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Rakkaat seurakuntalaiset,
 Toivottavasti kesä on mennyt hyvin 

ja olette voineet levätä Herrassa. Monia 
asioita on jo tapahtunut seurakunnas-
samme kesän aikana. Isä Juan, joka oli 
kanssamme vuoden verran, päätti palata 
kotihiippakuntaansa Espanjaan. Tänä ke-
sänä meillä oli myös ilo saada isä Marino 
vierailulle Suomeen. Henkilökohtaisesti 
on aina suuri ilo nähdä hänet ja viettää 
vähän aikaa hänen kanssaan. Hän on elä-
mässäni merkinnyt paljon, kuten varmasti 
monille teille. Jatkamme rukoilemista 
hänen puolestaan varmoina siitä, että 
hän pitää meitä kaikkia rukouksissaan. 
Toivotamme samalla tervetulleeksi uuden 
papin seurakuntaamme, isä Trin, joka on 
palannut Roomasta, missä hän oli kirjoit-
tamassa väitöskirjaansa.

Haluan jakaa kanssanne kokemuksen, 
jonka Herra lahjoitti kesän aikana. Heinä-
kuussa osallistuin 20 muun papin kanssa 
pitkälle pyhiinvaellukselle Pyhään maa-
han. Matka kesti 18 päivää. Se oli todella 
antoisa, ja latasi meitä hengellisesti tätä 
uutta vuotta varten. Mieleenpainuvinta 
oli, että monien kivien ja arkeologisten 
kohteiden keskellä kaikki julisti hiljaisesti 
yhtä ja samaa asiaa: Jeesus elää, hän on 
totisesti ylösnoussut, hän kulkee kans-
samme!

Toivoisin, että voisimme astua edessä 
olevaan vuoteen kantaen tätä varmuutta.  

Tulemme kohtaamaan monia asioita, 
vaikeuksiakin, mutta voimme olla varmo-
ja siitä, että Herra on jo valmistanut ne 
armolahjat, joiden avulla voimme pelkää-
mättä kohdata kaikki tulevat tapahtumat.

Yksi tärkeimmistä armolahjoista, joita 
Herra, kirkon ja paavimme kautta, on 
valmistamassa meille kaikille tänä vuon-
na, on erityinen laupeuden riemuvuosi, 
joka alkaa juhlallisesti 8. joulukuuta 
2015. Vietämme sitä katedraalissamme 
juhlallisella vietolla piispamme kanssa. 

Seuraavana sunnuntaina, 13. joulukuu-
ta, katedraalissamme avataan pyhä ovi, 
jota kutsutaan ”laupeuden oveksi”. Sen 
läpi olemme kaikki kutsutut kävelemään 
tunteaksemme Herran laupeuden koske-
tuksen elämässämme. Vuoden aikana yri-
tämme myös järjestää pyhiinvaelluksen 
Roomaan, jotta saisimme kokea voimak-
kaammin riemuvuoden tunnelman.

Riemuvuoden keskeiseen aiheeseen, 
laupeuteen, yhdistyy monia asioita, ja 
yksi niistä on käsitys oikeudenmukaisuu-
desta ja anteeksiannosta.

Raamatussa käsitellään kahdella eri 
tavalla lain rikkomista, rangaistusta ja 
oikeudenmukaisuuden palauttamista. 
Ihminen voi mennä tuomarin luokse 
vaatimaan oikeutta. Silloin rangaistus on 
välttämätön, ja sen tulee olla oikeassa 
suhteessa rikokseen. Jo toisessa Moo-
seksen kirjassa todetaan: ”annettakoon 
henki hengestä, silmä silmästä, hammas 
hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta” 
(2. Moos. 21:23-24). Tämä sääntö oli jo 
kehitystä silloisessa yhteiskunnassa: sillä 
haluttiin välttää se, että ihmiset kostaisi-
vat toisilleen vääryydet itse.

Raamatusta löydämme kuitenkin myös 
toisen tavan käsitellä syntiä. Tästä toi-
sesta tavasta käytetään heprean kielessä 
sanaa Rib, joka tarkoittaa ”kiistaa”. Jos 
joku on tehnyt toiselle pahaa, ei mennä 
tuomarin luo, vaan mennään etsimään 
syntistä ja asetetaan hänen eteensä hänen 
syntinsä. Tätä ei kuitenkaan tehdä siksi 
että halutaan syyttää tai rangaista, vaan 
koska toivotaan, että hän voisi ymmärtää, 
mitä on tehnyt, ja katua.

