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FASTETID 

TIDSPUNKTET FOR DET VÆSENTLIGE 
 

Fastetiden er en rejse tilbage til Gud, en 

tid til at ”bekræfte de stier, vi følger” og 

genopdage ”det grundlæggende bånd” til 

den Fader, som alting afhænger af. Følg 

ikke støvet fra ”ting, der eksisterer i dag 

og som forsvinder i morgen”, men lad os 

indstille vort livs navigator rettet mod 

Ham. Dette er den formaning, som Paven 

vender os mod til messens prædiken 

Askeonsdag, i starten af denne stærke 

fastetid, - en formaning, som er ”en 

skelnen til, hvem og hvad hjertet er 

orienteret mod”. Risikoen er, at denne 

vandring bliver forhindret "af de 

forførende snarer af laster, af den falske sikkerhed som penge giver, og ved 

tilsynekomsten, af ofres klager, som lammer”. Ligesom det var for Israels 

folk, da de forlod Egypten. ”Det var sværere at forlade Egypten af Guds 

folks hjerter, det Egypten, som de altid bar indeni, end det var at forlade 

Egyptens jord”, siger Francesco. Fastetiden er altså derfor en ”udvandring 

fa  
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fra slaveri til frihed”. Men ”ingen kan forsones med Gud alene ved egen 

hjælp”, det er Herren, der går forud for os ved at komme os i møde: 

Begyndelsen på rejsen tilbage til Gud er derfor at anerkende sig selv som 

værende ”i behov for barmhjertighed”. Vi må derfor spørge os selv, om 

vort hjerte er ”let”, - om vi elsker ”Herren lidt og verden lidt”, eller om vi 

er solide i vort forhold til Gud.  

 

Fastetiden er en ydmyg nedstigning i os, som vender os mod andre. Det er 

at forstå, at frelse ikke er en opstigning til herlighed, men at man bøjer sig 

mod kærlighed. Det er en tid til ”trolovelse”, at lære at være med den 

elskede, lære ham bedre at kende for at forberede sig til påske, Lammets 

bryllup. Det gør os små. Lad os på denne vandring placere os foran Jesu 

kors for ikke at miste retning: det er Guds stille kateder. Lad os hver dag se 

på Jesu sår, som Han bragte til himlen og viste Faderen, hver dag gå i Hans 

forbøn. Vi ser på Hans sår hver dag. I disse huller genkender vi vores egen 

tomhed, vore mangler, syndens sår, de slag, der har gjort os ondt. Alligevel 

ser vi lige der, at Gud ikke peger fingre ad os, men åbner sine arme for os.  

 

Gud elsker dig. Vend tilbage til ham.  

 

Må Gud velsigne dig. 
 

P. Mate   
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Meddelelser fra sognekontoret 
 
 

 
 
 

I sidste nummer af sognebladet skrev vi meddelelserne fra sognekontoret 
om 5 gange, før de gik i trykken. På grund af stramninger i retningslinjerne 
for Coronaen var meddelelserne alligevel uaktuelle og måtte ændres, da 
arrangementet skulle gennemføres. 
 

Belært af vores erfaringer skriver vi ikke meddelelser denne gang og ikke 
så længe Corona restriktionerne er aktuelle. I kan se det foreløbige 
program for marts, april og maj bagest i sognebladet. Men bemærk, at alt 
er med forbehold for ændringer. 
 

Vi anbefaler i denne tid, at I holder Jer opdateret om eventuelle ændringer 
i sognekalenderen på vores hjemmeside www.laurentiikirke.dk/kalender. 
 

Ændringer bliver også meddelt under meddelelser ved søndagsmesserne 
og kan ses på opslagstavlen i våbenhuset. 
 

p. Mate og Ellen Margrethe  

  

http://www.laurentiikirke.dk/kalender/


 5 

 

Nyt 

fra 

Menighedsrådet 

 
 
 
 
 

 
Tilsagn om støtte 
Med stor taknemmelighed har vi fra Fonden Hoffmanns Minde modtaget tilsagn om 
støtte på DKK 50.000 til renovering af kirken ved Skt. Josef alteret, hvor gulvet hælder.  
Vi modtager støtten, når arbejdet er udført. 
 
