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Ord fra sognepræsten:
Kære troende. Vi er nu trådt ind i oktober måned, der
står i missionens tegn, og som på en helt særlig måde er
helliget den salige Jomfru Maria af Rosenkransen.
Rosenkransen er den smukkeste og mest effektive Mariabøn. Lad mig dele nogle helgeners tanker med jer. De
elskede Maria højt og bad Rosenkransen regelmæssigt.
"Rosenkransen er Marias yndlingsbøn; den er blandt
helgener den mest elskede bøn, den mest udbredte
blandt mennesker, den af Gud oftest besvarede bøn
gennem skønne mirakler, og den af Maria mest berigede
gennem de største løfter", skrev den salige Bartol Longo.
"Den hellige Jomfru Maria har givet Rosenkransen en
sådan virkning, at der ikke findes et eneste materielt,
åndeligt, nationalt eller internationalt problem, som ikke
kan løses ved Rosenkransen og vore ofre", udtalte søster
Lucia af Fatima. "Rosenkransen er min yndlingsbøn. En
flot og skøn bøn. Skøn i sin enkelthed. Skøn i sin dybde",
sagde pave Johannes Paul II, og i sit apostoliske brev
"Rosarium Virginis Mariae" skrev han følgende: "Hvor
skøn er ikke den familie, der beder Rosenkransen hver
aften".
Den 4. oktober fejrer vi også festen for den hellige Frans af Assisi; han er afgjort én af de
mest berømte blandt helgener og missionærer. Da han var ung, hørte han i kirken San
Damiano i Assisi i Italien ordene: "Gå hen og genopbyg mit hus, for det er ved at styrte
sammen". Vi ved i dag, at han bidrog til hele Kirkens genopbyggelse på den tid. Han er
også en helgen, der havde stor hengivenhed for den salige Jomfru Maria. Lad disse ord
fra de hellige hjælpe os til at forstå Rosenkransbønnens skønhed og kraft, og må den
også opmuntre os til at bede Rosenkransen dagligt for alle og især for missionærerne.
Hellige Frans af Assisi, bed for os! Salige Jomfru Maria af Rosenkransen, bed for os!
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/filippinsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:
1. oktober: Frans af Assisi, Transitus. Markeres ved 17-messen.
3. oktober: 27. almindelige søndag
4. oktober: Frans af Assisi. Markeres ved 17-messen.
10. oktober: 28. almindelige søndag
17. oktober: 29. almindelige søndag
22. oktober: Johannes Paul II
24. oktober: 30. almindelige søndag
31. oktober: 31. almindelige søndag, Kollekt for verdensmissionen

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 Firmelsesundervisningen skifter undervisningsdag fra torsdag til onsdag.
Tidspunktet er fortsat fra kl. 19 – 20. Ændringen skyldes, at der skal flyttes til nyt
lokale grundet mange firmander på holdet. 16 unge modtager undervisning.
 Der er opstartsmøde for nye initiativer til gavn for menighedens ældrearbejde,
tirsdag d. 5. oktober i menighedssalen kl. 14.30 – 16.30. Det bliver en dejlig
eftermiddag, hvor vi vil hygge med kaffe og kage og synge et par sange fra
Højskolesangbogen. Kom gerne med til mødet, hvor gode idéer kan udveksles.
 Højttaleranlægget i kirken er nu igen virksomt i kirken efter at flere tekniske dele
af anlægget er blevet udskiftet. Prisen for denne helt nødvendige reparation løber
op i 50.000 kr., som menigheden ikke har budgetteret med.
 Den seneste opgørelse af kirkeskatteberegningen er kommet fra bispekontoret.
Den viser en svag fremgang set i forhold til 3. kvartal i 2020, og således må vi
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arbejde på at tilvejebringe flere indtægter til kirkens drift samtidigt med at vi til
stadighed har fokus på at holde udgifter i ave.
 Menighedsrådet undersøger i øjeblikket mulighederne for at anskaffe såvel
individuelle knælepuder til kirkebænkene, såvel som en helhedsorienteret
fornyelse af de slidte hynder, der godt kunne trænge til en opgradering. Vi søger
erfaringer fra andre menigheder, der kan danne baggrund for vores valg.
Børnebogudgivelse fra Franciskanerne:
Mysteriet om de to kroner - den hellige Maximilian Kolbes usædvanlige liv
En fortælling om den hellige
Maximilian Kolbes liv fra fattig
barndom i Lodz, Polen, og mod
alle odds en ambitiøs ungdom
frem til indtrædelse i
franciskanerordenen.
Gribende er det at læse
om Kolbes utrættelige iver efter
at udbrede Guds ord og
missionere selv under svære
kår i første og anden
verdenskrig. Hans helt særlige
forhold til jomfru
Maria gennemsyrer
fortællingen.
Eksemplarer af bogen kan fås
ved salg i sakristiet i forbindelse
med messerne.
Pris: 50 kr.
Bogen kan også købes via Pastoralcentrets webshop på www.pastoral.dk
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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
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