
Sognebladet 

 

Sankt Laurentii kirke 
 

Romersk-katolsk menighed i Roskilde 
 

2021 – nr. 3 oktober 2021 – januar 2022 
 
At vente på Godot 
 
Sætningen “Vi venter på Godot” er blevet et sandt ordsprog i nogle lande. 
Udtrykket bruges faktisk til at angive en situation, hvor man fortsat venter på 
ubestemt tid på noget, der ser ud til at være nært forestående, uden at gøre noget 
for at få det til at ske.  
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Det er præcis det, der sker med Vladimir og Estragon, hovedpersonerne i stykket 
skrevet af Samuel Beckett, der hver dag ikke ser Godot ankomme, og hver dag 
vælger at fortsætte med at klage over deres egen eksistens og vente på den næste 
dag, i stedet for at imødegå manden eller gå væk. ”Når Godot kommer, vil vi være 
i sikkerhed – vi vil være frelste” - siger hovedpersonerne. Men Godot ankommer 
ikke.  
 
Disse to karakterer repræsenterer menneskeheden, der venter på et meningsfuldt 
liv. Et liv som giver mening, og som er værd at leve. 
 
Nogle gange er vi sådan.  Vi venter. Uden at vide på hvad. Måske på pensionen. På 
et opkald fra en nevø. På pengene fra huset, som blev solgt. På et nyt job, der ikke 
er så kedeligt. Vi venter på, at noget ændrer sig. 
Menneskets liv er præget af at vente.  
 
Men i virkeligheden står vi midt i en eskatologisk forventning. Vi venter på det 
evige liv. Kristus er det evige liv. Det fuldkomne Liv, der kommer når man er 
sammen med Kristus. "Det, som var i begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi 
har set med vore øjne, det som vi betragtede og vore hænder rørte ved: Livets ord 
– og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det 
evige liv, som var hos Faderen ... (1Joh 1, 1-2)". 
 
Jesus Kristus var ikke som de andre lærere, der havde en skole med en bestemt 
teologisk tanke. Han boede sammen med sine disciple. Til sidst transformerede 
Han dem. Fra at være frygtsomme, forvandledes de til forkyndere. Alle gav deres 
liv for Ham. De modtog Livet, som kommer fra Kristus, og derfor kunne de give 
deres liv for Ham. At leve er at elske, - at tjene. Kunne vi alle sige, som Jomfru 
Maria: “Fiat voluntas tua” - må din vilje ske. 
 
God advent alle sammen 

P. Mate    
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Meddelelser fra sognekontoret 

 
Åh, hvor var det skønt, at de strenge Coronaregler blev lempet og fjernet lidt efter 
lidt. Vi har de sidste måneder haft travlt med dåb og vielser, indskrivning til 
firmelse og første kommunion. 
Det er en stor glæde, at vi nu er ved at vende tilbage til før Coronaen. 
 
Vi beder rosenkrans hver søndag i oktober måned 
Oktober måned er Jomfru Marias måned. Vi beder derfor rosenkrans kl. 9 om 
søndagen før messen kl. 9.30.  
Søndag den 31. oktober er det sidste gang, hvor vi beder rosenkrans. 
 
Alle sjæles andagt på Østre Kirkegård i Roskilde  
Andagten er søndag den 7. november kl. 11.00 på Østre Kirkegård. Vi mødes på 
den katolske afdeling. 
 
Messe for de afdøde 
Mandag den 8. november kl. 17.00, er der messe for de afdøde. Efter messen er 
der rosenkrans og tilbedelse. 
Midt i oktober sættes bogen frem bag i kirken. Her kan du skrive navnet eller 
navnene på de døde, som du ønsker, der skal bedes for under messen. 
 
Adventsretræte med mulighed for skriftemål  
Fredag den 26. november er der messe kl. 17.00. Efter messen er der retræte. 
Retræten er en god måde, hvor du kan tænke over julens budskab. Efter retræten 
kan man deltage til den Eukaristiske tilbedelse med mulighed for skriftemål til 
midnat. 
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De syges salvelse 
I forbindelse med messen fredag den 3. december er der mulighed for at få De 
syges Salvelse. 
Husk, at du skal gå til skrifte, inden du får De syges Salvelse. 
 