Renoveringer 
Gaver fra menigheden til godkendte projekter 
Vi har fokus på renovering af orgel og gulvet ved Skt. Josef alteret. Derudover har vi 
også stort fokus på, at taget og facaden på præstegårdsbygningen skal renoveres. Det 
er hårdt tiltrængt, så jo før jo bedre.  
Allerede nu ved vi, at det bliver bekostelige affærer, og vores fokus er derfor på, at få 
økonomien til at hænge sammen til disse nødvendige renoveringer.  
Der er en stor glæde at flere fra menigheden allerede i løbet af året 2020 gav os 
økonomiske gaver. Vi har i 2020 modtaget 3 gaver på i alt DKK 38.200,-, øremærket 
til renovering af præstegården. 
Den gavmildhed har medført, at vi også skattemæssigt har overvejet, hvad vi gør mest 
fornuftigt, - både for giverne og også for os som menighed. Hvis nogle af Jer gerne vil 
og har mulighed for at bidrage med et beløb, må du bemærke:   

 Enhver gave – uanset størrelse – vil blive givet til et godt formål 
 For indkomståret 2021 kan man for gaver trække DKK 17.000 fra i skat. 

Bispekontoret sørger for indberetning til skattevæsenet. 
 Hvis du giver mere end DKK 20.000 skal dit navn offentliggøres. 

Til formålet har vi oprettet 2 godkendte projekter, nemlig 
 Indsamling nr. 1048: Renovering af orgel – og 
 Indsamling nr. 1049: Renovering af præstegården 

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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Menighedsmøde 
Alt dette vil vi gerne uddybe på vores Menighedsmøde, som vi håber at kunne holde  
søndag den 21. marts 2021. 
Sidste år blev Menighedsmødet aflyst pga Covid, og i år er det også tvivlsomt, under 
hvilke former, vi kan holde dette møde. 
For ikke at komme i samme situation som sidste år og aflyse / udsætte på ubestemt 
tid, holder vi fast på dagen. Vi forbereder enten 
1 ) med frokost efter messen kl.11:00, med tilmelding - hvis myndighederne tillader 
det og 
2 ) hvis dette ikke er muligt :  i kirken efter messerne ( måske efter begge messer, hvis 
der er 2 ) evt. med tilmelding. 
Vi udarbejder også en folder til uddeling med regnskabet og beskrivelse af regler for 
gaver til vore godkendte projekter. 
 

Pia M   
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Påsketriduum og Påsketid 
 

Efter 40 dages fastetid vil vi fejre Påsketriduum og herefter 50 dages Påsketid. 
 

Påsketriduum begynder Skærtorsdag eftermiddag med Messen ”In Cena Domini” 
(dvs. indstiftelse af Eukaristien: Sidste Nadver), i år den 1. april.  
 

Langfredag vil vi fejre Jesu lidelse (jf. Luk 22,63-23,25), Jesu Korsfæstelse ved den 
sjette time (dvs. kl. 12) og hans død ved den niende time (dvs. kl. 15: jf. Joh 19,17-42). 
Til Langfredag er vi alle kaldet til at hylde korset, som er både tegn på Guds 
KÆRLIGHED og tegn på det kors, som vi selv er kaldet til at bære sammen med Kristus. 
Derfor er langfredag en faste- og abstinensdag, dvs. at vi faster og holder os fra kød. 
Dagen efter, dvs. Påskelørdag, fejrer vi Jesus, som ligger i graven og kommer ned i 
dødsriget. Det er en stille dag, og vi er indbudt, hvor det er muligt, at forlænge 
langfredagens bodspraksis som en forberedelse til Påsken (jf. Sacrosanctum Concilium 
110). 
 

