Hyvää
pääsiäistä!
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Rakkaat seurakuntalaiset
Vuosi 2017 alkoi seurakunnan
kannalta valitettavalla uutisella.
Rakas isä Tri, joka on palvellut
Henrikissä yli puolitoista vuotta,
nimitettiin Stella Mariksen johtajaksi. Tulemme kaikki kaipaamaan häntä. Kiitän teidän kanssanne Herraa, joka on antanut isä
Trin palvella keskuudessamme.
Samalla rukoilemme hänen ja
hänen uuden tehtävänsä puolesta.
Kiitos, isä Tri!
Seurakuntalaisten ryhmän kanssa
kävimme helmikuussa pyhiinvaellusmatkalla Pyhällä maalla. Siellä
muistin teitä jokaista rukouksessa
niillä pyhillä paikoilla, missä pelastajamme Jeesus Kristus on toiminut, saarnannut ja rakastanut meitä
kuolemaan asti.
Nyt elämme paastonaikaa ja
valmistaudumme yhdessä pääsiäisjuhlaan. Paavimme Franciscuksen paastonajan viesti on
otsikoitu seuraavasti: ”Toinen
ihminen on lahja, sana on lahja”. Miten voimme valmistautua
parhaiten tähän suureen juhlaan?
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Päivien vähitellen pidentyessä jo
luomakunta kertoo, että pääsiäisen juhlassa on valo keskeisenä
asiana. Mitä sitten tarkoittaa
kehotus sallia pääsiäisen valon
valaista elämämme? Mitä tarkoittaa pimeydessä eläminen?
Paavimme Franciscus kommentoi viestissään Luukkaan
evankeliumin vertausta köyhästä
Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Rikas mies ei huomaa köyhän
Lasaruksen olemassaoloa. Hän
on sokea, elää pimeydessä. Synti
on tämä pimeys, joka estää meitä
näkemästä lähimmäistämme, hänen tarpeitaan, hänen kärsimystään. Synnin pimeys ajaa meidät
yksinäisyyteen.
Paavimme toteaa sen sijaan,
että toinen ihminen on lahja,
juuri meitä varten. ”Jokainen
kohtaamamme elämä on lahja,
joka ansaitsee hyväksynnän,
kunnioituksen, rakkauden”. Tänä
paastonaikana voimme kysyä
itseltämme: miten minä kohtaan
lähimmäiseni? Miten katson

häntä? Huomaanko muut ihmiset? Koenko todella, että toinen
on lahja elämälleni, vai pidänkö
häntä vastuksena, jota pitäisi
välttää, taakkana, joka pitäisi
kantaa?
Paastonaikana Herra lahjoittaa
meille valon, joka voi valaista
suhdettamme muihin ja samalla
valmistaa meitä vastaanottamaan
pääsiäisen salaisuuden valon.
Paavi Franciscus sanoo: ”Jumalan sana auttaa meitä avaamaan
silmämme, ottaaksemme vastaan
elämän ja rakastaaksemme sitä
erityisesti, kun se on heikkoa”.
Silmiemme avaaminen tarkoittaa
kääntymystä. Paastonajan alussa
olemme kuulleet profeetta Joelin kirjasta sanat: ”Vielä nytkin
Herra sanoo: Kääntykää minun
puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja
valittakaa” (Joel 2:12).

