Onnea piispallemme!
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Rakkaat seurakuntalaiset

Ensimmäiseksi tahdon onnitella rakasta
piispaamme Teemua, joka täytti 70 vuotta
tämän vuoden toukokuussa. Samassa
yhteydessä vietettiin hänen papiksi vihkimisensä 40-vuotisjuhlaa. Muistakaamme
piispaamme aina rukouksissamme, ja pyytäkäämme, että Herra voisi varjella häntä
ja antaa hänelle paljon viisautta ja voimaa
johtaa hiippakuntaamme.
Toivotan myös koko seurakuntamme
puolesta tervetulleiksi kaksi uutta pappia:
isä Leonard tulee palvelemaan Henrikissä
kappalaisena ja isä Joosef assistenttina.
Isä Joosef onkin jo tuttu meille, koska
hän palveli aiemmin seurakunnassamme
puolitoista vuotta. Isä Leonard on kotoisin Kamerunista ja tulee meille nyt Pyhän
Olavin seurakunnasta, jossa hän oli viime
vuonna. Ottakaamme heidät lämpimästi
vastaan.
Jyväskylään on puolestaan lähdössä,
valitettavasti, rakas sisar Ewamme. Palveltuaan kymmenen vuotta Pyhän Marian
lastentarhassa ja seurakunnassamme hän
ottaa nyt vastaan toisenlainen haasteen
Pyhän Olavin seurakunnan lastentarhan
johtajana. Kiitämme lämpimästi sisar
Ewaa hänen läsnäolostaan Henrikissä.
Tulemme kaipaamaan häntä. Kannamme
häntä rukouksissamme ja pyydämme
Herraa olemaan mukana hänen uudessa
tehtävässään. Kiitos kaikesta, sisar Ewa.
Muista meitä rukouksissasi!
Samalla olemme todella iloisia siitä, että
sisar Anna muuttaa Jyväskylästä Helsinkiin! Otamme hänet lämpimästi vastaan!
Hän on varmasti monille seurakuntalaisille
hyvin tuttu, koska hän palveli aikoinaan
Pyhän Marian lastentarhan johtajana.
Tervetuloa, sisar Anna!
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Kesä on vihdoinkin saapunut, pitkään
epäröityään. Toivotan teille kaikille levollista kesää Matteuksen evankeliumissa
olevilla Jeesuksen sanoilla: ”Tulkaa minun
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa
minun ikeen harteillenne ja katsokaa
minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja
nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon!”
(Matt. 11:28-29). Voisimme sanoa, että
Jeesus antaa meille lomasuunnitelman.
Pitkän työvuoden päätteeksi olemme
ehkä työn ja kuormien uuvuttamat. Nämä
evankeliumin sanat lohduttavat meitä ja
kehottavat lähestymään Kristusta, koska
hän antaa meille levon.
Kuulostaa ehkä yllättävältä ja ristiriitaiselta, että löytääkseen levon pitäisi kantaa
iestä. ’Ies’ kreikaksi tulee verbistä zeygnumi, joka tarkoittaa ’liittää yhteen’, ’sitoa
yhteen’. Lepo tulee siitä, etten kanna asioita
yksin, että olen liitetty yhteen jonkun kanssa. Taakkojen jakaminen antaa levon. Tämä
edellyttää kuitenkin nöyryyttä. Lepo syntyy
siitä, että nöyrästi voimme jakaa kuormamme Kristuksen kanssa. Samalla saamme
kokea, että olemme yhteydessä häneen,
niin että yksinäisyytemme rikkoutuu. Lepo
syntyy suhteesta Kristuksen kanssa.
Olkoon tämä kesäaika meille mahdollisuus löytää se lepo, jonka vain Jeesus
voi antaa. Rauhallista ja onnellista kesää
teille kaikille!
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Meren tähti kirkkain…
Tervehdys Stella Mariksesta!
Rakkaat Pyhän Henrikin seurakuntalaiset!
Minulle oli suuri ilo palvella katedraaliseurakunnassa rakkaiden pappien,
isä Marcon, isä Federicon ja isä Oscarin,
kanssa yli puolitoista vuotta, ennen kuin
sain piispaltamme uuden nimityksen Stella
Mariksen toimintakeskuksen johtajaksi. Keskellä pilkkopimeää sydäntalvea,
tammi-helmikuun vaihteessa, tulin Stella
Marikseen vastaanottamaan piispan antaman uuden tehtävän. Myönteisten odotusten lisäksi koin myös surun ja kaipuun
tunteita, erityisesti kun oma isäni sairastui
vakavasti ja nukkui sitten pois rauhallisesti
Haartmanin sairaalassa. Samalla minä,
äitini ja sisarukseni saimme kokea Kirkon
pyhäin yhteyden ilmapiirin, sillä monet
papit ja sisaret, seurakuntalaiset ja ystävät
lohduttivat meitä rukouksilla ja konkreettisilla rakkaudenteoilla isäni kuoleman
johdosta. Olemme kovin kiitollisia teille
kaikille!
Vaikka asun nyt Lohjan Paksalossa,
kauniissa järvimaisemassa, saan yhä
käydä usein Helsingissä ja katedraalissa
muiden pastoraalitöiden takia. Stella Mariksessa toimivan isä Gianni Sgrevan CP
ansiosta pystyn yhä matkustamaan laajalti,
viettämään diasporamessuja eri puolilla,
osallistumaan kokouksiin ja sielunhoitoon.
Niinpä on taas ilo tavata Helsingin seudun
seurakuntalaisia messuissa ja kirkkokahveilla.
Nykyisin Stella Mariksessa on kolmen
eri tahon toimintaa yhdessä: isä Gianni vas-

