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OG TORAENS GLÆDESFEST

Fotograf: Hakon

Vi nærmer os pinsen, hvor det
jødiske folk modtog Toraens
gave. At være i kontakt med
Skriftens ord betyder at smage
Guds sødme. Af samme grund
har jøderne tradition for at spise
mælkeprodukter med honning
under festen. Mælk og honning
er symboler på det lovede land –
”det forjættede land.” Lige efter
de første kristne var blevet døbt,
fik også de mælk og honning, - et
tegn på himlenes rige.

Pinsedag opfyldes profeten Ezekiels ord (Ez 36, 25-27):
”Jeg giver Jer et nyt hjerte og en ny ånd i Jeres indre. Jeg fjerner
stenhjertet fra Jeres krop og giver Jer et hjerte af kød. Jeg giver Jer
min ånd i Jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder
mine bud.”
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I denne profeti offentliggøres Guds Ånds gave i mennesket og evne til
at følge Toraen. Gud overgiver sig selv til mennesket, - bliver mere
intim end selv vores intimitet gennem Helligåndens gave.
Mennesket bliver i stand til at modtage Gud. Hvor vidunderligt. At
komme i kontakt med Ham. At samarbejde med Ham. At opleve Hans
natur og Hans handlinger. Den menneskelige natur har evnen til at
transformere sig til Gud selv. Vi har set det i Kristus, i apostlene, i
Jomfru Maria og i mange andre. Men hvordan ? Ved lydighedens og
åbenhedens kraft over for Guds gave er mennesket bogstaveligt talt
som en bombe. Det har i sig selv en eksplosionsevne. Ved at lytte,
forenes vores vilje med den guddommelige vilje, og når denne
forening opstår, forårsager den en eksplosion, - kærlighedens ild.
Den franske forfatter (F. Hadjadj) skriver:
”Jeg tror helt enkelt på, at der ikke kræves nok af mennesker. Jeg tror
enfoldigt på, at helte og helgener slumrer under den
allestedsnærværende ligegyldighed. Mange holder fast ved værdiløse
ting, men ville i virkeligheden være villige til at give deres liv til noget
større. Mange kaster sig ud af vinduet, men ville gerne have fundet
vej til døren, når nogen kalder dem til at blive brændt, korsfæstet på
hovedet, eller revet i stykker af kærlighed til Gud og mennesker. Hvis
vi skraber lidt i overfladen af selv det svageste menneske, kan vi finde
den modigste Don Quijote. Hvis vi tilbyder den mest latterlige person
et strejf af ømhed og dybde, vil personen huske, at hun eller han
engang ville være missionær, og personen ønsker stadig at overgive
hele sit væsen til en eller anden stor lidenskab. Er det ikke den mest
klare barndomsdrøm? I slutningen af vores liv vil det barn, vi har i os,
spørge os : Hvad har du gjort med mit håb?”
Det er aldrig for sent at tage imod Helligånden og tillade, at Han
fuldfører sit værk i os.
Jeg ønsker Jer en glædelig pinse og en rigtig dejlig sommerferie.
P Mate
3

Kateketernes arbejde
I sidste måned – den 9. maj - modtog 9 børn Første Kommunion i
vores kirke Skt. Laurentii Kirke, og den 29. maj modtog 13 unge
mennesker fra sognene Køge, Ringsted og Roskilde Firmelsens
sakramente af biskop Czeslaw Kozon.
På trods af de vanskeligheder, som er forbundet med
begrænsningerne på grund af den nuværende Covid-19 pandemi, er
vi Gud taknemmelig for, at det har været muligt. En særlig tak skal
også rettes til vore kateketer, der på trods af alt har været i stand til
med ihærdighed, fantasi, kærlighed og tålmodighed at viderebringe
de grundlæggende principper for vores tro til næste generation. På
den måde har kateketerne været med til at støtte de kristne
forældres grundlæggende arbejde ved med ord og ved deres eget
eksempel at forme børnene i troen og udøvelsen af det kristne liv (jf.
CIC 774 § 2).
Malet i 1890 af
Jules-Alexis
Muenier
(1863 – 1942),
titel:
”La Leçon de
catéchisme”