Natten mellem Påskelørdag og Påskedag fejrer vi Påskevigilien, Kristi Opstandelse fra 
de døde. Påsken er ”festernes Fest”, ”højtidernes Højtid” (KKK 1169). Det liturgiske år 
(Herrens bebudelse, jul, etc.) er faktisk udfoldelsen af forskellige sider af det ene 
Påskemysterium (KKK 1171). Og hver gang Kirken fejrer Eukaristien, ihukommer den 
Kristi Påske, så at denne bliver nærværende (KKK 1364). Fordi i bibelsk betydning er 
ihukommelse ikke blot erindringen om fortidens begivenheder, men forkyndelsen af 
de storværker, Gud har gjort for menneskene (KKK 1363).  
 

At fejre Påske, betyder derfor ikke påmindelse af Jesu død og opstandelse. Vores Gud 
er historiens Gud. Påsken kalder os til at møde Gud i vores konkrete historie. At fejre 
Påske, betyder at opleve, at Kristi Opstandelses Ånd gives til os. Det hjælper ikke 
noget at vide, at Jesu opstod fra de døde, for Lazarus var opstået fra de døde, og det 
ændrede ikke disciplenes liv. Men Påsken er en begivenhed som alle kristne er kaldet 
til at erfare i deres personlige liv. Vi må erfare at Kristus er Opstanden, at Han er 
levende i dag, og det må ske gennem vores konkrete personlige historie. Vi må erfare 
at Kristus er Opstanden i det som betyder en døds begivenhed for os: vores fysiske 
eller psykiske tilstand, vores familie eller sociale tilstand, alt andet som får os til at 
tvivle på Guds nærvær og kærlighed i vores og i verdens historie.  
 

Påsken er kernen i ethvert kristent liv. Derfor fejrer vi Påsketiden i 50 dage. Den 
begynder med Påskevigilien og 40 dage efter fejrer vi Himmelfart (Kristus farer op i 
Himlen, ved Faderens højre) og vi afslutter Påsken Pinsedag (Helligåndens komme). 
Måtte vi, også i år (et år stadig præget af en prekær situation pga. Corona Pandemien), 
erfare Påskemysteriet i vores liv, Guds magt over enhver smertelig og dødelig 
situation. Påsken vil så være en garanti og en forsmag til det evige liv som vi er kaldet 
til. 

 

P. Gilberto   
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Sankt Josef-år 
 
Alteret til Den hellige Josef 
er ivrigt besøgt af vor 
menighed. Det kan ikke 
undre. Den hellige Josef har 
et bredt spektrum af 
specialer. Især beder man 
om hans forbøn for Kirken, 
arbejdere, arbejdsløse, 
familieliv og døende.  
Fredag den 19. marts fejrer 
vi Den hellige Josef som 
familiefar og lørdag den 1. 
maj fejres han som 
arbejdernes værnehelgen. 
Der står ikke meget om 
Josef i bibelen. Man ved 
ikke, hvornår han blev født 
eller hvornår han døde. 
Jesus bad på korset apostlen 
Johannes om at tage Maria 
hjem til sig. Derfor antages det, at Josef var død før Jesu korsfæstelse, jf. 
Joh 19, 26-27. Ofte bliver Josef gengivet som en gammel mand. Der er dog 
ingen holdepunkter for, at han var en gammel mand, da Jesus blev født. 
Bibelens sidste omtale af Josef er i Lukas 2,48, hvor Josef og Maria finder 
den 12-årige Jesus i templet. 
Josef fik den store opgave at være plejefar for Jesus, ja for Gud selv som 
menneske.  Af de få oplysninger bibelen giver om ham kan vi forstå, at han 
var en retfærdig mand, en mand, der lyttede til Gud i sit indre og adlød Gud 
blindt. Gud talte til ham i drømme. Første gang for at fortælle, at Marias 
barn var undfanget ved Helligånden. Anden gang for at fortælle, at familien 
måtte flygte til Egypten for at undgå, at Jesus blev dræbt af Herodes’ 
mænd. Tredje gang for at fortælle, at nu kunne de trygt tage hjem igen og 
fjerde gang for at fortælle, hvor familien trygt kunne bo. Han fremstår som 
en bønnens og stilhedens mand, som passede godt på Maria og Jesus.             
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Den hellige Teresa af Avila lod alle sine klostre indvie til ham. Hun fortalte, 
at hun aldrig havde bedt ham om noget uden at opnå det hun bad om.  
 

