
 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, december 2022  

Man. 13.00 + 17.00, Tirs. 13.00 + 17.00, Ons. 17.00, Tors. 13.00 + 19.00,  Fre. 13.00 + 17.00 
Lørdag: 9.00 Messe på dansk – 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 

 

Ord fra diakonen: 

Adventstiden hænger uløseligt sammen med Jesu komme 

både nu og i de sidste tider. Kirken fornyer forventningen 

om Messias’ komme hvert år, når vi fejrer adventstidens 

liturgi. Ved at tage del i forberedelserne frem til 

Frelserens første komme, fornyes også vore 

forventninger om hans genkomst. 

Advent betyder altså Jesu første komme for mere end 

2000 år siden i stalden i Betlehem. Men Jesus kommer 

også her og nu midt i vor dagligdag. Jesus er i de fattige, i 

dem, som har det svært.  

Advent er en forberedelse og en venten på Jesu 

genkomst.  Men advent er også en venten og en glæde 

over den forestående jul - Jesu fødsel.  

 Jesu fødsel i Betlehem er det allervigtigste i julen. Men 

hvis vi ikke ser denne fødsel i sammenhæng med Ordets 

fødsel af Gud, vor Fader, går vi glip af det væsentlige. Da 

er der bare lidt stemningsfuld romantik tilbage: et yndigt 

barn, som måske i nogle få øjeblikke rører vort hjerte, 

men ikke i virkeligheden griber vort inderste. 

At Gud blev menneske er kristendommens største 

mysterium, det mest ubegribelige og ufattelige. 

Vi behøver ikke at vente på Jesu lidelse og død for at blive sikker på hans kærlighed. Der 

er en meget større afstand fra Guds kongetrone til stalden i Betlehem, end mellem 

Betlehem og Golgata. 

Og det mest utrolige skete, da Maria fødte det lille Jesusbarn. 

En fortsat god adventstid og en glædelig jul til jer alle. 

Ole 



 Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, december 2022  

Man. 13.00 + 17.00, Tirs. 13.00 + 17.00, Ons. 17.00, Tors. 13.00 + 19.00,  Fre. 13.00 + 17.00 
Lørdag: 9.00 Messe på dansk – 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 

 

Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:  

4. december: 2. søndag i advent  

8. december: Den salige Jomfru Marias uplettede undfangelse  

11. december: 3. søndag i advent 

18. december: 4. søndag i advent 

24. december:  

  Messe efter ekstraordinær form kl. 10 

  Messe på dansk kl. 15 (henvendt til børnefamilier) 

  Messe på italiensk kl. 17 

25. december:  

  Midnatsmesse kl. 24.  

  Højmesse kl. 11 

  Messe på kroatisk kl. 14 

  Messe på engelsk kl. 16 

  Messe efter ekstraordinær form kl. 18 

  Aftenmesse kl. 20 

26. december: 

  Messe kl. 11 (kun denne ene messe i dag) 

31. december: 

   Messe efter ekstraordinær form kl. 10 

  Taksigelsesmesse kl. 16 

  Messe på italiensk kl. 18 

1. januar falder på en søndag, og der er er derfor almindelig søndagsmesseorden. 
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Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:  

 

 Katolsk Lommebog for 2023 er udkommet og kan købes i sakristiet. Prisen er 150 
kr. 
 

 Kirken arrangerer julefrokost for sognets medlemmer, onsdag d. 14. december kl. 
12 – 16.30 i menighedssalen. Tilmeldingsliste er lagt frem i sakristiet, af hensyn til 
madindkøb. Egenbetalingen er 50 kr. pr. person.  
 

 Katolsk Menighedspleje arrangerer loppetorv med besøg af den hellige Nikolaus, 
søndag d. 4. december i menighedssalen og gymnastiksalen hos Mariendals 
Friskole. 
 

 Mandag d. 19. december kl.  20-21 får vi besøg af Koncertforeningens Kor, der 
afholder julekoncert i kirken.  
 

 P. Michael Hornbech-Madsen, der er sognets tilknyttede præst for den italienske 
gruppe, tilbyder nu en messe på dansk i kirken på hverdage kl. 13.00 til sognets 
medlemmer, der kunne have interesse i dette initiativ. Messerne læses mandag til 
fredag på hverdage, dog onsdag fraregnet.  
 

 En gruppe katolikker beder om at få indført messe senere på aftenen, så de også 
kan komme til messe efter arbejde. Det er aftalt, at vi begynder med en messe 
torsdag aften kl. 19.00 i stedet for kl. 17.00, og samtidig introducerer vi messe på 
dansk lørdag morgen kl. 9:00. 
Ændringerne trådte i kraft i november måned. 
 
Kirkens organist, Klaus Munk-Nielsen, informerer:  
Den 5. november dirigerede jeg Mozarts Requiem i Jesu Hjerte Kirke, og det var en 
stor glæde at opleve den store publikumsopbakning i form af en fyldt kirke og den 
skønne stemning i vores smukke kirke. Lørdag den 10 december kl. 15 dirigerer jeg 
et andet elsket værk ligeledes i Jesu Hjerte Kirke, når jeg sammen med 
Lillerødkorets 50 sangere og 20 musikere samt to vidunderlige solister vil fremføre  
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ca. en times uddrag af Händels Messias – værket der jo slutter med det berømte 
Halleluja-kor. Koncerten indledes med Stanfords Magnificat et Nunc dimittis, som 
er henholdsvis Marias og den gamle Simeons lovprisninger af Jesusbarnet, så der 
bliver rigelig mulighed for at komme i julestemning. Sopransolist er Sophie Thing-
Simonsen og bassolist er Simon Schelling, og der er i anledning af den forestående 
jul gratis adgang til koncerten.  
 

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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