Tässä toisessa menetelmässä keskeinen 
asia ei ole rangaistus tai oikeudenmukai-
suuden tasapainon palauttaminen, vaan 
syntisen pelastaminen. Profeetta Hesekie-
lin kirjassa sanotaan: ”Näin sanoo Herra 
Jumala: ”Minäkö haluaisin, että jumala-

ton kuolee? Enkö ennemminkin halua, 
että hän kääntyy teiltään ja saa elää?” 
(Hes. 18:23). Ihmisen synnit asetetaan 
hänen eteensä, jotta katuvalle voitaisiin 
antaa anteeksi ja siten pelastaa hänet. 
Kun Herra asettaa Israelin kansan eteen 
sen synnit, Hän on jo antanut sille anteek-
si. Tässä ”kiistassa” se, jota vastaan on 
rikottu, menee rikkojan luokse – ei koska 
hän haluaa oikeutta, vaan koska hän halu-
aa pelastaa rikkojan.

Näin Jumala toimii meitä kohtaan. 
Monesti ajattelemme, että anteeksiannon 
paikka on synnin jälkeen, mutta sen si-
jaan Jumala on jo antanut meille anteeksi 
jopa ennen kuin erehdymme. Me olemme 
syntyneet Jumalan anteeksiannon alla. 
Koko meidän elämämme on Jumalan 
anteeksiannon suojassa.

Kuitenkin kuten kaikki lahjat, jos sitä 
ei vastaanoteta, se jää tehottomaksi. 
Kasvattaakseen luottamustamme Jumala 
on antanut kasvot tälle anteeksiannolle: 
poikansa Kristuksen. Katsoessamme 
Kristusta ristillä voimme nähdä, mitä syn-
timme ovat aiheuttaneet, mutta samalla 
näemme Jumalan ehdottoman rakkauden 
meitä kohtaan.

Toivottavasti tämä riemuvuoden koke-
mus voisi auttaa meitä kaikkia löytämään 
uudelleen anteeksiannon ilon, jotta voi-
simme etsiä sitä Herrasta, ja myös jakaa 
sitä toisillemme, niin että seurakuntamme 
voisi olla aidon ”laupeuden koti”.

          Rukoilkaa puolestani!

isä Marco

     
LECTIO DIVINA

Luemme yhdessä 
Jumalan sanaa 
mietiskellen ja 
rukoillen Pyhän 

Hengen opastuksella.  
Kokoonnumme Pyhän 
Henrikin kabinetissa 
klo 18-19 seuraavina 

torstaipäivinä: 
24.09., 22.10.,  19.11. 

ja 10.12.  Kaikki 
seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita 
(p. Henrikistä ja p. 

Mariasta).
     Järjestää: Silvia 

Bertozzi, ocv.

REMONTTITILI 

Marian patsaan restaurointia, 
suojakatoksen asentamista sekä 
liikkumisesteisille tarkoitetun 
kulkutien rakentamista varten 
on avattu remonttitili. Lah-
joituksia toivotaan tilille:

REMONTTITILI  
FI12 1745 3000 0929 59 
viitenumero: 3007
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Elokuu hemmotteli meitä kauniil-
la, aurinkoisilla ilmoilla, joista yksi 
kauneimmista osui juuri lauantaiksi 
15. elokuuta, jolloin juhlittiin sekä 
veli Gabriel Salmelan pappisvihki-
mystä että Neitsyt Marian taivaaseen 
ottamista.

Päivä alkoi aamuvarhain, jolloin 
Pyhän Henrikin katedraalilta lähti 
kolme bussia kohti Lohjan kaunista 
keskiaikaista Pyhän Laurin kirkkoa.

Iloisen mielialan vallitessa matka 
sujui nopeasti, Lohjalle saavuttiin 
hyvissä ajoin. Seurattiin  miten 
alttaria valmistettiin juhlaa varten, 

kuunneltiin kasvavaa puheensorinaa 
kun kirkko hiljalleen täyttyi läheisistä 
ja kaukaisista vieraista. Pappeja, sekä 
omia että vieraita, oli niin paljon, 
että tuttujenkin tunnistaminen kävi 
vaikeaksi.

Kaunis, juhlava messu huipentui 
kättenpäällepanemiseen, ja veli 
Gabrielista tuli toinen dominikaani-
pappi reformaation jälkeen, isä Martti 
Voutilainen oli ensimmäinen. Suuri 
ilo täytti katsojien sydämet, moni 
rukoili mielessään siunausta uudelle 
papille.

 Tapahtuma oli juhlallinen ja harras, 

mutta myös iloinen ja riemukas. Sekä 
viralliset että ”virattomat” kamerat 
räpsyivät, ehtoollisjonot olivat pit-
kiä, vaikka jakajia olikin eri puolilla 
kirkkoa. Ainoa haittapuoli messussa 
oli rukouksen hankaluus, miten lä-
hestulkoon mahdotonta oli polvistua 
kapeissa luterilaisissa penkeissä! 
Onneksi usko ja hartaus ei ole kiinni 
polvien mustelmista!