Den 8. december 2020 i forbindelse med 150-året for udnævnelse af den 
hellige Josef til hele Kirkens skytshelgen, har Paven udråbt et Josef-år som 
løber frem til den 8. december 2021. I det apostoliske brev Patris Corde 
(”med en faders hjerte”) beskriver Paven mange af Josefs kvaliteter især 
som fader. I anledning af Josef-året gives aflad, hvis man opfylder 
betingelserne for det. I Katolsk Orientering nr. 1,2021 kan man læse mere.  
 

Paven anbefaler denne bøn til Den hellige Josef: 
 

Hil dig, Forløserens vogter, 
Den hellige Jomfru Marias ægtefælle. 
Til dig betroede Gud sin enbårne søn. 
Til dig havde Jomfru Maria tillid.  
Sammen med dig blev Kristus mand. 
 

Hellige Josef, vær også 
som en far for os, 
og som en fører på livets vej. 
Skænk os din nåde, barmhjertighed og mod, 
og forsvar os mod alt ondt. Amen. 
 

Kilder: Vatikanets hjemmeside og tidsskriftet Ave Maria 
 

Anne B   
 
 
 

Maj - Marias måned 
 

Siden middelalderen har Kirken forbundet maj 
måned med Maria, Guds mor. I foråret er jorden 
frugtbar, ligesom Maria ved Guds nåde var frugtbar 
og blev mor til vor Frelser. 
 

I maj måned kan man se skovbunden lyse gult af 
Hulkravet Kodriver, som også kaldes Jomfru Marias 
nøgleknippe. 

Anne B    
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Maria-Kapellet 
 

Maria-kapellet er blevet renoveret. 
Beata og Jerzy tog det første initiativ og 
hjalp også til med at male. Der er meget 
højt til loftet der, så alle kræfter måtte 
sættes ind. Stiger, stillads og malerkost 
med lang forlængerarm var ikke nok, så 
også vores højeste aktiv p Mate hjalp 
til.  I fællesskab lykkedes det for de tre 
at komme loftet og alle kroge igennem. 
Derefter var det tid til at lægge et nyt 
rødt tæppe, og til sidst hjalp Thomas til 
med at sætte en hylde op.  
 

Endelig kunne Maria-statuen, som p. Samuele så nænsomt har renoveret, 
få sin plads.  
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Nyt fra kor og musik 
 

Sidste år blev kirken grundet Covid af flere omgange lukket ned og op igen, 
adgangskrav blev konstant justeret, og det samme gjorde vores 
messetider, hygiejnekravene blev skærpede og vores måde at fejre messer 
på blev ændret. Heldigvis stod Katrin, Annelise, Kjeld, pianister, violinister 
og guitarister klar til at spille, og vi var alle klar til at synge i den 
udstrækning, vi måtte. Uden det sammenhold og den fleksibilitet, var det 
ikke gået så godt, som det trods alt kom til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midt i oktober var det en stor glæde for os at modtage Ben Heveroh. Ben 
er professionel pianist (se www.benheveroh.com) og er kommet til 
Danmark fra San Francisco, hvor han har mange års erfaring med at spille i 
katolske kirker, og med at lede kirkekor. Ben taler mest engelsk, en del 
spansk og forstår også lidt dansk, og er nu faldet godt til her hos os. Som 
han selv udtrykker det, er han glad for at være ”part of the family”, men i 
denne tid, hvor vi skal holde afstand, glæder han sig - ligesom os andre – 
også til, at vi kan ”hygge os” igen.  
 
Vi ønsker Ben velkommen, og skulle du også selv have tid og lyst til at være 
med til at styrke vores kor og musik, er du velkommen. Vi tilstræber at få 
en fleksibel gruppe med plads til mangfoldighed. 
  

http://www.benheveroh.com/
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COUPLE GROUP

PROGRAM JANUARY-JUNE 2021

16th January
Reflecting over last year: what impact on 
ourselves, our couple and our family?