Luciaoptog  
Den første søndag i advent- den 28. november går børnekor fra Skt. Josefs Skole 
Luciaoptog i kirken før messen kl. 9.30. 
 
Skt. Nikolaus Fest 
Søndag den 5. december kommer Skt. Nicolaus på besøg 
under messen. 
Efter messen er der international kirkekaffe. 
 
Julestjerner i kirken 
Vores kirke er altid flot pyntet i juletiden. Menigheden 
plejer at bidrage til kirkens udsmykning. 
Du kan give penge eller en blomst (fx en julestjerne). Tal 
med Brenda eller Henning. Deadline er søndag den 
19. december. 
 
Reception julenat 
Vi har brug for hjælp til receptionen i menighedssalen den 24. december efter 
messen kl. 23. samt oprydning efter receptionen. 
Hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt Birthe. 
 
Hellig Tre Konger 
Søndag den 9. januar kommer De Hellige Tre Konger på besøg under messen 
kl. 9.30. 
 

P. Mate og Ellen Margrethe Birgitta    
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Nyt 

fra 

Menighedsrådet 

 
 
 
 
Sogneblade – ny struktur 
Det nye Redaktionsudvalg, der har holdt møde den 25.6.2021, anbefaler, at vi 
arbejder hen på 3 sogneblade om året, som dækker følgende måneder: 

• OKT NOV DEC JAN 
(laves i SEP og dækker Alle Helgen, Alle Sjæle, Advent, Jul og Hellig Tre Konger) 

• FEB MAR APR MAJ 
(laves i JAN og dækker typisk Askeonsdag, Fastetiden og Påske) 

• JUN JUL AUG SEP 
(laves i MAJ og dækker 1. kommunion, firmelse, Sankt Hans, Skt. Laurentii 
Fest samt indskrivning) 

• Desuden ét sogneblad vedr. Årsregnskab i MAR  (laves i FEB) 
Den nye struktur er dels bygget op omkring vore højtider, dels iht. krav fra 
myndighederne om offentliggørelse af regnskaber. I år udkommer der derfor ikke 
sogneblad i september. Forslaget er godkendt af Menighedsrådet. 
 
Højtaler 
Vi har haft problemer med vores højtaler-anlæg. På den baggrund har vi investeret 
i et nyt højtaler-anlæg, som nu skulle være justeret.  
 
Status: Renovering af præstegården og kirken 
Sidste år påbegyndte vi indsamling af gaver til brug for renovering af 
præstegården, tag, facade m.v. Der har været meget stor interesse for at være 
med i denne indsamling, da vi på forhånd ved, at renoveringen bliver dyr. Vi er 
inde i overvejelser, om der i forbindelse med renoveringerne også skal foretages 
ændringer. Præsterne lytter meget både til menighedens og Skt. Josefs Skoles 
behov. Menigheden og Menighedsrådet lytter og ser præsternes behov. 
Forundersøgelserne hænger på den måde sammen på en meget fin måde. 
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Samtidig med disse overvejelser, har der været stor aktivitet ifm vedligeholdelse 
af både vore bygninger ude og inde, og også af vore omgivelser / haven. SJS har 
renoveret undervisningslokalerne hen over sommeren, og vores Bygnings- og 
Vedligeholdelses-gruppe har renoveret vort undervisningslokale, så det er klar til 
brug ifm efterårets katekese / undervisning. 
Alle forsøger på hver deres måde at bidrage med det, de kan, således at vi sammen 
bestræber os på at få vores økonomi til at strække så langt som muligt. Der danner 
sig efterhånden et billede. 
 
Indsamling nr. 1049 Renovering af præstegården 
Vi har i 2021 modtaget gaver på sammenlagt DKK 277.800 til renovering af 
præstengården. Sammenholdt med gaver modtaget i 2020 DKK 38.200 er vi 
dermed oppe på en opsparing til dette projekt på i alt DKK 316.700. Stor tak til 
hver og én af Jer for Jeres støtte. Hvert et beløb, uanset størrelse, bidrager til 
forbedring af vores fælles hus. 
Året går på hæld. Ønsker du at bidrage til indsamlingen i dette skatteår, beder vi 
dig venligst henvende dig til én af præsterne, til sognekontoret eller til mig. I 
samarbejde med Bispekontoret sørger vi for, at du får skattefradrag for din 
indbetaling, i 2021 max op til 17.000. Desuden fritages vores menighed på den 
måde for den ellers obligatoriske afgift for kollekter / gaver, som vi normalt betaler 
til Bispedømmet. Hvis nogle ønsker at give mere end DKK 20.000 årligt skal deres 
navn offentliggøres ifm offentliggørelse af vort årsregnskab. Når det er sagt, må vi 
også sige, at enhver gave – uanset størrelse – modtages med stor 
taknemmelighed. 
 