Messun jälkeen matka jatkui kohti 
Stellistä, Stella Marista, jossa nyt oli-
vat uudet ihmiset järjestäjinä. Kaiken 
kruunasi todella ihmeellisen loistava 
sää, joka lämmitti sekä sydämet että 
nahat. Lapset kirmailivat vihreällä 
nurmella, jolla käyskentelevät valko-
pukuiset dominikaanit, vieraat Rans-
kasta ja Pohjoismaista, näkyivät kuin 
kynttilät. Meille tutut veljet Gabriel ja 
Marie-Augustin, vierailevat veli Arne 
Fjeldt Oslosta, provinsiaali Pariisista, 
Pascal-Rene Lung ja Paul-Dominique 
Masiclat Ruotsista, ja monet muut, 
myös 94-vuotias pére Jean Paillard 
joka vain harvoin joutui turvautu-
maan rollaattoriin. Kun tapasin hänet 
sitten sunnuntaina Henrikissä, hän 
kertoi kirjoittavansa parastaikaa uutta 
kirjaa.

Koska kaikki järjestäjät olivat 
uusia, oli myös ohjelmaa muokattu 
uuteen uskoon. Eniten kaivattiin pe-
rinteistä Maria-hartautta kulkueineen 
ja toivottiin, että se jatkossa palaisi 
entiselle paikalleen. Nyt se pidettiin 

kappelissa ja tieto jäi monelta kuu-
lematta.

Kaikki olivat kuitenkin tyytyväisiä, 
uudet ihmiset tekevät aina muutoksia 
ja jotakin vanhaa katoaa. Helteisen 
päivän innoittamana jotkut ideoivat jo 
hilpeätä hiippakuntapiknikkiä, mak-
karan käristystä, muurinpohjalettuja, 
maukasta salaattia, runsaasti kahvia, 
kaikkea useammassa pisteessä, mes-
su ja Marian kulkue...

	 	 ◆◆◆		Tuula Luoma

HIIPPAKUNNAN SUURI JUHLA
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“Elämä on niin kuin pyhiinvaellus.” 
Näiden sanojen saattamina aloitimme 
matkamme Helsinki-Vantaan lento-
kentältä sunnuntaina, 20. kesäkuuta. 
Edessä oli viikon mittainen vierailu 
Italiaan. Meitä kolmeakymmentäkuutta 
nuorta olivat paimentamassa isät Marco, 
Matthew ja Federico, sisar Barbara sekä 
seurakuntalaiset Tina ja Fiore. 

Italian matka oli ensimmäinen pi-
dempi pyhiinvaellukseni. Jälkeenpäin 
ajateltuna en silloin lentokentällä yhtään 
osannut odottaa, mitä oli tulossa. Seuraa-
van viikon aikana tulisin huomaamaan, 
että pyhiinvaeltaminen on sekä paljon 
hienompaa että vaikeampaa kuin ku-
vittelin.

Pyhiinvaelluksessa, kuten elämässä, 
voi tulla myös vaikeuksia ja takaiskuja. 
Sen saimme kokea jo ensimmäisenä 
päivänä, kun huomasimme Torinoon 
saavuttuamme, ettei busseja näkynyt 
missään. Suomen kylmään kesään tot-
tunut ryhmämme sai patikoida Italian 
auringon alla pitkän tovin – vesipullot 
tyhjenivät hetkessä! Osa meistä, itseni 
mukaan lukien, joutui matkan aikana 
kohtaamaan myös muita, henkilökoh-

taisempia haasteita. Ryhmäläiset ja 
erityisesti ohjaajat olivat kuitenkin aina 
auttamassa ja tukemassa. Iso kiitos heille 
ja muille matkan järjestäjille, jotka teki-
vät matkastamme niin sujuvan.

Torinossa saimme kuulla monista 
pyhimyksistä, jotka olivat eläneet kau-
pungissa viimeisten vuosisatojen aikana. 
Saimme myös osallistua paavin pitämään 
messuun ja nuorten tapaamiseen, sekä 
tietenkin käydä katsomassa Torinon 
pyhää käärinliinaa, joka oli matkamme 
keskeisin kohde. Meille puhuttiin näiden 
päivien aikana paljon rakkaudesta. Don 
Boscon perustama poikien keskus ja 
Cottolengon talo sairaille ja vammaisille 
olivat konkreettisia esimerkkejä paitsi 
lähimmäisenrakkaudesta, myös Juma-
lan rakkaudesta ja huolenpidosta meitä 
kohtaan, sillä keskusten perustamiseen 
ja ylläpitoon liittyi useita pieniä ihmeitä, 
Jumalan kaitselmusta. Käärinliina taas 
osoitti uskomattoman konkreettisesti 
Jumalan itsensä uhraavan rakkauden 
meitä syntisiä ihmisiä kohtaan.

Toinen pyhiinvaelluksen mieleenpai-
nuvin kokemus tuli täytenä yllätyksenä. 
Ennen matkaa La Vernan pyhäkön nimi 

ei merkinnyt minulle mitään ja pyhä 
Fransiskus oli muutenkin jäänyt aika 
tuntemattomaksi. Vierailusta La Vernan 
fransiskaaniluostariin kehkeytyi kuiten-
kin yksi matkan hienoimmista päivistä. 
Se Fransiskus, johon sain siellä tutustua, 
paljastui hyvin erilaiseksi – ja paljon 
kiehtovammaksi – kuin olin kuvitellut. 

Kauneus heijastaa Jumalan pyhyyttä. 
Tämän vuoksi meidän vietiin Firenzeen, 
jossa saimme nähdä lukemattomia taide-
aarteita ja upeaa arkkitehtuuria. Se tai-
teen tulva, joka meitä Firenzessä odotti, 
oli ällistyttävä. Tauluja, joita Helsingissä 
olisi voinut jäädä ihastelemaan pitkäksi 
aikaa, oli jokaisessa kirkossa kymmenit-
täin, eikä kaikkien eteen ehtinyt pysähtyä 
edes hetkeksi. Melkein heti tuli selväksi: 
tänne pitää joskus palata. 

Pyhiinvaelluksella keskeiseksi muo-

dostui Jumalan kohtaaminen ja hänen 
tahtonsa kuulosteleminen kaiken sen 
kautta, mitä koimme. Matkan lukuisat 
hengelliset kohteet, keskustelut pappi-
en ja ryhmäläisten kanssa, päivittäiset 
aamurukoukset ja messut, saarnat ja 
ripittäytymismahdollisuudet tukivat 
vuoropuhelua Jumalan kanssa. Kii-
reentäytteisestä ohjelmasta huolimatta 
matkalta jäi olo, että oli tullut mietittyä 
paljon asioita. Jotkut mieleen nousseet 
kysymykset saattavat saada vastauksen 
vasta seuraavalta pyhiinvaellukselta.

	 	 ◆◆◆	Anita Geritz

Kokemuksia 
pyhiinvaelluksesta
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Elokuun ensimmäinen sunnuntai 
oli meille tärkeä päivä. Silloin Py-
hän Henrikin katedraalissa kastettiin 
tyttäremme Ester. Olimme kutsuneet 
tilaisuuteen sukulaisia ja ystäviämme. 
Kasteen ajankohta osui juuri sopivas-
ti isä Marinon Suomessa käynnin 
aikaan. Meistä oli hienoa saada isä 
Marino kastamaan tyttäremme, sillä 
viisi vuotta aikaisemmin hän oli vih-
kinyt meidät avioliittoon. 

Tuolloin avioliittoon vihkimisessä 
sanoimme ”kyllä” myös perheeseem-
me syntyville lapsille. Kului kuiten-
kin monta vuotta, eikä lapsia tullut. 
Näin jälkikäteen tuntuu siltä, että Ju-
mala antoi tuona aikana meille mah-
dollisuuden kasvaa uskossa. Olimme 
lopulta valmiita hyväksymään, että 
ehkä Jumalalla oli meille jokin muu 

suunnitelma, vaikka samalla sydä-
messämme toivoimme lasta. Tie-
dämme, että moni seurakuntalainen 
rukoili tuona aikana puolestamme. 
Roomaan tekemämme ensimmäisen 
yhteisen pyhiinvaelluksen jälkeen 
Jumala vastasi näihin rukouksiin.

Pitkän odotuksemme jälkeen olim-
me erityisen iloisia ja kiitollisia 
saattaessamme kuukauden ikäistä 
lastamme kasteessa tapahtuvaan 
uudestisyntymiseen. Liturgian kulku 
eteni luonnollisesti kirkon sisään-
käynnistä kohti alttaria. Isä Marino 
kertoi jokaisen toimituksen kohdalla 
kasteen symbolien merkityksestä ja 
tradition taustoista. Moni ei-katoli-
lainen juhlavieras kiitteli tilaisuuden 
jälkeen, kuinka mielenkiintoista oli 
ollut kuulla selitettävän kasteen eri 

osat. Myös Ester tuntui kuuntelevan 
tarkkaavaisesti isä Marinon sanoja! 
Kaste on todella kaunis liturginen 
vietto, jossa meidät liitetään Kirk-
koon, Jumalan lasten valtakuntaan. 
Kasteen soisi jokaiselle ihmiselle. 
Itse katolisuuteen kääntyneinä pi-
dämme lastamme etuoikeutettuna, 

kun hänet on otettu katolisen kirkon 
yhteyteen jo aivan pienenä.

Meistä tuntuu, että kaikki läsnäoli-
jat saivat hengen ravintoa yhdessä 
kokemastamme sakramentista. Kiitos 
Jumalalle!

						◆◆◆	 Antti & Miira Kuhlberg
 

Tyttäremme Ester  sai kasteen

FRANSISKAANI-
MAALLIKOT

Kaikille avoimet illat Marian kirkon seur-
akuntasalissa jatkuvat klo 16 joka kuukauden 
toinen tiistai. Syksyn ohjelma:

8.9    Isä Matthew Azzopardi, ryhmän uusi 
moderaattori, esittäytyy ja kertoo neokate-
kumenaaleista.

13.10  Isä Gianni Agreva CP Stella Marik-
sesta kertoo passionisteista ja heidän  hengel-
lisyydestään.

24.10  lauantaina hiljentymispäivä Marian 
seurakuntasalissa isä Matthew  Azzopardin 
johdolla, lisätietoja myöhemmin.