taa hengellisestä toiminnasta, keskuksen
emäntä Marja-Leena ”Maane” Hänninen
hoitaa käytännön asioita miehensä Karin
kanssa ja nigerialaiset Jeesuksen ja Marian
rakkauden kahden sydämen sääntökunnan
sisaret, sisar Francisca, sisar Rita ja sisar
Mary Margaret, muodostavat rukoilevan
yhteisön. Näin Stella Mariksen toimintaa
kehitetään edelleen. Hyvästä yhteistyöstä
on muodostunut Stella Mariksen uskovien
yhteisö, joka kokoontuu säännöllisesti
hengelliseen toimintaansa, sunnuntaisin ja
muinakin päivinä eukaristian viettoon.
Stella Mariksessa edistetään ennen kaikkea hiippakunnan toimintaa, johon kuuluvat seurakuntien, järjestöjen ja yhdistysten
tapahtumat, retretit ja seminaarit, lasten
ja nuorten leirit jne. Nuoret kokoontuvat
kerran kuussa hengelliseen ohjelmaansa.
He kertovat saavansa runsaasti siunausta
tästä pyhästä paikasta, jonne Neitsyt Maria
ja hänen Poikansa ovat heidät lämpimästi
vastaanottaneet.
Kristuksen ja hänen Äitinsä läsnäolo
on rohkaissut ja lohduttanut minua paljon
sekä iloissa että suruissa. Näen, miten asiat
edistyvät täällä kohti uutta toivoa hiippakunnalle, nuorille ja niille, jotka asuvat
lähellä Stella Marista.
Neitsyt Marian elämä vahvistaa sen, että
Herra toteuttaa suuria asioita täällä. Herra
antoi Marian meille Äidiksi, jonka tahraton
sydän on meille suojapaikka, johon voimme turvautua elämän kaikissa tilanteissa,
erityisesti suruissa ja vaikeuksissa. Viime
aikoina hiippakunnalla ja monilla ihmisillä
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on ollut paljon toiveita ja suunnitelmia
Stella Mariksen suhteen. Rukoilkaamme
Stella Mariksen tulevaisuuden puolesta!
Elämässään Maria oli vakuuttunut siitä,
että Jumala tietää parhaiten, mikä on hyvää
ja tarpeellista. Siksi joka päivä omistamme
Stella Mariksen keskuksen ja hiippakuntamme edelleen Neitsyt Marialle, hänen
tahrattomalle sydämelleen.
Muistan teitä kaikkia rukouksissani. Samalla pyydän, että voisitte rukoilla minun
ja erityisesti Stella Mariksen puolesta.
Päätän kirjoitukseni tuttuun lauluun Neitsyt Marian kunniaksi:

Meren tähti kirkkain, portti luja taivaan,
terve, äiti Herran, Neitsyt ikuinen. Gabrielin suusta tervehdyksen sait. Tyhjäksi teit
Eevan teon, rauhan meille toit.
◆◆◆