Tilsagn om støtte – renovering af vores kirke 
Fra Fonden Hoffmanns Minde har vi modtaget tilsagn om støtte på yderligere 
DKK 60.000. Dvs. at vi nu har modtaget tilsagn på i alt DKK 110.000 fra denne fond.  
Vores kirke er en gammel bevaringsværdig bygning, og den er dyr at vedligeholde 
pænt. Vi er derfor meget taknemmelige over økonomisk at kunne sætte nogle 
arbejder i gang, så kirken bevares og fremstår som den smukke bygning, den har 
gjort i mange år, - i al sin skønhed på toppen af bakken på Frederiksborgvej. 
 
Referater fra Menighedsrådsmøder kan du læse på vores hjemmeside 
www.laurentiikirke.dk ved at følge stien ”Om sognet / Menighedsrådet”. 
 

Pia M    
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Nyt om orglet … 

En god nyhed: 

Orgelbyggerfirmaet Frobenius 

oplyser, at ifølge deres plan 

forventes renoveringen af orglet at 

være færdig til jul her i 2021. Der 

kan være et par småting, men 

orglet vil under alle omstændig-

heder være brugbart til jul.    

 

 
 
 
 
Nyt fra sanggruppen … 

Sankt Laurentii sanggruppe er startet 

med at øve igen efter sommerferien. Som 

hovedregel har de korprøver i kirken 

mandag kl. 17.30 til ca. 19.00, og de øver 

også i ca. en halv time hver søndag efter 

messen. 

Alle sangglade er velkomne til at være 

med. 

Er det noget for dig, så kontakt gerne Ben, 

Katrin eller Annelise  
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Koncerter i Skt. Laurentii kirke 

I år afholder Danske Korledere deres korlederseminar i Roskilde og afslutter 
seminariet med 2 koncerter i vores kirke:  
 

 

- Fredag d. 1. oktober kl. 20.15 
Musica Ficta, dir. Bo Holten 
Koncerten byder på ensemblets markering af 500 året for Josquin des Prez 

 

- Lørdag d. 2. oktober kl. 16.00 
Det Fynske Kammerkor, dir. Alice Granum  
Ved koncerten vil de synge en smuk buket af nutidig dansk kormusik 

ALLE ER VELKOMNE 
DER ER FRI ENTRÉ  
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Vi fejrer Høstmesse  

Søndag den 26. september kl. 9:30 

Tag gerne en høstgave med.  

Efter messen er der auktion til kirkekaffen 

Overskuddet herfra går til Caritas Danmark  

FAMILY GROUP ROSKILDE

Contact: Benoit and Deborah
benoitetdeborah@gmail.com

WHAT ?
We meet to enjoy

friendship, support 
each other and share

life’s joy and 
challenges with other

families of our catholic
community.

HOW?
15h-17h 

Couple Meeting with 
catechesis for adults

Creative workshop for 
children
17-18h

Mass in English

WHEN?
25th September 2021

9th Oktober 2021
20th November 2021
11th December 2021
22nd January 2022

WHERE?
Parish Hall

Sankt Laurentii
Kirke

Frederiksborgvej 13
4000 Roskilde
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Kære menighed 

I januar blev det ikke muligt at holde 

katekeserne ved den Neo-

katekumenale Vandring pga. 

Corona. Men takket være at 

Coronareglerne nu bliver lempet, vil 

jeg med glæde indbyde jer til at 

komme allerede torsdag den 

30. september 2021 til den første 

katekese, som afholdes i kirkens 

undervisningslokale. 

Vi får mulighed for at lytte til nogle 

mennesker, som vil forkynde det 

glade budskab for os, ligesom 

apostlene gjorde det i sin tid. Jeg 

synes, at det er en kæmpestor nåde, 

at vi også̊ får mulighed for at høre 

denne forkyndelse.  

