Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, december 2021
Ord fra diakonen:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Disse fantastiske ord hører vi i juleevangeliet. Ved Jesu
fødsel bliver himmel og jord forbundet med hinanden.
Guds herlighed kommer til syne i det høje, i det dybe og
på jorden. Det er er vanskeligt at forstå, og det forstås kun
gennem troen.
Idet et barn bliver født i en stald, stråler Guds herlighed
over hele himlen. Genskæret af Guds herlighed på jorden
er fred. Ikke at krige og ufred vil blive udryddet, men Guds
herlighed vil fylde enhver af os. Den herlighed, som vi
mennesker egentlig er skabt til. Når Gud er blevet
menneske, kommer vort urolige hjerte til ro.
Ved Jesu fødsel, fødes også menneskets samhørighed
med Gud. Gud rækker kærlighedsfuldt sin hånd mod
enhver af os. Englenes lovsang får hyrderne til at drage
mod Betlehem for at se det nyfødte barn. Hyrderne og
Maria er et forbillede på vor egen tro. Hyrderne forstår,
hvad englene havde fortalt dem, og de troede dem. Maria
gemte ordene i sit hjerte og grundede over dem.
Det handler ikke om at forstå dette på en intellektuel måde, men det handler om Guds
ord, som kommer til os nu og her. Således skal beretningen om Jesu fødsel bevæge vort
eget hjerte, så vi kan modtage julens glade budskab. Vi skal ligesom Maria grunde over
englenes ord og over Jesu fødsel, som forandrede vor egen historie og hele verdens.
Os er i dag en Frelser født. Glædelig jul!
Diakon Ole

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:
5. december: 2. søndag i advent
12. december: 3. søndag i advent
19. december: 4. søndag i advent
24. december:
Kl. 10: Messe efter ekstraordinær form
Kl. 14: Messe for børnefamilier
Kl. 16: Messe på italiensk
Kirken åbnes om aftenen kl. 23. Koret synger fra 23.30. Kl. 24 Midnatsmesse.
25. december:
Kl. 11: Højmesse
Kl. 14: Messe på kroatisk
Kl. 18: Messe efter ekstraordinær form
Kl. 20: Aftenmesse
26. december: (Søndagsprogram)
Kl. 09:30: Læst messe uden sang
Kl. 11: Højmesse
Kl. 14: Messe på kroatisk
Kl. 16: Messe på engelsk
Kl. 18: Messe efter ekstraordinær form
Kl. 20: Aftenmesse
31. december, nytårsaften:
Kl. 15 Tilbedelse. 16: Taksigelsesmesse
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Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 Besøgstjenesten afholder møde mandag d. 6. december kl. 17.30 i præstehuset.
 Musica Viva holder koncert i kirken, tirsdag d. 7/12 kl. 20.
 Den nye udgave af ’Katolsk Lommebog’ for 2022 er udkommet og kan købes i
sakristiet. Prisen er 150 kr. pr. stk.
 Der er planlagt tilbedelse af sakramentet hver torsdag efter messen fra 17.30 –
19.00. Således er der tilbedelse i kirken alle torsdage og fredage.
 Til slut vil vi gerne gøre reklame for disse to arrangementer i kirken. Den gode
biskop Nicolaus er meget gammel, og bliver derfor hjemme i år grundet corona,
men han glæder sig til at møde børnene i menigheden næste år:
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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: Stephen Bejo O.F.M. Conv.
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: 1551 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
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