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Rakkaat seurakuntalaiset
Olemme taas syksyn alussa ja on paljon 

uutisia, jotka haluaisin välittää. Ensin 
tahdon kuitenkin kiittää isä Marinoa 
vierailusta Suomeen ja erityisesti Pyhän 
Henrikin seurakuntaan. Olemme aina to-
della kiitollisia, että hän löytää aikaa tulla 
luoksemme. Kiitos, isä Marino!

Rakas isä Oscar lähtee Tukholmaan jat-
kamaan tehtäväänsä uuden evankelioinnin 
parissa. Haluan ilmaista koko seurakun-
tamme puolesta, että jäämme kaipaamaan 
häntä paljon. Samalla rukoilemme isä 
Oscarille siunausta hänen uudessa tehtä-
vässään. Henkilökohtaisesti voin sanoa, 
että isä Oscar on ollut enemmän kuin 
pelkästään kollega tai seurakunnan pappi, 
hän on ollut  todellinen veli pappeudessa. 
Onnea matkaan, isä Oscar!

Toivotamme myös tervetulleeksi hiippa-
kuntaamme seminaarilaisen Tuomas Nyys-
sölän. Hän viipyy jonkin aikaa luonamme. 
Tervetuloa, Tuomas! 

Tänä syksynä on taas aika valita uusi 
seurakuntaneuvosto. Vaalit ovat sunnun-
taina 26.11.2017. Toivon, että moni teistä 
voisi asettua ehdokkaaksi, niin että tuleva 
seurakuntaneuvosto edustaisi mahdolli-
simman laajasti koko seurakuntaamme. 

Kesän ja lomien jälkeen haluaisin auttaa 
meitä kaikkia palaamaan arkeen. Paavim-
me Franciscus on asettanut vietettäväksi 
tämän vuoden marraskuussa maailman 
köyhien päivän. Sen tarkoitus on, että 
ajattelemme, miten auttaa muita käytän-
nön asioissa. Tapahtuman tunnuslause on: 
”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja 
puheessa, vaan teoin ja totuudessa” (Joh. 
3:18). Tämän tekstin kautta apostoli Johan-
nes tahtoo rohkaista meitä kaikkia olemaan 
aitoja ja ymmärtämään, että rakkaus on 
jotakin hyvin konkreettista. 

Paavi toteaa, että rakkautemme tekojen 
pitäisi kohdistua köyhien ja heikkojen 
auttamiseen. Ei kuitenkaan vain yhteiskun-
nallisten ongelmien ratkaisemiseksi, vaan 
koska siten voimme kohdata Kristuksen, 
totisesti! Paavali tiivistää ajatuksen näin: 
”Tehän tunnette Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armon: hän oli rikas mutta 
tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te 
rikastuisitte hänen köyhyydestään” (2. 
Kor. 8:9). 

Jumalan rakkaudessa on kaksi piirrettä, 
sanoo paavi. Ensimmäinen on, että hän 
on ensin rakastanut meitä, ja toinen, että 
Jumala on rakastanut meitä antamalla 
meidän puolestamme kaiken, jopa oman 
elämänsä! Toivottavasti voimme aloittaa 
tämän syksyn Pyhän Hengen innoittamina 
niin, että seurakunnassamme rakkaus ja 
ykseys kasvaisivat päivä päivältä. Ei tar-
vitse odottaa, että toinen tekee aloitteen. 
Se, joka rakkaudessa ottaa ensimmäisen 
askeleen, on todellinen voittaja.

Ajattelen erityisesti kaikkia niitä, joilla 
on vaikeaa, ja rukoilen heidän puolestaan: 
sairaiden ja yksinäisten, niiden, joilla 
on heikko taloudellinen tilanne tai jotka 
kokevat suuria vaikeuksia hengellisessä 
elämässään. Auttakoon meitä kaikkia 
psalmin sanat: ”Minä olin avuton ja huusin 
apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut 
kaikesta hädästä” (Ps. 34:7).

Hyvää syksyä teille kaikille. 
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntaneuvoston vaalit 
pidetään sunnuntaina 26.11.2017 Henrikin seurakuntasalissa. Äänioi-
keutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet tämän seurakunnan jäsenet. 
Vaaleissa valitaan 6 jäsentä seurakuntaneuvostoon, jonka toimikausi 
kestää 5 vuotta.

Ehdokkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, kirkon täydessä yhteydessä 
elävä Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan jäsen, joka tunnetaan var-
masta uskostaan, korkeasta moraalistaan ja harkitsevaisuudestaan.

Seurakunnan jäsen voi itse ilmoittautua ehdokkaaksi tai ilmoittaa 
toisen tämän seurakunnan jäsenen, jos tämä kirjallisesti vahvistaa 
suostumuksensa ehdokkuuteen. 

Ehdokkaat pitää ilmoittaa kirkkoherralle kirjallisesti 14.10.2017 
mennessä. 

Luettelo ehdokkaista julkaistaan sunnuntaina 15.10.2017. Sitten lä-
hetetään äänestysliput. 

