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LAUPEUDEN RIEMUVUODEN PYHIINVAELLUS 

ROOMA 1.-6.3.2016 

 

Laupeuden riemuvuoden kunniaksi Pyhän Henrikin seurakunta 

järjestää keväällä 2016 lyhyen pyhiinvaelluksen Roomaan Paavi 

Franciscuksen kehotusta seuraten. 

Pyhiinvaelluksen päivämäärät ovat seuraavat: Lähtö tiistaina 

1. maaliskuuta 2016 klo 16.30 suoralla Finnairin lennolla Helsinki-

Vantaa lentoasemalta (Terminaali 2). Saavumme Roomaan klo 

18.55. 

Paluulento Roomasta lähtee sunnuntaina 6. maaliskuuta 2016 klo 19.55. Helsinkiin 

saavumme klo 00.20 yöllä. 

Roomassa majoitumme Birgittalaissisarten vieraskotiin osoitteessa Piazza Farnese 96, 

00186 Roma. Jos pyhiinvaeltajia on yli 35 henkeä, meillä on vielä 10 paikkaa Hotel Primaverassa. 

Molemmissa on yhden sekä kahden hengen huoneita ja kaikissa huoneissa on kylpyhuone. 

Pyhiinvaellus maksaa 850 €/henkilö, kun majoitus on kahden hengen huoneessa, ja 

880€/henkilö yhden hengen huoneessa.  

Ilmoittaudu pyhiinvaellukselle 5. joulukuuta mennessä. Paikkoja on 45 ja mukaan 

pääsevät ilmoittautuneet ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja riittää. 

Ilmoittautuminen tapahtuu sisar Barbaralle, sähköpostitse osoitteeseen 

sisar.barbara@gmail.com, tai puhelimitse numeroon 040 9644529. Ilmoittautumisen yhteydessä 

on annettava pyhiinvaeltajan etunimi ja sukunimi kuten passissa, puhelinnumero sekä 

sähköpostiosoite. Ilmoita myös haluatko asua yhden vai kahden hengen huoneessa. 

Matka maksetaan erissä tilille FI48 1014 3500 2455 80, tilinomistaja Marco Pasinato. 

Maksun yhteydessä viestikenttään oma nimi sekä merkintä ”Pyhiinvaellus Rooma 2016 

Laupeuden vuosi”. Maksuerät ovat seuraavat: ensimmäinen erä 250€ 10.12.2015 mennessä, 

toinen erä 250€ 15.1.2016 mennessä, ja kolmas erä 350€ (tai 380€, jos majoittuminen on yhden 

hengen huoneessa) 20.2.2016 mennessä. Hintaan sisältyy lentomatkat, oma bussi paikan päällä, 

kaikki alla olevan ohjelman vierailut, majoitus, aamiaiset ja illalliset sekä melkein kaikki lounaat.  

 Pyhiinvaelluksen ohjelmassa on keskiviikkona paavin yleisvastaanotto, vierailu ja 

messut Rooman neljässä basilikassa, käynti katakombeissa, Colosseumissa, Rooman 

historiallinen keskustassa sekä Sikstuksen kappelissa, messu paavin kanssa sunnuntaina 6.3. 

sekä laupeuden riemuvuoden pyhä ovi. Joka päivä on messu, ja muita hartaushetkiä kuten 

laudes, vesper tai ruusukko. 

Tarkempi ohjelma päivitetään seurakunnan nettisivuille mahdollisimman pian. Kirkkoherra antaa 

tarvittaessa lisätietoja, s-posti marco.pasinato@katolinen.fi tai puhelimitse numerossa 050 

5377775. 

 Tervetuloa! Toivottavasti matkamme voi olla laupeuden riemuvuoden aikana 

mahdollisuus syventyä uskoomme ja vahvistaa yhteyttä Jumalan laupeuteen.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Isä Marco Pasinato 

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherra 
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