 
Jeg vil derfor helhjertet indbyde jer 

alle til at komme og lytte. 

 

Kom og vær med!!  

  P. Mate  
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At våge med Kristus 
 

“When you look at the Crucifix, you understand how 
much Jesus loved you then. When you look at the Sacred 
Host you understand how much Jesus loves you 
now”- Mother Teresa of Calcutta 

 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eukaristisk tilbedelse 

Udvidet: kl. 17.30 – 24.00 

8. oktober 2021  

26. november 2021 

17. december 2021 

    Kl. 20.00 – 20.30 tilbedelse med Tàize sange 

kom, sid, knæl, bed, mediter, hvil dig i Herren, bliv så 
længe du vil og tag motorvejen op til Himlen  

H
ig

hw
ay

 to
 H

ea
ve

n!
 

“Sadness is looking at ourselves, 
happiness is looking toward God” 
Carlo Acutis “By standing before the 

Eucharistic Christ, we become 
holy” Carlo Acutis 
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Billedet af Vor Frue af Roskilde i Sankt Laurentii kirke  
 
For et stykke tids siden kom et ældre og for mange ukendt billede op over 
tabernaklet i vor kirke. Billedet viser Jomfru Maria med Jesusbarnet på skødet 
siddende centralt på tronen. Marias højre hånd er løftet og holder en hostie, som 
hun viser frem. På samme måde holder Jesusbarnet sin højre hånd løftet med to 
fingre strakt til velsignelse. Maria og Jesus er faste men blide i deres blikke og klar 
til mødet med den, som ser på dem. Ved deres fødder ses tre små roser på en grå 
baggrund med bølgelinjer.  
Billedet hedder ”Vor Frue af Roskilde”. 

    
 
 
 
Forhistorien  
Den 12. august 1536 vågnede det danske folk til en ny virkelighed, som danske 
protestanter. Kong Christian den 3. afsatte de katolske biskopper og indførte 
Luthers evangeliske kristendomsopfattelse. Men folk stod fast ved deres gamle tro 
og værnede om de gamle skikke og traditioner, de var vokset op med. Og trods 
reformationens ødelæggende kraft overlevede folkets gamle barndomsminder 
meget længe efter.  
Således fandtes der et sted i Jylland, hvor folket længe efter at kirkens vægge var 
kalket over, blev ved med at bøje sig, gøre korsets tegn eller knæle hver gang, de 

Vor Frue af Roskilde 
i Skt. Laurentii kirke 

 

Kalkmaleriet fra 1200-tallet 
i Bindslev kirke i Nordjylland 
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gik forbi en bestemt, hvidkalket væg. Børnene lærte det af deres forældre som 
igen havde lært det af deres. Først da man fjernede kalkens hvide lag, kom der 
frem et billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet på skødet, nu blev 
fortidsminderne levende igen. For kærligheden til Guds Moder har fra 
begyndelsen haft dybe rødder i den danske folkesjæl.   
  
Roskilde  
Kort før reformationen havde Roskilde 14 kirker samt domkirken og 5 klostre. 
Ingen steder i landet blev Guds Moder lovprist så højt ved hymner og bønner alle 
ugens dage af så mange. For i Roskilde blev Jomfru Maria æret og elsket allermest 
i gammel tid. Byen har derfor en helt unik historie som knytter den til Guds Moder. 
Mange satte ofte navnet Roskilde – Rosenkilde i forbindelse med rosenkrans-
dronningen, fordi der i byens byvåben svømmer tre små roser på bølgerne. De 
samme tre roser ser vi på billedet af Vor Frue af Roskilde, som nu hænger over 
Tabernaklet. Rosen knyttes til Jomfru Maria og er hendes symbol.  
 
