Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, marts 2022
Ord fra sognepræsten:
Kære troende, vi er lige gået ind i fastetiden. Vi ved godt,
at det er en særlig tid. En nådens tid, hvor kirken
tilskynder os til bøn, faste og kærlighedsgerninger og frem
for alt til omvendelse og forsoning med Gud og
mennesker, og så forberede os på den mest højtidelige og
magtfulde fest i vores liturgiske år, nemlig til Påske.
Den sidste fastetid var præget af pandemien, mens denne
fastetid desværre er præget af et endnu større onde:
Nemlig af krigen i Ukraine, som truer freden i Europa og i
hele verden. For tusinder og atter tusinder af ukrainere vil
dette være en ægte ’Udgang/Exodus’, og ikke blot en
liturgisk Udgang/Exodus. Vi er selvfølgelig alle kaldede til
at hjælpe dem i deres udgang, i deres vandring mod et
bedre liv.
Pave Frans har allerede opfordret os alle at gøre d. 2.
marts, askeonsdag, til en faste- og bededag for fred i
Ukraine og det er godt, men jeg tror at vi i hele denne
fastetid er kaldede til en endnu mere inderlig bøn, en
mere seriøs faste samt en større gavmildhed ved at dele
varerne med de nødlidende. Især med dem, der er ramt af
krigen. Så lad os bede for fred i Ukraine og i hele verden.
Lad os bede for omvendelse af Rusland og hele verden.
Verden søger at etablere fred i Ukraine gennem forhandlinger og forskellige sanktioner
mod Rusland samt andre foranstaltninger, og det er godt men det er ikke nok, for dette
er ikke bare en mands krig mod mennesket, men en dæmonisk krig mod
menneskeheden, så bøn og faste er nødvendig.
Lad os altså bede og faste, for Jesus selv sagde et sted at: „den slags dæmoner uddrives
kun ved bøn og faste“.
Må Fredens Dronning gå i forbøn for os og bevare verden fra krigens vanvid. Amen.
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:
2. marts: Askeonsdag.
6. marts: 1. søndag i fasten.
13. marts: 2. søndag i fasten.
20. marts: 3. søndag i fasten.
25. marts: Herrens bebudelse
27. marts: 4. søndag i fasten. OBS: Sommertid begynder!
Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:





Valget til menighedsrådet er d. 3. april 2022. D. 6. marts er sidste frist for at tjekke,
at man står på valglisten og sidste frist for ajourføring af valgliste. Kl. 16 samme dag
er sidste frist for opstilling af kandidater. Der er også mulighed for at brevstemme,
hvis et fysisk fremmøde d. 2. eller 3. april ikke er muligt. Valgstyrelsens formand,
Lisbeth Rütz, kan kontaktes på 30 51 70 54. Vi har også behov for flere hjælpere,
der kan assistere ved valghandlingen som tilforordnede. Meld dig gerne til
valgstyrelsen som frivillig!
Natten til den 13. februar 2022 døde pater August Ziggelaar SJ på sin ordens
plejehjem i ’Aqua Viva’ i Nijmegen i
Nederlandene. Næsten ti år er gået, siden
han forlod bispedømmet. Ved siden af sin
undervisningsvirksomhed og konkrete
pastorale aktiviteter var pater Ziggelaar
stærkt engageret i at fremme andagten og
kendskabet til Salige Niels Steensen.
Derudover videreførte pater Ziggelaar det
lille værk til støtte af missionen, som pater
Paul Keller havde grundlagt, og dets organ
’Fra Kirkens missionsmark’.
Han hvile i Guds barmhjertighed!

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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Caritas sælger traditionen tro påskelys op imod påske. Ved
højmessen fra 1. søndag i fasten vil der ved kirkekaffen i
menighedssalen være lagt lys frem i 2 størrelser, så menigheden kan
se hvordan de ser ud og efterfølgende bestille det antal de enkelte
medlemmer ønsker.
Man sender en mail til kd@katolsk.dk med navn og telefonnummer
samt det antal lys man ønsker eller man ringer på telefonnummer 33
55 60 09 mandag-torsdag 10-15.
Jeres Caritasrepræsentant Keld Dahlwad
Indlæg om det forestående menighedsrådsvalg v. Birte Mandrup Christensen
Til april er der valg til nyt menighedsråd. Vi trænger rigtig meget til yngre kræfter i
menighedsrådet. Jeg har en bøn: Overvej, ung som ældre, at afse en bid af jeres tid til
dette vigtige arbejde!
Et menighedsråds opgave er at være der for menigheden, i dens liv og vækst.
At støtte sognepræsten og formanden, og de, der arbejder med børnene, de unge, og de
ældre og drage omsorg for at dette skønne rum får lov at bestå i mange, mange år
endnu. Kort sagt; som levende lemmer af Kristi kirke skal vi gøre et arbejde for kirken!
Er du den, der vil give lidt af din tid til denne opgave, så tag en kandidatseddel der fås i
menighedssalen.
Lad os bede om Helligåndens vejledning for valget.
Information about the forthcoming election:
In April a new parochial church council will be elected. We need candidates, old as well as
young, for the upcoming election. We have a request for you all: "Consider giving a bit of
your precious time to this work that is both important and much needed, please!"
The ideal is that the council represents the members and each representative should care
for the community of our church. That is its life and its growth, it is to support the parish
priest and the chairman and last, but not least take care of this beautiful building, that it
may be an outward symbol of Catholic life in Vesterbro. To put it short:
"Be a living limb on the body of Christ, his church".
If you decide to sign up as a candidate, you will find the registration form in the parish
hall after mass.
Let us all pray that the Holy Spirit will be our guiding torch in this process.
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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Ændring af dato for kirkens ældreklub:
Bemærk, at kirkens KÆK-klub har udskudt deres møde fra tirsdag d. 1. marts til tirsdag d.
8. marts kl. 14.30 – 16.30 i menighedssalen.
Temaet er ”Kirkens historie gennem tiderne..” og emnet præsenteres af lektor Poul
Jørgensen fra Sankt Annæ menighed.

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
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/filippinsk – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse

