Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, april 2021
Ord fra sognepræsten:
Kære troende.
Med palmesøndag træder vi ind i en stor og hellig uge,
hvor kristne mindes og fejrer vor tros største og helligste
mysterium; Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse til vor
frelse.
Dette fejrer vi hver eneste søndag, ja ved hver eneste
messe, men i påskeugen udfoldes mysteriets enkelte
etaper, og vi drages på en helt særlig måde ind i
liturgiens sakramentale, aktualiserende "NU".
Påskeliturgien får derfor en speciel historisk karakter, idet
vi følger Jesus skridt for skridt fra indtoget i
Jerusalem (Palmesøndag) over den sidste nadver
(Skærtorsdag) og korsfæstelsen på Golgata (Langfredag)
til opstandelsen påskemorgen (Vigilien og Påskedag).
Påsken er kirkeårets højdepunkt, hvor liturgien udfolder
hele sin rigdom af symboler og taler til alle vore sanser.
Derfor bør man ikke nøjes med en enkelt del, men
prioritere at deltage i hele påskens liturgi.
I 40 dage har vi forberedt os på disse helligdage, og nu er
det tid at fejre dem. Nu er det tid til at fordybe os i disse mysterier, nu er det tid
gennem fejringen heraf at lade Jesus gribe ind i vore liv med sin frelsende påske-magt
på en ny og kraftfuld måde.
I år tilbydes vi en ny påske, en ny udgang, en ny overgang fra synden til nåden, fra
mørket til lyset, fra døden til livet og fra sorg til glæde. I år tilbydes vi et nyt forår, en ny
skabelse, en ny fødsel - en genfødsel.
Kære troende; lad os derfor fejre disse helligdage med levende tro, fast tillid og
taknemmelig kærlighed til lov og pris og ære for den opstandne Herre. Amen.
Glædelig påske!
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:
28. marts: Palmesøndag. Husk at stille uret til sommertid!
MESSER: EKSTRA MORGEN-MESSE KL. 9.30
HØJMESSE KL. 11
MESSE PÅ KROATISK KL. 14
MESSE PÅ ENGELSK KL. 16
MESSE EFTER EKSTRAORDINÆR FORM KL. 18
AFTENMESSE KL. 20
30. marts: I den stille uge, oliemesse i domkirken kl. 16.
1. april: Skærtorsdag
HØJMESSE KL. 17
2. april: Langfredag
HERRENS LIDELSES LITURGI KL. 15
3. april: Lørdag i den stille uge
Påskevigilie kl. 22
(Ingen reception i salen efter vigilien)
4. april: Påskedag
MESSER: EKSTRA MORGEN-MESSE KL. 9.30
HØJMESSE KL. 11
MESSE PÅ ITALIENSK KL. 12.30
MESSE PÅ KROATISK KL. 14
MESSE PÅ ENGELSK KL. 16
MESSE EFTER EKSTRAORDINÆR FORM KL. 18
AFTENMESSE KL. 20
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5. april: 2. påskedag, messe kl. 11. Ingen andre messer!
11. april: Guds Barmhjertigheds søndag
18. april: 3. søndag i påsken. Kirketælling
25. april: 4. søndag i påsken. Kollekt til de præstestuderende
Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 I gennem flere år har menighedsrådet med jævne mellemrum diskuteret
mulighederne for at få kirkens flotte korsvejsbilleder spredt ud i kirkerummet,
således at det på ny er muligt at kunne ’gå korsvejen’, så at sige. Indtil nu har de
14 billeder hængt i to blokke á hver 7 billeder i kirkens korsarme, hvor de gamle
skriftestole oprindeligt stod. Sagen har været diskuteret indgåede uden nogen
definitiv beslutning, da en sådan flytning også har betydning for, og indflydelse på,
hvordan det øvrige kirkeinventar harmonerer med hinanden. Den nylige ankomst
af det længe ventede kororgel har nødvendiggjort en ændring, og således vil
billederne i den kommende tid få nye placeringer I kirken. Vi tror, at omrokeringen
vil falde i menighedens smag, og vi indsamler gerne kommentarer desangående,
når vi får vænnet os til synet.
 Når der åbnes op for samfundets normale virke igen efter Corona-restiktionernes
ophør, håber vi på at kunne indbyde menigheden til et informationsmøde; det
såkaldte § 12møde. Det har været i støbeskeen siden februar 2020, men udsat lige
siden Danmark blev nedlukket i marts 2020. Nu kan det forhåbentlig være, at det
kan gennemføres når de almene aktiviteter såsom kirkekaffen genindføres på ny.
 I den kommende tid kommer vi til at savne lidt af den klokkeklang, der omslutter
nabolaget rundt om Jesu Hjerte Kirke. Det skyldes, at kirkens store klokke d. 21.
marts tabte sin knebel, som er den stang der giver klokken lyd, når maskinen
bringer klokken i bevægelse. Det er voldsomme kræfter der er på spil, når kirkens
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3 klokker er i svingninger. Den aktuelle klokke vejer 1650 kg. Vores klokkefirma har
hentet kneblen, og nu må vi se hvor omfangsrig reparationen er og ikke mindst;
hvor dyrt det bliver inden at lydbilledet i Stenosgade atter er komplet.