Isä Tri Nguyen

Kuva 2. Isä Federico Spanò viettää messua Tapanilassa jouluna 2016.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Terveisiä Tapanilasta

Kuva 1. Pitkänperjantain tungosta Tapanilassa 14.4.2017
Syksystä 2015 alkaen pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan papit ovat viettäneet
sunnuntaisin messua Tapanilan luterilaisessa kirkossa kahden viikon välein koulujen
lukuvuoden aikana. Tämän on tehnyt mahdolliseksi Malmin seurakunnan vieraanvaraisuus meitä kohtaan ja joukko aktiivisia
vapaaehtoisia, jotka hoitavat käytännön
järjestelyjä kirkolla.
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Tapanilan messulla on oma vakiintunut
kävijäjoukkonsa, joka koostuu enimmäkseen Pohjois-Helsingissä ja Itä-Vantaalla
asuvista lapsiperheistä. Sen lisäksi toki on
myös satunnaisempia kävijöitä. Normaali
kävijämäärä on sadan hengen paikkeilla, ja
erityisen suosittuina päivinä kirkkosali pystytään avaamaan niin, että osa väestä mahtuu
viereisen liikuntasalin puolelle. Viimeksi

näin tehtiin pitkänäperjantaina, kun paikalla
oli noin 200 uskovaa. Messun jälkeen on
yleensä kahvit ja viime aikoina myös lasten
opetushetki.
”Tapanilan messu on lahja kaikille pohjoishelsinkiläisille ja vantaalaisille, varsinkin
lapsiperheille”, kommentoi Heidi TuorilaKahanpää. ”Itse olen toistaiseksi vain harvoin päässyt tähän messuun. Mutta silloin se
on juhlaa. Asun vain noin kilometrin päässä
Tapanilan kirkosta. Ensimmäisen kerran nyt
jo pitkän elämän aikana, jolloin minun ei
tarvitse käyttää kulkuvälineitä päästäkseni
messuun!”
Cäcilia Heino pitää myös messun tunnelmasta: ”Tapanilan kirkko sopii hyvin
katolisen messun viettoon. Messussa on
harras ja silti kodikas tunnelma. On värikäs,
monikansallinen seurakunta ja paljon iloisia
lapsia. Ihmiset yrittävät todella rukoilla ja
laulaa suomeksi, vaikka eivät ihan aina vielä
hallitsekaan kieltä kovin hyvin.”
Messu Tapanilassa jatkuu taas kesätauon
jälkeen syyskuussa. Siitä kiinnostuneita
kutsutaan liittymään Katolinen messu Tapanilassa –nimiseen ryhmään Facebookissa,
jolloin kalenteriin tulee automaattisesti kut-

su, kun siellä vietetään messua. Lukuvuonna
2017-18 on tarkoitus järjestää Tapanilassa
myös ensikommuunioon valmistava kurssi
lapsille.

◆◆◆ Juho Kyntäjä

Kuva 3. Jumalanäidin kuva, joka on
aina esillä Tapanilan kirkossa katolisen
messun aikana.
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Kotona kirkossa
Muutama viikko sitten seisoin Pyhän Henrikin katedraalissa ja katselin
minulle tärkeitä ihmisiä, jotka säteilivät alttarilla ja aikoivat astua pyhään
avioliittoon. Hetkessä oli niin paljon
minulle tuttuja asioita ja kasvoja, että
oikein havahduin siihen, miten kirkossa oleminen tuntui yhtäkkiä siltä kuin
olisin ollut kotona. Samalla tunsin
myös aivan kuin kirkossa vallitseva
rauha olisi ulottunut sisimpääni asti,
koska tunsin itseni onnelliseksi siinä
missä olin. Näistä asioista kumpikaan
ei ole ollut minulle itsestään selvyys
ja siksi hämmästyinkin huomatessani,
kuinka ”oikein” kaikki tuntui olevan
sekä kirkossa että minussa itsessäni.
Liityin Katoliseen kirkkoon 20vuotiaana keväällä 2014. Päätöstä
oli edeltänyt asuminen Silta-klubi
-asuntolassa, jossa alun perin tutustuin
katoliseen rukouselämään ja kirkon
opetukseen. Rukouselämästä tuli
minulle jo ensimmäisenä vuotenani
Helsingissä tärkeä osa uutta elämää ja
oman paikkani etsimistä uudessa kaupungissa. Olen kasvanut Karstulassa
Keski-Suomessa hyvin erilaisessa
ympäristössä ja rutiineissa kuin mihin
Helsingissä sain tottua. Tuossa muutoksien prosessissa minulle oli hyvin
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tärkeää elää kristillisessä ympäristössä
ja samalla saada tutustua katolisen
kirkon rukouselämään. Koska olen
saanut kasvaa luonnon keskellä,
huomaan usein kaipaavani ulkoista
rauhaa hektisessä ympäristössä. Vielä
tätäkin enemmän olen nykyään huomannut kaipaavani sisäistä rauhaa ja
Jumalan henkilökohtaista tuntemista.
Päivittäisestä rukouksesta on tullut
minulle hyvin tärkeä asia, ja huomaan
ei-kristillisten ystävienikin kaipaavan
sisäistä rauhaa eläessämme kiireistä
opiskelijaelämää. Luulen, että ihmiset