10.11  Elias Hämäläinen kertoo paavi 
Franciscuksen kehotuskirjeestä Evangelii-
gaudium.

8.12   Marko Pitkäniemi kertoo Neitsyt 
Mariasta.

MAALLIKKO-
DOMINIKAANIT

jatkavat Katekismuksen tutkimista Studi-
um Catholicumissa, vuorossa osa Kristilliset 
rukoukset, kokous kestää klo 14.00-15.50 
ja päättyy yhteiseen vesperiin. Ensimmäiset 
päivät ovat lauantait 26.9 ja 24.10.

Muista päivistä päätetään syyskuun 
tapaamisessa.

ACADEMICUM 
CATHOLICUMIN

mielenkiintoiset esitelmäillat keskittyvät 
syyskaudella Vatikaanin II kirkolliskokouk-
sen historiaan ja sen vaikutuksiin. Joulukuun 
8. päivänä tulee kuluneeksi 50 vuotta kirkol-
liskokouksen päättymisestä.

To 17.9   veli Gabriel Salmela OP: Va-
tikaani I:n ja Vatikaani II:n välinen suhde 
(suomeksi).

To 15.10  TT Pauli Annala: Uuden teo-
logian (la nouvelle théologie) ohjelma ja 
Vaticanum Secundum (suomeksi).

To 19.11  TT Mikko Ketola: Konsiilin 
vastaanotto Suomessa (suomeksi).

To 10.12  TD Sven-Olav Back: Exegetiska 
synpunkter på Lumen Gentium (ruotsiksi, 
på svenska).

Luennot alkavat klo 19, ovet avataan 
18.30. Osoite Studium Catholicum, Ri-
tarikatu 3b A, 3. krs. Luennon jälkeen pieni 
kahvitarjoilu. 

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU   tiistai, torstai                 07.30
ILTAMESSU       maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai 18.00

KESKIVIIKKO ruusukkorukous                 17.30
PERJANTAI    adoraatio                  17.30
LAUANTAI      vesper                  17.40

Tilaisuus ripittäytymiseen 17.00-17.45 ja sunnuntaisin ennen messuja,
tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA

SU  20.09  KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI
               09.30  messu latinaksi
               11.00  päämessu
               12.30  ruotsinkielinen messu
               15.00  messu Porvoossa
               18.00  iltamessu

MA   21.09  pyhä APOSTOLI JA EVANKELISTA  
  MATTEUS, juhla
KE   23.09  pyhä Pio Pietrelcinalainen, mp
TO   24.09  kaikki Pohjolan pyhät, mp
LA    26.09  pyhät Kosmas ja Damianos, marttyyrit

SU   27.09  KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               11.00  messu Tapanilassa
               12.30  messu italiaksi
               18.00  iltamessu

MA  28.09  pyhä Wenceslaus, marttyyri, tai
                pyhä Lorenzo Ruiz seuralaisineen,  
   marttyyrit
TI    29.09  pyhät ARKKIENKELIT MIKAEL,  
   GABRIEL JA RAFAEL, juhla
KE   30.09  pyhä Hieronymus, pappi ja   
    kirkonopettaja, mp
TO   01.10  pyhä Jeesus-lapsen Teresa, neitsyt ja  
    kirkonopettaja, mp
PE   02.10  pyhät suojelusenkelit, mp

SU   04.10  KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               13.00  gregoriaaninen messu
               16.30  messu espanjaksi
               18.00  iltamessu

TI    06.10  pyhä Bruno, pappi
KE   07.10  pyhä BIRGITTA, sääntökuntalainen,  
   Ruotsin ja koko Euroopan
     suojelija, juhla
TO   08.10  ruusukkorukouksen Neitsyt Maria, mp

PE   09.10  pyhä Dionysios, piispa seuralaisineen,   
   marttyyrit, tai
                   pyhä Giovanni Leonardi, pappi

SU   11.10  KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               11.00  messu Tapanilassa
               12.30  perhemessu
               18.00  iltamessu

KE   14.10  pyhä Callixtus I, paavi ja marttyyri
TO   15.10  pyhä Jeesuksen Teresa, neitsyt ja   
   kirkonopettaja, mp
PE   16.10  pyhä Hedvig, sääntökuntalainen, tai
                   pyhä Margareta Maria Alacoque,neitsyt
LA   17.10   pyhä Ignatios Antiokialainen, piispa ja   
    marttyyri, mp
                   Seurakuntaretretti seurakuntasalissa.

SU   18.10  KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI   
    (lähetyssunnuntai)
               09.30  messu latinaksi
               11.00  päämessu
               12.30  ruotsinkielinen messu
               15.00  messu Porvoossa
               18.00  iltamessu
Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.

