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DEN SANDE HISTORIE OM JULEN 

Julelysene stråler på ny i vore gader. 
Juleforberedelserne er i fuld gang. Og for en stund 
- kan man sige - bliver kirken også inddraget som 
en del i denne gunstige situation: I Den hellige Nat 
fyldes kirkerne med mange mennesker, - og i lang 
tid derefter passerer nogle af dem stadig forbi 
kirkens port, som om den er noget fjernt og 
fremmed, - som om den ikke vedrører dem. Og 
alligevel synes det på denne aften for et øjeblik, at 
kirken og verden er forsonede. Og det er smukt! 
Lysene, røgelsen, musikken, blikket fra de 
mennesker, der stadig tror; og endelig det 
mystiske, gamle budskab om barnet, der blev født 
for længe siden i Betlehem og kaldes verdens 
forløser: "Kristus, Frelseren, er her!". 
Da julefesten opstod, var verden domineret af en 
udbredt følelse, der ligner den, vi har i dag. Det var 
en verden, hvor "gudernes tusmørke" ikke var et 
ordsprog, men en reel kendsgerning.  
Pludselig var de gamle guder blevet uvirkelige: De eksisterede ikke længere i- folk 
kunne ikke længere tro på det, der i generationer havde givet mening og stabilitet i 
deres liv. Men mennesket kan ikke leve uden mening. Mennesket har brug for 
mening, lige såvel som det har brug for det daglige brød. Så da de gamle stjerner 
slukkedes, måtte folk lede efter nyt lys. Men hvor var det? 
Der var en temmelig udbredt opfattelse dengang, der - som et alternativ – tilbød dem 
kulten af ”det uovervindelige lys”: SOLEN. - Solen, som dag efter dag kredser om 
jorden, stærk og sikker på at vinde, næsten som en synlig gud af denne verden.  
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Med den 25. december i centrum, som det er som vinterens solhverv, blev dagen 
fejret hvert år som lysets juledag, der regenererer sig selv i alle solnedgange. En 
strålende garanti for, at lys og håb i alle solnedgange af forbigående lys i verden ikke 
kan fejle, og fra alle solnedgange afgår en vej, der fører til en ny begyndelse. 
Meget snart kaldte de kristne for sig selv den 25. december for ”juledagen for det 
uovervindelige lys”, og fejrede det som dagen for Kristi fødsel, hvor de havde fundet 
verdens sande lys. De sagde til hedningene: ”Solen er god, og vi glæder os ligeså 
meget som Jer over dens fortsat-Jer over dens fortsatte sejr. Men solen har ingen 
styrke i sig selv. Den kan kun eksistere og have styrke, fordi Gud har skabt den. Den 
taler derfor til os om det sande lys, fra Gud, og det er den sande Gud, der skal fejres, 
den oprindelige kilde til alt lys, - og ikke Hans værk, der ikke ville have nogen styrke 
uden Ham. Men dette er endnu ikke alt og ikke engang det vigtigste: Har I måske ikke 
bemærket, at der kan være et mørke og en kulde i dem, som solen er magtesløs over 
for? - Det er et mørke og en kulde, der kommer fra menneskets hjerte: had, 
uretfærdighed, kynisk misbrug af sandhed, ondskab og nedbrydning af 
mennesket ... ”. 
Vi er bange for, at det gode i verden bliver uden kraft, at det ikke længere giver 
mening at vælge sandhed, renhed, retfærdighed, kærlighed, for også i vores verden 
nu hersker loven for dem, der bedst ved, hvordan man med sine albuer kan bane sig 
vej.  Vi tænker, at denne lov må være gyldig på baggrund af, at historien synes at være 
enig med dem, der er skruppelløse og brutale, - og ikke med de troende. Ser vi måske 
ikke for øjnene af os, hvordan verden domineres af penge, atombomber, kynisme hos 
dem, for hvem der ikke findes noget helligt mere? – Er den dominerende følelse da 
ikke, at de mørke kræfter øges, og at de gode er magtesløse? - Vil det gode beholde 
sin betydning og styrke i verden? 
I Betlehems stald får vi tegnet, der gør os glade, fordi vi kan svare: "Ja". Fordi det barn 
- Guds enbårne søn - placeres der som et tegn og garanterer, at det sidste ord i 
verdens historie tilhører Gud, og netop det barn, er sandhed og kærlighed. Dette er 
den sande betydning om julen: I verdenshistorien er det vintersolhverv, 
"fødselsdagen for det uovervindelige lys", der i den svingende tendens i vores historie 
giver os sikkerhed for, at selv her vil lyset ikke dø, men det har allerede den endelige 
sejr i hånden. Julen driver den anden og største frygt væk fra os, den som ingen 
videnskab kan fjerne: Menneskets frygt for sig selv og for sin næste. Det er en 
guddommelig sikkerhed for os, at i det hemmelige dyb af historien har lyset allerede 
vundet, og al ondskabs fremgang i verden, hvor stor den end måtte være, vil aldrig 
være i stand til at ændre tingenes gang. Historiens vintersolhverv skete uigenkaldeligt 
med fødslen af Jesus-barnet i Betlehem. 
GOD ADVENT TIL JER ALLE 
Kristi fred være altid med jer 
P. Mate  
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Meddelelser fra sognekontoret 
 