ovat kaivanneet sitä aikojen alusta
lähtien ja sitä on myös etsitty ja etsitään kaikkialta muualta kuin Jumalan
rakkauden tuntemisesta ja elämisestä
hänen kanssaan. Usein olenkin pohtinut, kuinka sellaisen rauhan löytää.
Pitäisikö sen tulla automaattisesti
kirkkoon liittymisen yhteydessä tai
seuraamalla säännöllisesti jotain tiettyä rukouskaavaa?
Tällaiset kysymykset ovat joskus
tainneet tulla minulle melkein tärkeämmiksi kuin itse Jumala ja hänen
suunnitelmansa minua varten. Oma
tieni katolilaisena kristittynä on ollut
melko intensiivinen ja olenkin hyvin
päättäväisellä asenteella harpponut
kirkkoihin ja yhdistyksiin ja halunnut
pitää suhteeni Jumalaan ja kirkkoon
selkeänä ja hyvänä. Yhtä yhdistystä
olen jopa saanut olla mukana perustamassa ja nyt olen onnellinen siitä, miten hienosti Autuaan Hemmingin seura
toimii ja kuinka tärkeitä ystäviä olen
sitä kautta saanut. Näiden muutaman
vuoden jälkeen minulle on kuitenkin
alkanut pikkuhiljaa kirkastua myös
jotain siitä ajatuksesta, että Jumalalla
itsellään on myös suunnitelma meidän
varallemme. Samalla katolilaisuus
on alkanut tuntua luonnolliselta, ja
suhtaudun siihen yhä rauhallisemmin
koska näen, kuinka paljon hyvää se on
jo elämääni tuonut.

takin suhtautua kaikkeen intohimoisesti ja tuntea tarvetta tehdä nopeasti
suuria päätöksiä oman elämän suhteen.
Itse huomaan vieläkin suhtautuvani
ehdottomasti moniin päätöksiini ja
elämääni kristittynä. Yritän kuitenkin
opetella muistamaan, kuinka vähän
oikeastaan vielä tiedän ja kuinka paljon
pitäisi muistaa kysellä ja yrittää oppia
toisilta. Kyselemisen varaan haluaisin
rakentaa myös nämä kirjoitukseni
seurakuntamme lehteen. Toivon, että
niiden kautta voin tuoda esiin kokemustani nuorena katolilaisena sekä
seurakuntamme jäsenenä. Olen huomannut, kuinka samanlaisia asioita
me seurakunnassa pohdimme: miten
rakentaa seurakuntamme yhteisöllisyyttä, miten löydän kutsumukseni tai
miten löydän oman paikkani seurakunnassa tai ihan konkreettisesti sunnuntaiaamuna päämessussa. Itse en osaa
vielä vastata näistä kuin viimeiseen
kysymykseen, mutta tuon mieluusti
esiin omat nuoren ihmisen näkökulmani myös muihin kirkon toimintaan
liittyviin kysymyksiin, jotka minun
elämääni koskettavat.
◆◆◆ Aino Salmi

Uskon, että Jumala kasvattaa meitä
hyvin eri tavalla eri elämänvaiheissa.
Nuorena voi olla tarkoituksenmukais7

LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU    	 tiistai, torstai  			
07.30
ILTAMESSU    	 maanantai, keskiviikko, perjantai  	 18.00
VESPER
lauantai 			
17.40
Rippitilaisuus lauantaisin 17-17.45 ennen messua, ma ke pe su 17.30,
tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA! .
KESÄ-, HEINÄ- JA ELOKUUSSA EI MESSUJA DIASPORASSA.
MA 19.6 pyhä Romuald, apotti
KE 21.6 pyhä Aloisio Gonzaga,
			sääntökuntalainen, mp
TO 22.6 pyhä Paulinus Nolalainen, piispa,
			tai pyhät John Fisher, piispa, ja
			Thomas More, marttyyrit
PE 23.6 JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN,
			juhlapyhä
LA 24.6 		PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 		
			SYNTYMÄ, juhlapyhä
SU25.6 KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI
09.30 mass in English
11.00 päämessu
18.00 iltamessu

SU 9.7

KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI
09.30 mass in English
11.00 päämessu
18.00 iltamessu

MA 10.7 pyhä Knuut, marttyyri,
			Tanskan suojelija, mp
TI 11.7 		pyhä Benedictus, apotti, Euroopan
			suojelija, juhla
TO 13.7 pyhä keisari Henrik
PE 14.7 pyhä Camillo de Lellis, pappi
LA 15.7 pyhä Bonaventura, piispa ja
			kirkonopettaja, mp

SU 16.7 KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI
09.30 mass in English
MA 26.6 pyhä Josemaria Escrivá, pappi
11.00 päämessu
TI 27.6 pyhä Kyrillos Aleksandrialainen, 		
18.00 iltamessu
			piispa ja kirkonopettaja
KE 28.6 pyhä Ireneus, piispa ja marttyyri, 		 TO 20.7 		pyhä Thorlak, piispa, Islannin
			mp
			suojelija, mp
TO 29.6 PYHÄT APOSTOLIT PIETARI
PE 21.7 pyhä Lorenzo Brindisiläinen,
JA PAAVALI, juhlapyhä
			piispa ja marttyyri
PE 30.6 		Rooman ensimmäiset pyhät
LA 22.7 pyhä Maria Magdalena, juhla
			marttyyrit
SU 23.7 KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI
SU 2.7 KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI
09.30 mass in English
09.30 mass in English
11.00 päämessu
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
18.00 iltamessu
MA 3.7
pyhä apostoli Tuomas, juhla
TI 4.7
Portugalin pyhä Elisabet
KE 5.7 pyhä Antonio Maria Zaccaria, pappi
TO 6.7 pyhä Maria Goretti, neitsyt ja
		 marttyyri
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MA 24.7 pyhä Sharbel Makhluf, pappi
TI 25.7 pyhä apostoli Jaakob, juhla
KE 26.7 pyhät Joakim ja Anna, Neitsyt
			Marian vanhemmat, mp
PE 28.7 pyhä Martta, mp

LA 29.7 pyhä Olavi, marttyyri,
			Norjan suojelija, mp

SU 18.8 KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI
09.30 mass in English
11.00 päämessu
SU 30.7 KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI
18.00 iltamessu
09.30 mass in English
11.00 päämessu
MA 21.8 pyhä Pius X, paavi, mp
18.00 iltamessu
TI 22.8 autuas Neitsyt Maria, taivaan
			kuningatar, mp
MA 31.7 pyhä Ignatius de Loyola, pappi, mp KE 23.8 pyhä Rosa Limalainen, neitsyt
TI 1.8 pyhä Alfonso Maria de’Liguori,
TO 24.8 pyhä apostoli Bartolomeus, juhla
			piispa ja kirkonopettaja, mp
PE 25.8 pyhä Ludvig, Ranskan kuningas, tai
KE 2.8 		pyhä Eusebius Vercelliläinen,piispa,
pyhä José de Calasanz, pappi
			tai pyhä Pierre Julian Eymard, pappi
PE 4.8 pyhä Jean Marie Vianney, pappi, mp SU 27.8 KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI
LA 5.8 Santa Maria Maggiore -basilikan
09.30 mass in English
		 vihkiminen
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
SU 6.8 HERRAN KIRKASTUMINEN, juhla Tänään kerätään kolehti Pyhän maan
09.30 mass in English
hyväksi.
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
MA 28.8 pyhä Augustinus, piispa ja
		 kirkonopettaja, mp
MA 7.8 pyhä Sixtus II, paavi seuralaisineen, TI 29.8 pyhän Johannes Kastajan
		 marttyyrit, tai pyhä Cajetanus, pappi 			mestaus, mp
TI 8.8
pyhä Dominicus, pappi, mp
KE 9.8 pyhä Ristin Teresa Benedicta,
SU 3.9 KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI
		 neitsyt ja marttyyri, juhla
09.30 mass in English
TO 10.8 pyhä Laurentius, diakoni ja
11.00 päämessu
			marttyyri, juhla
13.00 gregoriaaninen messu
PE 11.8 pyhä Clara, neitsyt, mp
16.30 espanjankielinen messu
LA 12.8 pyhä Jeanne Françoise de Chantal,
18.00 iltamessu
			sääntökuntalainen
PE 8.9 		autuaan Neitsyt Marian syntymä, 		
SU 13.8 KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI 			juhla
09.30 mass in English
LA 9.9 pyhä Pierre Claver, pappi
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
MA 14.8 pyhä Maximilian Kolbe, pappi ja 		
			marttyyri, mp
TI 15.8 AUTUAAN NEITSYT MARIAN
		 TAIVAASEEN OTTAMINEN,
juhlapyhä
KE 16.8 Unkarin pyhä Tapani
LA 17.8 pyhä Jean Eudes, pappi
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Ensikommuunio
7.5.2017