vaan hänellä on elämän valo”
(Joh. 8:12). Pääsiäinen on lähellä! Meitä odottaa elämän valo,
Kristuksen ylösnousemus. Voimme vihdoinkin nähdä hänet, joka
on lähellämme, ja rakastaa häntä.
Saamme tänäkin vuonna yhdessä
kuulla Paavalin sanat pyhän pääsiäisyön vigiliassa: ”Herää, sinä
joka nukut, ja nouse kuolleista,
niin Kristus on sinua valaiseva!”
(Ef. 5:14).
Hyvää pääsiäistä!
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Rakkaat veljet ja sisaret, kääntykäämme kaikki yhdessä kirkkona, perheenä, Isän puoleen,
varmoina siitä, että hän rakastaa
meitä. Se valo, jota etsimme, on
Kristus. Hän itse sanoi: ”Minä
olen maailman valo. Se, joka
seuraa minua, ei kulje pimeässä,
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Pyhiinvaelluksella
Pyhällä maalla 17.-25.2.2017
Meitä oli kolmekymmentäkahdeksan,
jotka saatoimme aloittaa paastonajan pyhiinvaelluksella Pyhällä maalla paimenemme
isä Marcon johdolla. Useille kokemus oli
ensikertainen, mutta joukossa oli myös
veteraaneja, joita Jeesuksen jalanjäljet
vetävät kerta toisensa jälkeen Israeliin.
Viikon matkasta puolet olimme Galileassa
tukikohtanamme katolinen toimintakeskus
Domus Galilaeae. Loppuviikon vietimme
Jerusalemissa. Tutustuimme kaikkiaan yli
kahteenkymmeneen kohteeseen, joissa Jeesus opetti ja teki voimallisia tunnustekoja.
Vietimme messua jokaisena päivänä pyhillä
paikoilla.
Vaellus alkoi Nasaretista ja Kaanasta.
Marian kotitalon jäännökset ovat edelleen
olemassa. Täällä enkeli Gabriel ilmestyi
Pyhälle Neitsyelle. Paikalle rakennettiin
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jo 200 – 300-luvulla rukoushuone, jossa
alkuseurakunta vaali Marian ilmoituksen
muistoa. Melko lähellä sijaitsi myös Joosefin
ja Marian koti, jossa Jeesus varttui ja opetteli
rakentajan ammatin. Kaanan häiden vieton
paikalle on rakennettu kirkko. Siellä aviopareille oli tarjolla lupauksen vahvistaminen ja
siunaus vihmotulla vedellä.
Gennesaretinjärven rannalla oli useita
Jeesuksen toimintaan liittyviä paikkoja. Tabghassa Jeesus ilmestyi kolmannen kerran
ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen
ja Pietari sai kalansaaliinsa. Siellä Jeesus
kysyi Pietarilta kolme kertaa: ”Rakastatko
minua?” ja uskoi kirkon hänelle: ” Kaitse
minun lampaitani”. Tabghassa Jeesus myös
ruokki 5000 miestä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Kapernaumissa on Pietarin
kotitalon ja synagogan rauniot. Synagogan

peruskivet ovat ajalta, jolloin Jeesus opetti
siellä. Myös Magdalassa on kaivauksissa
löydetty 2000 vuotta vanhan kaupungin ja
synagogan rauniot. Jeesus opetti sielläkin.
Taaborinvuorella Jeesus kirkastettiin, Matteuksen evankeliumin mukaan. Läsnä olivat
Mooses ja Elia. Tapahtumaa todistivat Pietari, Jaakob ja Johannes. Paikalla on nykyisin
fransiskaanien basilika. Majapaikkamme
Domus sijaitsee vuorella, jossa Jeesus piti
Vuorisaarnansa. Domuksen puutarhassa
luimme Vuorisaarnan ja isä Marco saarnasi
aiheesta taustana auringonlaskun punertama
Gennesaretinjärvi.
Jordanvirran alajuoksulla Qasr al-Yahudissa Joosua johdatti Israelin kansan luvattuun
maahan, profeetta Elia nousi taivaaseen
tulisilla vaunuilla ja Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Meille avautui mahdollisuus
kastelupauksen uudistamiseen Jordanin
vihmotulla vedellä. Ohjelmassa olivat myös
Qumranin rauniot, uinti Kuolleessameressä
ja pysähdys Juudean erämaassa, jossa Saatana kiusasi Jeesusta.
Pyhiinvaelluksemme huipentui Jerusalemissa Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen paikoilla. Ristin tie todellisilla