Sognets hjemmeside 
Vi begynder med en god nyhed. Sognets hjemmeside fungerer igen. 
 
Messetider m.m. 
Coronaens smittetryk stiger, så der kan ske ændringer i messetider og andre kirkelige 
arrangementer. Retningslinjerne for COVID 19 er blevet ændret flere gange. Kirkerne 
er ikke lukket som i foråret. Men nu skal vi have mundbind på i kirken og i kirkens 
lokaler. Det er vigtigt at spritte af, spritte hænder og holde afstand. Der må maksimum 
være 10 personer ved udendørs aktiviteter. Det betød bl.a., at Alle sjæles andagt på 
Østre Kirkegård søndag den 1. november måtte aflyses, og vores nye vandringsgruppe 
blev indtil videre lukket for optagelse af nye medlemmer. 

Nye ændringer annonceres ved messen om søndagen under meddelelser. Men se 
også på sognets hjemmeside eller på opslagstavlen i våbenhuset. 
 
Høstgudstjenesten søndag den 4. oktober 2020 
Vi holdt ikke auktion i år på grund af udviklingen i smittetilfælde. I stedet havde vi 
indbudt et bestyrelsesmedlem fra Skt. Vincentgrupperne, som orienterede os om 
deres arbejde. Ved messerne blev der indsamlet 3.410,50 kr. til dem. De støtter 
projekter for at fjerne eller lindre nøden for syge og fattige primært i 
udviklingslandene. 
Se mere om deres arbejde på deres hjemmeside https://www.vincentgrupperne.dk/ 
 
KÆK 
På grund af coronaen måtte vi aflyse KÆK mødet den lørdag den 25. april 2020. Lørdag 
den 26. september 2020 holdt Aurora foredrag om ”Mit Afrika”. Foredraget var en 
stor succes. Det var spændende at høre om Auroras oplevelser fra de mange år, hun 
har arbejdet i Afrika. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 30. januar 2021 Her kommer Britta og Svenning 
(vores tidligere formand for menighedsrådet) og fortæller om ”Når bønnen, vandet 
og velsignelsen kan helbrede oplevelser fra de mange år, hun har arbejdet i Afrika. 
 
Luciaoptog søndag den 29. november 2020 
Børnene fra Skt. Josefs skole har Luciaoptog d. 29. november (1. søndag i advent) 
inden messen kl. 9.00. 
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Advents retræte fredag den 4. december 2020 
Retræten begynder efter messen kl. 17.00 og varer til kl. 19.30. 
Under retræten kan du gå til skrifte. Retræten giver dig 
mulighed for, at du i stilhed kan sidde og tænke over julens 
budskab. 
 
Luciaoptog søndag den 13. december 2020 
Søndag den 13. december går menighedens børn Luciaoptog 
ved messen kl. 11.  
I afslutning af messen kommer Skt. Nikolaus på besøg. –  
Den traditionelle Skt. Nikolaus fest er derimod aflyst i år. 
 
Messe Julenat torsdag den 24. december 2020  
Der er messe julenat kl.23:00. Receptionen julenat er aflyst. 
 