”Troskab over for fortiden og ansvar over for nutiden er de
uundværlige betingelser for at udføre Kirkens mission i verden” (jf.
Pave Frans’ apostoliske brev Antiquum ministerium, 5). Det er ikke
altid let at vide, hvordan man kombinerer ”troskab over for fortiden”
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med ”ansvar over for nutiden”. Kirken må aldrig miste sin mission i
verden af syne, den må ikke give afkald på at viderebringe det
ukrænkelige indhold i troen på den måde, der er bedst egnet og
tilpasset til de aktuelle omstændigheder. Kirken må ikke lukke sig
inde bag traditionalisme og stive systemer. I stedet for at berige og
danne den kristne tro og det kristne liv, ville dette medføre en rituel
og spekulativ trospraksis, som ligger langt fra det moderne
menneskes virkelighed og daglige problemer. Vi er derimod kaldet til
at være vidner om den opstandne Kristus, der elsker os, tilgiver os,
giver os sin Ånd. Han sender os ud i verden som autentiske og
trofaste vidner på Guds kærlighed til mennesket. Dette er det
grundlæggende indhold fra ”fortiden”, som vi ikke kan give afkald på.
Vi kan ikke tilslutte os og anerkende en ateistisk humanisme, som
ikke anerkender Kristi sejr over korset og graven. En humanisme, der
har medlidenhed med de kors og problemer vi møder vores næste
med, men som ikke ved, hvordan man kan tilbyde det kristne håb. Et
håb, der kommer fra den opstandne Kristus: Han har sejret over
døden og giver os sin Ånd til at sejre over den sammen med Ham.
Enhver kristen er i kraft af sin dåb kaldet til at samarbejde i
katekesens tjeneste, - til at være vidne i ord og med sin egen livsstil til
at være et eksempel på det håb, vi har (jf. 1 Pet 3,15). Lad os bede for
vore kateketer, at Herren må velsigne og støtte dem, så de kan være
trofaste vidner på kristent håb. Må de bidrage med deres tjeneste til
opbygningen af Kirken, til dannelsen af nye generationer og til at
forstærke Guds folks fællesskab.
Den 22. august og 19. september, 2021, umiddelbart efter messen
kl. 9:30, vil der være henholdsvis intro-møde til forberedelse til
Firmelse og til Første Kommunion i 2022. Vi beder for vore kateketer,
for at de kan fortsætte med al deres iver og kærlighed i den tjeneste,
de har fået betroet af Kirken. Vi beder for børnene, der vil forberede
sig på at modtage Første Kommunion og for de unge, som vil
modtage Firmelsens sakramente i 2022. Vi beder også for deres
familier og for hele vort sogn, at vi kan være sande vidner med ordet
og med eksemplet på det håb, vi har.
P Gilberto
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Meddelelser fra sognekontoret
P.g.a. Covid 19 har vi i en periode fejret
søndagsmessen både kl. 9:00 og kl. 11:00
BEMÆRK!
Fra søndag d. 30. maj 2021 går vi over til
igen kun at holde én Højmesse om søndagen.
Tidspunktet er fremover kl. 9:30
Påsken.
Sidste år var kirken lukket i påsketiden. I år fejrede vi påsken på en
lidt anden måde end den, vi har tradition for i vores kirke. Men det
blev trods alt en god påske, hvor vi havde mulighed for i messerne at
følge Jesu lidelser, død og opstandelse.
Eukaristisk tilbedelse
Vi havde eukaristisk tilbedelse om natten i forbindelse med Store
Bededag, og senere også i forbindelse med Pinsen fra lørdag 22. maj
kl. 18:00 til pinsedag 23. maj kl. 8:30. Her var alle indbudt til at
deltage så meget de kunne!
Første kommunion den 9. maj 2021
Denne dag fik 9 børn første kommunion.
Firmelse lørdag den 29. maj 2021
Lørdag før pinsen modtog 13 unge mennesker fra menighederne i
Roskilde, Køge og Ringsted firmelsens sakramente af Biskop Czeslaw
Kozon.
Tillykke til børnene, der fik første kommunion og til firmanderne fra
de tre menigheder.
Intro-møde til firmelsesundervisning 2021-2022
bliver den 22. august kl. 10.30. Se opslag andet sted i sognebladet.
Intro-møde til første kommunionsundervisningen 2021 – 2022
bliver den 19. september kl. 10.30. Se opslag andet sted i
sognebladet.
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Skt. Hans aften, onsdag den 23. juni 2021
Vi fejrer Johannes Døbers fødsel med messe kl. 18:00.
Afhængig af vejret holder vi også grill-fest i præstegårdshaven. Se
separat opslag på side 15.
Vi gør opmærksom på, at Sognekontoret er lukket i juli måned. Er der
noget vigtigt, kan man sende en mail til sognekontoret. Se e-mail
adresse på bladets bagside. Kontoret åbner igen tirsdag den 3. august 2021.
P Mate og Ellen Margrethe

