholdelse af bygninger og inventar
i 2019 dækker her kun sognets bygninger
(Kirken og præsteboligen), og er det
beløb, menigheden med de nuværende
indtægter kan afse.
Nyanskaffelser var i 2018 DKK 34.074,84
(til sakristi, køleskab m.v ). I 2019 budgetterer vi med DKK 15.000,-.
Kontorudgifter udgjorde sidste år 47.047,09, heraf har vi anvendt DKK
23.743,75,- til et nyt program til vores hjemmeside, altså et éngangsbeløb.. Vi
forventer at kunne holde kontorudgifterne nede på DKK 20.000,- i 2019.
I 2018 har vi fået et nyt regnskabssystem og dermed også en ny kontoplan. Vi har
og er stadig inde i en overgangsperiode, som har givet en del ekstra arbejde i år,
men som på sigt vil give os administrative lettelser og et bedre overblik.
Pia M
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Søndag 16. juni 2019 går kollekten til ”Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken”.
Nogle vil spørge, hvad Bonifatiuswerk overhovedet er, og andre, hvorfor vi samler ind til en organisation, der støtter de katolske kirker i Norden økonomisk.
Organisationen Bonifatiuswerk blev grundlagt i 1849, og den har bestået gennem
alle 170 år trods stor modstand i Hitler-tiden. Ved afslutningen af 2.verdenskrig
blev dets hovedkvarter og trykkeri i Paderborn bombet, så man måtte begynde
forfra på at bygge organisationen op. En stor udfordring var at hjælpe kirken i det
tidligere Østtyskland. Bag muren levede dengang 1,3 millioner katolikker fordelt
på godt 1000 menigheder. Bonifatiuswerk støttede kirken og har æren af, at den
katolske kirke overhovedet kunne overleve i DDR.
Gennem mange år har Bonfatiuswerk ydet de nordiske kirker økonomisk hjælp,
der er gået til kirkebyggeri og mange andre formål.
Alle tyske katolikker og protestanter betaler kirkeskat, som opkræves af den tyske
stat. Men de midler, som Bonifatiuswerk deler ud af, er ydet på frivillig basis af
privatpersoner
Bonifatiuswerk får altså sine midler fra indsamlinger blandt tyske katolikker og
fonde, alt på privat og frivillig basis.
Bonifatiuswerk er en selvejende institution med hjemsted i Paderborn med det formål
at støtte det kirkelige arbejde i de nord- og østtyske diasporaområder og i de nordiske
lande. I de sidste år efter murens fald er de baltiske lande også kommet med.
I Roskilde har Bonifatiuswerk støttet to store projekter. Det første var i midten af
1990’erne, hvor franciskaneren p. Charles McCarthy stod i spidsen for renoveringen af østfløjen mod Frederiksborgvej. Man må huske, at Montfortanerne ejede alle
bygninger i sognet, indtil Ansgarstiftelsen overtog ejerskabet, da Franciskanerne kom
i 1993. Der trængtes til en nyindretning til glæde for både kommunitetet og menigheden. Udgangen mod Frederiksborgvej blev etableret, der kom nye toiletter og nyt
køkken, og bogcafeen blev indrettet. Det hele beløb sig til omkring 4 millioner kroner.
Det andet store projekt fandt sted i 2015, hvor nordfløjen blev renoveret, så der
både kunne være præstebolig på første sal og kontorer i stueetagen. Her fik vi
EURO 95.000 fra en særlig afdeling af Bonifatiuswerk ved navn Diaspora-Kommissariat der deutschen Bischöfe / Diasporahilfe der Priester. Denne organisation
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yder kun støtte til præster og kirker. Vi skylder således de gavmilde tyskere tak for
deres hjælp og indsamlingen den 16. juni er en gestus i denne retning.
Diaspora-Kommissariat støtter fast præsterne i Norden med løntilskud, idet vi
ikke samler nok penge herhjemme til at udbetale hele lønnen til præsterne.
Det er fint, at tyskerne har støttet kirkerne i Norden så længe. Det ville være
endnu bedre, hvis vi selv kunne bære de økonomiske byrder!
Bonifatiuswerk udgiver et blad 3 gange om året: Bonifatiusblatt. Det bliver sat i reolen bag i kirken, og det er absolut værd at læse, men da det er på tysk, afholder det
nok en del fra at gøre det. Her kan man læse om alle de formål, Bonifatiuswerk støtter i Norden og de baltiske lande. Det er en glimrende måde at holde sig ajour på.
MA

