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Tid til bøn
Da jeg engang besøgte et nonnekloster i klausur 
i Avila i Spanien, blev jeg i den dialog, jeg hav- 
de med nonnerne gennem gitteret i et lille vindue, 
imponeret over al den skønhed og lykke, som  
lyste i deres ansigter. Guds tilstedeværelse var så  
håndgribelig. En duft af paradis. Jeg følte mig  
ikke værdig til at være der. Jeg fortjente det ikke.

Nonnerne beder meget for hele verden. De er Kirkens lunger.

Denne oplevelse fik mig til at huske, at kirken er et legeme. Al aktivisme i pasto-
ralt arbejde skal understøttes af bøn. Uden bøn kan intet guddommeligt gøres. Alt 
bliver gråt, tomt, i konstant søgning efter sig selv.

Kristus efterlod os mange eksempler: Tidligt om morgenen rejste han sig, da det 
stadig var mørkt og gik ud, trak sig tilbage til et øde sted, og der bad han. (Mk 1, 
35-38)

I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn 
til Gud. (Lk 6, 12). Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende og hans klæder 
blev blændende hvide. (Lk 10, 29)

Kristus bevæger sig ikke, handler ikke, medmindre han er startet med en bøn. 
Hele hans mission starter med 40 dages bøn i ørkenen. Inden han skal vælge 
apostlene, beder han hele natten. Før hans lidelse går han til Gethsemane for at 
tale med sin himmelske Fader.

Han bad for dig og mig på korset. Manden, der markerede menneskehedens histo-
rie mere end nogen anden. Han gjorde det i sublim ørkesløshed. På korset og uden 
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at bevæge sig. Ingen mere ørkesløs 
end en sådan. Vi siger: Mine hænder 
er bundet, - jeg kan ikke gøre noget. 
Hans hænder var sømmet fast. Og dog 
reddede han hele verden.

Kære brødre og søstre, jeg inviterer 
dig til at bede for dig selv og for andre. 
For de levende og for de døde. Som 
San Giovanni Chrysostom siger: At 
bede for sig selv er en nødvendighed, 
men når vi beder for andre, stimuleres 
næstekærligheden.

Bøn er ikke spild af tid; det er at opnå 
mere tid.

p. Mate
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Meddelelser fra sognekontoret

Advent og jul i Skt. Laurentii Kirke

Advent kommer fra latin: adventus Domini og betyder Herrens komme eller 
Herrens ankomst, det er den periode i kirkeåret, hvor vi forbereder os på Jesu 
fødsel. Det er en travl 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. Hver søndag efter messen kl. 9.00 var der kaffe, æbleskiver og 
lotto i menighedssalen. Adventslotteriet indbragte 2.670 kr. regnes kirkekaffen 
med blev det i alt 3.517 kr.

Julekrybben havde fået den rigtige placering i år. Krybben var meget smuk med 
de gamle figurer og den nye flotte stjernehimmel. Julekrybben lyste op, når vi 
kom ind i kirken. Man kunne allerede glæde sig over krybben til Sankt Nikolaus 
fest lørdag den 7. december. Festen begyndte med messe på dansk og polsk. 
Derefter deltog over 100 i festen i menighedssalen. Jo, her kom Skt. Nikolaus på 
besøg, og han havde gaver med til børnene. Det blev en festlig og hyggelig aften. 

Fredag den 13. december var der adventsretræte i forbindelse med messen kl. 
17.00. Her var der mulighed for at komme til skrifte og at meditere over julens 
budskab.

Kirken var meget smukt pyntet her i juletiden. 

Adventstiden blev søndag den 1. december indledt med 
luciaoptog med elever fra Skt. Josefs Skole
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Julens gudstjenester var godt besøgt. Der var over 500 til messerne juleaften 
og juledag. Den 24. december kl. 15.00 var der familiemesse, hvor første kom-
munionsholdet spillede krybbespil. Der var midnatsmesse kl. 23 med efter-
følgende reception i menighedssalen, hvor vi ønskede hinanden glædelig jul. 