Skt. Laurentii Fest
søndag den 8. august 2021
Efter messen er der afhængig af vejret
brunch enten i præstegårdshaven eller
i menighedssalen.
Herefter er der mulighed for at deltage
i en vandretur, som går langs Roskilde
Fjord til ét af vores Vandregruppes
yndlingsture : Café Skt. Hans’ Have. Her
gør vi et ophold, inden turen går
tilbage til Kirken. Det er muligt for
dårligt gående at køre / blive kørt i bil
til Caféen.
Pris for brunch og kaffe : DKK 30 pr. person, gratis for børn.
Eventuelt køb i Café Skt. Hans’ Have er for egen regning.
Tilmelding senest 1. august til Sognekontoret eller på opslag i
Våbenhuset.
p.v. Festudvalget
Birthe
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Jesu Hjerte
“I skal øse vand med glæde af frelsens kilder” (Esajas 12,3).
Jesu Hjerte Fest
Ovenstående er omkvædet til vekselsangen til Jesu Hjerte Fest. Den
falder altid fredag efter Kristi Legemes og Blods Fest. I år fejres den
fredag den 11. juni.
Siden 1856 har der været en særlig Jesu Hjerte fest i den katolske
liturgiske kalender. Andagten til Jesu Hjerte har sin oprindelse i
oldkirken, hvor kirkefædre tolkede ordene i Joh kap.7,37: ”Af hans
indre skal der flyde strømme af levende vand”, som forløsningens
vand, der strømmer ud fra Jesu gennemborede hjerte/side. Vandet
blev tolket som symbol på dåben og blodet på Eukaristien.
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Ved Jesu Hjerte fest læser man en lignende tekst, nemlig Joh kap. 19,
31-37. “.... en af soldaterne stak Ham i siden med et spyd, og der kom
straks blod og vand ud.” Vandet renser og blodet giver liv. Det er
kærligheden fra Jesu Hjerte, som strømmer ud over os og føder
Kirken.
Festen for Jesu Hjerte blev indstiftet som følge af nogle åbenbaringer,
som en ung, fransk nonne havde. Det var sr. Marguerite-Marie
Alacoque hos Visitantinderne i Paray-le-Monial. (1647-1690). Da hun
var 26 år gammel, sad hun alene i bøn foran Det udstillede
Sakramente. Pludselig følte hun sig ”indhyllet” af den
Guddommeliges nærvær. Hun hørte Jesus invitere hende til at tage
den plads som evangelisten Johannes havde haft – ved Jesu fødder.
Jesus begyndte at tale med hende. Han fortalte, at kærligheden til
Hans hellige Hjerte måtte udbredes og åbenbares for
menneskeheden gennem hende. Hans Hjerte skulle æres i et
kødhjertes skikkelse, fremstillet sådan som mange katolikker kender
det i dag. Efter Kristi Legemes og Blods fest sagde Jesus til hende: ”Se
det Hjerte, der har elsket menneskene så højt, at det ikke har sparet
sig selv for noget … I stedet for taknemmelighed har jeg fra de fleste
mennesker ikke modtaget meget andet end utaknemmelighed,
gennem den foragt og ligegyldighed, de viser mig ved dette
kærlighedens Sakramente.” Så bad Jesus om, at en fest måtte blive
indstiftet til at sone alt dette. Den skulle ligge efter Kristi Legemes og