tapahtumapaikoilla, Golgata, Pyhän haudan
kirkko, Pater Noster-kirkko, jossa Jeesus
opetti Isä meidän -rukouksen, Getsemanen
puutarha ja kirkko ja paikka jossa Jeesus vangittiin, Yläsali, jossa Jeesus nautti viimeisen
ateriansa ja vietti ensimmäisen eukaristian ja
jossa hän näyttäytyi opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Samassa paikassa
vuodatettiin Pyhä Henki helluntaina. Yläsalin naapurina on Dormitionkirkko, jossa
Neitsyt Maria perimätiedon mukaan nukkui
kuolonuneen. Getsemanen lähellä on Marian hautakirkko. Se on tyhjä, sillä Jeesus on
noutanut Pyhän Äitinsä taivaaseen.
Betlehemissä vietimme joulumessua
Kristuksen syntymäkirkossa, jonka keisari
Konstantinus rakennutti jo 300-luvulla. Viereisessä Pyhän Katariinan kirkossa tarjoutui
tilaisuus rippiin.
Kiitos isä Marcolle suurenmoisesta kokemuksesta ja huolehtivasta paimennuksesta.
Verbum caro factum est et habitavit in
nobis – Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme.

◆◆◆ Heikki Aronpää
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Kun seinä
tulee vastaan
Seurakuntaneuvoston jäsen Timo AlaKönni kertoi kokemuksestaan, joka opetti hänelle paljon. Hän sai yllättäen kesällä
sydänkohtauksen kotonaan Suomenlinnassa, jossa hän asuu. Mielestämme
hänen kokemuksensa sopii hyvin tähän
paasto- ja pääsiäisajan lehteen.

MITÄ USKOSI MERKITSEE SINULLE NYT, KUN OLET KÄYNYT
TÄMÄN KOKEMUKSEN LÄPI?

MILTÄ SE TUNTUI, JA MILTÄ
SINUSTA TUNTUU NYT?
Kyllä se aika shokki oli, kun seinä
tulee yhtäkkiä vastaan! Kun henki on
katkolla - kahvit on keitetty, telkku
päälle, Suomi-Ruotsi-maaottelu - ja
sitten se hirveä kipu. Kun arkeen tulee
kuolema...Kyllä asiat kirkastuu ihan eri
tavalla. Kun lääkärit kysyivät tunsinko
mitään aikaisemmin, niin ”ei mitään, en
tuntenut mitään ”. Nyt kyllä huomaa,
tuntee sen eron, mikä on nyt kun on paremmassa kunnossa. Olin aina väsynyt,
vetämättömissä, mennyt välillä ihan
masennuksen puolelle...sitä vaan kuvittelee, että työrasitusta, vanhuutta, pitäisi
pudottaa pari kiloa...ei sitä tajua.
MUTTA SINÄ TIESIT ,ETTÄ
TEILLÄ ON SUVUSSA SYDÄNONGELMIA?
Tiesihän sen, mutta ei sitä ajattele, kun
on elänyt terveellisesti, ei ole vielä vanha,
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sairaalaan. Tuli todella nöyrä olo - olenko minä näin tärkeä? Minun takia! Mutta
sain ne elämäni 15 minuuttia julkisuudessa, ambulanssi, helikopteri, ambulanssivene - ja lauma turisteja!
Sydänkohtauksen jälkeen mietin
Buddhan ajatusta, että vain kärsimys,
kuolema, vanhuus ovat todellisuutta...
se mitä tavoitellaan...nuoruutta, voimaa,
vapautta ilman vastuuta...ei se ole todellisuutta!

Olen tosi kiitollinen katolisuudesta ja
aikaisesta irtiotosta nuoruuden tummasta
ja synkästä pietismistä .
HALUATKO VIELÄ SANOA JOTAKIN?
Että pitää elää nyt, tänään, tässä hetkessä! Kuolleisuus ihmisten keskuudessa
on sata prosenttia, eikä vuoronumeroita
jaeta. Elämä pitää ottaa vastaan kuin
ehtoollinen, se on Jumalan lahja.

ehtiihän tässä tutkimuksiin, sitten joskus.
On juuri tullut messusta, on rauhallinen...
ja sitten se iskee yhtäkkiä. Kyllä se antaa
toisen näkökulman asioihin.
SINULLA KÄVI TUURI, KUN
PÄÄSIT HETI HOITOON.
Kyllä! Suomessa hoidetaan, todella
hyvin. Kotipihalta viedään helikopterilla

KIITOS, TIMO, TÄSTÄ JUTTUHETKESTÄ. TOIVOTTAVASTI
ELÄMÄ JATKUU VIELÄ PITKÄÄN
KIRKKAAMPANA JA VALOISAMPANA, PÄIVÄSTÄ UUTEEN PÄIVÄÄN !
◆◆◆ Tuula Luoma op   