Sankt Niklausfesten 7. december begyndte med messe på dansk og polsk 
med p. Mate og p.  Jacek som celebranter. I menighedssalen var der fest, 
hvor Sank Nikolaus dukkede op til stor glæde for både børn og voksne.
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Første juledag var messen kl. 9. 

Julen sluttede med helligtrekonger søndag den 5. januar.

Det var et forfærdeligt regnvejr søndag den 12. januar. Alligevel fandt 38 
voksne og 10 børn vej til Ledreborg Slotskirke, hvor de tre vise mænd kom på 
besøg og tilbad det lille Jesusbarn. De havde minsandten også gaver med til 
børnene. Efter messen var der hyggeligt samvær med varm suppe, kaffe/the 
mm. i familiesalen

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

Askeonsdag den 26. februar kl. 19.00
Askeonsdag indledes fastetiden. Fastetiden varer i 40 dage fra Askeonsdag til 
Påskedag. 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 forgående års palmesøndags palmegrene. Vi bruger buskbomgrene. 
Asken symboliserer vores forgængelighed og kalder på omvendelse. 

KÆK lørdag den 25. januar. 
Her fortalte Jørgen Nybo Rasmussen 
om kongesønnen, franciskaneren og 
missionæren, broder Jakob.

Ordets Gudstjeneste 
begynder igen torsdag den 2. april.

Fastetidens retræte 
er fredag den 13. marts
Messen er kl. 17.00. Efter messen er  
der retræte med mulighed for at gå  
til skrifte. 

Særlig kollekt
Kollekten den 1. januar 2020 
indbragte 863 kr. til det Danske 
Bibelselskab.

 p. Mate Rada og E.M.B. Nelth

Ved KÆK-mødet  25. januar fortalte Jørgen 
Nybo levende om Broder Jacob, 
Kong Christian II’s yngre broder.
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Fastetidens retræte, fredag den 13. marts 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.

Kvindernes Internationale Bededag
Fredag den 6. marts 2020

”Rejs dig! Tag din båre og gå!”
Kvinder fra Zimbabwe leder os i bøn

Sted: Osted Frikirke Hovedvejen 219, 4320 Lejre
Tid: kl. 19.00

www.kvindebededag.dk
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Påskens gudstjenester 2020

Korsvejsandagt: 
Hver fredag i fastetiden kl. 17:00.
Messe kl. 17:30
Tilbedelse kl. 18:00

Fredag den 13. marts
Kl. 17:00: Fastetidens retræte

Søndag den 5. april
Palmesøndag
Kl. 09:00: Messe med
palmeprocession.
(Processionen starter ved 
Skt. Ibs Kirkeruin).

Tirsdag i den stille uge, 
den 7. april
Kl. 17:00: Oliemesse,
Skt. Ansgars Domkirke,
København.

Torsdag den 9. april
Skærtorsdag
Kl. 17:00: Messe

Fredag den 10. april
Langfredag
Kl. 15:00: 
Langfredags liturgi

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

Søndag den 12. april
Påskedag
Kl. 09:00: Højmesse

Mandag den 13. april
Anden Påskedag
Kl. 09:00: Højmesse
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Invitation til sognets frivillige medarbejdere
Lørdag den 28. 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. Derefter spiser vi sammen i menighedssalen. 

Tilmelding til Sognekontoret på mail:skt.laurentii@katolsk.dk senest 15. marts

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

Vel mødt!

På menighedsrådets vegne

Pia M

Fejring af Den Første Hellige Kommunion,
søndag den 3. maj 2020, 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 Kommunion.

Reception arrangeres af forældrene til første 
kommunionsbørnene for alle i menigheds-
salen efter messen. 

Firmelse, Pinselørdag den 30. maj 2020, kl. 16:00

Kl. 16:00. starter messen, og de unge mennesker 
modtager firmelsens sakramente af generalvikar Niels 
Engelbrecht.

Efter messen holder vi en lille reception i menigheds- 
salen, som forældre til firmanderne har forberedt. 
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Menighedsmøde, 22. marts 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 22. marts 2020, hvor vi har me-
nighedsmøde efter messen. Der vil være en let frokost. 