Blods fest. Festen kendes i dag som Jesu Hjerte fest. Først efter
mange år kunne Sr. Marguerite-Marie Alacoque få kommunitetet til
at acceptere hendes ønske om at fejre denne fest. Kort efter at den
var blevet fejret første gang, nok i året 1696, blev der i Paray-leMonial bygget et kapel til ære for Jesu hellige Hjerte. Festen for Jesu
Hjerte begyndte at spredes til flere af Visitantindernes ordenshuse og
herfra videre ud over hele Frankrig og ud i verden.
Jesu Hjerte Fredag
Udover festen er der også en særlig Jesu Hjerte andagt, som i det
ydre går ud på, at man den første fredag i ni på hinanden følgende
måneder modtager kommunionen til soning for verdens synder og
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derudover går jævnligt til skrifte. Denne andagt bygger også på en af
sr. Marguerite-Marie Alacoque´s åbenbaringer. Jesus bad hende om,
at hun særligt på den første fredag i hver måned skulle sone for
menneskenes ligegyldighed og afvisning af Ham. Mange katolikker
helligholder den første fredag i hver måned ved at bede Jesu Hjerte
litaniet og gå til skrifte.
Vor Jesu Hjerte Statue
I Skt. Laurentii kirke har vi en Jesu Hjerte statue. På statuen mangler
Jesu højre hånd. Selvom hånden mangler, ser man mange tænde et
lys og bede en bøn der. En bøn til Jesu Hjerte er en bøn til Guds
kærlighed til os.
Vi arbejder med planer om på sigt at renovere vort Jesus-alter.
Anne B.
Der er messe på dagen kl. 17:00
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Have- og Vedligeholdelsesgruppen
Det er festligt og en stor glæde at gå til messe i vores Kirke.
Der ligger dog også mange opgaver bagved, som man måske ikke lige
tænker over, men som også skal løses. Dette indlæg vedrører en
særlig gruppe af frivillige, som har påtaget sig at arbejde med nogle af
den type opgaver, nemlig ”Have og Vedligeholdelses-gruppen”.
Gruppens medlemmer arbejder for at holde vores have og bygninger i
orden, holder af vores arbejdsfællesskab, friluftslivet, men også at
hygge sig sammen til vores fælles formiddagskaffe.
Nogle af medlemmerne aftaler at mødes til en særlig opgave, når de
kan, men vi har også fælles Have- og Vedligeholdelsesdage. Foreløbig
er der sat én fælles arbejdsdag af i sognekalenderen, nemlig den
7. august, så haven kan være fin til dagen efter, hvor vi holder Sankt
Laurentii Fest.
Vi har en SMS-kæde og en ”Arbejdsplan” / en oversigt over mange
forskellige opgaver, så der er sikkert også en opgave, du interesserer
dig for eller kan hjælpe med.
Nedenfor nogles fotos fra nogle arbejdsopgaver/-dage: Der er klippet
roser, blomsterkummer er plantet til, krydderurtehaven bliver plejet,
der ordnes blomsterbede, kirkeporten er blevet behandlet,
flagstangen er renset for alger, vi har flyttet / fået en ny opslagstavle
ud mod vejen, der er sået græs, m.m.m.

