Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, juni 2022
Ord fra diakonen:
Sjældent behøver vi at lede efter noget at sige tak for. Om
aftenen, inden vi skal sove, kan vi sige tak for en god dag.
Vi kan være taknemmelig over, at kunne deltage i Kirkens
messer og dens mange fester. I juni måned kan vi glæde
os over pinsen, som jo er Kirkens fødselsdag og over
festen for apostlene Peter og Paulus. Hvad skulle Kirken
gøre uden dem? Men vi har jo også festen for Jesu
Allerhelligste Hjerte. En stor fest for hele Kirken, men
selvfølgelig også for os, som tilhører menigheden i Jesu
Hjerte Kirke.
Men at sige tak, er jo ikke altid lige nemt. "Vær altid
glade" siger Paulus, "og tak Gud hele tiden" (1. Thess 5,1618). Dette er kun muligt, hvis vi stoler på, at alt er et tegn
på Guds kærlighed. Også når livet føles tungt.
Når vi takker Gud, bliver vi løftet op til hans eget niveau.
Gud ordner alle livets tilskikkelser med kærlighed, og når
vi i taknemmelighed tager imod denne kærlighed, ser vi
på alt med hans eget blik. Selvom vor menneskelige
fornuft ofte kommer med indvendinger og klager, møder
Guds kærlighed os alligevel. Allerede når vi accepterer
Guds vilje, er vi åben for ham, og når vi derudover takker
for den, åbnes sluserne på vid gab, så Guds kærlighed frit kan strømme ind over os.
Taknemmeligheden giver os en dyb glæde og en stor frihed, og kærlighedens kraft fylder
os. At takke for noget, som føles ubehageligt og pinefuldt, kan være meget vanskeligt.
Men er det en gang lykkes os at komme over denne forhindring, vil vi kunne mærke, at
alt vil går lettere.
Taknemmeligheden udvider vort hjerte, den gør os lykkelig.
Diakon Ole
Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 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:
5. juni: Pinsedag
6. juni: 2. pinsedag. Almindelig messe kl. 17.
12. juni: Den Allerhelligste Treenigheds Fest
15. juni: Markering af helgenkåringen af Br. Charles de Foucauld. Se sidste side.
19. juni: Kristi Allerhelligste Legemes og Blods fest. Kollekt for Bonifatiuswerk.
24. juni: Jesu Allerhelligste Hjerte
26. juni: Peter og Paulus, apostle
Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 Den i januar aflyste økumeniske kirkevandring afvikles nu torsdag d. 9. juni kl. 18.30
med start i Skt. Pauls Kirke i Nyboder.
 Torsdag d. 16. juni er der Kristi Legems procession med procession i og omkring
Sankt Therese Kirke i Hellerup.
 14 unge mennesker modtog firmelsens sakramente ved en ceremoni i
Marmorkirken d. 4. juni v. biskop Czeslaw, hvor også unge fra Sankt Ansgars Kirke
og Sakramentskirken deltog.
 Jesu Hjerte Fest, som er vor menigheds titularfest, markeres om fredagen d. 24.
juni under aftenmessen kl. 17 med efterfølgende procession i menighedssalen.
 Efter ansøgning har menigheden nu modtaget fondsmidler, så istandsættelse og
moderniseringer af våbenhuse, højttaleranlæg, handicapfaciliteter mm. kan
iværksættes.
 Der er møde i pastoralrådet i Middelfart i weekenden d. 25. – 26. juni.

Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 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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Beretning fra Årsmøde i Caritas afholdt 29. april til 1. maj i Aalborg v. Keld Dahlwad
Som menighedens repræsentant i Caritas deltog jeg i Caritas årsmøde i Aalborg, som
også markerede organisationens 75 års jubilæum. De foregående to års møder var
blevet afviklet via Zoom på grund af Corona.
Fredag eftermiddag havde vi et supergodt oplæg om frivillighed og hvordan
menighederne kunne forsøge at motivere folk til at møde frem til diverse arrangementer
og frivillige opgaver.
Lørdag formiddag havde årsmødet besøg af Indenrigsminister Flemming Møller
Mortensen, som skulle holde årets tale. Ministeren holdt en meget engageret og
personlig tale, hvilket er kombineret med, at Flemming Møller Mortensen selv er
erklæret kristen og har den baggrund med i al hans handlen, såvel politisk som på det
personlige plan.
Flemming Møller Mortensen priste hans gode samarbejde med Generalsekretær Maria
Hammershøj og Caritas, hvilket har afstedkommet en øget bevilling til Caritas’ arbejder
fra den danske regering. Ligeledes var han begejstret over Caritas internationale format.
Caritas er den andenstørste NGO på verdensplan via Caritas internationalis og når langt
ud med sit hjælpearbejde, i modsætning til folkekirkens nødhjælp som er en national
hjælpeorganisation.
Lørdag eftermiddag var fuldt belagt med beretninger over Caritas egne initiativer på
national plan, ikke mindst Caritas lægeklinik, der tager sig af de mest sociale udsatte.
Klinikken er åbnet og stillet til rådighed for Caritas af den vietnamesiske læge Chi Le, der
dels har skrevet en bog om hendes liv som flygtning, dels i år blev indstillet til
initiativprisen fra Kristeligt Dagblad. Chi Le holdt et glimrende oplæg om hele hendes
vision for ideen bag klinikken som nu bliver drevet af frivillige i Caritas regi.
Søndag blev afslutning på årsmødet med en festlig messe i Sankt Mariæ Kirke, hvor p.
Jude Kulas bød Caritas velkommen til Aalborg. Herefter var der frokost og forskellige
festlige indslag i Sankt Mariæ skoles aula.
Biskop Czeslaw kunne desværre ikke i år være med på årsmødet, men han sendte os en
optaget videohilsen.
Mandag – Fredag: 17.00 Hverdagsmesser – Lørdag: 18.00 Messe på italiensk
Søndage: 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, juni 2022
Indbydelse til reception i anledning af Br. Charles de Foucaulds helgenkåring
Jesu Små Søstre indbyder alle i Jesu Hjerte menighed til at markere helgenkåringen af Br.
Charles de Foucauld, onsdag d. 15 juni. Ceremonien i Rom fandt sted d. 15. maj, så dette
markeres nu på månedsdagen i Jesu Hjerte Kirke under aftenmessen kl. 17 og derefter
med en reception i menighedssalen hvor søstrene vil forberede noget til bespisning i en
god "familiestemning”.
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: 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