MA  19.10   pyhät Jean de Brébeuf ja Isaac   
    Jogues, papit seuralaisineen,
                   marttyyrit, tai Ristin Paavali, pappi
TO   22.10  pyhä Johannes Paavali II, paavi
PE   23.10  pyhä Johannes Capestranolainen,   
    pappi
LA   24.10  pyhä Antonio Maria Claret, piispa

SU   25.10  KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               11.00  messu Tapanilassa
               12.30  messu italiaksi
               18.00  iltamessu

KE   28.10  pyhät APOSTOLIT SIMON JA  
   JUUDAS, juhla

LA   31.10  KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN  
   USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ, 
   vainajien päivä
               11.00  juhlallinen messu  
  poisnukkuneiden puolesta
               13.00  rukoushetki   
  hautausmaalla
               18.00  iltamessu

SU   01.11  KAIKKIEN PYHIEN JUHLA,   
   pyhäinpäivä, juhlapyhä
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               13.00  gregoriaaninen messu
               16.30  messu espanjaksi
               18.00  iltamessu

TI    03.11  pyhä Martino de Porres,   
  sääntökuntalainen
KE  04.11  pyhä Carlo Borromeo, piispa, mp

SU  08.11  KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               11.00  messu Tapanilassa
               12.30  perhemessu
               18.00  iltamessu

MA 09.11   LATERAANIKIRKON VIHKIMINEN,  
    juhla
TI   10.11   pyhä Leo Suuri, paavi ja   
   kirkonopettaja, mp
KE  11.11   pyhä Martinus Toursilainen, piispa, mp
TO  12.11   pyhä Josafat, piispa ja marttyyri, mp

SU  15.11   KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI
               09.30  messu latinaksi
               11.00  päämessu
               12.30  messu ruotsiksi
               15.00  messu Porvoossa
               18.00  iltamessu
Pyhän Isän päivä. Kolehti Pyhän istuimen hyväksi.

MA 16.11    Skotlannin pyhä Margareta tai pyhä  
    Gertrud, neitsyt
TI   17.11    Unkarin pyhä Elisabet,   
    sääntökuntalainen, mp
KE  18.11   pyhien Pietarin ja Paavalin basilikojen  
   vihkiminen

SU  22.11  KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS,   
 juhlapyhä
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               11.00  messu Tapanilassa
               12.30  messu italiaksi
               18.00  iltamessu

MA  23.11  pyhä Clemens I, paavi ja marttyyri, tai   
  pyhä Columbanus, apotti
TI    24.11  pyhä Andreas Dung-Lac, pappi   
  seuralaisineen, marttyyrit, mp
KE   25.11  pyhä Katariina Aleksandrialainen,   
  neitsyt ja marttyyri, tai
                  autuas Niels Steensen, piispa

SU  29.11  ADVENTIN 1. SUNNUNTAI
                         09.30  messu englanniksi
                          11.00  päämessu
                          16.00  tagaloginkielinen messu
                            18.00  iltamessu

MA   30.11  pyhä APOSTOLI ANDREAS, juhla
TO   03.12  pyhä Francisco Xavier, pappi, mp
PE   04.12  pyhä Johannes Damaskolainen, pappi   
    ja kirkonopettaja

SU   06.12  ADVENTIN 2. SUNNUNTAI 
   (Suomen itsenäisyyspäivä)
               09.30  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               13.00  gregoriaaninen messu
               16.30  messu espanjaksi
               18.00  iltamessu

TI    08.12  AUTUAAN NEITSYT MARIAN   
                  PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN, 
   juhlapyhä
               18.00  piispanmessu,   
                            riemuvuosi alkaa
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 KOTEIHIN  ja KIRKKOIHIN 
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit

Seimet, pinssit
adventtikalenterit, kynttilät, kyntteliköt

 LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI
 

TRIMEERI OY
Eerikink.12 00100 Helsinki

puh. 09-640916,fax 09-640916
 trimeeri@trimeeri.fi

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

ART-SET OY
Karjalankatu 2, puh 040 590 55 99 

00520 HELSINKI

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM

Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39

SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 05.09.2015

Kastettuja

Lumi Rosa-Maria Tervo
Vivia Elli Marcela Kankare
Samuel Bartolomeo Lantermino
Boris Gustavo Cabral Reinikainen
Arthur Amadeo Vainio
Matias Andreas Harkivi
Adele Sofia Iacono
Anna Elisabet Pekkarinen
Daniel Anthony Löfving
Matti Santiago Sopelana
Luis Nua
Stella Sofia Tambila 
Daniel Confucious
Milla Maria Timonen
Isabella Anna Sofia Olivari
Kamsiyoch im Veni ta  –Clare t 
Onwutalobi
Benjamin Hickey Fin
Ester Maria Renata Kuhlberg
Matilda Lilli Maria Tuomela
Urminico VI Baronda
Ingrid Evelin Boglaru
Afriyie Naomi Mensah- Abrampah
Felix Tuure Abraham Ukkola
Chloe Masah Zeyeum
Eero Leonardo Abreu Väisänen
Gadiano Atro