Den 50 kg. tunge knebel nedtages fra klokketårnet
 Menighedsrådets møde d. 15. marts blev desværre også udsat grundet de
nuværende corona-restiktioner. Der arbejdes på at få mest muligt af
sagsbehandlingen til at foregå over e-mail.
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Organist Klaus Munk-Nielsen gav en snigpremiere på kirkens nye kororgel ved festen for
Herrens Bebudelse d. 25. marts. Orglet fik pæne karakterer med på vejen.
På et senere tidspunkt bliver der indbudt til en offentlig koncert, hvor begge orgler
præsenteres nærmere og som samtidigt vil være afslutningen på det langvarige
restaureringsprojekt, hvor donationer fra Wroblewskis fond har gjort arbejdet muligt.
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Reportage fra Caritas årsmøde af Keld Dahlwad
Lørdag d. 13. marts deltog jeg som sognets repræsentant på Caritas Danmarks årsmøde
som i år foregik online på grund af Corona situationen. Vi må jo ikke samles mere end 5
personer, hvilket umuliggjorde årsmødet i fysisk forstand.
Kl. 12.30 sad vi alle parat til at begynde, skulle det vise sig, et godt og meget givende
møde, næsten helt uden tekniske problemer.
Mødet blev indledt med en smuk Taizé sang og derefter tog Generalsekretær Maria
Hammershøy ordet og lagde rammen for de enkelte punkter for mødet.
Biskoppen indledte med at byde deltagerne velkommen og efter en meget pædagogisk
gennemgang af regnskabet af økonomichef Karin Boisen og en meget fin beretning af
bestyrelsesformand/kvinde Christa Bonde præsenterede de enkelte
sognerepræsentanter sig for de øvrige. Det var rigtig godt at få navn og ansigt på de
øvrige og hvilken menighed de repræsenterede.
Herefter var der et kvarters pause hvorefter vi fik en meget udførlig beretning om
Caritas arbejde i Jordan og Syrien af Dolores Halpin Bachmann som er koordinater for
Syrien og Jordan. Dolores fortalte om de problemer og de vanskeligheder Caritas i dette
område møder og hvilken vanskeligheder Corona giver her. Og der var meget at berette
om, dog er den gennemgående tese, at man var dybt taknemmelig for Caritas’ indsats
fra de lokale og at det nytter at fortsætte med at støtte de lokale. Men det viste også at
det er vigtigt at vi som enkelt personer støtter op, så Caritas har midler til at støtte
deres mange projekter.
Så fulgte valg af en sognerepræsentant til bestyrelsen for Caritas og her var Ann-Lise
Aasedatter på valg. Hun ville gerne fortsætte og blev valgt uden modkandidater. Hun
kommer fra Viborg menigheden.
Derefter fik vi en præsentation fra tre forskellige menigheder om hvilke initiativer man
har taget for at brede kendskabet til Caritas og organisationens arbejde ud. Aarhus
menighed gjorde et fantastisk arbejde repræsenteret ved Michael Møller. Her
foretog/foretager man gade-indsamling på byens gågade, opretter påskebrunch o.s.v.
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Herefter fortalte menighedsrådsformand Marianne Larsen fra Sankt Albani menighed i
Odense om hvilke initiativer man generelt gjorde i Odense. Det var ikke så meget i
Caritas regi, men mere overordnet hvilke nye tiltag der var blevet foretaget på
menighedsplan efter at menigheden har fået en ny andenpræst. Som den tredje og
sidste fik vi et indblik i hvad sognerepræsentanten i Køge foretog sig. Hun havde blandt
andet lavet papirengle og bagt påskelam til salg for Caritas.
Afslutningsvis fik vi hilst på præsternes repræsentant i Caritas, P. Christian Noval, som
sad i Nuuk og kunne give os et lille online view ud over Nuuk bugten ligesom han gav os
alle en afsluttende velsignelse. P. Christian var på grund af situationen med Corona
”strandet” på Grønland og forventer først at være tilbage i Danmark til Påsken.
I anledningen af den forestående påske sælger Caritas nogle meget smukke påskelys
som kan ses på pastoralcenterets hjemmeside https://pastoral.dk/shop/?search=caritas
Her er Jesu Hjerte Kirkes medlemmer velkomne til at se hvilke lys de gerne vil købe og
man kan herefter sende mig en besked på kd@katolsk.dk om hvor mange og hvilke lys
man gerne vil købe, så tager jeg dem gerne med i kirken og afleverer dem i sakristiet så
kan I selv afhente dem dér. Lysene bedes betales via mobil pay: 61100. Man kan vælge
imellem tre forskellige slags i forskellige priskategorier:
1) Et rundt, påskeægsformet lys til 60 kr.
2) Et tyndere lys med årstal på til 80 kr.
3) Et tykt lys med lam til 100 kr.
Kontakt: kd@katolsk.dk
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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: Simon Peter Ssemakula
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: 4400 3120021907
Kirkens mobilepay: 55 05 68

Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev, bedes du skrive til jesuhjerte@katolsk.dk
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