Mødet holdes i overensstemmelse med § 12 i Vedtægt for Menighedsråd i 
bispedømmet København. Her taler menigheden om, hvordan året er gået, og hvor 
menighedens opgaver og forhold i det hele taget drøftes.

Vi håber, at så mange som muligt vil bakke op om dette møde og I vil give Jeres 
meninger, ønsker og gode idéer til vores menighedsliv til kende. Lad os sammen 
finde ud af, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre. Af hensyn til frokosten 
beder vi om tilmelding senest 8. marts på tilmeldingsliste i våbenhuset eller på 
mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Pia M

KÆK – Katolsk Ældre Klub

Næste møde er lørdag 25. april kl. 14.30 
i menighedssalen 

Program 
 • Vi begynder med en sang, kaffe og kage.
 • Aurora:  “Mit liv i Afrika”.
             Aurora har boet og arbejdet i Afrika i mange år.
 • Efter foredraget synger vi en sang.. 

    Vi slutter, så der er mulighed for at komme til messen kl. 17.00. 

Marianne er med til at koordinere 
Kvindernes Internationale Bededag 6. marts.  
I mange år har Marianne påtaget sig opgaven, som vores kirkes koordinator. Stor 
TAK til Marianne for al hendes arbejde i denne forbindelse. Marianne vil imidler-
tid nu gerne løses for denne opgave.

Har du – eventuelt sammen med nogle andre kvinder - tid og lyst til at være 
koordinator for denne økumeniske, årlige bededag, beder vi dig venligst kontakte 
Sognekontoret. Du er også velkommen til at henvende dig til Marianne direkte for 
at høre nærmere om hendes erfaringer med arbejdet.

Pia M.
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Første Kommunions DUK-lejr 7-9. februar. Minder for livet
DUK betyder Danmarks unge katolikker. DUK-lejren med Første Kommunion 
blev en uforglemmelig oplevelse for både børn og voksne.

Jeg deltog i Første Kommunionslejren Jomsborg ved Jægerspris med 60 børn ca. 
10 unge DUK- ledere sammen med ungdomspræst og ungdomskonsulent Kasper 
Bådsgård samt 7 kateketer, et køkkenhold med Ruben Brødsgaard fra vores 
menighed som køkkenchef. Takket være et team af unge frivillige ledere, som var 
helt unikke på alle måder – kan jeg virkelig ikke få armene ned.

De unge ledere var top velforberedte. De havde et virkeligt stærkt team, som for 
mig at se, skyldtes trygheden i denne gruppe, glæden ved at løfte en vigtig opgave 
sammen med en stærk og lyttende leder i Jakobine Jessen. 

De unge ledere var så tydelige og respektfulde hele vejen igennem over for 
børnene. Den gode tryghedsgivende ånd og styrken i fællesskabet var årsag til den 
gode relation til børnene og i det hele taget til den store succes med DUK-lejren. 

De unge ledere var gode til at formidle Fader-vor-løbet og det Eukaristiske-løb i 
børnehøjde med sjove aktiviteter.
Festmessen blev fejret af ungdoms præst Kasper Bådsgaard. Børnene var totalt 
opslugte af stilheden, stemningen og Kaspers tydelige, klare og enkle måde at for-
midle temaet om lyset i troen. Efter festmessen havde børnene en forrygende fest.

Morgen og -aftenbønnen med de unge glemmer jeg i heller ikke. Fx morgenbøn-
nen med alle børn og voksne ude ved stranden og aftenbønnen med bøn for fami-
lie osv med hænderne samlet. De to tommelfingre med bøn for børnenes familier, 
de to pegefingre for dem, der bestemmer: Paven, biskopperne og præsterne og 
regeringerne, for de fattige og syge osv.

Jeg håber, at børnene har lært af de unge ledere som model.

Helle Couppé, kateket
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Eskil, biskop af Roskilde og ærkebisp i Lund

Højmiddelalderen er en smuk betegnelse for 1100 - og 1200- tallet. Det er den 
periode, hvor Europas katolske kultur nåede sin højeste blomstring. Det gælder 
også Danmark. De fleste af domkirkerne og af de nuværende næsten 2000 lands-
bykirker blev bygget i denne periode. Ved domkirkerne opstod de første uddan-
nelsescentre, nemlig katedralskolerne. De underviste i Latin, der var datidens 
internationale sprog og dermed også sproget i messen og andre gudstjenester. De 
præstestuderende lærte også den teologi, de behøvede, for at de senere som sogne-
præster kunne udlægge evangeliet på dansk for deres menigheder. 