Avioliitton vihittyjä

Trong Ha ja Hoang Sandy Le
Kinh Kha Nguyen ja Thi Ngoc Le
Chan Binh Tieu ja Thi Ngoc Mai 
Nguyen 
Bernardo Clementino ja Emma Marja 

Kanerva Luode
Antti Johannes Oinonen ja Arla 
Henrietta Toivonen
Joseph Plareh ja Shay Ma
Jaakko Johannes Leskelä ja Mariia 
Timea Hyökki
Felix Christian Roth ja Martina 
Charlotte Peterson-Jessen
Peters Fofang ja Yvette Fondzeyuf 
Roman Chlada ja Anna-Maaria 
Oramo
Erkki Juhani Sysimetsä  ja Kukka-
Maaria Laine
Jon Korhonen ja Janna-Mar i 
Hurmerinta 

Vahvistettuja
 
Amanda Barbosa Pires Ferreira 
Nicholas Mikko William Bergius
Clarissa Boakai
Jonhatan Bondad
Joshua Bondad
Thuy Linh Chu
Ana Dujmovic
Jack Emil Arthur Earl
Isabella Maria Haaja
Hanna Maria Elisabet  Halme 
John Nicolas  Hokkanen
Cameron Kaleva Anthony  Hoppu 
Kerim Kadyrov
Afriyie Naomi Mensah-Abrampah
Julia Caterina Miettunen 
Ailin Palokangas
Xiya Palokangas
Emma Paula Prantner
Jon Kasper Reikko
Christian Ari Roc

Francesco Ricci
Rebecca Ricci
Santiago Mary Angelina
Paw Oo Shar Ah 
Niño Vasquez
Lucas Sebastian Jeremias Ylén
Laeticia  Katri Söderman-De la 
Torre 
Mimosa Miuccio
Alberto  Ferraro 
Magda Helena Svetlana Baczynski
Eric Pauli Petteri Banzuzi
Beata Roseanna Maria Breukers 
Edcel John Castro
Catherine Isabel Gallego
Rosemarie May Veloso
Sarah Sabri Matti Hadaya
Ester Pironato
Isacco Pironato
Mikael Ilmari Raiskio
Daniela Maria Roslund 
Sebastian Michael  Roslund 
Sophia Andrea  Tataje 
Romeo Antonio Toivonen
Wakisank Ukelo 
Regina Tua Epah

Herrassa poisnukkuneita

Aune Sylvia Kertulla
Rene Auguste Gross-Coissy
Arvi Matias Mustonen
Geraldine Avenido 

ISÄ MARINON 
VIERAILU

Tänäkin vuonna meillä oli 
ilo saada isä Marino vierailulle 
Suomeen ja erityisesti Hen-
rikin seurakuntaan. Kiitämme 
lämpimästi isä Marinoa hänen 
vierailustaan, ja toivomme, 
että hän voisi ensi vuonna tulla 
uudelleen Suomeen. 

Kiitos!
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LASTEN KERHO KUUKAUSITTAIN 
4-6-vuotiaat  lapset ovat tervetulleita joka kuukauden toinen sunnuntai kello 10.30-13.00 

lasten kerhoon leikkimään, askartelemaan ja rukoilemaan yhdessä
Pyhän Marian lastentarhan tiloihin, 
seurakuntasalin alakertaan, 
 Puistokatu 1 A  

MESSU TAPANILASSA
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan 

papit viettävät tulevana syksynä säännöllis-
esti pyhää messua Tapanilan kirkossa (osoite 
Veljestentie 6, Helsinki) kuukauden toisena 
ja neljäntenä sunnuntaina. Messuajat siellä 
ovat seuraavat: 

su 13.09.2015 klo 11 
su 27.09.2015 klo 11 
su 11.10.2015 klo 11
su 25.10.2015 klo 11
su 08.11.2015 klo 11
su 22.11.2015 klo 11
su 13.12.2015 klo 11 
su 27.12.2015 klo 11
Jos sinulla on mahdollisuus osallistua mes-

sun järjestelyihin omalla panoksellasi esim. 
liturgian, musiikin tai kahvinkeiton järjest-
elyjen osalta, ota yhteys kirkkoherraan.

Edeltävänä maanantaina klo 16 – 18 on 
lastenkerho 4-10 –vuotiaille lapsille samoin 
Tapanilan kirkolla. Kerholaiset pyydetään 
ilmoittamaan etukäteen Juho Kyntäjälle 
(juho.kyntaja@live.fi).

Messua ei 24.5.2015 jälkeen enää vietetä 
Tikkurilan ortodoksisessa kirkossa.

KIRKON PATSAIDEN 
RESTAUROINTI

Joudumme restauroimaan kirkkomme 
fasadin patsaat kevätpuolella, koska niistä 
puuttuu osia ja ne täytyy entistää. Remonttia 
voi tukea lahjoittamalla remonttitilille 

FI 121745 3000 0929 59, viite 2008.