Blomster i kirken  
Vores kirke er altid flot pyntet i juletiden. Menigheden er meget velkomne til at 
bidrage til kirkens udsmykning. Du kan enten give et beløb eller en blomst (f.eks. en 
julestjerne). Tal med Brenda eller Henning. Deadline er søndag den 20. december. 
 
Kirkekaffe generelt  
Du skal bære mundbind, når du henter kaffe. Når du sidder ved bordet, kan 
mundbindet tages af efter de samme regler, som gælder på restauranter. Hvis du ikke 
har mundbind, kan du købe et i forbindelse med kirkekaffen for 5 kr. 
 
Kirkekaffe i Adventstiden 
Der er traditionen tro æbleskiver til kirkekaffen i Adventstiden. Derimod vil der ikke 
være lotteri i år. 
 
Blasius-velsignelse søndag den 7. februar 2021 
En velsignelse af halsen med ønske om et godt helbred her i vintertiden på den hellige 
Blasius’ forbøn. Velsignelsen tilbydes søndag den 7. februar 2021 efter messen kl. 9:00 
og familiemesse kl. 11:00. 
 
Tilmelde elever til første kommunion og firmelse 2021 
I skrivende stund er der tilmeldt 9 børn til første kommunions-undervisningen og 8 
unge til firmelsesundervisningen. 
 
P. Mate og Ellen Margrethe Birgitta Nelth  



 6 

 

Nyt 

fra 

Menighedsrådet 
 
 
 
 
 
Lejekontrakter med SJS 
Vi har indgået nye lejekontrakter med SJS for bygninger og P-pladser gældende til 1. 
august 2025.  
 
Orgelet  
Vores anmodning om støtte til restaurering af orglet i Kirken er imødekommet af 
Johan Otto Wroblewskis Fond. Fondet har bevilget 1.685.855,- kr. til formålet. Vi er 
meget taknemmelig over denne gestus.  
 
Referater fra Menighedsrådsmøder kan du læse på vores hjemmeside 
www.laurentiikirke.dk ved at følge stien ”Om sognet / Menighedsrådet”. 
 

Pia M    
  

Næste møde i KÆK er 
Lørdag den 30. januar 2021 kl. 14:30 i Menighedsalen 

 
Britta og Svenning (vores tidligere formand for menighedsrådet) kommer og 

fortæller om ”Når bønnen, vandet og velsignelsen kan helbrede”.  
Hold dig opdateret på hjemmesiden www.laurentiikirke.dk ved at følge stien ”Om 

sognet / KÆK”- Katolsk Ældreklub.  
Bemærk, foredraget er åbent for alle 

EMB 
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JULEKRYBBEN 
Vi læser i Lukas Evangeliet: ”og mens 
de var dér (Betlehem), kom tiden, da 
hun (Maria) skulle føde; og hun fødte 
sin søn, den førstefødte, og svøbte 
ham og lagde ham i en krybbe, for der 
var ikke plads til dem i herberget” 
(Luk 2,6-7). Jule-krybben er som et 
levende Evangelium, Gud, den anden 
person af den Højhellige Treenighed, 
Guds Søn, bliver et menneske, et 
sandt menneske i krop og sjæl, for at 
frelse hele menneskeheden både i 
krop og sjæl. Jesu barnet fødes i en 
krybbe i en lille by, Betlehem, kun 7 
km syd fra den store religiøse 
hovedstad Jerusalem og tæt på 
Herodion, det kongepalads som kong 
Herodes den Store havde bygget få år 
før Jesu fødsel (23-15 f.Kr.). 
”Sølv og guld passer til den hedenske 
verden: krybben lavet af mudder 
passer til den kristne tro” siger Sankt 
Hieronymus (jfr. Homili om Herrens 
fødslen, 31-40). Gud åbenbarer sig 
faktisk ikke for de stolte, for de 
hovmodige, for de selvrådige, fordi de 
vil ikke skaffe nogen plads i deres liv 
for en Gud forskelligt fra dem selv. 
Derfor ligner de herberget, hvorom Lukas Evangeliet fortæller, at ”der var ikke plads til 
dem i herberget”. Jesusbarnet bliver født i en krybbe, fordi ”ja, Herren er ophøjet, men 
han ser til de ydmyge, den stolte kender han på lang afstand” (Sl 138,6). Lad os bruge lidt 
tid foran julekrybben i den kommende adventstid, lad os bede Gud om at være åben for 
ham, at måtte erkende, at vi har brug for, at han tager bolig i vores liv, i vores familie, i 
vores hjerter, selvom det ligner mere en krybbe end et kongepalads; velvidende alligevel 
at Maria, Jesu mor og vores mor, ”fødte sin søn […] i en krybbe”. 
Julekrybben fortæller os alle, at Gud elsker os, at Gud kommer ned til os og besøger os 
dér hvor vi måtte være, at Gud har fundet enhver af os værdig til ham. Han vil komme og 
tage bolig hos os! Derfor ”de ydmyge skal høre det og glæde sig!” (Sl 34,2), ”de, der søger 
Herren, skal glæde sig!” (Sl 105,3). 
Sidste år udgav Pave Frans et kort Apostolisk brev kaldet Admirabile Signum, der handler 
om julekrybben. Jeg vil indbyde alle til at læse det i denne adventstid. 

