
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, januar 2022  

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 

 

Ord fra diakonen:  

En ny begyndelse. 

Der findes privilegerede øjeblikke i vort liv, hvor vi på en 

ganske særlig måde indbydes til at begynde forfra. Det 

nye år er sådant et øjeblik. Selv i vore dage har de fleste 

mennesker noget af sansen for det hemmelighedsfulde 

der sker, når et gammelt år afsluttes og et nyt begynder. 

Mange sætter sig nye mål af mange forskellig slags.  

At fejre nytår på den rigtige måde er en kunst. For os 

kristne betyder det noget mere end bare at ønske 

hinanden Godt Nytår. 

"Se, jeg gør alting nyt!" siger Gud (Åb. 21,5). Vi skal tage 

det nye alvorligt. Vi skal stole på, at Gud giver os nye 

muligheder, viser nye veje og indgyder en ny længsel i os. 

Det er noget stort og smukt, at intet i livet behøver at 

være stereotypt eller en gentagelse af gamle mønstre og 

klicheer. Vort liv kan blive fornyet, og uophørligt fornys 

om og om igen. 

Ganske vist forbliver vi i det ydre, i de samme 

livsbetingelser, i det samme land, sammen med dem vi 

holder af. Men det er ikke de ydre omstændigheder, der 

er vigtige, men det afgørende er din indstilling og din måde at reagere på dem.  

Der er muligheder for en konstant udvikling og forvandling. 

At Gud lader dig begynde på et nyt år, er en opfordring til fornyelse. Han ønsker ikke, at 

du i det nye år skal leve som i det gamle. Gud vil, at du møder ham på en ny måde og 

ligeså de mennesker, han sender på din vej. 

Du er på vej mod et rigere liv. Godt nytår! 

Diakon Ole 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

1. Januar: Den hellige Gudsmoder, Jomfru Maria. Kollekt til Bibelselskabet 

Højmesse kl. 11 & Messe efter ekstraordinær form kl. 16 foruden lørdagens messe 

på italiensk kl. 18. 

2. januar: Herrens Åbenbarelse.  

9. januar: Herrens Dåb.  

16. januar: 2. alm. Søndag. 

23. januar: 3. alm. Søndag.  

30. januar: Sankt Ansgar. Kirketælling 
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  
 

 

 Den nye udgave af ’Katolsk Lommebog’ for 2022 er udkommet og kan købes i 

sakristiet. Prisen er 150 kr. pr. stk.  

 

 Ved festen for de hellige tre konger vil menigheden have mulighed for – 

traditionen tro – at tage klistermærkater med en husvelsignelse med hjem. De 

koster ikke noget, men der kan gives en gave til fordel for Missio.  

 

 Der skal afholdes valg til menighedsrådene i bispedømmet d. 3. april 2022. Der 

fastlægges en orienteringsdag for menigheden, som vil finde sted i februar måned. 

Mere herom i næste nyhedsbrev. 

 

 Indtil videre er der planlagt Kirkevandring i Storkøbenhavn, torsdag d. 20. januar kl. 

18.00. Meget kan vel endnu ændre sig i coronaens navn, men i skrivende stund står 

alt endnu ved magt. Arrangementet bliver som sædvanligt afholdt af de forskellige 

kirkesamfund i den indre by, hvor den katolske kirke repræsenteres af Sankt 

Ansgars Kirke.  
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 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.  

 

 Kirkeskatteudvalget i Jesu Hjerte Kirke har lanceret en ny kampagne, der gerne 

skulle øge vores bevidsthed om at det er nødvendigt for kirkens trivsel at der til 

stadighed støttes op omkring vort fælles hjem. Med en kirkeskatteaftale får du 

fordele i form af skattefradrag, og menighedsrådet vil kunne lægge et mere 

realistisk årligt budget. I en ikke så fjern fremtid vil menigheden blive mødt af 

større vedligeholdelseopgaver, der alt sammen skal finansieres.  
 

Plakaten med tilhørende flyers er forfattet på både dansk, engelsk og italiensk, og 

kan findes i kirkens våbenhus.  
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nyt og coronafrit år 2022! 
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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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