Men samtidig kom der også klostre til Danmark. Eskil blev en afgørende pioner 
for, at dette skete. Selv var han brodersøn til den første danske ærkebiskop Asser 
i Lund. Han blev nok opkaldt efter den svenske martyrbiskop Eskil af Strängnäs 
† ca. 1080. Da Eskil som ung studerede i Hildesheim i Tyskland, blev han syg og 
havde en mærkelig drøm. Han så Jomfru Maria, og hun lovede ham en høj kirke-
lig stilling. Han lovede for fremtiden altid at tjene hende, og gav hende fem poser 
med korn af forskellig slags. En medbroder tolkede drømmen sådan, at han skulle 
indføre fem forskellige klosterordener til Danmark. Uanset hvad man mener om 
drømmen, så var det netop, hvad Eskil faktisk kom til at gøre. 

Efter sine studier i Hildesheim blev Eskil kannik, 
dvs. præst ved sin onkels domkirke i Lund. 1134 
blev han udnævnt til biskop i Roskilde. Forment-
lig var det ham, der da stiftede det augustiner-
kloster på øen i Roskilde Fjord, der bærer hans 
navn og nu hedder Eskilsø. Det var det kloster, 
der senere forfaldt, så Skt Vilhelm 1165 måtte 
komme fra Frankrig for at reformere det. Men 
den historie kender vi jo allerede. 

Imens rasede borgerkrigen i Danmark efter 
mordet på Skt. Knud Lavard i Haraldsted. Da 
ærkebiskop Asser døde i Lund 1137, blev Eskil 
valgt til hans efterfølger som ærkebiskop. Al-
lerede året efter sammenkaldte han alle de nor-
diske biskopper til Nordens første samlede kirkemøde. Pave Innocens 2. sendte en 
kardinal dertil som sin repræsentant. Allerede 1145 kunne ærkebiskop Eskil med 
en stor kirkefest indvie den da helt færdige pragtfulde Domkirke i Lund. Den blev 
indviet til Skt. Laurentius. 

Men især ville han styrke kirken med nye klostre. Hans egen yndlingsorden var 
cistercienserne. Det var den gren af benediktinerordenen, som fra 1115 var blevet 
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reformeret og fornyet især af den Hellige Bernhard af Clairvaux. Derfra bredte 
ordenen sig over hele Europa. Dens første danske kloster var Herrisvad 1144 ikke 
langt fra Lund. Eskil var begejstret og tog 1152 selv til Frankrig. Han ville ikke 
blot lære Skt. Bernhard at kende, men resten af livet var han Bernhards og orde-
nens særlige ven. Eskil drog hjem med en gruppe franske cisterciensermunke. 
Med dem stiftede han 1153 Esrom kloster i Nordsjælland. Mange kender det 
klostermuseum, der nu er indrettet i klostrets eneste oprindelige bygning, der har 
overlevet Reformationen. Lokale men kyndige frivillige skabte dette museum, der 
på en udmærket måde viser, hvordan ordenen var og munkene levede, og hvordan 
det oprindelige kloster har set ud. 

Men Eskil støttede også andre ordeners komme til Danmark. Præmonstratenserne 
var en udpræget missionsorden. Til dem oprettede Eskil flere klostre i Skåne, først 
i Tommarp i 1155, senere også i Lund og i Öved og til sidst i Vä, hvor klosterkirk-
en stadig er bevaret med nogle af Nordens skønneste kalkmalerier. Da den danske 
borgerkrig 1157 sluttede, blev Knud Lavards søn Valdemar den Store enekonge. 
Freden var naturligvis til gavn for både stat og kirke. Men forholdet mellem 
kongen og ærkebispen var i begyndelsen ikke godt. Den katolske kirke rystedes 
af en konflikt mellem kejser Frederik Barbarossa og paven. Valdemar holdt med 
kejseren, men Eskil med paven. Han rejste til Rom for at drøfte oprettelsen af et 
nordisk ærkebispedømme for Sverige. Men på tilbagevejen blev han 1156 taget 
til fange i Burgund, vistnok af røverriddere. Man anmodede kejseren om at få 
ham befriet. Men det trak længe ud, og Eskil mistænkte kejseren selv for at være 
bagmand for hans fangenskab. Selv forbød han, at røverne fik de løsepenge for 
ham, som de jo krævede: ”Det ville være æreløst og imod kirkens frihed” skrev 
han. Dog slap han fri til sidst.

