Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, februar 2022
Ord fra diakonen:
Uden lys ville der ikke være noget liv. Lys er livgivende for
alt levende. Den 2. februar fejrer vi Kyndelmisse. Eller
festen for Herrens fremstilling i templet, hvor den gamle
Simon genkendte Jesus som Frelseren og et lys for alle
folk (Luk. 2,25).
Lyset er et symbol på alt godt i vort liv. Gud vidste, at vi
ikke kan leve uden lys, og derfor var det det første, han
sagde. "Der skal være lys". Og der blev lys. Og Gud så, at
lyset var godt (1. Mos 1,3-4).
Selv vi mennesker ser, at lyset er godt. Derfor søger vi det
så meget, som vi kan. Desværre søger vi det ofte på de
forkerte steder.
Selvom Gud på den første skabelsesdag skilte lyset fra
mørket, kan vi ofte ikke se forskel. Vi forveksler det og ser
lys som mørke og mørke som lys.
Vi har ikke længere nogen klare begreber. Det er gået så
vidt, at det undertiden er en skam at være i besiddelse af
fornuftige og entydige svar på livets spørgsmål. Nogle
mener, at der skal mod til at turde leve med tvivl. Og
andre driver tolerancen så vidt i etiske og moralske
spørgsmål, at de ikke mere kan se nogen grænse mellem rigtigt og forkert. De tror, at alt
er lige godt.
Gud har ikke trukket skarpe linjer mellem lys og mørke. Derfor kan mennesket, som ikke
længere lytter til Gud, ikke skelne mellem dag og nat, godt og ondt.
Men alligevel er lyset der, uafhængigt af menneskets forvirring, og tilbyder sig til alle,
som vil tage imod det.
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

Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, februar 2022
Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:
6. februar: Herrens fremstilling i templet. Infomøde om MR-valg i salen efter højmesse.
13. februar: 6. almindelige søndag.
20. februar: 7. almindelige søndag.
27. februar: 8. almindelige søndag. Møde om den synodale proces efter højmessen.
2. marts: Askeonsdag.
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Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 D. 6. februar, den første søndag i februar, markerer kirken festen for Herrens
fremstilling i templet. Ved begyndelsen af messen velsignes de lys, der skal bruges
under liturgien i det nye år. Alle er velkomne til at medbringe deres egen stearinlys
til denne velsignelse. Husk at mærke dine lys med navn, så de ikke forsvinder i
mængderne.
 Jesu Hjerte KÆK klub holder fri i februar, men vi begynder igen den første tirsdag i
marts, dvs. d. 1. marts kl. 14.30. Nærmere herom ved opslag i våbenhuset.
 Der skal afholdes valg til menighedsrådene i bispedømmet d. 3. april 2022. Der
afholdes en første orienteringsdag for menigheden, søndag d. 6. februar kl. 12. Der
fremlægges en nærmere tidslinje for deadlines op til valget.
 Der er få udgaver af ’Katolsk Lommebog’ for 2022 tilbage i sakristiet. 150 kr. pr. stk.
 Den katolske Kirke befinder sig på initiativ af pave Frans midt i en ”synodal proces”,
der løber fra oktober 2021 til oktober 2023. I
den første fase af denne proces udforsker vi,
hvad Helligånden siger til Den Katolske Kirke i
Danmark i dag. Vi er inviterede til at deltage i
besvarelsen af dette spørgsmål.
Processen er både en bred høring i Den katolske
Kirke, som skal udmunde i konkrete bidrag til
bispesynoden i Rom i 2023 og en bevidstgørelse
om vort kirkelige fællesskab – om vort fælles
ansvar for at deltage i fællesskabet og dets mission.
I Jesu Hjerte menighed planlægges i alt 3 temakirkekaffe-arrangementer, hvoraf det
første introducerende møde, med emnet 'fællesskab', vil blive afholdt søndag d. 27.
februar kl. 12 i menighedssalen.
Man kan opfordre til at tage en ven/veninde/bekendt, som måske ikke så tit kommer i
kirken, med til møderrækken.
Mødet ledsages af mad og drikke i anledning af at være Fastelavnssøndag.
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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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