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA:
05.03.2017
KASTETTUJA
Amy Georgina Grundström
Jesse Mikael Koljonen
Daniela Maria Flora Rytkönen
Mia Elina Alexandra Helovuori Santos
Liam Nathaniel Albarico
Jilson Aleicho Quibele
Edson Paulo Quibele
Angela Nidal Fawzi
Emma Isabella Leggio
Liam Raphael Ghemtio Wafo
Moise Kwizera
Speciose Nyirandagijimana
Damien Ndikubwayo
Advin Mariyathas
Alma Mumba Lwimba
Daniel Jay Castro
Olivia Aava Maria Karjalainen
Teo Benjamin Luode Clementino
Jonah John Jacob
Emil Kiureli Westerberg
Kamsiyochukwu Gilbert Maduka Okeke
Enzo Gabriel Furtado Saaristola
VAHVISTETTUJA
Maximilian Jacob Ingmar Besselink
Stefan Robert Gustaf Fröjdman
Nea Maria Kristiina Nordlund
Daniel Henry Sjöblom
Hugo Karl Johan Wilenius
AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Darius Pazemeckas ja Johanna Maria
Toivainen
Jyri Petteri Paajamaa ja Jutta Marianne
Vesterinen
Stefanus Setyadi ja Julia Julita Angrraeni
Ephraim Chinedu Chukwukeluo ja Amaka
Chukwukeluo
HERRASSA POISNUKKUNEITA
Krystyna Jadviga Toivonen
Paul Christian Hörhammer
Kurt Georg Otto Strohmayer
Solveig Elisabet Bergstén
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Syntymäpäiväsankari
Helmikuussa saavutti seurakuntamme entinen kanslisti Eila-Elina
Ahonala 90 vuoden virstanpylvään. Päivää vietettiin perhepiirissä; Eila-Elinalla on kaksi poikaa
ja kummallakin perhepiiriä täyttämään päivänsankarin kodin. Meitä
muita mahtui mukaan muutama.
Piispalla oli matkaeste, joten hän
oli jo edellispäivänä pistäytynyt
onnittelemassa.
Vaikka Eila-Elinaa ei uskoisi
ikäisekseen, vuodet kuitenkin
tuntuvat erilaisina vaivoina, jotka
rajoittavat jaksamista, siksi häntä
ei enää juuri ole tavattu kirkossa.
Varsinkin talvikeleillä hän on
erityisen kiitollinen lähempänä
asuvan poikansa Eeron avusta.
Pitkään ikäänhän mahtuu kaikenlaista paljon, mutta Eila-Elinan
lapsuuden ja teini-iän kokemukset
olivat tavallista kovempia. Hän
on kotoisin Laatokan-Karjalasta,
Sortavalan maalaiskunnasta, ja
joutui kahdesti jättämään kotinsa.
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Lukuisat Karjalan asukkaat näet
palasivat jatkosodan aikana takaisin vallatuille alueille, koti-ikävän
voimalla. Uusi lähtö varttitunnin
varoitusajalla hirmuisen pakkasen
ehdoilla jätti muistot, jotka eivät
unohdu.

Aikanaan tuli perheen perustaminen ja sitten työ ”Wernerillä”
eli WSOY:ssä. Pesti olisi varmaan
jatkunut kauemmin kuin kymmenkunnan vuotta, jollei Eila-Elina
olisi joutunut talvisen työtapaturman uhriksi. Kun hän Bulevardilla
astui ulos bussista, hän liukastui ja
kaatui niin pahasti, että loukkasi
vasemman olkapäänsä. Seurasi ensin pitkä ja kivulias sairasloma ja
sitten varhaiseläkkeelle lähtö. Hän
pystyi kuitenkin sitten auttamaan
kirkkoherraa - nykyinen piispamme - ottamalla hoitaakseen kansliatöitä, kuten mm. seurakunnan
kirjanpidon. Siinäkin tuli sitten
raja vastaan: ikä ja vaivat.
Me toivotamme onnea ja hyvää
jatkoa Eila-Elinalle, ihan erityisesti
RAUNI VORNANEN
jolla on Eila-Elinan kanssa aika
lailla yhteistä: sama syntymäpäivä
joskin vuoden jäljessä, laatokankarjalainen isä ja kipeä vasen
olkapää.