Men hjemme støttede kong Valdemar og nogle af biskopperne stadig kejser-
ens ”modpave”, mens Eskil holdt på, at  Alexander 3. var den rette. Eskil måtte 
forlade Danmark igen og drog på valfart til Clairvaux, Rom og Jerusalem. Først 
da Alexander 3. havde sejret i pavestriden, vendte Eskil tilbage til Danmark og 
blev nu forsonet med Valdemar. Da paven i 1169 havde kåret Knud Lavard som 
helgen, kunne de sammen fejre den store kirkefest, hvor Eskil 25. juni 1170 skrin-
lagde hans relikvier i den nye klosterkirke i Ringsted. Valdemars søn, den 7-årige 
Knud blev samtidigt kronet til sin fars efterfølger. 

Eskils samarbejde med kong Valdemar lå sikkert bag, at ridderordenen Johannit-
erne kom hertil og kunne stifte deres første danske kloster nemlig Antvorskov ved 
Slagelse. Også den strengt kontemplative karteuserorden kaldte Eskil ind. Den fik 
et kloster i Asserbo i Nordsjælland. Munkene kunne dog ikke udholde det dan-
ske klima og vendte snart tilbage til Frankrig. Derimod trivedes cistercienserne 
udmærket. Esrom fik hurtigt flere datterklostre. Det var Ås i Halland, Vitskøl i 
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Himmerland, Tvis i Vestjylland, Holme på Fyn og Løgum i Slesvig samt de første 
datterklostre i Nordtyskland Dargun og Kolbaz. Esrom bidrog også med nogle 
munke, da Absalon, den nye biskop af Roskilde, 1167 lod sit familiekloster i Sorø 
gå over til cistercienserordenen. Klostret i Øm kom næsten samtidigt, dog som et 
datterkloster af Vitskøl. 

Træt af et langt livs tjeneste i 40 år ønskede Eskil 1177 at nedlægge sin ærkebis-
pestilling. Han fik pavens tilladelse, og det var Absalon, han overdrog ærkesædet 
i Lund til. Eskil drog derefter til sine venner i Clairvaux, og der levede han sine 
sidste år, til han døde 1181. Han blev gravsat i et af klostrets kapeller. Den store 
danske ærkebiskop er siden blevet regnet blandt cistercienserordenens egne sa-
lige. 

Roskilde 12/2 2020.  Jørgen Nybo Rasmussen

Messe på polsk
Når der holdes messe på 
polsk, normalt den 2. lørdag 
i hver måned, er der efter 
messen hyggeligt samvær i 
menighedssalen.

Den 11. januar blev der ved 
“kirkekaffen” sunget både 
danske og polske julesange.
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Hellig Tre Konger på Ledreborg Slot, 12. januar

Skt. Laurentii menighed har efterhånden en lang tradition for at fejre Hellige Tre-
kongers fest i smukke omgivelser på Ledreborg Slot.  

Den 12. januar i år, blev de Hellige Tre Konger modtaget højtideligt i slotskirken 
ved vores sognepræst pastor Mate. Igen i år havde de tre vise mænd en lille gave 
med til alle børn, som var med i kirken. Stemningen var god, og både børn og 
voksne var glade for besøget langvejsfra. Slotskirken var fyldt med børn, voksne 
og ældre, som kom for at fejre kongernes ankomst.