P. Gilberto    

Hver år sin julekrybbe 
Udsmykningen af vores julekrybber er aldrig ens. Der sker 
altid noget nyt. Dette foto er fra vores julekrybbe i 
Roskilde sidste år. For nogle år siden blev figurerne 
renoveret af Hanne Marie, og sidste år tilføjede p. 
Samuele en ny “stjernehimmel", hvor stjernerne står på 
himlen på samme måde som de gjorde, da Jesus blev født. 
Som alt andet er julekrybben “levende”, og den varierer 
lidt fra år til år. 
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Kære menighed 
Det er en stor glæde for mig at give jer 
denne meddelelse: 
Torsdag d. 14. januar 2021 starter vi i vores 
sogn med en række møder (katekeser) ved 
den Neokatekumenale Vandring. 
 
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 også får mulighed 
for at høre denne forkyndelse (Rom 10,17).  
 
Jeg vil derfor helhjertet indbyde jer alle til 
at komme og lytte. 
Kom og vær med!! 
 
P. Mate  

 
 

”Menneskets indre og hjerte er dybt!” 
Kender du dit hjerte? 

Der er en, der kender det. 
Kom og oplev hvem. 

Jesus Kristus er virkelig opstanden og vil mødes med dig. Kom til en række møder, 
hvor vi sammen vil kunne fornemme Guds kærlighed. 

Møderne er for unge og voksne og afholdes 
 

HVER  MANDAG OG TORSDAG KL 19.00 

FØRSTE GANG 

TORSDAG DEN 14. JANUAR  2021 

i Sankt Laurentii kirkes menighedssal 
 

Der er børnepasning under møderne  
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Jomfru Marias uplettede undfangelse 
 
Den 8. december hvert år fejrer Kirken Jomfru Marias uplettede undfangelse. Ikke alle 
ved, hvad den fest betyder. Nogle tror, at Den uplettede undfangelse betyder, at 
Maria er undfanget uden at hendes forældre, Joakim og Anna, var sammen. De tror, 
at ordene betyder, at Maria skulle være undfanget ved Helligåndens hjælp, ligesom 
Jesus.  
Det vi fejrer den 8. december er, at Jomfru Maria helt fra undfangelsen i Annas liv har 
været fri for arvesyndens plet. Hun skulle være helt ren for at kunne være en passende 
bolig for Guds egen søn, Jesus. Det betyder, at Jesu frelsergerning på forhånd havde 
virket i Maria. Det forringer ikke Marias ja til at tage imod opgaven som Jesu mor. Hun 
havde stadig sin frie vilje, ligesom vi alle har. Uden den frie vilje, kan vi ikke elske og 
blive Gud lig. 
Dogmet om Jomfru Marias uplettede undfangelse blev erklæret i 1854. Et dogme er 
en trossandhed, som forpligter alle katolikker. Men allerede langt før har Kirken lært, 
at Gud har bevaret Maria ren for arvesynden. Også i Danmark. Her indførtes festen 
efter et kirkemøde i 1345, som var indkaldt af ærkebiskoppen af Lund. Danmark var 
en del af ærkebispedømmet. I slutningen af 1400-tallet autoriserede Paven denne fest 
for hele Kirken, og festen blev optaget i den romerske kalender. Det endegyldige 
dogme blev dog først erklæret i 1854. 
Mange ved, at under Maria-åbenbaringerne i Lourdes bad sognepræsten den unge 
Bernadette Soubirous om at spørge Maria, hvem hun var. Maria præsenterede sig så 
som Den uplettede undfangelse. Bernadette anede ikke, hvad det betød, men lærte 
ordene udenad, så hun kunne sige dem til sognepræsten. Det overbeviste ham om, 
at det var Jomfru Maria, som åbenbarede sig for hende. Det skete i 1858, altså fire år 
efter, at Kirken havde vedtaget dogmet. 