Kirkeporten før renovering

Kirkeporten efter renovering
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I øjeblikket er en del
af gruppen i gang med
at renovere vores nye
menighedssal.
Alt i alt udføres et
stort arbejde for at
holde tingene i orden.
Stor TAK til alle, som
deltager og for hver
enkeltes indsats.
Fotos fra da den nye opslagstavle blev sat op

Marianne arbejder ved Jesu Kors
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Har du tid og lyst til at
være med, beder vi dig
kontakte Sognekontoret
eller Pia.

Nyt
fra
Menighedsrådet

Repræsentant i Skt. Josefs Skoles (SJS) bestyrelse
Menighedsrådet har udpeget Annette Brødsgaard til at fortsætte som
vores repræsentant i SJS’s bestyrelse for yderligere 12 måneder, når
den nuværende periode udløber den 1. juli 2021.
Kirkeskat
Vi har sendt breve ud med anmodning om at øge indbetalinger. Dette
skyldes ikke mindst, at kollekterne har været dalende under
pandemien.
Status indsamlingskonto 1049: Renovering af præstegården
Pr. 31. marts 2021 havde menigheden i alt opsparet DKK 92.000 på
denne konto. Det er flot.
Vi fortsætter med at spare op. Venligst kontakt Sognekontoret / Ellen
Margrethe eller Pia hvis du også gerne vil hjælpe til.
Hvis du indbetaler til et godkendt projekt, overføres beløbet til
Bispekontoret, og deres revisorer kontrollerer, at din gave anvendes
til det formål, du selv har bestemt. Desuden fritages vores menighed
for den ellers obligatoriske afgift for kollekter / gaver, som vi normalt
betaler til Bispedømmet.
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Bygning og vedligeholdelse
Kirkeklokkerne er justeret, så de nu ringer kl. 8:00, 12:00 og 19:00
Orgelet: Alle vægge er vasket ned og piber er taget ud, repareres,
justeres og renses ud- og indvendigt på orgelbyggeriets værksted.
Lufttemperaturen og -kvaliteten er i balance.
Inden alle dele sættes ind igen, har vi for en sikkerheds skyld bedt
Goritas om at foretage en vurdering, og vi har nu modtaget følgende
(forkortede) svar: ”På baggrund af den foretagne indledende
besigtigelse og udtaget prøvemateriale vurderer vi følgende:
Der kunne på træoverflader på selve orglet ikke ses væsentlige tegn
på unormale forhold, herunder hvidlige belægninger. Udtagne prøver
på overflader omkring orglet viste, at der ikke er tegn på
tilbageværende skimmelforekomster, hvorfor yderligere tiltag ikke er
påkrævet.
Kontrol af og bag plademateriale som er anvendt som beklædning på
gavlmuren bag orglet viste i de to stikprøver, at der heller ikke her er
indikationer
tegn
på
unormale
forhold,
herunder
skimmelforekomster, hvorfor yderligere tiltag ikke er påkrævet.
Der er således ikke påkrævet egentlige udbedringsarbejder i og
omkring orglet som følge af skimmelforekomster.”
På denne baggrund vurderer vores orgelkonsulent, at der dermed
næppe vil være behov for at anskaffe ozonlamper til ca. DKK 35.000,for at undgå skimmelsvampeangreb i fremtiden.
Kloak-systemet er renset og renoveret, rottespærrer er indsat
Renovering af tag og facade: Byggeudvalget - p Mate, Simon Gjedde
og Pia - har holdt første møde med arkitekten. Ny tilstandsrapport
afventes. Vi må forberede os på, at det indledende arbejde kan vare
op til et år, før vi kan påbegynde selve renoveringerne.
John Munro har tilbudt at indtræde i Byggeudvalget, hvilket blev
godkendt af MR.
Pia
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Skt. Hans aften onsdag den 23. juni 2021