13th February
Talk, Listen and Forgive

20th March
Praying at home : alone, as a couple, as 
a family

17th April
Mission and fruitfulness of the couple, 
inside and outside the family

22nd May
God's tenderness / Tenderness in the 
marriage

26th June
Whole day excursion !

15h00 Meeting

17h00 Mass in English

SHARING

FELLOWSHIPFAITH

RESPECT

SIMPLICITY FAMILY ATMOSPHERE

PREACHING

DISCUSSING

Parish Hall
Sankt Laurentii Kirke
Frederiksborgvej 13
4000 Roskilde

Contact: Benoit and Deborah
benoitetdeborah@gmail.com

JOIN US ONLINE

https://join.skype.com/o
RdWSM2WDitu
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Vandregruppe  
 

I efteråret 2020 startede vi en 
VANDREGRUPPE. Én af vores ture gik bl.a. ned 
til Sct. Hans Have. Flere vil gerne være med i 
denne sociale vandregruppe, men vi har 
måttet holde en pause på grund af Covid. Vores 
sidste tur sidste år havde vi lørdag den 14. 
november 2020. 
 
I 2021 starter vi stille og roligt op igen.  
 
Flere har ønsket at vi går rundt om 
Lyngholmsøerne. (tidligere grusgrave ved 
Svogerslev). Her er der parkeringsplads ved 
Lindenborgvej. 
 
Har du tid og lyst til at være med, er du velkommen, og vi beder dig om at 
kontakte sognekontoret eller Bente, så får du en SMS to dage før 
vandringen. 
 
Det bliver sundhedsmyndighedernes restriktioner, der kan åbne for vores 
muligheder, men foreløbig kan I sætte et lille kryds i kalenderen på 
følgende datoer: 
 
lørdag den 20. marts 2021 kl. 14:00 
lørdag den 24. april   2021 kl. 14:00 
lørdag den 29. maj    2021 kl. 14:00 
 
Vi glæder os til at være sammen. 

Bente   
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Økumenisk International Kvindedag 
 
Kvindernes internationale 
bededag er fredag den 5. 
marts 2021. 
 

I år er den organiseret af 
kvinder fra Vanuatu i 
Stillehavet.  De har 
sammensat en liturgi til 
lejligheden i bededags-
hæftet, som findes ved 
tidsskrifthylden bag i 
kirken. I Roskilde skulle 
baptisterne have stået for 
arrangementet i år, men de 
har aflyst arrangementet 
på grund af coronakrisen. 
 

Sognepræst Ane Bisgaard 
LaBranche fra Roskilde 
Domkirke har tilbudt at 
lave en optagelse, hvor der 
læses og bedes fra hæftet 
og siges et par ord om 
bededagens tema ”Byg på et stærkt fundament” belyst af Mattæus 7,24-
27. Det vil blive vist på Roskilde Domkirkes Facebook side eller på Anes 
Youtube kanal. Det vil også blive annonceret i Roskilde Avis, så man kan 
følge bededagen hjemmefra. 
 

Dette års projekt er: Pilgrim House, et hjem for udsatte unge piger i 
Moldova. 
 

Se opslag på vores hjemmeside og www.kvindebededag.dk. 
 

Bidrag kan sendes til 
 

Giro 7 15 55 30      Netbank 1551 7155 530    eller MobilePay  805 30 
 

Annelise   

http://www.kvindebededag.dk/
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På vej til Påske med børnevideoer 

 

Som medlemmer af vores menighed har vi arbejdet på at finde en ny og 
kreativ måde at nå børn og børnefamilier under nedlukningen. 
 
For at hjælpe børn (og voksne 😉) at være tættere på Evangeliet i 
fastetiden er vi derfor gået i gang med at lave en serie af videoer, som 
kommer til at ligge på Youtube. 
På videoen kan man lytte til en kort del af Evangeliet mens man gradvist 
opdager en tegning. 
I videobeskrivelsen er der et link til den tegning, som kan downloades, 
printes og farvelægges. Vores plan er at komme med en ny video hver uge 
i fastetiden. 
 