Vor Frue af Roskilde  
I 1908 ankom baronessen Erikke Rosenørn-Lehn og malerinden Sofie Holten til 
Roskilde. Malerinden Sofie Holten var optaget af kirkelig malerkunst og blev kendt 
for sit arbejde med udsmykningen af den nyopførte Skt. Laurentii kirke. Sofie stod 
blandt andet for den smukke altertavle med titlen: ”Vor Frue af Roskilde” som blev 
afsløret i kirken i 1922, men som desværre blev ødelagt af en brand i kirken i 1940.  
Ideen til billedet: ”Vor Frue af Roskilde”, fik Sofie fra Erikkes lille salme- og 
bønnebog: Til Jesus ved Maria fra 1917.  
Men billedets historie ender ikke her. Det fortælles, at Sofie Holten fandt sin 
inspiration fra et genopdaget dansk kalkmaleri fra 1200-tallet i Bindslev kirke i 
Nordjylland. Den samme kirke, hvor folk ifølge sagnet blev ved med at knæle og 
gøre korstegn indtil kalklaget blev fjernet i 1890.  
I 1918 lavede Sofie Holten et udkast til maleriet, som hun viste til sognepræsten 
og daværende biskop Johannes von Euch. Biskoppen blev begejstret og gav 
maleriet dets officielle navn: ”Vor Frue af Roskilde”. 
Sofie Holten døde i 1930 i Roskilde. Erikke Rosenørn-Lehn døde efter Danmarks 
befrielse i 1945. Begge ligger begravet på Gl. Vor Frue Kirkegård i Roskilde. På 
deres gravsten ses det franciskanske våbenmærke, fordi de begge var tertiarer: de 
korslagte hænder omgivet af knudesnoren.  
 

Beata G.    
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Vandregruppen 
Vi fortsætter med vandreture en lørdag hver måned i 
efterårs- og vintermånederne. 
Mødetidspunkt og -sted: Vi mødes kl. 14:00 ved kirken. 
Nogle gange kører vi derfra ud et sted, hvor vandreturen går 
ud fra. Der vil i så fald være mulighed for samkørsel. 
Medbring: Kaffe/forfriskning til eget brug, godt fodtøj og humør. 
Datoer: Nedenstående datoer er indikative, bl.a. 
vandreturen i december, hvor vi planlægger en tur til Sankt 
Hans Have, når de holder jule-åbent. De har endnu ikke 
offentliggjort, hvornår de holder åbent i december. Du kan 
foreløbig sætte et lille kryds i kalenderen på følgende datoer: 

lørdag den 16. oktober 2021  
lørdag den 13. november 2021  
lørdag den 11. december 2021 (?)   
lørdag den 15. januar 2022  

SMS-besked: Hvis du ønsker at deltage i vandreturene, beder vi dig venligst 
kontakte Bente eller sognekontoret, så får du en SMS et par dage før vandreturen. 
Heraf vil det også fremgå, hvor mange km ruten er. 
Vi glæder os til at være sammen.    På gensyn 

Bente   

 
KÆK-møder 

Alle er velkomne uanset alder 
Vi mødes lørdage kl. 14.30 

i det nye undervisningslokale 
fire gange årligt 

Lørdag den 30. oktober 2021 
Britta og Svenning Ravn (vores tidligere formand for Menighedsrådet) kommer og 
fortæller om ”Når bønnen, vandet og velsignelsen kan helbrede”. 
Lørdag den 29. januar 2022 
Kaj V. Hansen holder foredrag om ”hvad kunst og Bornholm har med hinanden at gøre”. 
På Bornholm har kunstnere i over 100 år kunnet hente inspiration til deres værker. 
Her finder man stadig en betagende natur og byer med bevarede huse, som ikke 
er ødelagt ved ’byfornyelse’. 

Ellen Margrethe   

Ret til ændringer forbeholdes 
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Alle Helgen 

Søndag den 7. november 

Kl. 9.30 Højmesse 

Kl. 11.00 samme dag er der Andagt på Østre Kirkegård 

 

Alle sjæle 

Mandag den 8. november  

kl. 17.00 Messe for afdøde 

efterfulgt af tilbedelse og rosenkrans efter messen 

 
 
 
 
 
 
Vi fejrer De Hellige Tre Konger 

Søndag den 2. januar 2022 kl. 9.30 

 

 

De kommer dog først på besøg 

i Skt. Laurentii kirke 

Søndag den 9. januar 2022 kl. 9.30  
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JULENS MESSER 
 

Fredag den 24. december 
Juleaften 

Kl. 15.00 Familiemesse med krybbespil 
Kl. 23.00 Midnatsmesse med efterfølgende reception i menighedssalen 

