Jesu Hjerte menigheds nyhedsbrev, maj 2021
Ord fra sognepræsten:
Kære Troende.
Vi befinder os stadig i påsketiden, som minder os om Jesu
frelsende lidelse og død og endnu mere om hans
underfulde opstandelse såvel som hans åbenbarelser,
hvorved han bekræftede både sine disciples og vor tro på
hans og på vor opstandelse.
Foran ligger der endnu to store højtider, nemlig Kristi
Himmelfart og Pinse, der fuldender Jesu
påskemysterium.
Festen for Kristi Himmelfart, eller bedre begivenheden
Kristi Himmelfart åbner vejen til det umådelige for os,
dvs. helt til de himmelske højder, hvor Jesus, sand Gud,
men også sandt menneske, sidder ved Gud, den
almægtige Faders højre hånd.
Pinsefesten, eller bedre Pinsebegivenheden skænker os
nåden, der hjælper os til at tro på den opstandne Jesus,
men som tillige giver os mod og dristighed til at vidne om
Jesus Kristus i denne verden.
Kære troende. Vi er trådt ind i maj måned, der på en
særlig måde er helliget den salige Jomfru Maria - hun indtager en helt unik plads i
frelseshistorien. Maria er Jesu moder og Helligåndens brud. Hun er også vor moder og
et forbillede for alle troende, og derfor hjælper hun os til bedre at forstå og fordybe os i
påskemysteriet, altså mysteriet om Jesu død og opstandelse samt hans himmelfart,
såvel som mysteriet om Helligåndens virke i kirken og i vore hjerter.
Der findes mange Mariabønner, men den smukkeste og mest effektive er dog
Rosenkransen. Lad os derfor altid, men især i denne måned, henvende os til hende og
bede ikke blot for de kristne, men også for hele verden.
Lad os bede Rosenkransen!
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 – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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Liturgisk månedskalender – søndage og andre mærkedage:
2. maj: 5. søndag i påsken.
9. maj: 6. søndag i påsken.
13. maj: Kristi Himmelfart.
16. maj: 7. søndag i påsken.
23. maj: Pinsedag.
24. maj: 2. pinsedag. Messe kl. 17
30. maj: AFLYST ÅSEBAKKEVALFART
Udpluk fra menighedsrådets virke & aktuelle beskeder:
 I den kommende tid vil der blive igangsat flere arbejder i kirken. Som meddelt i
sidste nyhedsbrev kommer der aktivitet i klokketårnet, når opsætning af stiger, ny
belysning og reparation af kirkens klokker påbegyndes. Menigheden har afleveret
ansøgninger til bispedømmets fond, Hoffmanns Minde, for i alt 90.000 kr. til disse
og andre tiltag.
 De nye lempelser af corona-restiktionerne betyder, at der på ny kan synges til
højmesserne. Gældende fra søndag d. 9. maj kan der atter indbydes til kirkekaffe
efter højmessen kl. 11, når forsamlingsloftet løftes. Vi glæder os over, at kirkelivet
langsomt finder tilbage til sit tidligere niveau.
 Når menighedsrådet træder sammen efter nedlukningen, vil processen hen imod
ansættelse af ny organist efter sommerferien påbegyndes. Det har været længe
undervejs, men er blevet udskudt grundet restaureringsprojektet med kirkens
orgler, som også har haft forsinkelser og endnu ikke helt er tilendebragt.
 D. 12-13/6 er der indkaldt til Pastoralrådsmøde i Middelfart. Menighedsrådet
sender en repræsentant.
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 – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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 Sakramentskirken har meddelt, at de til næste undervisningssæson ønsker at
forberede de unge mennesker, der skal firmes, i egne rammer på Nørrebro. På det
seneste har undervisningen af de unge fra Jesu Hjerte og Sakraments været fælles.
 Bispedømmet har annonceret, at man ikke vil gennemføre sommerens valfarter til
Åsebakken og Øm grundet corona-restriktioner.

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 – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse
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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

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 – 18.00 Messe efter ekstraordinær form – 20.00 Aftenmesse