Kl. 18:00
Kl. 18:45

Vi starter denne aften med at fejre Johannes Døberens
Fødsel ved messen kl 18:00.
Hvis vejret tillader det, har vi tændt op i grillen i
præstegårdshaven. Medbring selv salat, kød og drikkelse
til eget forbrug.
Maleri af P. S.
Krøyer i 1906:
”Sankt Hansblus
på Skagen
Strand”

Kl. 20:30

er der mulighed for at slutte aftenen af ved Skt. Hans
bålet i Byparken

Tilmelding til grill-fest sker på opslag i Våbenhuset eller til
Sognekontoret senest søndag den 20. juni 2021.
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Vandregruppen

I foråret 2021 gennemførte Vandregruppen 3 vandreture:
Lørdag den 20. marts 2021: Vandretur om Lynghøjsøerne
Lørdag den 24. april 2021: Vandretur om Himmelsøen
Lørdag den 29. maj 2021: Vandretur omkring søerne i Himmelev Skov
I sommerperioden har vi planlagt 2 vandreture:


Søndag den 8. august 2021 efter højmesse og brunch i forbindelse
med Skt. Laurentii Fest
 Lørdag den 21. august 2021 kl. 14:00
Hvis du også gerne vil deltage i Vandregruppen, er du velkommen, og
vi beder dig om at kontakte Sognekontoret eller Bente, så får du en
SMS to dage før vandringen.

Vi glæder os til at være sammen.
Bente
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Roskildes Unge Katolikker (RUK)
En del af Danmarks Unge
Katolikker (DUK)
I Roskilde har vi en forening for unge katolikker. Vi kalder os selv RUK
og hører under DUK.
Vi er på nuværende tidspunkt 4 i bestyrelsen og planlægger aktiviteter
for de unge katolikker i Roskilde mindst 1 gang om måneden. Vi har
aktiviteter såsom: film-aftener, bowling, fodbold, quiz om den katolske
tro, sommerfest, bage kage, lave mad sammen, m.m.
Er du under 30 år kan du melde dig ind i DUK på DUK.dk, som kun
koster 100 kr./år og du kan enten deltage helt gratis i ovennævnte
aktiviteter, eller kun skal betale en meget lille sum for at deltage i dem.
Vi kan for eksempel fortælle, at vi havde påskeæg-jagt i påsken, hvor
unge katolikker fra Roskilde og Køge deltog. Søndag d. 16. maj skal vi
lave mad sammen med lege såsom stop dans.

RUK Musikgruppe
Er du interesseret i at synge og spille
rytmisk musik i Skt. Laurentii kirke, så
kan du kontakte Rosa Tran:
+4524680554.
Vi øver for det meste om søndagen i
ca. 1-1½ time og spiller en gang om
måneden i kirken og til firmelsen.
På nuværende tidspunkt består vi af:
1 bassist, 1 pianist, 1 harmonikaspiller
og 2 sangere. Vi er alle sammen mere
eller mindre
nybegyndere. Har du derfor et instrument
derhjemme, men har ikke taget dig sammen til at
komme i gang eller ikke har spillet i lang tid, så ring
til Rosa og kom i gang. 
Rosa
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Næste møde i KÆK er
Lørdag den 28. august kl. 14:30 i Menighedssalen
Temaet er:
”Hverdagen på Hospice – En livsnødvendig samtale”
ved Beata, som er sygeplejerske på Hospice Sjælland.
Derefter er der messe kl.17:00.
Tilmelding på liste i våbenhuset eller til sognekontoret.
Ellen Margrethe Birgitta

Kirkekaffe
Tilstræbes hver søndag efter messen
kl.9:30
Hjælp gerne med brød til kaffen,
forberedelse og/eller oprydning.
Tilmelding på liste i våbenhuset,
eller kontakt: Birthe eller Jerzy
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Indskrivning til
Første Kommunions-undervisning 2021/2022
Vi glæder os til at starte Første
Kommunions-undervisning 2021/
2022, som foregår hver søndag
efter messen kl. 9:30.
Med Første Kommunion kommer
vi ind i hjertet af vores kristne
tro. I undervisningen skal vi
uddybe vores forhold til Kristus og
lære den katolske kirke bedre at
kende.
Vi inviterer alle familier, som er
interesserede, til et
intro-møde efter messen kl. 9:30
den 19. september 2021
med følgende aktiviteter:




Møde Skt. Laurentii Kirkes præster og kateketer
Indskrivning af jeres børn til Første Kommunionsundervisning 2021/2022
Første Kommunions kateketer fortæller om programmet
for Første Kommunions undervisning, hvor I kan stille
spørgsmål til undervisning, programmet, m.m.