 
Lørdag den 25. december 

Juledag 
Kl. 9.30 Højmesse 

 
Søndag den 26. december 

Den Hellige Familie, Jesus, Maria og Josef 
Kl. 9.30 Højmesse 

 
Fredag den 31. december: Nytårsaften 

Jomfru Maria, Gudsmoder 
Kl. 16.00 Taksigelses messe 

 
Søndag den 2. januar 

Herrens Åbenbarelse – De Hellige Tre Konger 
Kl. 9.30 Højmesse 

Kl. 17.00 Messe i Ledreborg Slotskapel 
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Sognekalender – september 2021 

19. Søndag  
 

9.30 
 

10.30 

25. Almindelig Søndag  
Kollekt for Katolsk menighedspleje 
Højmesse med velsignelse af kateketerne 
+ Firmelses undervisning  
Indskrivning til 1. Kommunion efter messen 

20. mandag 

 Hverdagsmesse AFLYST 

21. tirsdag 
 

Skt. Mattæus, apostel og evangelist 

Hverdagsmesse AFLYST 

24. fredag 
 Hverdagsmesse AFLYST 

Eukaristisk tilbedelse AFLYST 

25. lørdag 
15.00 
17.00 

Couple Group 
Messe på engelsk / Mass in English 

26. Søndag  
 

9.30 
 

10.30 

26. Almindelig Søndag (Høstmesse) 
”Livets dag” 
Højmesse  
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 
Høstauktion efter messen 

29. onsdag  
17.00 

De Hl. Ærkeengle, Michael, Gabriel og Rafael 
Messe 

30. torsdag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden  
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Sognekalender – oktober 2021 

1. fredag 20.15 
 

Koncert i kirken 
Musica Ficta, dir. Bo Holten 

2. lørdag 16.00 
 

Koncert i kirken 
Det Fynske Kammerkor, dir. Alice Granum 

3. Søndag  
9.00 
9.30 

17.00 

27. Almindelig Søndag 
Rosenkrans 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

4. mandag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

5. tirsdag 
18.00 Menighedsrådsmøde 

7. torsdag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

8. fredag 
17.30 Eukaristisk tilbedelse til midnat 

9. lørdag 15.00 
16.00 
17.00 

Couple Group 
Messe på polsk / Msza Święta w języku polskim 
Messe på engelsk / Mass in English 

10. Søndag  
9.00 
9.30 

28. Almindelig Søndag 
Rosenkrans 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 

11. mandag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

14. torsdag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden  
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Sognekalender – oktober 2021 

16. lørdag 
14.00 Vandregruppen 

17. Søndag  
9.00 
9.30 

29. Almindelig Søndag 
Rosenkrans 
Højmesse 

18. mandag  
19.00 

Skt. Lukas, evangelist 
Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

21. torsdag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

24. Søndag  
9.00 
9.30 

30. Almindelig Søndag 
Rosenkrans 
Højmesse 

25. mandag 
19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

28. torsdag  
19.00 

Skt. Simon og Judas, apostle 
Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

30. lørdag 
14.30 
17.00 

KÆK-møde 
Messe 

31. Søndag  
 

9.00 
9.30 

31. Almindelig Søndag 
Kollekt for verdensmissionen 
Rosenkrans 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden  
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Sognekalender – november 2021 
1. mandag 19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 
4. torsdag 19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 
7. Søndag  

9.30 
11.00 
17.00 

Alle Helgen 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 
Andagt på Østre Kirkegård 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

8. mandag  
17.00 

 
19.00 

Alle sjæle 
Messe for de afdøde  
+ tilbedelse og rosenkrans efter messen 
Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 

11. torsdag 19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 
13. lørdag 14.00 

16.00 
Vandregruppen 
Messe på polsk / Msza Święta w języku polskim 

14. Søndag  
 

9.30 

Laterankirkens indvielse - Pavens dag 
Kollekt af Peterspenge - De fattiges søndag 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 

15. mandag 19.00 Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring 
20. lørdag 15.00 

17.00 
Couple Group 
Messe på engelsk / Mass in English 

21. Søndag  
9.30 

Jesus Kristus, Universets Konge 
Højmesse + 1. Komm. og Firmelses undervisning 

23. tirsdag 18.00 Fredslys 
25. torsdag  

17.00 
Salig Niels Steensen 
Messe 

26. fredag 17.00 
18.30 

 

Messe + adventsretræte  
Eukaristisk tilbedelse til midnat  
med mulighed for skriftemål 