Ensikommuunio 21.5.2017

Ensikommuunio 14.5.2017

Ruotsinkielisten ensikommuunio 21.5.2017

Englanninkielisten
ensikommuunio
7.5.2017
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Ensikommuunio Porvoossa 21.5.2017
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SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 22.05.2016
ENSIKOMMUUNION SAANEITA
Shanel Konady Gyimah Gyasi
Claudia Vigil Peréz
Sofia Cavada Arce
Christine Jill Serato
Marika Pauliina Aleksandra Salo
Beniamino Barbieri
Felicito Ilan
Aime Javelona
Sara Karttunen
Erin Lehtinen
Ramon Leonar
Ilona Lumioksa
Nicole Marca
Martin Nurminen
Ifeomachukwu Oliakun
Boris Reinikainen
Viola Vartiainen
Jonas Virtanen
Anton Welsh
Sofia Denut
Arvi Tarsala
Nicolas Nguyen
Safira Amon
Kleanne Baronda
Aye Berry
Diana Maria Boglaru
Nadia Garcia
Akash Collin
Raffaele Goria
Erika Happonen
Beatrice Kangas
Larisa Markovic
Diego Mautone
Sienna Mutafungwa
Debora Pironato
Edson Quibele
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Jilson Quibele
Emil Selkäinaho
Paulius Sojakka
Isabella Sohlman
Reh Su
Clara Toivanen
Amelie Vacker
Alda Koskinen
Cecilia Langinvaino
Avis Ruohosniemi
Pascaline Tumukunde
Anyamele Chi
Saara Miettunen
Chukee Buka
Teresa Nuam
Marta Alvarez
Kiira Bunos
Ijeöhmö Egbejimba
Amon Safira
Pablo Ruiz-Martines
Elie Choukair
Carol Choukair
Cyril Batain
KASTETTUJA
Luciana Belén Araujo Quintero
Nicole Elena Leduc Pimentel Costa
Goiabeira
Van Thoi Peter Tran
Leo Ilmari Martin Pekansaari
Ethan Raymond O´Brayan
Robert Roa Malmberg
Kirsti Maria Aleksandra Oikarinen
Lukas Gabriel Rantanen
Lambert Yonkeu
Ludvig Benedict Maximilian Amadeus
Axbacka

Emma Juulia Ilkkala
Abraham Patricio Antonio Jr Luis
Felicita Carmen Ricci
Elias Lai
Jessica Layla Krohn
Avis Evelyn Ruohosniemi
Josefina Elma Ernestina Kortetmäki
Vilho Kaapo Aukusti Kinnunen
Robin Ilari Tossavainen
Elvi Estelle Emilia Casagrande
AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Van Thoi Peter Tran ja Thi Hao Francisca
Le
Nishanthakumar Sellathurai ja Champika
Pryiatharshini Nishanthakumar
Tommi Oskari Reinikainen ja Eva Maria
Tankó
Markus Henrik Wilén ja Anna-Mari
Korpelainen
Daniel Karlberg ja Eva-Lisa Luigia Chiara
Ricciardi
Marcin Michal Karol Sopyllo ja Emma
Erika Sopyllo