Suomen Caritaksen tämänvuotinen paastokeräys auttaa
naisia Intiassa.
Lue lisää:
www.caritas.fi/paasto
Suomen Caritaksen keräystili:
Danske Bank
FI73 8000 1270 1545 04
Paastokeräyksen viite: 2257
Keräyslupa:
POL-2015-1542.

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM
Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39
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
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14.00 arameankielinen messu
16.00 ukrainalainen liturgia
18.00 iltamessu

LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU    	 tiistai, torstai  			
07.30
ILTAMESSU    	 maanantai, keskiviikko, perjantai  	 18.00
KESKIVIIKKO  	 ruusukko  			
17.30
PERJANTAI    	 ristintien hartaus PAASTONAIKANA ennen messua,
messun jälkeen adoraatio ja Jumalan laupeuden ruusukko adoraatio
PÄÄSIÄISAIKANA  				
17.30
LAUANTAI     	
vesper  				
17.40
              		
iltamessu  			
18.00
Tilaisuus ripittäytymiseen 17.00-17.45 tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!
MA 20.3
		
TO 23.3
LA 25.3
		

PYHÄ JOOSEF, NEITSYT
MARIAN PUOLISO, juhlapyhä
pyhä Toribio, piispa
HERRAN SYNTYMÄN
ILMOITTAMINEN, juhlapyhä

SU 26.3 PAASTON 4. SUNNUNTAI
			 (laetare-sunnuntai)
09.30 mass in english
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 italiankielinen messu
16.00 ukrainalainen liturgia
18.00 iltamessu
SU 2.4

PAASTON 5. SUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
12.30 gregoriaaninen messu
16.30 espanjankielinen messu
18.00 iltamessu

TI 4.4
pyhä Isidorus Sevillalainen, piispa
		 ja kirkonopettaja
KE 5.4 pyhä Vincentius Ferrer, piispa ja
			kirkonopettaja
PE 7.4 pyhä Jean-Baptiste de la Salle,
			pappi, mp
SU 9.4 HERRAN KÄRSIMISEN
			PALMUSUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 palmukulkue, päämessu
18.00 iltamessu
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
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TI 11.4 KRISMAMESSU 18.00
TO 13.4 KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU
			18.00
PE 14.4 PITKÄPERJANTAI, juhlallinen
			jumalanpalvelus Herran
kärsimisen muistoksi
09.00 tenebrae,
				pitkänperjantain aamupalvelu
15.00 juhlallinen jumalanpalve			 lus katedraalissa
15.00 Tapanilassa juhlallinen
				jumalanpalvelus
Paasto- ja abstinenssipäivä. Kristuksen hautakuva on esillä sakramenttikappelissa.
LA 15.4

PYHÄ LAUANTAI
09.00 tenebrae, pyhän
			 lauantain aamupalvelu
22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
SU 16.4

PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
12.30 ruotsinkielinen messu
14.00 portugalinkielinen messu
15.00 messu Porvoossa
16.00 messu Tapanilassa
18.00 iltamessu

SU 23.4 PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli
			 Jumalan laupeuden sunnuntai
09.30 missa latina
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 italiankielinen messu

MA 24.4 pyhä Fidelis, pappi ja marttyyri
TI 25.4 pyhä evankelista Markus, juhla
PE 28.4 pyhä Pierre Chanel, pappi ja
			 marttyyri, tai pyhä Louis Marie
			Grignion de Montfort, pappi
LA 29.4 pyhä Katariina Sienalainen,
			neitsyt ja kirkonopettaja,
			Euroopan suojelija
SU 30.4

PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
16.00 tagaloginkielinen messu
18.00 iltamessu

MA 1.5 pyhä Joosef, työläinen
TI 2.5 pyhä Athanasios, piispa ja
			kirkonopettaja, mp
KE 3.5
pyhät apostolit Filippus ja Jaakob,
			juhla
SU 7.5

PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu, ensikommuunio
11.15 messu Tapanilassa
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 espanjankielinen messu
18.00 iltamessu
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappiskokelaiden hyväksi.
PE 12.5 pyhät Nereus ja Achilleus,
			marttyyrit, tai pyhä Pancratius,
			marttyyri
SU 14.5 PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
12.30 perhemessu, ensikommuunio
18.00 iltamessu

SU 21.5 PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
09.30 missa latina
11.00 päämessu, ensikommuunio
12.30 ruotsinkielinen messu
14.00 portugalinkielinen messu
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu
MA 22.5 autuas Hemming, piispa, mp
TI 23.5 pyhä Rita Cascialainen,
		 sääntökuntalainen
TO 25.5 HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN
- HELATORSTAI,
Velvoittava juhlapyhä
11.00 päämessu
PE 26.5 pyhä Filippo Neri, pappi, mp
LA 27.5 pyhä Augustinus Canterburylainen,
		 piispa
SU 28.5 PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
12.30 italiankielinen messu
16.00 ukrainalainen liturgia
18.00 iltamessu
MA 29.5 pyhä Ursula Ledochowska, neitsyt
KE 31.5 Neitsyt Marian käynti Elisabetin
		 luona
TO 1.6 pyhä Justinus Marttyyri, mp
PE 2.6 pyhät Marcellinus ja Pietari,
		 marttyyrit
LA 3.6 aikuisten kirkkoonotto iltamessun
		 yhteydessä
			
SU 4.6 HELLUNTAISUNNUNTAI
09.30 mass in english
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
18.00 iltamessu

TO 18.5 pyhä Eerik, marttyyri,
			Ruotsin suojelija, mp tai pyhä
			Johannes I, paavi ja marttyyri
LA 20.5 pyhä Bernardino Sienalainen, pappi
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2015

214 038,01

20 895,92

Tulot yhteensä

projektiluonteiset avustukset
2015

Hiippakuntamaksu
0,00
Menot yhteensä
177 934,07
remonttikulut		
(osaksi maksettu perinnöstä)
65 686,98

Kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi..)36 877,30
puht.pito, siivous
17 785,71
vuokramenot ja kiint.vero
20 814,11
omaisuuden tav. huolto
16 200,28
puhelin, posti, toimisto, lehdet..
7 400,13
auton kulut
8 469,76
papiston ylläpito
28 197,84
liturgia, uskonnonopetus ym
23 117,20
pastoraalinen toiminta
2 599,09
srklehti (painotyö, postitus)
12 745,58
sekal. menot (kynttilät..)
394,47
Matkakorvaukset ja palkat
2 839,60

		

MENOT

		

71 283,71
25 512,64
36 960,00
46 110,36
30 812,30
3 359,00
0,00

kolehti
avustukset seurakunnasta
avustus Saksasta (pappeja varten)
vuokra
muut tulot (kynttilät…)
sekalaiset tulot
avustus hiippakunnasta

		

TULOT

99 693,53

50 000,00
177 763,86

41 281,11
21 640,47
21 133,68
12 397,63
6 912,75
10 123,12
30 191,49
11 520,54
4 575,00
12 033,35
2 091,17
3 725,10

2016

1 816,00

243 970,84

68 998,49
31 056,67
36 960,00
46 045,40
24 184,35
36 725,93
0,00

2016

korjaus ja remontointikulut, rakennusprojekti

lämmitys, sähkö, kaasu, vesi
puhtaanapito, siivous, jätehuolto, puht. ulkoalueet, srk:salin ylläp.
muut tal.hoidon menot, maan vuokra, kiinteistövero -vakuutus, yhtiövast.
kiinteistökorjaukset, omais. huolto, taloushallinto, tv-lupa, lehti
toimistokulut, posti, puhelin, faksi, internet
polttoainekulut, huoltokulut, autovakuutukset, muut automenot
pappien ja semin. ylläpito, pappilan elintarvikkeet (tav. 7 henkilöä)
liturgian menot, katekeesi opet., katek. muu toiminta
karitatiivinen työ, virkamatka, muut past. toim. menot, ekum. toiminta
Sanctus Henr. painotyö, Sanctus Henr. postitus
usk. artikk. ostot, kynttilät, sek. menot
matkakorvaukset, palkkiot, eläkekulut, muut henkilöstösivukulut

tavalliset kolehdit
lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.
Diasporakomm. avustus pappien ylläpitoa varten
vuokratulot (ursul., tiedot., srk-sali, huonestojen vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi, usk. artikk. myynti
sekalaiset tulot (Sanct. Henricus mainostulot, kahvikassa ..)
hiippakunnan avustus