Fejringen afsluttedes med fællesspisning i slottets Familiesal. Menuen ligger fast 
og bestod af: varm oksekødsuppe med kød- og melboller med brød til, pølsehorn til 
børnene, kaffe/ te, kager og småkager og forskellige drikkevarer, lidt for en hver smag. 

Det er ikke så længe siden, at fejringen af Hellige Tre Konger i Ledreborg bestod 
også af en vandring gennem slottets park. Men for nogle år siden har tidligere 
sognepræst pastor Marcos erstattet vandring gennem parken med modtagelse af 
de Hellige Trekonger under messen i slotskirken. Ledreborg slotskapel blev derfor 
scenen, hvor historien om de Tre Hellige Konger Melchior, Casper og Balthasar 
udspiller sig og bliver genfortalt i form af et kort teaterstykke. Historien om de tre 
vise mænd, som kom for at besøge det nyfødte Jesusbarn og bragte deres gaver af 
guld, røgelse og myrra med sig.

Ved Hellig Tre Kongers Festen på Ledreborg fik børnene gaver af de tre vise 
mænd fra Østerland.
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Mobile pay

Sankt Laurentii sogn har Mobi-
lePay, der også kan bruges til 
kollekten.

MobilePay kan ikke registrere skat-
temæssige fradrag, men skal ses 
som en kontantbetaling.

Siden har fejringen i Ledreborg vokset i antal af deltagere og blevet til familie og 
børnenes fest. Også flere af de ældre medlemmer af menigheden er i stigende grad 
begyndt at komme.

Fejringen i Ledreborg er med tiden blevet til en fest, hvor mange katolikker og 
ikke katolikker mødes. En fest som afsluttes med fællesspisning i slottets smukke 
og stemningsfyldte Familiesal.På gensyn til næste år.

Beata

Kom og hør om Caritas
Søndag den 19. april ved kirkekaffen 
fortæller repræsentanter fra Caritas om 
deres arbejde. 

Marie-Gabrielle er menighedens kontakt 
person til Caritas.



Sogneblad 2020-1, side 16

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 stopper i Holte for de, som vil vandre,  og fortsætter 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. 13.00: 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 24. maj 2020

Dødsfald
Aage Andersen er død, 81 år gammel. Han var venligheden selv og hjælpsom, som 
når han igennem mange år altid med et lille smil på læben ordnede regnskabet på 
sognekontoret. Aage brugte mange timer på regnskabet. Han var meget pertentlig og 
omhyggelig, og vi skylder ham stor tak for hans store indsats.

Vi har kendt hinanden i godt tyve år, og havde en fremragende kemi mellem os, 
næsten som to brødre. Når jeg skulle læse en af dagens tekster, så jeg altid til Aage og 
Else. Som pejlemærke i flere situationer, var det godt at have Aage i nærheden. Hvis 
han tog hånden op til det ene øre, vidste jeg, at jeg havde glemt at slå mikrofonen til. 
Det gjorde jeg så, og fik et stille smil tilbage. Det er slut nu. Til Aages bisættelse var 
jeg i Brasilien, og kunne derfor ikke deltage. I stedet gik jeg hen i vores kirke her, og 
bad et stille fadervor samtidig med bisættelsen hjemme i Skt. Laurentii kirke. Du vil 
blive savnet gamle dreng. 

Æret være Aages minde.                                                                                       oc.
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Sognekalender

Marts 2020Marts 2020 
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Sognekalender

April 2020
April 2020 
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Sognekalender

Maj 2020

 
Skt. Laurentii sogneblad

Deadline for stof til nr. 2-2020 (juni, juli og august) ersøndag 3. maj.

Deadline for stof til nr. 3-2020 (sept., okt. og nov.) er søndag 2. august.

Redaktionsgruppen består af: Pastor Mate, Ellen Margrethe Nelth,
Annette Plum, Ove Christensen, Pia Mærsk og Ole-Chr. M. Plum.
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Kirkens adresser

Skt. Laurentii kirke

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

Sognepræst:
Mate Rada
Mobil: 71 72 79 08
E-mail: mate.radja@gmail.com
De Syges salvelse: Benyt 71 72 79 08

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

Sognekontor:
Kontortid: 
tirsdag, torsdag og 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.

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.