Anne B.   
 
 
Bøn i forbindelse med festen for Jomfru Marias uplettede undfangelse: 
 
”Hil dig Maria, fuld af nåde Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og 
velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria Guds Moder bed for os syndere, nu og i 
vor dødstime. Amen. 
Ved din uplettede undfangelse, O Maria, Gør mit legeme rent og min sjæl hellig. 
Amen. ” 

Kilde: Tidsskriftet Ave Maria / AB  
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Nu får piberne en anden lyd 
 
Det er længe siden, at vi har hørt orglet spille, eller rettere hørt organisten trylle toner 
ud af orglet. Og der vil formentlig gå en rum tid før det igen bliver muligt. Sagen er 
den, at det gamle orgel skal gennemgå en større renovering. Noget skal skiftes, noget 
skal repareres og noget skal renses godt og grundigt. Bagefter skal alle delene samles 
igen og gøres klar til at spille til vore messer. 
Det er en kostbar reparation. Ja, men vi er så heldige, at vi har fået tilsagn om ikke 
mindre end 1.685.855,- kr. til formålet, og det er vi naturligvis meget glade for. Og det 
nye er, at vi nu er klar til at påbegynde arbejdet, som skønsmæssigt vil vare op mod 
atten måneder. Vi har haft besøg af teknikere og folk medviden og forstand på antikke 
orgler. 
Man kan jo altid diskutere, om vi burde skifte det gamle orgel ud med et nyt, evt. et 
el-orgel, men den diskussion blev lagt ned meget hurtigt. Først og fremmest fordi vi 
hæger om det gamle orgel, som efterhånden er ved at være en sjældenhed, idet der 
her til lands kun er ganske få tilbage, hvilket også indebærer, at det bliver mere og 
mere svært at finde fagfolk, der kan reparere instrumentet. Men så længe det trods 
alt er muligt, vil vi beholde det fine klenodie. 
Fotografen har besøgt det gamle orgel, gået rundt omkring, studeret piberne som 
trænger til lidt mere end en piberenser. Og det er der kommet en lille fotoserie ud af. 

OC   
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Ny Vandregruppe 
 

I løbet af efteråret etablerede vi en vandregruppe for interesserede i menigheden. 
Planen er, at vi gerne vil VANDRE sammen ca. én lørdag om måneden.  

Turene har afgang fra Kirken kl. 14.00: 

Sidste tur i år var lørdag den 14. november 2020  

Planlagte ture opdateres på hjemmesiden se  
www.laurentiikirke.dk/om-sognet/oekumeni-og-valfart/ 
 
Gruppens logo er ovenstående parafrase tegnet af Rikke Bjerregård. 
Bente har fået tilladelse til, at vi benytter akvarellen i vores sogneblad. 
Akvarellen er en parafrase af kunstneren Arne Haugen Sørensens værk af en 
vandringsmand. 
 
Grundet restriktioner fra sundhedsmyndighederne, har gruppen været lukket for 
tilmelding siden oktober, men vi håber at kunne åbne for flere interesserede i det nye 
år. 
 
Har du tid eller lyst til at være med, er du velkommen, og vi beder dig i så fald om at 
kontakte sognekontoret eller Bente. 
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Fastelavnsfest 
Søndag den 14. februar 2021 

 
Planlægger vi at holde fastelavnsfest efter søndagsmessen 

kl.9:00. 
 

Tilmelding senest søndag den 7. februar 2021 på 
tilmeldingsliste i Våbenhuset eller på mail til Sognekontoret 

skt.laurentii@katolsk.dk 

Fejring af Hellig Tre Konger 
Søndag den 3. januar 2021 kl. 11 

 
Vi fejrer i år de Hellige Tre Konger under familiemessen. 