Fader vor
Kjeld Beyer har skrevet/komponeret
sangen “Fader vor”.
Find den på:
www.youtube.com/watch?v=W3VPlLBeQas
Mulige søgeord er: Christian Songs Danish,
Fader Vor.

Sommerprogram
Sognekalender
I juli måned til midt i august følger vi så vidt muligt sognekalenderens
normale aktiviteter. På grund af ferie kan der ske ændringer i de enkelte
aktiviteter. Ændringer bliver meddelt i kirken om søndagen. Du kan også se
ændringerne på sognets hjemmeside eller på opslagstavlen i våbenhuset.
Sognekontoret
Kontoret er lukket i juli måned. Er der noget vigtigt, kan man sende en
mail til sognekontoret. Se email m.m. på bladets bagside.
Kontoret åbner torsdag, den 1. august.
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Sognekalender
Ugekalender
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Sognekalender
Juni 2019

Skt. Laurentii Sogneblad
Deadline for stof til nr. 3-2019 (september, oktober, november)
er søndag den 4. august 2019.
Deadline for stof til nr. 4-2019 (december 2019, januar og februar 2020)
er søndag den 20. oktober 2019.
Redaktionsgruppen består af: p. Marcos, Ellen Margrethe Nelth,
Annette Plum, Ole-Chr. M. Plum, Maria Alster, Ove Christensen og Pia Mærsk.
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Sognekalender
Juli 2019

Fejring af den hellige Knud Lavard i Haraldsted
Søndag den 7. juli 2019, kl. 14.00
Kl. 14.00: Åbningsandagt i Haraldsted Kirke.
Derefter procession til kapelruinen.
Kl. 15.00: Valfartsmesse i kapelruinen.
Efter messen følger vi sakramentet til kapellet i Knud
Lavards Hus og afslutter med en kort andagt med
sakramental velsignelse.
I Knuds Lavards Hus, der ligger i nærheden af kapelruinen, vil der efterfølgende være samvær med kaffe/te
og kage, ligesom der vil være mulighed for køb af pølser
med brød og diverse drikkevarer.
Vi undersøger muligheder for fælles transport til/ fra
Haraldsted. Opslag og tilmelding kommer i Våbenhuset. Vi beder alle
at skrive sig på. (Tovholder: Jerzy / mobil: 21 40 91 88)
Yderligere oplysninger hos Ruth Simonsen (Knud Lavards hus), tlf. 2426 2549.
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Sognekalender
August 2019

Sankt Laurentius Fest,
søndag den 11. august
Igen i år fejrer vi Sankt Laurentius Fest med en lækker
brunch umiddelbart efter messen kl. 9.00
Kom og vær med! Alle er velkomne.
Først i august vil der blive hængt tilmeldings-liste op i
våbenhuset, så vi kan få lidt overblik over, hvor meget,
der skal indkøbes.
Pris 20 kr. pr deltager incl. kaffe.
Festudvalget
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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:

Sognekontor:

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

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

Menighedsrådsformand:

Organist:

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

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.
Hverdagsmesse:
Tirsdag og fredag kl. 17.00.
Ordets gudstjeneste: Torsdag kl. 17.00.
Skriftemål: Aftale med sognepræsten.

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

Religionsundervisning:
Søndag kl. 9.00
(begynder med messen).
Rosenkrans: Onsdag kl. 16.30.
Eukaristisk tilbedelse:
Fredag kl. 17.45.

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