28. Søndag  
9.30 

1. Søndag i advent 
Højmesse + Luciaoptog med SJS børnekor 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

30. tirsdag  
17.00 

Skt. Andreas, apostel 
Messe 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden  
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Sognekalender – december 2021 

3. fredag 17.00 mulighed for at få De Syges Salvelse under messen 
5. Søndag  

9.30 
 

17.00 

2. Søndag i adven 
Højmesse+ besøg af Skt. Nikolaus 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

8. onsdag  
17.00 

Jomfru Marias Uplettede Undfangelse 
Messe 

11. lørdag 14.00 
15.00 
16.00 
17.00 

Vandregruppen (?) 
Couple Group 
Messe på polsk / Msza Święta w języku polskim 
Messe på engelsk / Mass in English 

12. Søndag  
9.30 

3. Søndag i advent 
Højmesse  
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

16. torsdag 20.00 Julekoncert ved Sangkompagniet 
17. fredag 17.30 Eukaristisk tilbedelse til midnat 
19. Søndag  

9.30 
4. Søndag i advent 
Højmesse 

24. fredag  
15.00 
23.00 

Vigiliemesse Herrens Fødsel 
Familiemesse med krybbespil 
Højmesse + reception i menighedssal 

25. lørdag  
9.30 

Herrens Fødsel 
Højmesse 

26. Søndag  
9.30 

Den Hellige Familie: Jesus, Maria og Josef 
Højmesse 

27. mandag  
17.00 

Skt. Johannes, apostel og evangelist 
Messe 

28. tirsdag  
17.00 

De uskyldige børn, martyrer 
Messe 

31. fredag  
16.00 

Jomfru Maria, Gudsmoder 
Taksigelses messe 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden  
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Sognekalender – januar 2022 

2. Søndag  
9.30 

17.00 

Herrens Åbenbarelse - De Hellige Tre Konger 
Højmesse 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

8. lørdag 
16.00 Messe på polsk / Msza Święta w języku polskim 

9. Søndag  
9.30 

Herrens dåb 
Højmesse + besøg af De Hellige Tre Konger 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

15. lørdag 
14.00 Vandregruppen 

16. Søndag  
9.30 

2. Almindelig Søndag 
Højmesse 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

22. lørdag 
15.00 
17.00 

Couple Group 
Messe på engelsk / Mass in English 

23. Søndag  
9.30 

3. Almindelig Søndag 
Højmesse 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

29. lørdag 
14.30 
17.00 

KÆK-møde 
Messe 

30. Søndag  
9.30 

4. Almindelig Søndag 
Højmesse 
+ 1. Kommunion og Firmelses undervisning 

N.B.: Øvrige faste messer og aktiviteter se bagsiden 



Skt. Laurentii kirke 
Frederiksborgvej 11 C  
4000 Roskilde 
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk 
Website: www.laurentiikirke.dk 

MobilePay: 59585 

Sognepræst: Sognekontor: Sognesekretær 
Mate Rada Ellen Margrethe Nelth 
Mobiltlf. 71 72 79 08 Kontortid: tirsdag, torsdag 
E-mail: mate.radja@gmail.com og fredag kl. 10:00 -12:00 
De syges salvelse: Benyt 71 72 79 08 Tlf. 46 35 09 65 
 E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk 

Andenpræst: Menighedsrådsformand: 
Gilberto Vinciguerra Pia Mærsk 
Mobiltlf. 21 32 74 70 Tlf. 22 47 72 97 
E-mail: vgv@katolsk.dk E-mail: maersk@katolsk.dk 

Faste messer og aktiviteter 

Højmesse: Søndag kl. 9.30 Religionsundervisning: Søndag 
efterfulgt af kirkekaffe kl. 9.30 (begynder med messen) 
Hverdagsmesse: mandag, tirsdag Rosenkrans: onsdag kl. 16:30 
og fredag kl. 17.00 Skriftemål: under tilbedelse om 
Eukaristisk tilbedelse: fredag fredagen eller efter aftale med 
efter messen kl. 17.00 en af præsterne 

Messe på polsk: Messe i Ledreborg Slotskapel: 
Den 2. lørdag i måneden kl. 16.00 Den 1. Søndag i måneden kl. 17.00 
Messe på engelsk:  
se hjemmesiden www.laurentiikirke.dk  