Grundet pladsforhold holdes denne messe i år 
 

i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde 
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Sognekalender - december 2020 
 
29.11. Søndag 

 
 
09:00 
 
11:00 

Første søndag i Advent  
Højmesse*) Luciaoptog v/ Skt. Josefs skole 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*)   

4.12. Fredag 17.30 Messe derefter Advents Retræte til 19:30 

6.12. Søndag  
09:00 
 
11:00 
17:00 

Anden søndag i Advent  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

12.12. Lørdag 15:00 
17:00 

Couple Group 
Mass in English / Messe på engelsk 

13.12. Søndag  
09:00 
 
11:00 
 

Tredje søndag i Advent  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) - Luciaoptog, 1.kommunions-børn. 
Besøg af Skt. Nikolaus 

19.12 lørdag 16.00 Messe på polsk 

20. Søndag  
09:00 
 
11:00 

Fjerde søndag i Advent  
Højmesse*) 
Undervisning til 1. komm. 
Højmesse*) 

24. Torsdag  
15:00 
23:00 

Herrens fødsel - Juleaften 
Familie julemesse 
Midnatsmesse 

25. Fredag  
09:00 
11:00 

Juledag 
Højmesse*) 
Højmesse*) 

27. Søndag 09:00 
11:00 

Højmesse*) 
Højmesse*) 

31 Torsdag  Ingen messe 

  



 14 

 
 
 
Sognekalender - januar 2021 
 
1.1. Fredag  

17:00 
Nytårsdag – Maria Gudsmoder 
Højmesse  

3.1. Søndag  
09:00 
11:00 
17:00 

Hellig Tre Konger i Skt. Laurentii Kirke 
Højmesse*) 
Højmesse*) – Besøg af de Hellige 3 Konger 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

9.1. Lørdag 16:00 Messe på polsk 

10.1. Søndag 09:00 
 
11:00 

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

17. Søndag 09:00 
 
11:00 

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

24. Søndag 09:00 
 
11:00 

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

31. Søndag 09:00 
 
11:00 

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

 
 
 
 
 
NB *) : Indtil videre er der 2 messer om søndagen. Hold dig opdateret om 
ændringer på hjemmesiden www.laurentiikirke.dk 
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Sognekalender - februar 2021 
 
2.2. Tirsdag 18:00 Menighedsrådsmøde 

7.2. Søndag 09:00 
 
 
 
11:00 
17:00 

Højmesse*) 
Efter messen tilbydes ”Blasius-velsignelse” 
af halsen med ønske om godt helbred. 
Undervisning til 1. komm. og firmelse 
Højmesse*) 
Messe i Ledreborg Slotskapel 

13.2. Lørdag 16:00 Messe på polsk 

14.2. Søndag 09:00 
 
 
11:00 

Højmesse*) 
Fastelavn 
Undervisning til 1. komm. 
Højmesse*) 

17.2  Onsdag  
19:00 

Askeonsdag 
Messe 

21.2. Søndag 09:00 
11:00 

Højmesse*) 
Højmesse*) 

28.2. Søndag 09:00 
11:00 

Højmesse*) 
Højmesse*) 

 
 
 
 
 
NB *) : Indtil videre er der 2 messer om søndagen. Hold dig opdateret om 
ændringer på hjemmesiden 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: sktlaurentii@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 m.v.    Religionsundervisning : 
Se vores website for extra messer   Søndag kl. 9:00 
a.h.t. restriktioner fra myndighedere   (begynder med messen) 
Hverdagsmesse – NYT :     Rosenkrans : Onsdag kl. 16:30 
Mandag, tirsdag og fredag kl. 17:00   Eukaristisk tilbedelse: 
Skriftemål: Aftales med præsterne   fredag efter messen kl. 17:00 
 
 
Messe på polsk:      Messe i Ledreborg Slotskapel: 
Den 3. søndag i måneden kl. 17:00   Den 1. søndag i måneden kl. 17:00 
Messe på engelsk / Mass in English: 
Som regel den 3. lørdag i måneden kl.17:00 
Usually the 3rd Saturday of every month at 5 pm 
 