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

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Kyösti Matti Taristo
Zacharie Makweri

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
		
Muutoksia ursuliinisisarten yhteisössä
		
Kesäloman jälkeen yhteisössämme tapahtuu muutoksia.hän Marian
		
lastentarhassamme, 11 vuotta toiminut sr Ewa Trzópek muuttaa Jyväs-		
		
kylään leikkikoulumme vastuuhenkilöksi.
Helsingin yhteisön uudeksi ylisisareksi on nimitetty sr Anna Krasuska.
Viimeiset vuodet sr Anna on työskennellyt leikkikoulussamme Jyväskylässä.
Kaikille seurakuntalaisille toivotamme siunattua, levollista ja aurinkoista kesää.
Ursuliinisisaret
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SEURAKUNNAN ISIEN
LOMAT

KATOLISEN KESÄN
MUITA TAPAHTUMIA

Hyvin tarpeellista kesälomaa viettävät
Henrikin seurakunnan paimenet seuraavasti:
Isä Joosef on lomalla 19.6 - 19.7.
Isä Oscar lomailee 1.7 - 31.7.
Isä Federico on poissa 1.8 - 25.8 ja
kirkkoherra, isä Marco,
on lomalla 20.7 - 3.8.

Suomen katolilaisten kesään on jo
vuosien ajan liittynyt toistuvia tapahtumia. Kesän voi laskea alkavan Köyliön
pyhiinvaelluksesta viikkoa ennen juhannusta, jatkuvan heinäkuun 1. sunnuntain
viikonloppuna Kökarin ekumeenisilla Franciscus-juhlilla (huom! på svenska!), siirtyen elokuussa hiippakuntajuhlaan Neitsyt Marian taivaaseenottamisen
juhlan lähimpänä lauantaina, ja päättyen
Ristin ylentämisen hartauteen syyskuussa, jota voi vielä melkein pitää kesään
kuuluvana, ainakin sen lopettajaisina.

PYHÄN DOMINICUKSEN
PÄIVÄÄ
vietetään tiistaina, 8. elokuuta. Messu
kirkossa klo 18 ja sen jälkeen seurakuntasalissa dominikaanimaallikoiden
tarjoamat kesäkahvit. Tervetuloa kaikki
dominikaanien ystävät! Myös pieni näyttely maallikkoryhmän alkutaipaleelta on
silloin esillä ja tutkailtavana.

KIRKKOKAHVIT
siirtyvät jälleen pois sunnuntaista keskiviikkoon iltamessun jälkeen. Tämä
kesäinen tapa on monen vuoden ajan kerännyt kesäiltaisin seurakuntalaisia yhteen
hiukan rauhallisemmissa merkeissä. Joten
siis kesä-, heinä- ja elokuussa kirkkokahvit keskiviikkoisin, iltamessun jälkeen!
Tervetuloa!
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Köyliö on näistä vanhin, se periytyy
jo varhaiselta keskiajalta. Meidän esivanhempamme kulkivat monipäiväisiä
matkoja eri puolilta silloista asutettua
Suomea, eväineen kaikkineen, levähtäen paikoilla, joiden nimet ovat säilyneet
tähän päivään saakka. Mm. Säkylässä
Huovintien varrella on suuri laakea kivi,
joka kansanperinteen mukaan on toiminut
vaeltajien ruokapöytänä. Kustaa Vaasan
jälkeen kaikki unohtui, jopa piispa Henrikin todellinen olemassaolo asetettiin
kyseenalaiseksi. Kuitenkin Pyhän Henrikin tie oli ollut yksi Pohjoismaiden
tärkeimmistä pyhiinvaellusreiteistä.
Varhaiskeskiajalla piispa Henrikin kuolinpaikalle johti useitakin reittejä, ja
sinne vaellettiin sekä kesällä että talvella.
Nykyinen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus
alkoi tietojen mukaan 1951, jolloin pieni ryhmä katolilaisia hakeutui saarelle
ja vietti siellä messun. Koska päivä oli
Pyhän Dominicuksen päivä, oli piispa