SELITYS

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan tulot ja menot 2016

SANOTTUA

Ruotsalaisten Katolskt Magasin
-lehden joulunumerossa kirjoitti
Magdalena Sandgren siitä, miten
Ignatius Loyolan Hengellisistä harjoituksista on tullut suosittu teema
myös ei-katolilaisten retreteissä.
Jesuiittojen pitkällä läsnäololla on
ollut suotuisa vaikutus näinkin,
niin että nykyisin Topeliuksen aikaansaama jesuiittakuva (Välskärin
kertomusten isä Hieronymus!) on
jäämässä oikean tiedon varjoon, kirjoittaja toteaa. Mutta hän on havainnut, että ei-katolilaisten retreteissä
käytetään Ignatiuksen harjoituksista
vain valikoituja osia. Niinpä hän
päättää artikkelinsa seuraavasti:

Kauneus, Totuus, Valta
- mikä on nimenäsi kaiken valheen alta
vie minut sylissäsi!

Ignatiuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut se, että ne päätyisivät
henkilökohtaiseen hyväänoloon,
vaan että ne johdattaisivat lähemmäs Jumalaa ja ankkuroisivat
kirkkoon. Individualistisesta ajattelusta nähden ei ole kumma, jos eikatolisessa piirissä toimiva retrettiohjaaja jättää pois tiettyjä osia
harjoituksista, mutta mitä osia he
sitten mahtavat valita? Voiko ruokaa
sanoa janssoninkiusaukseksi, jos
siitä on jätetty pois niin anjovikset
kuin kerma?

Saima Harmaja

Eespäin, ylös, yli ihmisten
rajain,
tähdellä seisten, pilvellä
ajain -.
Yön äärissä soi - sävel
ainoa, jalo!

Tuskaa! Voimaa! Valtava
valo!

◆◆◆ Rauni Vornanen
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KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu edelleen Henrikin seurakuntasalissa kerran kuussa maanantaisin. Seuraavat päivät ovat
13.3   Toivo Pekkanen : Tehtaan
varjossa.
10.4   Jukka Viikilä : Akvarelleja
Engelin kaupungista.
15.5   Irmelin Sandman Lilius :
Muukalaiskadun satuja.
Satavuotiaan Suomen kunniaksi
suomalaisten kirjojen kavalkadi jatkuu
myös syksyllä, 11. syyskuuta. Kirja on
paksu, joten tämä ilmoitus antaa aikaa
lukea. Kyseessä on Aleksis Kiven
Albert-veljen pojanpojan Kaarlo Stenvallin mahtava duunarikuvaus ”Stenvallit stadissa ”. Kannattaa lukea!
KATARIINA SIENALAISEN
JUHLA
Maallikkodominikaanit viettävät
suojelijansa pyhän Katariina Sienalaisen juhlaa lauantaina 29. 4 klo 12 - 16
Henrikin seurakuntasalissa. Messu
Henrikissä klo 12, sen jälkeen seurakuntasalissa pieni näyttely tekstein ja
kuvin suomalaisen maallikkoryhmän
elämästä, simaa ja pikku purtavaa
myös tarjolla. Tervetuloa mukaan
juhlimaan!
SENIORIT
joka kuukauden 3. tiistaina, messu
klo 14, sen jälkeen yhdessäoloa ja
rupattelua seurakuntasalissa. Kevään
päivät ovat: 21.3, 18.4 ja 16.5.
URKUKONSERTIT
jatkuvat kirkossa joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 18. Seu14