Vaalit pidetään sunnuntaina 26.11.2017 Henrikin seurakuntasalissa klo 
9.30 ja 20.00 välisenä aikana. Vaaleissa voi äänestää 1 - 6 ehdokasta. 

Äänestää voi myös lähettämällä täytetyn äänestyslipun postitse Pyhän 
Henrikin pappilaan 26.11.2017 mennessä.

Seurakuntaneuvoston tehtävä on kirkkoherran johtamana huolehtia 
seurakuntaelämästä ja tukea ja edistää sitä, tuoda esille seurakuntalaisten 
mielipiteitä ja esittää suosituksia ja mielipiteitä muille hiippakunnan 
elimille ja neuvostoille. Joku seurakuntaneuvoston jäsenistä valitaan 
hiippakunnan pastoraalineuvostoon edustamaan seurakuntaa.

Kirkkoherra Marco Pasinato
Vaalitoimikunta

SEURAKUNTA-
NEUVOSTON VAALIT
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Pyhän Henrikin katedraalin omi-
naispiirteisiin kuuluvat runsaat lasi-
maalaukset. Kuorin lasimaalaukset 
ovat vuodelta 1907. Ne on valmistettu 
Lontoossa. Keskimmäinen esittää 
ristiinnaulittua Jeesusta, jonka oi-
kealla puolella on Neitsyt Maria ja 
vasemmalla puolella Johannes. Va-
semmanpuoleinen maalaus esittää 
pyhää Henrikiä ja oikeanpuoleinen 
pyhää Birgittaa. Pommituksessa 1944 
pyhää Birgittaa esittävä lasimaalaus 
tuhoutui. Se korvattiin pian uudella 
suomalaista työtä olevalla samanai-
heisella lasimaalauksella.

Lisää lasimaalauksia hankittiin 
1940-luvun lopulla. Kun v. 1965 
hankittiin 12 tyylillisesti yhtenäistä 

lasimaalausta kirkkosalin jokaiseen 
ikkunaan, nämä 40-luvun lasimaa-
laukset sijoitettiin sakramenttikap-
peliin. 

Tämän artikkelisarjan aiheena on 
tarkastella vuoden 1965 hollantilaisen 
taiteilija Renè Groenen lasimaalaus-
sarjaa, joka valmistui v. 1968, jolloin 
myös merkittävä kirkon korjaus- ja 
laajennusvaihe otettiin käyttöön. 
Värikkäät lasimaalaukset edustavat 
aiheiltaan ja käsittelytavaltaan perin-
teistä kirkkotaidetta.

Laupias samarialainen
Ensimmäinen lasimaalaus kirk-

kosalin oikealla sivulla alttarista 
käsin esittää laupiasta samarialaista. 
Jeesus esitti meille kaikille tutun ver-
tauksensa laupiaasta samarialaisesta 
Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 10: 
25-37). Muuan lainopettaja pani Jee-
suksen koetukselle kysyessään mitä 
hänen pitäisi tehdä, että hän perisi 
iankaikkisen elämän. Jeesus huomasi 
heti, mistä oli kysymys. Jeesus kysyi 
lainoppineelta: ”Mitä laissa on kirjoi-
tettu? Mies vastasi: ”Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko 
sielustasi, koko voimallasi ja koko 
ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi.” Jeesus vastasi: ” 
Oikein vastasit. Tee näin, niin saat 

Pyhän Henrikin katedraalin          
lasimaalauksista     Osa 1

elää.” Mies kysyi: ”Kuka sitten on 
minun lähimmäiseni?” Lainoppineel-
le lain täyttäminen riitti iankaikkisen 
elämän saamiseksi. Käskyjä ja kiel-
toja oli 613 kappaletta.

Jeesus kertoi vertauksen laupiaasta 
samarialaisesta. Siinä eräs mies oli 
matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun 
tuli rosvojoukon ryöstämäksi. Hänel-
tä vietiin kaikki, jopa vaatteetkin ja 
hänet pahoinpideltiin henkihieveriin. 
Ensin paikalle tuli pappi, mutta väisti 
ja meni ohi. Sitten saapui leeviläinen. 
Hänkin väisti ja meni ohi. Samaa 
tietä kulki juutalaisten halveksima 
samarialainen. Hänen tuli sääli ryös-
tön uhria. Hän hoiti ryöstetyn haavat 
öljyllä ja viinillä ja sitoi ne. Hän nosti 
miehen juhtansa selkään ja vei maja-
taloon ja hoiti häntä. Seuraavana aa-
muna samarialainen antoi majatalon 
isännälle kaksi denaaria ja pyysi tätä 
hoitamaan ryöstettyä. Kaksi denaaria 
riitti tuohon aikaan kuukauden oles-
keluun majatalossa. Sanoipa vielä, 
että jos kuluja koituu enemmän, hän 
korvaa ne paluumatkallaan. 

