Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, juli 2021
Ord fra sognepræsten:
Kære troende. Vi er kommet ind i juli måned, og det er
en måned præget af ferie, afslapning og hvile.
Vi ved, at vor frelser og herre Jesus Kristus arbejdede
næsten hele sit liv som tømrer, senere som lærer og
mester og tillige som den gode hyrde; på den måde kan
man sige, at han samarbejdede med sin Fader i himlen
om at skabe og opretholde verden. Det er altså godt at
arbejde, for på den måde kan vi mennesker samarbejde
med Gud om at skabe og opretholde verden. Det betyder
ikke, at vi skal afstå fra hvile, for det er også godt at holde
ferie, at hvile sig og forny sine kræfter.
Gud sagde selv: "I seks dage skal du arbejde, men på den
syvende dag er det sabbat, da skal du afstå fra at arbejde;
på seks dage skabte Gud himlen og jorden, men på den
syvende dag hvilede han". Jesus taler også et sted om
hvile; han sagde til sine apostle: "Kom med ud til et øde
sted, hvor I kan være alene og hvile jer". Et andet sted
sagde Jesus: "Kom til mig alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile".
Så for at få en god ferie og hvile er det vigtigt at gøre to
ting: for det første må man tage til et ensomt sted, dvs. et sted fjernt fra larm, trafik og
stress, og for det andet må man tage på ferie med Jesus, at hvile i Jesus, for Jesus sagde
ikke "kom til et ensomt sted", men "kom med et ensomt sted", for det er umuligt at
deltage i Guds hvile, i en rigtig hvile, uden Jesus.
Jesus er vor hvile, han er vor ferie, i ham kan vi finde fred og ro, fornyelse, ny styrke til
at fortsætte med at arbejde, samarbejde med Gud, med Jesus for at opbygge en bedre
verden.
Kære troende, især I som er trætte, hvil jer, men hvil jer i Gud, hvil jer i Jesus, som er
den eneste sande kilde til hvile. Hav en god ferie!
Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk
16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:
4. juli: 14. almindelige søndag.
11. juli: 15. almindelige søndag.
18. juli: 16. almindelige søndag.
25. juli: 17. almindelige søndag.
31. juli: Ignatius af Loyola
1. august: 18. almindelige søndag.
6. august: Herrens bebudelse

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 Vi kan atter indbyde til kirkekaffe efter højmesserne kl. 11. Der savnes dog flere
frivillige, der gerne efter tur vil engagere sig til at stå for lidt at spise og drikke, når
vi mødes om søndagen. Giv gerne en hånd med!
 Søndag d. 15. august markerer kirken festdagen for Jomfru Marias optagelse i
himlen. Dagen højtideliggøres yderligere ved markeringen af organist Ole
Kongsteds sidste opgave på orgelbænken efter at have været i kirkens tjeneste
siden 1983! Vi håber, at menigheden møder talstærkt op til højmessen kl. 11.00
for at takke Kongsted for hans enestående indsats for Kirken. Efter messen
indbydes til reception i menighedsalen.
 Vores sognepræst p. Tomislav Cvetko er bortrejst på sommerferie i tiden fra d. 21.
juli til d. 10. august.

Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk
16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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 Menighedssalen istandsættes og males i juli, mens de fleste aktiviteter holder
sommerpause. Vi kan se frem til fornemmelsen af en helt ny menighedssal, når vi i
august igen kan holde kirkekaffe dér. I mellemtiden vil kirkekaffen få ophold i
undervisningslokalet.

’Byggeklodserne’ til opstilling af det sidste stykke af balustraden til orglet er ankommet
til kirken. Elementerne er fremstillet af en stukkatør, som lavede en afstøbning af det
nuværende rækværk. Når murer- og tømrerarbejdet er færdigt, er hele orgelprojektet
tilendebragt.
Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk
16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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Kontaktoplysninger:

SOGNEPRÆST: Tomislav Cvetko,O.F.M. Conv. - Mobil: 21 78 06 71 tomislav.cvetko33@gmail.com
ANDENPRÆST: Tomaz Majcen, O.F.M. Conv. - Mobil: 21 78 05 90 majcen.tomaz@gmail.com
PRÆST: Stephen Bejo, O.F.M. Conv. - Mobil: 20 15 90 04 - arstbarbjo@gmail.com
Diakon: Ole Lundsteen - Mobil 51 82 42 24 - o-lundsteen@dukamail.dk
Præst for messen efter ekstraordinær form: Paul Marx O.M.I.
Præst for messen på engelsk: Simon Peter Ssemakula
Præst for messen på kroatisk: Tomislav Cvetko O.F.M. Conv.
Præst for messen på italiensk: Michael Hornbech-Madsen

Formand for menighedsrådet:
Rasmus Kaare Frederiksen, mobil: 40 82 04 00, rasmus@kaarefrederiksen.dk

Kirkens hjemmeside; www.jesuhjertekirke.dk
Kirkens kontor, Ina Hartmann, e-mail: jesuhjerte@katolsk.dk
Adresse: Stenosgade 4A, 1616 København V.
Kirkens kontonummer: 4400 3120021907
Kirkens mobilepay: 55 05 68

Redaktion af nyhedsbrev: Menighedsrådsformand Rasmus Frederiksen
Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev, bedes du skrive til jesuhjerte@katolsk.dk
Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 9.30 Læst messe – 11.00 Højmesse – 14.00 Messe (2. + 4.) på kroatisk
16.00 Messe på engelsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse

