Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, april 2022
Ord fra sognepræsten:
Kære troende. Foran os ligger de store fester, der minder
os om Guds kærlighed, der åbenbaredes i Jesu lidelse, død
og opstandelse til vor frelse. Det er godt at huske på Guds
kærlighed til os hver eneste dag, men det er ikke i sig selv
tilstrækkeligt for vort kristne liv.
Vi kristne ved, at Guds kærlighed først og fremmest er
Guds gratis og nåderige gave, men vi kristne, belært af
frelseshistorien om Moses, profeten Elias og mange
helgeners eksempel, ved også, at for at få en dybere og
stærkere oplevelse af Guds kærlighed og af Kristi sejr over
døden, er det nødvendigt at forberede sig godt til denne
højtid, at fejre den med en højtidelig liturgi i kirken,
hvilket vil sige i de troendes fællesskab.
Det er derfor, at Gud giver os denne fastetid, der rummer
mulighed for vor egen forberedelse til påske. Tredive dage
af fastetiden er allerede forbi, så hvordan går det med
jeres faste, bøn og kærlighedsgerninger? Har I gjort
fremskridt i den retning? Alt i alt tror jeg, at I allerede har
gjort mange ting til forberedelse af påsken, og det er godt,
men i de resterende 10-20 dage før påske har vi stadig en
ny mulighed for at gøre fremskridt i vore åndelige
forberedelser af påsken.
Måske har du brug for stilhed, for en bøn i fred og ro, du skal komme til skrifte, du bør
studere Guds ord i evangeliet og læse om Jesu liv, især om hans lidelse, død og
opstandelse. Det er også godt at tage rosenkransen i vore hænder og bede smertens
mysterier. Jesus kommer hver påske, og også i denne påske for at tænde nyt lys i vore
sjæle og vække vor tro til live, for at frigøre os fra syndens slaveri og give os et nyt liv og
deltagelse i hans guddommelige liv. Lad os med Marias hjælp færdiggøre vore åndelige
forberedelser til påske. 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:
3. april: 5. søndag i fasten. Valg til menighedsrådet.
7. april: Messe og bøn for fred i Ukraine. Celebrant er ukrainsk præst p. Vasyl Tykhovych
10. april: Palmesøndag
14. april: Skærtorsdag. Højmesse kl. 17.00
15. april: Langfredag. Liturgi kl. 15.00
16. april: Vigilie kl. 22.00
17. april: Påskedag
24. april: Guds barmhjertigheds søndag. Kirkekaffemøde om synoden.
Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 Der er valget til menighedsrådet er d. 2 og 3. april 2022. Du kan stemme:
Lørdag d. 2/4: 19.00-20.00
Søndag d. 3/4: 10.00-11.00, 12.00-13.00, 17.00-18.00, 19.00-20.00
 Regnskabet for 2021 er blevet udarbejdet, og det udviser et resultat, der kan tolkes
på flere måder. Der er overskud på bundlinjen, men regnskabet skal læses i sin
helhed, hvor menigheden har betalt sin andel på 10% af det samlede orgelprojekt i
kirken. Vi har derfor taget 400.000 kr. fra menighedens musikfond til dette formål.
I 2021 brugte vi penge på at få menighedssalen istandsat. Det var ganske tiltrængt.
Der opstod akutte skader på højttaleranlægget, der måtte udbedres. I år fortsættes
arbejdet med lyden i kirken, og der bør også ses på lysanlægget i kirken, der er
særdeles udtjent. Kirkens våbenhuse og forhal skal have en opgradering. Netop
derfor er det afgørende vigtigt, at vi alle bakker op om vor fælles kirke og holder
forfald fra døren og samtidigt efterlader nok skillinger i kassen til at der er råd til
sociale tiltag. Med Coronapandemien forhåbentligt bag os kan vi måske se frem til
et normalt kirkeår med flere aktiviteter, der kan samle os igen i kirkens rammer.
Det nye menighedsråd skal på kursus og sognekontoret har fået ny PC.
Der er tillige afsat midler til medarbejderfest og sommerudflugt i det nye år.
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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Budget 2021

Regnskab 2021

Budget 2022

INDTÆGTER
1
2

Kirkeskat

830.000,00

794.817,83

830.000,00

Kollekter og øvrige indtægter

293.000,00

387.366,55

307.000,00

3

Afgiftsfrie indtægter

72.000,00

888.643,17

67.000,00

Egne indtægter i alt

1.195.000,00

2.070.827,55

1.204.000,00

4

Tilskud fra fælleskassen

0,00

0,00

0,00

5

Tilskud fra ordenssamfund

0,00

0,00

0,00

Tilskud i alt

0,00

0,00

0,00

INDTÆGTER I ALT

1.195.000,00

2.070.827,55

1.204.000,00

6

15% solidaritetsbidrag

-40.000,00

-34.051,26

-40.000,00

7

Afgift til fælleskassen

-168.750,00

-165.809,11

-168.750,00

8

Afgift til præstelønninger

-281.250,00

-276.348,54

-281.250,00

9

Afregning af kollekter til andre formål

-30.000,00

-22.200,50

-30.000,00

-520.000,00

-498.409,41

-520.000,00

675.000,00

1.572.418,14

684.000,00

-395.000,00

-262.995,51

-317.000,00

-70.000,00

-1.418.138,35

-53.000,00

-120.000,00

-132.244,51

-114.000,00

13 Nyanskaffelser

-5.000,00

0,00

-45.000,00

14 Kultusudgifter

-35.000,00

-33.400,81

-28.000,00

15 Pastorale udgifter

-26.000,00

-11.684,54

-15.500,00

16 Kontorudgifter

-60.000,00

-68.810,40

-51.000,00

17 Kørsel- og transportudgifter

-10.000,00

-3.711,41

-10.000,00

18 Hensættelser

50.000,00

485.321,65

50.000,00

19 Øvrige udgifter

-2.000,00

-7.836,90

-2.500,00

-673.000,00

-1.453.500,78

-586.000,00

2.000,00

118.917,36

98.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

118.917,36

98.000,00

Afgift og bidrag i alt

NETTOINDTÆGTER I ALT

UDGIFTER
10 Bygninger
11 Vedligeholdelse
12 Lønninger

UDGIFTER I ALT

DRIFTSRESULTAT
NETTORESULTAT EJENDOMME

ÅRETS RESULTAT

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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Vi søger: Menighedsrådet søger en kyndig person, der kan være os behjælpelig med at
stå for bogføringen af kirkens regnskab. I dag betaler vi os fra denne opgave hos en
professionel bogholder på timebasis, og som en katolsk menighed er vi naturligvis
interesserede i at bruge vores sparsomme penge, hvor det giver mest menig for os.
Kan du se dig selv overtage denne opgave for en beskeden hyre, hører vi gerne fra dig.
Send gerne en mail til menighedsrådsformanden på rasmus@kaarefrederiksen.dk

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