Jeesus sijoitti vertauksen paikkaan, 
jonka kaikki aikalaiset tunsivat. 
Tie Jerusalemista Jerikoon kulki 
vuoristoisen alueen poikki, jossa oli 
runsaasti lymypaikkoja rosvoille. 
Ryöstöjä tapahtui usein. 

Papin osalta tilanne oli ongelmalli-
nen. 3. Mooseksen kirjan 21. luvussa 
on määrätty, ettei pappi saa saattaa 
itseään epäpuhtaaksi menemällä 

vainajan lähelle, saati koskettamaan 
häntä. Rituaalisen puhtauden ylläpi-
to oli kallista. Ryöstetty oli tajuton 
ja alaston. Pappi ei voinut päätellä, 
oliko ryöstetty juutalainen vai ei ja 
oliko hän edes hengissä. Laki kielsi 
koskettamasta myös ei-juutalaista 
saastumisen uhalla.

Leeviläisten puhtaussäännöt olivat 
lähes yhtä ankarat. Pitäessään kiinni 
saastumismääräyksistä ryöstetyn 
väistäneet tulivatkin rikkoneeksi 
suurempaa käskyä: Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus on 
välittämistä ja huolenpitoa.

Jeesus kysyi: ”Kuka näistä kol-
mesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn 
miehen lähimmäinen?” 

Lainopettaja vastasi: ”Se, joka 
osoitti hänelle laupeutta.” 

Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sinä 
samoin.”

Jeesus kääntää kysymyksen, kuka 
on minun lähimmäiseni, ylösalaisin. 
Kysymys meille kuuluukin: Kenen 
lähimmäinen minun tulee olla?

 ◆◆◆ Heikki Aronpää

Lähteet:
 Kalevi Pöykkö: Pyhän Henrikin kated-

raali
Luuk. 10 : 25-37
Jukka Norvanto: Raamattu kannesta 

kanteen, Luukkaan evankeliumi, Laupias 
samarialainen
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Sanctus Henricus
täyttää 25 vuotta! 

Kesällä 1992 olin mukana Osnab-
rückin opintopäivillä, jossa meitä 
suomalaisia olikin runsaslukuinen 
joukko, mukana myös silloinen 
kirkkoherra isä Teemu. Kun olin jo 
pitkään seurannut naapurimaitten, 
varsinkin Ruotsin, seurakuntaleh-
tiä,  toin kerran illanistujaisissa 
esiin ajatuksen, että myös Henri-
kin seurakunnan pitäisi saada oma 
seurakuntalehtensä, joka kertoisi 
enemmän seurakunnan tapahtumista, 
henkilöuutisista ja muista tärkeistä 
asioista (sitä paitsi Turku oli jo alka-
nut julkaista omaa lehteä, joten...). 
Ehdotus herätti vilkkaan keskustelun 
puolesta ja vastaan ja ryhmäläisten 
enemmistön kannatettua ajatusta 
nuijittiin nykymuotoinen Sanctus 
syntyneeksi.

Sitä oli edeltänyt pieni taitettu A-
nelonen, joka sisälsi pääosin vain 
tietoja messuajoista, ilmoituksia 
joistakin kokouksista ja mahdolli-
sista tulevista tapahtumista, ja oli 
nimeltään Sanctus Henricus. Sitä 
puolestaan oli edeltänyt molempien 
seurakuntien, Henrikin ja Marian, 
yhteinen Agenda-lehdykkä messu- ja 
muine tietoineen. Uuden lehden ni-

mestäkin syntyi hieman keskustelua, 
mutta perinnetietoiset henrikiläiset 
lehdensynnyttäjät halusivat säilyttää 
vanhan Sanctus Henricus- nimen, ja 
näin sitten tapahtuikin.

Syksyllä 1992 ilmestyi sitten ensim-
mäinen lehti, joka sisälsi kirkkoher-
ran tervehdyksen ja henkilöuutisia. 
Kerrottiin Pyhän Sydämen sisarten 
Virgon ja Immolatan paluusta Hol-
lantiin, ja kiitettiin heitä uudesta as-
tianpesukoneesta, jonka he kesäkuun 
alussa olivat lahjoittaneet seurakun-
nalle. Haettiin uusia kahvinkeittäjiä 
kirkkokahveille ja perusteilla olevaan 
kuoroon pyydettiin laulajia. Infor-
maatiokurssin ohjelma ilmoitettiin ja 
esiteltiin seurakunnan talousneuvosto 
ja seurakuntaneuvosto. Stellikseen oli 
tulossa kaksi retrettiä ja Caritas piti 
piispantalossa kannatusviikonlopun.

Sanctus Henricus on ilmestynyt 
lähes säännöllisesti neljä kertaa vuo-
dessa, vain parina vuonna jouduttiin 
tyytymään kolmeen numeroon. Leh-
dessä on raportoitu isoista ja pienistä, 
iloisista ja surullisista tapahtumis-
ta, paavin vierailusta, piispa Paul 
Verschurenin kuolemasta, tyhjästä 

tuolista ja uuden piispan valinnas-
ta, ja siitä riemukkaasta hetkestä, 
jolloin saimme jälleen suomalaisen 
piispan viidensadan vuoden tauon 
jälkeen. Seurakuntalaisia on esitelty 
kuvin ja haastatteluin ja seurakunnan 
sekä eri yhdistysten toimintaa tuotu 
esille. Myös seurakunnan historiaan 
liittyvistä asioista ja tapahtumista on 
kerrottu. Alkuvuosina myös postitus 
hoitui seurakuntalaisten talkootyö-
nä hilpeän rupattelun säestämänä. 
Lähetettiin myös lehden mukana 
kyselykaavake jossa haluttiin tietää 
mitä mieltä lukijat olivat, ja mitä 
toivottiin lisää. Vastauksiakin tuli, 
ja pääosin lehteen oltiin tyytyväisiä. 
Toivottiin juttuja seurakuntalaisista ja 
erilaisista tapahtumista, haastatteluja 
ja kertomuksia ja lasten osastoa. Vain 
yksi henkilö ilmoitti että ei halua 
lehteä. Sanctus on vuosien mittaan 
yrittänyt parhaansa mukaan täyttää 
näitä erilaisia toiveita, vaikka kaikki 
ei olekaan ollut mahdollista.

Lehden tekemiseen ovat osallis-
tuneet päätoimittajina kirkkoherrat,  
ensin isä Teemu, hänen jälkeensä 
isä Marino ja nyt isä Marco. Heidän 
lisäkseen pitempiä tai lyhyempiä ai-
koja ovat olleet mukana Karl Grünn, 
Tuula Luoma, Helena Sormunen, 
Markku Koponen, Sara Torvalds, 
Rauni Vornanen, Tuulikki Tuuri, Juho 
Kyntäjä, Raija Markkula, ja nykyisen 
toimituskunnan muodostavat Timo 
Koskiluoma taittajana, Anneli Oula 

valokuvaajana, Meiju Salonen oiko-
lukijana, Heikki Aronpää, Aino Salmi 
ja Tuula Luoma.

Nykysuuntauksen mukaan jossakin 
vaiheessa ehdotettiin, että lehti siir-
tyisi kokonaan nettiin, mutta ajatus 
todettiin pastoraalisesti huonoksi 
ideaksi. Kaikilla ei koskaan ole nettiä, 
kaikki eivät edes halua käyttää sitä 
kotioloissa, lehti säilyy selailtavana 
ja arkistoitavana eikä katoa ja unohdu 
jonnekin bittiavaruuteen. Lisäksi isä 
Marino aikanaan totesi, että monelle 
kaukana asuvalle katolilaiselle, jolle 
syystä tai toisesta messuun tulo on 
hankalaa, tämä pieni lehti on yhdyssi-
de seurakuntaan ja sellaisena tärkeä.

Joten ainakin toistaiseksi Sanctus 
ilmestyy paperisena, käsin koske-
teltavana ja nojatuolissa luettavana 
versiona,  vaikka se onkin nykyään 
luettavissa myös seurakunnan koti-
sivuilla.

                                                                                                                                     
    ◆◆◆ Tuula Luoma  
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU  tiistai, torstai         07.30
ILTAMESSU maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai, sunnuntai 18.00
VESPER            lauantai                   17.40
RUUSUKKO       keskiviikko         17.30, lokakuussa joka iltamessussa
ADORAATIO     perjantaisin iltamessun jälkeen

Rippitilaisuus lauantaisin 17 - 17.45 ennen messua, maanantai, keski-
viikko, perjantai, sunnuntai 17.30 tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!

                   autuas Niels Steensen, piispa 

SU 26.11    KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS,  
  juhlapyhä 
              09.30  messu englanniksi 
              11.00  päämessu 
               12.30  messu italiaksi 
                  16.00  ukrainalainen liturgia 
               18.00  iltamessu 

TO 30.11  pyhä apostoli Andreas, juhla 

SU 3.12   ADVENTIN 1. SUNNUNTAI   
                         09.30  messu englanniksi 
                         11.00  päämessu 
                         13.00  gregoriaaninen messu 
                         16.30  messu espanjaksi 
                         18.00  iltamessu 

MA  4.12    pyhä Johannes Damaskolainen, pappi   
  ja kirkonopettaja 
KE  6.12    pyhä Nikolaus, piispa. 
  Suomen itsenäisyyspäivä. 
TO  7.12    pyhä Ambrosius, piispa ja    
  kirkonopettaja, mp 
PE  8.12    AUTUAAN NEITSYT MARIAN   
  PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN,  juhla
LA  9.12    pyhä Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

SU 10.12   ADVENTIN 2. SUNNUNTAI 
                            09.30  messu englanniksi 
                            11.00  päämessu 
                            11.15  messu Tapanilassa 
                            12.30  perhemessu 
                            18.00  iltamessu 

MA 11.12  pyhä Damasus I, paavi 
TI   12.12  Guadalupen Neitsyt Maria 
KE  13.12  pyhä Lucia, neitsyt ja marttyyri, mp 
TO  14.12  pyhä Ristin Johannes, pappi ja   
  kirkonopettaja, mp 

SU  7.12   ADVENTIN 3. SUNNUNTAI, 
  gaudete-sunnuntai 
                              09.30  messu englanniksi 
                              11.00  päämessu 
                              12.30  messu ruotsiksi 
                              14.00  messu portugaliksi 
                              15.00  messu Porvoossa 
                              16.00  messu arameaksi 
                              18.00  Iltamessu 

SU  24.9    KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI 
                               09.30  messu englanniksi
                               11.00  päämessu
                               11.15  messu Tapanilassa
                               12.30  messu italiaksi
                               16.00  ukrainalainen liturgia

TI    26.9    pyhät Kosmas ja Damianos, marttyyrit 
KE  27.9    pyhä Vincent de Paul, pappi, mp 
TO  28.9    pyhä Venceslaus, marttyyri tai 
                  pyhä Lorenzo Ruiz seuralaisineen,   
  marttyyrit 
PE  29.9    pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja   
   Rafael, juhla 
LA   30.9    pyhä Hieronymus, pappi ja    
   kirkonopettaja, mp 

SU  1.10    KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI 
                                 09.30  messu englanniksi 
                                 11.00  päämessu 
                                 13.00  gregoriaaninen messu 
                                 16.30  messu espanjaksi 
                                 18.00  iltamessu

MA  2.10    pyhät suojelusenkelit, mp 
KE   4.10   pyhä Franciscus Assisilainen, mp 
PE   6.10   pyhä Bruno, pappi 
LA   7.10    pyhä Birgitta, sääntökuntalainen,   
                  Ruotsin ja koko Euroopan suojelija, juhla 

SU  8.10    KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI 
                                  09.30  messu englanniksi
                                  11.00  päämessu 
                                  11.15  messu Tapanilassa 
                                  12.30  perhemessu 
                                  18.00  iltamessu 

MA  9.10    pyhä Dionysius, piispa seuralaisineen,   
                  marttyyrit tai pyhä Giovanni Leonardi, pappi 
KE 11.10   pyhä Johannes XXIII, paavi 
LA 14.10    pyhä Callixtus I, paavi ja marttyyri 

SU 15.10  KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI 
                                    09.30  Missa latina
                                    11.00  päämessu 
                                    12.30  messu ruotsiksi  
                                    15.00  messu Porvoossa 
                                    16.00  messu arameaksi 
                                    18.00  iltamessu 

MA 16.10  pyhä Hedvig, sääntökuntalainen tai 
                 pyhä Margareta Maria Alacoque, neitsyt 
TI   17.10  pyhä Ignatius Antiokialainen, piispa ja   
  marttyyri, mp 
KE 18.10   pyhä evankelista Luukas, juhla 
TO 19.10   pyhät Jean de Brébeuf ja Isaac Jogues,  
  papit seuralaisineen, marttyyrit, tai 
  pyhä Ristin Paavali, pappi 

SU 22.00  KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI  
                                     09.30  messu englanniksi 
                                     11.00  päämessu 
                                     11.15  messu Tapanilassa 
                                     12.30  messu italiaksi 
                                     14.00  messu arameaksi 
                                     16.00  ukrainalainen liturgia 
                                     18.00  iltamessu 
Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi. 

MA 23.10  pyhä Johannes Capestranolainen, pappi 
TI   24.10  pyhä Antonio Maria Claret, piispa 
LA  28.10  pyhät apostolit Simon ja Juudas, juhla 

SU 29.10  KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI 
                                   09.30  messu englanniksi 
                                   11.00  päämessu 
                                   12.30  vahvistusmessu 
ruotsiksi 
                                   15.00  messu tagalogiksi 
                                   18.00  iltamessu 

PE    3.11  pyhä Martino de Porres, sääntökuntalainen 

LA   4.11    KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN   
   USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ, 
              VAINAJIEN PÄIVÄ 
                  11.00  juhlallinen messu    
                  poisnukkuneiden puolesta 
                  13.00  rukoushetki hautausmaalla 
                  18.00  iltamessu   

SU 5.11     KAIKKIEN PYHIEN JUHLA,    
      PYHÄINPÄIVÄ, juhlapyhä 
                   09.30  messu englanniksi 
                  11.00  päämessu 
                   11.15  messu Tapanilassa 
                  13.00  gregoriaaninen messu 
             16.30  messu espanjaksi 
                 18.00  iltamessu 

TO   9.11 Lateraanikirkon vihkiminen, juhla 
PE 10.11   pyhä Leo Suuri, paavi ja kirkonopettaja, mp 
LA  11.11  pyhä Martinus, piispa, mp 

SU 12.11 KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI 
                09.30  messu englanniksi 
                  11.00  päämessu 
                12.30  perhemessu 
              18.00  iltamessu 
Tänään kerätään kolehti Pyhän Istuimen hyväksi. 
Pyhän Isän päivä. 

KE 15.11    pyhä Albertus Magnus, piispa ja   
  kirkonopettaja 
TO 16.11   Skotlannin pyhä Margareta tai 
                 pyhä Gertrud, neitsyt 
PE 17.11    Unkarin pyhä Elisabet, sääntökuntalainen, 
mp 
LA    8.11    pyhien Pietarin ja Paavalin basilikojen   
  vihkiminen 

SU 19.11 KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI 
              09.30  Missa latina 
                11.00  päämessu 
                  11.15  messu Tapanilassa 
                12.30  messu ruotsiksi 
                 14.00  messu portugaliksi 
                  15.00  messu Porvoossa 
                 18.00  iltamessu 

TI  21.11     Autuaan Neitsyt Marian temppelissä   
  käynti, mp 
KE 22.11  pyhä Cecilia, neitsyt ja marttyyri, mp 
TO 23.11    pyhä Clemens I, paavi ja marttyyri  tai 
                  pyhä Columbanus, apotti 
PE 24.11   pyhä Andreas Dung-Lac, pappi   
       seuralaisineen, marttyyrit, mp
LA  25.11   pyhä Katariina Aleksandrialainen,   
  neitsyt ja marttyyri tai 
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Seurakunnan 
kehittämisestä 
Millainen seurakunnan kuuluisi olla? 

Olen miettinyt kysymystä usein ja kes-
kustellut siitä monien seurakuntalaisten 
kanssa. Kysymystä on helppo lähestyä 
sekä sisäisestä että ulkoisesta näkökul-
masta: mikä on minun roolini kristitty-
nä maailmassa ja miten toisaalta saan 
tukea tähän ”tehtävään” seurakunnan 
toiminnan kautta? Olen miettinyt pal-
jon erilaisten tapahtumien merkitystä, 
samoin pieniä yksityiskohtiakin kuten 
esimerkiksi musiikin merkitystä tai 
sitä, kuinka ihmiset voisivat jakaa omia 
henkilökohtaisia tarinoitaan siitä, miten 
heidän tiensä kirkkoon ja kirkossa on 
mennyt. Koskaan en ole ollut täysin 
tyytyväinen kumpaankaan, erityisesti 
en omaan panostukseeni mutta en täysin 
myöskään omaan seurakuntaani. Muuta-
man ensimmäisen vuoteni kirkossa koin 
vahvasti, että jotain puuttuu ja käytin 
paljon aikaa sen miettimiseen, kuinka 
toimintaa voisi kehittää. 

Omalta osaltani sain ensimmäisen 
vastauksen näihin kysymyksiin kui-
tenkin täysin yllättävällä tavalla viime 
keväänä. Olin tuolloin onnistunut hank-
kimaan itselleni liikaa töitä ja opiskeluja 
ja moninaisien tapahtumien jälkeen 
huomasin olevani erittäin tyytymätön 
omaan elämääni. Tilanteessa, jossa olin 
tavallista väsyneempi ja ihmissuhteilleni 
oli tavallistakin vähemmän aikaa, aloin 
yllättäen kaivata sitä, että sain tulla aina 
kuudelta osallistumaan iltamessuihin 
Pyhän Henrikin kirkossa. Huomasin, että 

Jumalan sana ja hiljaisuus alkoi puhutella 
minua aivan uudella tavalla ja osasin nyt 
myös jollain tavalla peilata sitä omaa elä-
määni vasten. Oli hämmentävää huomata 
kuinka tärkeiksi minulle muodostuivat 
sellaiset asiat, joita olin ehkä aiemmin 
pitänyt vain jonkin muun puuttumisena. 
Omassa elämässäni taas olin aiemmin 
löytänyt tarpeeksi mielekkyyttä opin-
noistani sekä ystävyyssuhteista, mikä oli 
myös auttanut minua lähestymään Juma-
laa elämäni kautta. Nyt koin kuitenkin 
oman alani vääräksi enkä juuri ehtinyt 
nähdä ystäviäni. Uudessa tilanteessa 
aloin pohtia omia valintojani ja arvojär-
jestystäni ja minussa heräsi paljon uusia 
kysymyksiä. Onnekseni päätin usein 
tulla näiden kysymysten kanssa kirk-
koon, josta sain niihin myös uudenlaisia 
vastauksia papeilta sekä sakramenteista. 
Olin tottunut ajattelemaan, että kehitet-
tävät asiat olivat pääsääntöisesti itseni 
ulkopuolella, seurakunnan toiminnassa 
ja rakenteissa. Olikin yllättävää huomata, 
miten Jumala pystyi muuttamaan myös 
minun sydäntäni niin, että näin samat 
asiat uudessa valossa. 

