
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, maj 2022  
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Ord fra diakonen:   

"Ræk din finger frem" 

At Gud har ofret sin eneste Søn for os mennesker er ikke 

en historisk begivenhed i den forstand, at den hører 

fortiden til og én gang for alle er afsluttet. Gud henviser 

ikke dem, der søger ham, til noget, han har gjort en gang 

for længe siden. Han ofrer sin Søn for hver og en i en evig 

tilstedeværelse. 

Faderens beslutning om at ofre sin Søn betyder, at Gud 

bragte ofret i går. Han gør det i dag og han vil gøre det i al 

evighed. 

Det mest lysende tegn på Guds bestandige given sig selv 

er eukaristien, som Kirken fejrer hver dag.  Dér er Guds 

offer nærværende. Dér stiller Gud sin Søn så fuldstændig 

til vores disposition, at vi får lov til at spise og drikke ham. 

Det må gøre ondt i Guds hjerte, når mennesker, efter de 

har modtaget ham i eukaristien, straks kan begynde at 

tvivle og sætte spørgsmålstegn ved, om de virkelig er 

elskede. Hvad mere skulle han kunne gøre for at bevise sin 

kærlighed? 

Da Jesus viser sig for den tvivlende Thomas (Joh. 20,24-

29), retter han sig helt efter Thomas' ønsker. Jesus underordner sig ham, stiller sig til 

hans disposition, gør sig selv til genstand for beskuelse. Thomas får lov til at røre ved 

ham, føle på ham, få bekræftet, at det er Jesus, som er hos ham. Jesus overgiver sig i 

Thomas' hænder, ligesom han i eukaristien overgiver sig i vore hænder. Så tit du vil, kan 

du tage imod Jesus, som fuldstændig værgeløs overgiver sig til os. 

Kan du tvivle på hans kærlighed? 

Diakon Ole 
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

1. maj: 3. søndag i påsken. Kirketælling. 

8. maj: 4. søndag i påsken. Kollekt til de præstestuderende.  

15. maj: 5. søndag i påsken. 

22. maj: 6. søndag i påsken. 

26. maj: Kristi Himmelfart 

29. maj: 7. søndag i påsken. Valfart til Aasebakken.  
 

Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 Resultatet af menighedsrådsvalget foreligger:   

1) Rasmus Kaare Frederiksen 55 stemmer                                                                                               

2) Maria Giuditta Rasmussen       46   

3) Carsten Günther                 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4) Jacob Hansen-Schwartz                  44                                                                                                                              

5) Ulf Becker                                          44                                                                                                                                                                                      

6) Maria Sundgaard Ertner                  36                                          

7) Sr. Agnes Deprez                              36                                                                                                                                                                                      

8) Ursula Ljungqvist    32                                                                                                                                                        

9) Ivan Jajcevic                                       26                                                                                                                                                                                                            

Suppleanterne bliver: 

1) Anna Siekerska                                     21                                                                                                             

2) Giovanni Pantuso                                 20 

3) Marie Storm      19 

4) Rosemarie Alonzo Christensen      5                        

På det konstituerende møde i menighedsrådet d. 19. april blev Rasmus Kaare 

Frederiksen valgt til formand. Carsten Günther er ny næstformand og Ulf Becker er 

rådets sekretær. Ursula Ljungqvist er delegeret til pastoralrådet, og Keld Dahlwad er 

Caritasrepræsentant.  
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Indlæg om den forestående orgelpræsentationskoncert i Jesu Hjerte Kirke 
  

Det er med stor glæde, at Jesu Hjerte Kirke 

mandag d. 23. maj kl. 19.30 kan invitere til 

orgelkoncert, hvor kirkens nyrenoverede 

hovedorgel samt det nybyggede kororgel vil blive 

præsenteret i deres fulde udfoldelse ved 

orgelprofessor ved Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium: Sven-Ingvart Mikkelsen.  

Kirkens hovedorgel har længe trængt til 

istandsættelse, og da orglet i høj grad er et 

vidunderligt instrument har Johan Otto 

Wroblewskis fond ydet en værdifuld støtte på 4,5 

millioner kr. til dette formål. Dette har betydet, 

at man har kunnet total istandsætte orglet og 

føre det tilbage med sine 24 stemmer i sin 

oprindelige form fra 1899. Derfor har man også fjernet det senere tilføjede rygpositiv, 

hvorfra tre af stemmerne er anvendt i det nye mindre kororgel, som er placeret på 

gulvet i kirken tæt ved alteret. Således har det også til slut også været nødvendigt at 

ordne pulpiturbalustraden ved hovedorglet. Orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn har 

stået for istandsættelsen samt bygningen af kororglet.  

Præsentationsprogrammet indledes på hovedorglet med den dansk-katolske komponist 

Peter Møllers orgelværk "Forvandling", som er tre fantastiske musikalske meditationer 

over bibeltekster. Herefter spilles på kororglet ligeledes Peter Møllers Partita ”Af 

dybsens nød” samt to postludier af H. Matthison-Hansen. Endelig afsluttes fra 

hovedorglet med H. Matthison-Hansen Fantasi over folkevisen ”Dronning Dagmar” samt 

César Francks skønne "Cantabile" og Choral No 3. 

Jeg har nu været organist i Jesu Hjerte Kirke i 8 måneder, og jeg glædes og forundres 

sammen med kirkens 10 sangere og den øvrige menighed stadig over rigdommen i 

orgelklangen til søndagens messer og andre tjenester.  Med præsentationskoncerten 

mandag d. 23/5 kl. 19.30 er der således lagt op til en usædvanlig musikalsk orgelfest, 

hvor de velklingende instrumenter, kirkens fremragende akustik og en af landets  
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dygtigste organister i en skøn forening vil lade musikken udfolde sig. Jeg vil opfordre alle 

interesserede til at kigge forbi og få en oplevelse. Der er gratis adgang. 

Klaus Munk-Nielsen 

 

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 
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