Til indskrivning beder vi Jer medbringe barnets dåbsattest samt
DKK 300 til materiale. Beløbet kan også indbetales via Mobilepay
59585. Husk i så fald at anføre ”1. komm. og barnets navn” i
tekstfeltet.
P Mate
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Indskrivning til
Firmelses-undervisning 2021/2022
Firmelsens sakramente er
fuldendelsen af dåbens
nåde. Ved firmelsen knyttes
de
døbte
mere
fuldkomment til hele Kirken
og beriges med kraft fra
Helligånden. Ved firmelsen
modtager
den
døbte
missionen til at udbrede
troen i ord og gerning som
Kristi
sande
vidner.
I den katolske kirke er det
normalt biskoppen, som giver dette sakramente. Biskoppen
”konfirmerer” i den verdensomspændende kirkes navn den dåb, som
den lokale menighed engang har gennemført. Således udtrykker denne
ceremoni menighedens og firmandernes fællesskab med biskoppen,
som tjener Kirkens enhed, Kirkens katolske natur og Kirkens apostoliske
fundament.
Vi inviterer alle familier til et intro-møde om firmelsesundervisningen efter messen kl. 9:30 den 22. august 2021 med
følgende aktiviteter:

Møde Skt. Laurentii Kirkes præster og firmelses kateketer

Indskrive jeres unge til firmelsesundervisning 2021-2022

Firmelses kateketer fortæller om programmet for
firmelsesundervisningen, hvor I kan stille spørgsmål til for
eksempel undervisningen, programmet, m.m.
Til intro-mødet beder vi Jer medbringe den unges dåbsattest samt
DKK 500 til materiale. Beløbet kan også indbetales via Mobilepay
59585. Husk i så fald at anføre ”Firmelse22 og firmandens navn” i
tekstfeltet.
P Mate
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Sognekalender – juni 2021
1.6.

Tirsdag

6.6.

Søndag

11.6
12.6.

13.6.
16.6
20.6.
23.6

18:00

Menighedsrådsmøde

09:30
17:00

Kristi Legemes og Blods Fest
Højmesse*) – Familiemesse
Messe i Ledreborg Slotskapel

17:00

Jesu Hjerte Fest
Messe

16.00

Den salige Jomfru Marias reneste
hjerte
Messe på polsk

09:30

11. Alm. søndag
Højmesse*)

17:00

Sankt Vilhelm, Abbed på Eskildsø
Messe

09:30

12. Alm. Søndag
Højmesse*)

Fredag
Lørdag

Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
18:00

26.6.

Lørdag

27.6.

Søndag
09:30

Johannes Døbers fødsel, højtid
Messe
Couple Group
Whole day excursion
Peter og Paulus, apostle
Højmesse*)

NB *) : Pr. 30. maj 2021 er vi gået tilbage til at holde én messe om
søndagen. Hold dig opdateret om hverdagsmesser og ændringer på
hjemmesiden www.laurentiikirke.dk
REDAKTION
Deadline for stof til Sogneblad nr. 3-2021 (september, oktober og
november) er onsdag den 4. august 2021. Alle er velkomne til at
skrive en artikel. Redaktionsgruppen består af :
p Mate, p Gilberto, Anne, Bjarne, Ellen Margrethe, Ove og Pia.
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Sognekalender – juli 2021
3. 7

Lørdag

4.7.

Søndag

10.7.