Kom og se! 
 

 
Du kan finde link til sognets youtube kanal på hjemmeside 
www.laurentiikirke.dk 
 

Benoît, Déborah, Hanne Marie, Helle, Sebastian, Venesa. 

  

http://www.laurentiikirke.dk/
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Det livgivende vand 
 
Vi er i selvisolation på 
tredje måned på den 
sydlige halvkugle. Vores 
flyselskab har udskudt 
vores hjemrejse tre 
gange. På disse kanter 
har man ikke kommunal 
hjemmepleje med 
videre, hvorfor familien 
selv er nødt til at sørge 
for plejen af en 96 årig 
mor/svigermor. Og 
derfor er vi her. 
 
Midt i denne situation, fik vi en uventet gæst, en lille dunet gråspurveunge 
som var kommet ud af reden alt for tidligt. Og nu var den havnet i vores 
varetægt. Vi skulle nu sørge for isolation af ungen, så den ikke kom i uføre 
udenfor, hvor sultne katte hele tiden er på lur efter et ekstra måltid. Vi var 
ikke ene om at passe den lille, også dens forældre kom flere gange om 
dagen med føde. På de varme dage, 32 grader, stillede jeg vand ud til vores 
lille plejebarn, som tog for sig af de livgivende dråber, og nogle gange 
næsten sad og ventede på, at jeg skulle komme med frisk vand. 
 
Den tog også fodbad i vandet, alt mens tonerne af Ave Maria lød fra vores 
sognekirke, Igreja Nossa Senhora das Dores lød ud i skumringen. 
Sognepræsten har siden december ladet spille et bånd med den smukke 
melodi. Desværre kun halvdelen. 
 
Så er der alligevel en mening med selvisolationen, jeg følte mig som en lille 
samaritan. 

Ove C   
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Sognekalender - marts 2021 
 

5.3. Fredag  Kvindernes økumeniske internationale bededag 

6.3. Lørdag  Bededag for præste- og ordenskald 

7.3. Søndag 
 

 
09.00 
 
11.00 
17.00 

Tredje søndag i Fasten  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

13.3. Lørdag  
16.00 

8-årsdagen for Pave Frans’ valg til Pave 
Messe på polsk 

14.3. Søndag  
09.00 
 
11.00 

Fjerde søndag i Fasten  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 

16.3. Tirsdag 18.00 Menighedsrådsmøde 

19.3. Fredag  
17.00 

Sankt Josef, Jomfru Marias brudgom 
Højmesse 

20.3. Lørdag 14.00 
15.00 

Vandregruppe 
Couple Group 

21.3. Søndag  
09.00 
 
11.00 

Femte søndag i Fasten  
Højmesse*) Menighedsmøde efter Messen 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) Menighedsmøde efter Messen 

25.3. Torsdag  
17.00 

Herrens Bebudelse 
Højmesse 

27.3. Lørdag 14.30 KÆK-Katolsk Ældre Klub 

28.3. Søndag  
09.00 
11.00 

Palmesøndag – begynder den stille uge 
Højmesse*) 
Højmesse*) 

30.3. Tirsdag  
16.00 

Tirsdag i den stille uge 
I Domkirken: Fornyelse af præsteløfterne, indvielse 
af de hellige olier 

 

NB *) : Indtil videre er der 2 messer om søndagen. Hold dig opdateret om 
ændringer på hjemmesiden www.laurentiikirke.dk  

http://www.laurentiikirke.dk/
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Sognekalender - april 2021 
 

1.4. Torsdag  
17.00 

Skærtorsdag 
Messe 

2.4. Fredag  
15.00 

Langfredag – Faste- og abstinensdag 
Andagt 

3.4. Lørdag 11.00 
23.00 

Velsignelse af påskemad 
PÅSKEVIGILIEN efterfulgt af reception 

4.4. Søndag 
 

 
09.00 
11.00 
17.00 

PÅSKEDAG – Herrens Opstandelse 
Højmesse*) 
Højmesse*) 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