raavat päivät 6.4, 4.5 ja 1.6. Tervetuloa!
FRANSISKAANIMAALLIKOT
Ohjelmalliset kaikille avoimet kokoukset Marian kirkon seurakuntasalissa
klo 16-18 seuraavina tiistai-iltoina:
11.4    Katolinen kirkko Ecuadorissa,
alustaa isä Oscar Sinchi.
9.5      Fatiman ilmestykset, puhujana
isä Tri.
KATOLISTA
ELÄMÄÄ - ILLAT
Täydennystä katoliselle uskolle klo
18.30 Henrikin seurakuntasalissa.
27.3   Adoraatio, mitä se on? Palvonnan salaisuuteen johdattelee isä
Federico Spanò.
Tervetuloa syventämään uskoamme
ja oppimaan siitä lisää! Tarjolla myös
kahvia tai teetä!
ACADEMICUM
CATHOLICUM
tarjoaa Studium Catholicumin tiloissa antoisia esitelmiä eri kielillä.
16.3   AC:n vuosikokouksen jälkeen
klo 19 Sara Torvalds: Caritas Finland
och katolska kyrkans karitativa arbete.
20.4   klo 19: Dos. Juha Hiltunen:
Torinon käärinliina - valokuva Jeesuksesta.
Toukokuun kevätretkestä ilmoitetaan myöhemmin.
JOHDANTOKURSSI
20.3    Käskyt III. Javier Salazar.
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3.4      Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia. Isä Federico Spanò.
24.4   Neitsyt Maria ja pyhät. Sisar
Barbara Ogieniewska.
8.5      Sääntökunnat ja kongregaatiot. Tuula Luoma.
22.5   Eläminen kirkon yhteydessä.
Marko Tervaportti.
Esitelmät alkavat klo 18.30.
AIKUISTEN
KIRKKOONOTTO
Helluntaiaattona 3.6 klo 18 iltamessun yhteydessä Henrikin katedraalissa.
Messun jälkeen tervetuliaiskahvit
seurakuntasalissa.
TÄRKEÄ PÄIVÄMÄÄRÄ
Hiippakunnan yhteinen pyhiinvaellus piispa Henrikin kuolinpaikalle
Köyliönjärven Kirkkokarille 18.6.
Seurakunta järjestää bussikuljetuksen
niille, jotka eivät osallistu kävellen
tehtyyn vaellukseen. Tarkemmat tiedot tulevat aikanaan ilmoitustaululle,
mutta päivämäärän voi panna muistiin
jo nyt!
CORPUS CHRISTI
Sunnuntaina 18. kesäkuuta vietetään
Kristuksen pyhän ruumiin ja veren
juhla. Päämessun jälkeen on pyhän
sakramentin kulkue.
ENSIKOMMUUNIO
Ensikommuunion päivämäärät ovat
seuraavat: sunnuntaina 7. toukokuuta
klo 11.00 messun yhteydessä, 15. toukokuuta klo 12.30 ja 21. toukokuuta
klo 11.00.

PIISPA TEEMUN
JUHLA
Piispa Teemu Sippo SCJ viettää
juhlallisen messun Johanneksen
kirkossa lauantaina 27.5 klo 10.
Hän viettää silloin sekä papiksi
vihkimisensä 40-vuotisjuhlaa
että 70-vuotissyntymäpäiväänsä.
Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleita!

Lectio divina

Luemme yhdessä Jumalan sanaa
mietiskellen ja rukoillen Pyhän
Hengen opastuksella. Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa
klo 18-19 seuraavina torstaipäivinä: 23.3., 20.4. ja 1.6.
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita (p. Henrikistä ja
p. Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

LASTEN KERHO
KUUKAUSITTAIN
4-6-vuotiaat lapset ovat tervetulleita joka
kuukauden toinen sunnuntai kello 10.3013.00 lasten kerhoon leikkimään, askartelemaan ja rukoilemaan yhdessä
Pyhän Marian lastentarhan tiloihin,
seurakuntasalin alakertaan,
Puistokatu 1 A
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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

Seurakunnan vuosikatsaus 2016
Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaan kuului vuoden
2016 alussa 4160, lopussa 4379 jäsentä.
				
2015 		
Kastettuja 			
89		
Kuolleita 			
13		
Kirkkoon liittyi		
14		
Kirkosta erosi		
6 		
Ensikomm. pääsi		
72		
Vahv.sakr. sai		
66		
Kirkoll.aviol. vihittiin
20		
Suomen kansal.
2144
Muu kansal.		
2010

2016
121
23
17
14
70
106
28
2238
2141

Sanctus Henricuksen toimitus: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi:
Heikki Aronpää, 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
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