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

Henrikin messua varten täytynyt hakea
erityislupa roomalaiskatoliselta piispalta,
raportoi muuan lehtileike, josta valitettavasti on säilynyt vain vuosiluku 1951
ja merkintä Pori. Vakituiset jokavuotiset
vaellukset alkoivat 1955, ja ovat jatkuneet
vaihtelevin osanottajamäärin. On meidän
asiamme, meidän oikeutemme ja velvollisuutemme tämän päivän katolilaisina
pitää tämä perinne edelleen elävänä. Pyhä
Henrik, rukoile puolestamme!
Kökarilla oli keskiajalla fransiskaanien
luostari, sijaitsihan saari sopivasti useiden purjehdusväylien risteyskohdassa.
Siellä tehdyissä kaivauksissa on saatu
paljon tietoa, mm. se on osoittautunut
paljon odotettua suuremmaksi. Siellä on
hoidettu sairaita, majoitettu kauppiaita ja
muita kulkijoita, rukoiltu Jumalaa varjelemaan myrskyiltä ja haaksirikoilta. Meille
suomenkielisille Kökar pysyi pitkään
vieraana, mutta parinkymmenen viime
vuoden aikana yhä useampi katolilainenkin on löytänyt saarelle tiensä heinäkuun
1. sunnuntaina, jolloin siellä vietetään
tavallisesti sekä luterilainen että katolinen
messu. Luterilaiset täyttävät Pyhän Annan
kirkon, joka on muurattu vanhan luostarikirkon kivistä, katolilaiset siirtyvät vanhan
luostarikellarin raunioille rakennettuun
kappeliin Franciscuksen alttarin ääreen.
Matka vaatii hiukan omatoimisuutta,
mutta ei ole mahdoton. Omalla veneellä
se sujuu luontevasti, omalla autolla matkaavien on muistettava varata lauttapaikka
ajoissa. Tietoja löytyy ainakin Kökarin
kotisivuilta.
Hiippakuntajuhla, kotoisesti hiippis,
on hiippakunnan yhteinen juhla, joka kes-

kittyy Neitsyt Marian taivaaseenottamisen
salaisuuteen. Jo muutaman vuoden ajan
päivä on aloitettu messulla Lohjan keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa, mistä
on siirrytty Stella Marikseen, herkullisen
lounaan ääreen ja rattoisan yhdessäolon
antamaan mahdollisuuteen tavata tuttuja
muista seurakunnista. Päivä päättyy kulkueessa Marian patsaan luo, missä vietetään
lähtöhartaus. Henrikin seurakunta järjestää bussikuljetuksen, josta tulee ilmoitus
lähempänä juhlapäivää, joka tänä vuonna
on 12. elokuuta.
Syksyn Hattulan vaellus on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Tämä
päivä alkaa messulla Henrikin katedraalissa, mistä lähdetään bussilla kohti Hattulaa
ja sen vanhaa Pyhän Ristin kirkkoa, joka
keskiajalla oli yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä pyhiinvaelluspaikoista. Siellä
vietetään kaunis hartaushetki, jonka jälkeen vaelletaan yhdessä, ruusukkoa lukien
ja ristiä kantaen, kirkon ympäri. Käytettävissä on kaksi ristiä, joista pienempään on
hartauden ajaksi kiinnitetty Pyhän Ristin
reliikki, joka kuitenkin varmuuden vuoksi
irrotetaan talteen kantamisen ajaksi. Suurempi, painavampi risti vaatii useamman
kantajan. Ristin kantajat vaihtuvat joka
kierroksella, kunnes kaikki halukkaat ovat
saaneet osallistua kantamiseen. Tähänkin
vaellukseen järjestetään bussikuljetus, ja
tiedot ilmestyvät aikanaan kirkon ilmoitustaululle. Päivä on tänä vuonna 16.
syyskuuta.
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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

Hiippakuntajuhlan ohjelma:
Stella Maris 12.8.2017
11.00 Pyhä messu Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla
13.00 Lounas Stella Mariksessa
14.30 Lauluhetki
15.00 Isä Giannin puhe:
”Fatiman viesti meille Suomessa asuville”
15.10 Pyhä ruusukko
15.40 Uusien pappien ja sisarten esittely, lähtevien
sisarten tervehdys sekä piispan siunaus
15.45 Kahvitarjoilu
Sanctus Henricuksen toimitus: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi:
Heikki Aronpää, Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula, Aino Salmi 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
16