KATEKEESI AIKUISILLE
Tiistaina 22. syyskuuta alkaa Henriki-

ssä Neokatekumenaalisen tien järjestämä 
katekeesi aikuisille. Katekeesit pidetään 
tiistaisin ja torstaisin klo 19.00 alkaen  seur-
akuntasalissa, ja ne on tarkoitettu nuorille 
ja aikuisille. 

Lisätietoja isä Marcolta, 050 5377775. 
Tervetuloa!

NUORTEN LECTIO DIVINA
Nuorille tarkoitettu raamatuntutkinta 

jatkuu kesän jälkeen. Seuraava kerta on 
lauantaina 5. syyskuuta klo 11.00 Henrikin 
seurakuntasalissa.  Muut kerrat ovat 3.10; 
7.11; 5.12; Lisätietoja isä Marcolta,  
050 5377775.  Tervetuloa!

SEURAKUNNAN 
RETRETTI

Lauantaina 17. lokakuuta pidetään Hen-
rikin seurakuntasalissa retretti seurakuntal-
aisille isä Marcon johdolla. Retretin aiheena 
on laupeus, ja sen on tarkoitus valmistaa 
meitä pian alkavaan riemuvuoteen. Lisätieto-
ja seuraavassa Fideksessä. Ilmoittautumiset 
pappilaan. Tervetuloa!

ENSIKOMMUUNIO JA 
VAHVISTUSOPETUS

Lauantaina 19. syyskuuta klo 11.00 alkaa 
tämän vuoden vahvistusopetus. Siihen ovat 
kutsutut kaikki 13-14 -vuotiaat nuoret seur-
akunnastamme. Lauantaina 26. syyskuuta klo 
10.00 alkaa ensikommuunion opetus. Kaikki 
vuonna 2006 syntyneet lapset ovat kutsutut 
osallistumaan. Molemmat opetukset pidetään 
Henrikin seurakuntasalissa. Lisätietoja saa 
sisar Eugenialta, 050 5747251, tai isä Mar-
colta, 050 5377775. Tervetuloa!

TERVETULOA, ISÄ TRI!
Syyskuusta lähtien seurakunnassamme 

on uusi pappi, isä Tri Toan Nguyen. Hän 
on tullut Roomasta, jossa oli kirjoittamassa 
väitöskirjaansa teologiassa. Isä Tri nimitettiin 
Pyhän Henrikin seurakunnan assistentiksi 
vuodeksi. Tervetuloa!

ISÄ JUAN PALASI 
ESPANJAAN

Valitettavasti yhden vuoden jälkeen isä 
Juan lähti lopullisesti takaisin Espanjaan, 
kotihiippakuntaansa Burgokseen. Toivot-
amme isä Juanille kaikkea hyvää ja Jumalan 
siunausta hänen uuteen tehtäväänsä. Samalla 
kiitämme häntä hänen arvokkaasta läsnäo-
lostaan seurakunnassamme viime vuoden 
aikana. Kiitos ja näkemiin! 

RIEMUVUOSI
Paavi Franciscuksen julistama ”laupeuden 

riemuvuosi” alkaa piispan viettämällä juhlal-
lisella messulla tiistaina 8. joulukuuta klo 
18.00 Pyhän Henrikin katedraalissa. Seuraa-
vana sunnuntaina, 13. joulukuuta, päämessun 
yhteydessä piispamme avaa juhlallisesti 
hiippakuntamme riemuvuoden pyhän  oven. 
Tervetuloa!

SENIORIT
kokoontuvat vanhaan tapaan joka kuu-

kauden kolmantena tiistaina messun
ja yhdessäolon merkeissä. Messu alkaa klo 

14. Syksyn päivät ovat 15.9,
20.10, 17.11 ja 15.12.

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu Studium Catholicumissa Ri-

tarikatu 3b A, 3. krs, seuraavina päivinä:
14.9    Nikolai Leskov: 
 Tuomiokirkon alttaripalvelijat
12.10  No Violet Bulawayo: 
 Me tarvitaan uudet nimet
09.11   Ljudmila Ulitskaja: 
  Vihreän teltan alla
07.12   Kirjavalinta auki.

URKUILLAT
kirkossa jatkuvat joka kuukauden ensim-

mäisenä torstaina klo 18 Pyhän
Henrikin katedraalissa. Pääsy vapaa, 

ohjelma 5 euroa.
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Joukkokirje

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, 
lehti pyydetään palauttamaan osoitteella: 

SanctuS henricuS, 
pyhän henrikin aukio 1, 
puh. 09-637 853
00140 helSinki

SanctuS HenrIcukSen toImItuS: Päätoimittaja isä marco Pasinato, toimituksessa lisäksi: 
Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula ja Meiju Salonen. 
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite:  Sanctus Henricus,  Pyhän Henrikin aukio 1,  00140 Helsinki.         henrik@katolinen.fi

Veli 
Marie-Augustinin 
pappisvihkimys, 
27.6.2015 Pariisi