11.7.
18.7.

Den hellige Thomas, apostel
09:30

14. alm. søndag
Højmesse*)

14:00

Haraldstedvalfart, se ndf.

16:00

Den hellige Knud Konge,
martyr, kongeriget Danmarks
værnehelgen
Messe på polsk

09:30

15. alm. søndag
Højmesse*)

09:30

16. alm. søndag
Højmesse*)

Lørdag

Søndag
Søndag

22.7.

Torsdag

Den hellige Maria Magdalene

23.7.

Fredag
17:00

Den hellige Birgitta, Europas
værnehelgen
Messe

09:30

17. alm. søndag
Højmesse*)

25.7.

Søndag

Fejring af den hellige Knud Lavard hertug i Haraldsted
Søndag den 4. juli 2021
 Kl.14:00 Økumenisk andagt i Haraldsted Kirke med

efterfølgende pilgrimsvandring til kapelruinen (1 km)
 Kl. 15:00 Højtidelig messe ved biskop Kozon i

Kapelruinen
 Kl.16:00 Sakramental tilbedelse ved Knud Lavards Hus

med officiel afslutning af valfarten
Hyggeligt samvær med mulighed for at købe mad og drikke for mindre
beløb i Knud Lavards Hus.
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Sognekalender – august 2021
1.8

6.8.

Søndag

Lørdag

8.8

Søndag

15.8

18. alm. søndag
Højmesse*)
Messe i Ledreborg Slotskapel

17:00

Herrens Forklarelse
Messe

09:00

Have - og Vedligehold

09:30
10:30

Skt. Laurentius, diakon og martyr,
værnehelgen for vort sogn
Højmesse*)
Brunch i Menighedssalen efterfulgt
af Vandretur langs Roskilde Fjord
til Sankt Hans Have

Fredag

7.8

9.8

09:30
17:00

Mandag

17:00

Skt. Theresa Benedicta af Korset,
jomfru og martyr, værnehelgen
for Europa
Messe

09:30

Jomfru Marias Optagelse i Himlen
Højmesse*)

Søndag

17.8

Tirsdag

18:00

Menighedsrådsmøde

21. 8.

Lørdag

14:00

Vandretur

22.8

Søndag
09:30
10:30

21. alm. søndag
Højmesse*)
Intro-møde Firmelse

17:00

Skt. Bartholomæus, Apostel
Messe

14:30
17:00

KÆK – møde
Messe

9:30

22. alm. søndag
Højmesse*)

24.8.

Tirsdag

28.8

Lørdag

29.8

Søndag
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Kirkens adresse
Skt. Laurentii Kirke
Frederiksborgvej 11 C
4000 Roskilde
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk
Website: www.laurentiikirke.dk
MobilePay: 59585
Sognepræst:
Mate Rada
Mobiltlf. 71 72 79 08
E-mail: mate.radja@gmail.com
De syges salvelse:
Benyt 71 72 79 08

Sognekontor: Sognesekretær
Ellen Margrethe Nelth
Kontortid: tirsdag, torsdag
og fredag kl. 10:00 - 12:00
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Andenpræst:
Vito Gilberto Vinciguerra
Mobiltlf. 21 32 74 70
E-mail: vgv@katolsk.dk

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

Faste gudstjenester og aktiviteter
Højmesse: Søndag kl. 9:30
Hverdagsmesser: Mandag,
tirsdag og fredag kl. 17:00
Skriftemål: Under tilbedelse om
fredagen eller efter aftale med en
af præsterne.

Religionsundervisning:
Søndag kl. 9:30
(begynder med messen)
Rosenkrans: Onsdag kl. 16:30
Eukaristisk tilbedelse:
Fredag efter messen kl. 17:00

Messe i Ledreborg Slotskapel:
Messe på polsk:
Den 1. søndag i måneden kl. 17:00 Den 2. søndag i måneden kl. 16:00
(dog ikke i juli)
(dog ikke i august)
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