5.4. Mandag  
17.00 

Anden Påskedag 
Messe 

10.4. Lørdag 16.00 Messe på polsk 

11.4. Søndag  
09.00 
 
11.00 

2. søndag i Påsken – Guds barmhjertigheds søndag 
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 

17.4. Lørdag 09.00 
15.00 

Have- og vedligehold 
Couple Group 

18.4. Søndag  
09.00 
 
11.00 

Tredje søndag i Påsken  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 

24.4. Lørdag 14.00 Vandregruppe 

25.4. Søndag  
 
09.00 
 
11.00 

Fjerde søndag i Påsken –  
International bededag for præste- og ordenskald 

Højmesse*)  
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 

27.4. Tirsdag 18.00 Menighedsrådsmøde 

30.4. Fredag  Store bededag 

 

NB *) : Indtil videre er der 2 messer om søndagen. Hold dig opdateret om 
ændringer på hjemmesiden www.laurentiikirke.dk  

http://www.laurentiikirke.dk/
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Sognekalender - maj 2021 
 

1.5. Lørdag  
 
09.00 

Skt. Josef, arbejderen –  
Bededag for præste- og ordenskald 

Have- og vedligehold 

2.5. Søndag 
 

 
09.00 
 
 
11.00 
17.00 

Femte søndag i Påsken  
Højmesse*) 
Undervisning til firmelse 
Retræte 1. Komm. 
Højmesse*) 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

7.5. Fredag  26-årsdagen for Biskop Czeslaw Kozons bispevielse 

8.5. Lørdag 16.00 Messe på polsk 

9.5. Søndag  
09.00 
 
11.00 

Sjette søndag i Påsken  
Højmesse*) – 1. Kommunion 
Undervisning til firmelse 
Højmesse*) 

13.5. Torsdag  
09.00 
11.00 

Kristi Himmelfart 
Højmesse*) 
Højmesse*) 

16.5. Søndag  
09.00 
 
11.00 

Syvende søndag i Påsken  
Højmesse*) 
Undervisning til firmelse 
Højmesse*) 

22.5. Lørdag 09.00 
10.00 
15.00 

Have- og vedligehold 
Undervisning og skriftemål firmander 
Couple Group 

23.5. Søndag  
09.00 
11.00 

Pinsedag 
Højmesse*) 
Højmesse*) 

27.5. Torsdag  Jesus Kristus – Den Evige Ypperstepræst 

29.5. Lørdag 14.00 
15.30 

Vandregruppe 
Firmelse 

30.5. Søndag  Den Hellige Treenigheds Fest 
Valfart til Åsebakken – Ingen Messe i Roskilde 

31.5. Mandag  Den salige Jomfru Marias besøg hos Elisabeth 

 

NB *) : Indtil videre er der 2 messer om søndagen. Hold dig opdateret om 
ændringer på hjemmesiden www.laurentiikirke.dk  

http://www.laurentiikirke.dk/
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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: 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: 
Vito 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 gudstjenester og aktiviteter 
 

Højmesse: Søndag kl. 9.00 og Religionsundervisning: Søndag 
indtil videre også kl. 11.00 kl. 9:00 (begynder med messen) 
Hverdagsmesse: Mandag, tirsdag og Rosenkrans: onsdag kl. 16:30 
fredag (i fastetiden går man korsvej Eukaristisk tilbedelse: fredag 
inden messen) kl. 17:00 efter messen kl. 17:00 
Skriftemål: under tilbedelse om Lovprisning - Vesper: 2. tirsdag i 
fredagen eller efter aftale med måneden efter messen kl. 17:00 
en af præsterne 
 

 

Messe på polsk: Messe i Ledreborg Slotskapel: 
Den 2. søndag i måneden kl. 16:00 Den 1. søndag i måneden kl. 17:00 

mailto:skt.laurentii@katolsk.dk
http://www.laurentiikirke.dk/
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