Seurakunnan kehittäminen on minusta 
edelleen hyvä puheenaihe ja minusta 
on aina mielenkiintoista kuulla siitä 
ihmisiltä, joilla on asiasta enemmän ko-
kemuksia ja näkemyksiä. Tietyllä tavalla 
sen voi ajatella olevan myös meidän 
seurakuntalaisten vastuu, jotta voidaan 
varmistaa se, että tulevaisuudessakin 
mahdollisimman moni ihminen saisi kir-
kosta apua samalla tavalla kuin itse koin 
saavani omassa tilanteessani.  Olisi myös 
tärkeää kuunnella näkemyksiä siitä, mik-
si joku seurakuntalainen ei koe saavansa 
kirkosta sellaista tukea mitä haluaisi 

sieltä saada. Juuri seurakunnan voisi 
ajatella olevan oikea paikka siihen, että 
omista huonoistakin kokemuksistaan voi 
puhua avoimesti, ilman että tulee tämän 
takia tuomituksi. Oman kokemukseni 
kautta minussa on herännyt myös ajatus 
siitä, että haluaisin itse aktiivisemmin 
osallistua seurakunnan toimintaan, ei 
ainoastaan vastaanottajana vaan myös 
edistämällä toimintaa niin, että ihmisten 
olisi helppo tulla kirkkoon ja saada sieltä 
apua myös vaikeissa elämäntilanteissa. 

Hengellisyyden merkitystä on kui-
tenkin vaikea tuoda elämään väkisin 
eikä hengellinen elämä ole ensisijaisesti 
mikään suoritus. Usein olen huoman-
nut, ettei uskonasioista keskustelemista 
kannata harrastaa väkinäisesti, ellei toi-
sella osapuolella ole siihen jonkinlaista 
kaipuuta senhetkisessä tilanteessaan. 
Monesti kaipaus Jumalaa kohtaan syn-
tyykin jostain uudesta kokemuksesta tai 
elämäntapahtumasta, joka herättää it-
sessään uusia kysymyksiä, joihin kaipaa 
vastauksia. Oli erikoista huomata, miten 
sama sääntö näyttäytyi todeksi myös 
omassa elämässäni ja jollain pienellä 
tavalla tapani nähdä oma paikkani seu-
rakunnassa on tämän myötä muuttunut. 
Hyvin pitkälti toimin juuri samoin kuin 
aiemminkin ja näen kehitettävää etupääs-
sä itseni ulkopuolella. Kuitenkin olen 
saanut myös nähdä, että seurakunta on 
ensisijaisesti Jumalan itsensä työ, jossa 
hän on valmistellut minullekin paikan, 
eikä sen löytyminen ole vain minun 
itseni vastuulla.

                                                                                                                                                      
                  ◆◆◆ Aino Salmi

Rakkaat 
Pyhän Henrikin 
seurakuntalaiset
Tänäkin vuonna minulla oli tilaisuus 

viettää antoisat kaksi viikkoa Suomessa. 
Tällä kertaa saatoin ilokseni jopa osallis-
tua hiippakuntajuhlaan. Edellinen kerta 
oli kesällä 2013, kun minun oli lähdet-
tävä Suomesta.

Minulle on ilo kohdata ne ihmiset, 
joiden kanssa olen jakanut suuren osan 
elämästäni pappina. Kun olen Suomessa, 
tuntuu kuin en olisi koskaan pois lähte-
nytkään.

Kiitän sydämestäni isä Marcoa, piis-
pa Teemua, kaikkia pappeja, sisaria ja 
kaikkia seurakuntalaisia. Te tiedätte,että 
säilytän teidät sydämessäni.

Neitsyt Marian ja pyhän Henrikin esi-
rukousten kautta rukoilen teille kaikille 
Herran siunausta.

Teidän isä Marino



12   13

 Pyhä eukaristia
KASTETTUJA

Luna Higashi
Nathan Juhani Jan Aho
Saana Isabel Pastor
Needu Serah Mettumpurath Sathiyan
Noemi Noa Natalie Casagrande
Nilton Viegas Luis
Gabriela Viegas Luis
Edmar Mateus Casimiro
Paolo Jukka Pelayo Aakula
Frida Lintu
Elmeri Gustavo Vikman
Simon George Tambila
Matias Pierre Tapani Muller
Ida Emilia Hörhammer
Mia Kiziah Soud Alander
Daniela Amara Cervantes
Greg Sander Veloso
Francis Dang
Rafaelle Isabelle Lara Rämö
Lily Dakota Micaela Stephens Järvinen
Heppu Ersilio Giovanni Peho
Henry Johannes Armana Haarala
Briana Ja-Chu John Amudeng
Etha Kaia Wambui Thande
Thao Chi Vu
Kristian Orsulic
Elisabeth Alice Granroth-Wilding
Oliver Eelis Julius Tuomela
Daniel Beau Juhani Hilden
Sofia Roosa Maria Timonen
Victoria Solveig Marie-Alix Relander
Isa Esmeralda Nguyen
Minerva Nicole Lahtinen
Lukas Civinskas
Amelija Civinskaite

SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 11.09.2017

VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN 
SAANEITA

Giulia Borzi
Jeancy Nombe
Ida Giardini
Matias Ola
Giacomo Lai
Vincent Angelo De Leon
John Leon Galicia
Verna Barbieri
Sebastian Alfredo Duran Sormenpuro
Melinda Torp
Jayden Vikash Collin
Khup Thawn Thang
Mateusz Szymon Sobczak 
Marek Sobczak
Charlotte Dumur-Laanila
Tiia Marie Niedjanna Dumur-Laanila
Phuong Thao-Cindy Do
Nicolas Patrick Koivisto
Matteo Pironato
Patrik Kaapo Juhani Helenius
Nesakumar Jenosia Vincent
Ester Tedesco
Myn Aung
Juan-Antonio Gallego
Diego Lari
Andy Nguyen

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ

Eduardo Jesus Murillo Almosny ja Henna 
Marianna Juvonen
Lari Sebastian Illman ja Daniela Maria 
Elisabeth Bergstén
Iiro Tapani Nolvi ja Anna Ikonen
Kasperi Petrik Pastila ja Marta Dano

Paulo Michael Gunnar Lyytinen Otayza 
ja Mia Laura Helena Saraste
Sven Runar Saxén ja Thi Thuy Linh 
Phan
Tony Kristian Löfving ja Ziwei Wang
Justin Mark Goldman ja Tiia Hannele 
Inkeroinen
Diendonne Ish imwe ja  Dora ine 
Mukarugira
Toni Markus Mäki ja Noora Marita Sofia 
Kallio 
Aki Otto-Ville Vepsäläinen ja Ciara Helen 
McBride

KIRKKOON OTETTUJA

Niko Tapio Hermas
Rea Carita Oluwaseyi
Queen Obioma Okeke
Mirva Hannele Sjöroos
Jaana Henriikka Elena Vainio
Mari Anne Kumpulainen
Marja-Leena Soikkeli
Kyösti Tapio Soikkeli
Cecilia Victoria Margaretha Granvik
Rainer Juhana Sirén
Katri Pauliina Sirén
Nicolas Luca Sirén
Emilia Beata Aurora Sirén
Raija Ulla Marketta Salomäki
Sirpa Aulikki Sarnasto
Teemu Oskari Björn
Eeva Inkeri Vitikka-Annala
Pauli Esko Annala

HERRASSA POISNUKKUNEITA

Pertti Pekka Koivisto

 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

Luemme yhdessä Jumalan sanaa 
mietiskellen ja rukoillen Pyhän 
Hengen opastuksella.  

Kokoonnumme Pyhän Henrikin 
kabinetissa klo 18-19 seuraavina 
torstaipäivinä: 21.9., 26.10., 30.11. 
ja 14.12. 

Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. 
Mariasta).

Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

Lectio divina
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIAUUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

FRANSISKAANI-
MAALLIKOT

Kaikille avoimet illat Marian seurakun-
tasalissa klo 16-18 syksyllä 2017:

12. 9   Fransiskaanit Itämerellä. Jarno 
Tarkoma OFS

10.10  Franciscus Assisilaisen ”Fioretti”. 
Pauli Annala.

14.10  lauantai: hiljentymispäivä 
Henrikin seurakuntasalissa. Tarkemmat                 
tiedot myöhemmin.

14.11  Herman Hesse. Marjatta Tarkoma 
OFS

12.12  Katolilaiset 100 vuotta Suomessa. 
Veli Gabriel OP.

KIRJALLISUUSPIIRI

Henrikin seurakuntasalissa klo 18 kai-
kille kirjoista kiinnostuneille:

11.9   Kaarlo Stenvall: Stenvallit stadis-
sa. Kirjoittaja on Aleksis Kiven Albert-            
veljen pojanpojan poika

9.10   Elsa Ferrante: Loistava ystäväni 
6.11   Jari Tervo: Matriarkka
4.12   Kirjavalinta vielä auki

JOHDANTOKURSSI 
2017-2018

4.9     Johdanto kurssiin. 
 Isä Marco Pasinato
18.9   Pyhä Kolminaisuus. 
 Isä Raimo Goyarrola

2.10   Jeesus Kristus. 
 Veli Gabriel Salmela OP
16.10 Kirkko. Isä Manuel Prado
30.10 Raamattu, traditio ja opetusvirka.           

Piispa Teemu Sippo SCJ
13.11 Kaste. Isä Rafal Czernia SCJ 
27.11 Vahvistuksen sakramentti. 
 Isä Oskari Juurikkala
11.12 Eukaristia. Isä Tri Nguyen

8.1     Rippi ja sairaiden voitelu. 
 Isä Ryszard Mis SCJ 
22.1   Avioliitto. Isä Manuel Prado
5.2   Pappeus. Veli Gabriel Salmela 

OP
19.2   Käskyt I. Isä Marco Pasinato
5.3     Käskyt II. Javier Salazar
19.3   Käskyt III. Isä Ryszard Mis
9.4     Kirkkovuosi, rukouksia ja 
 hartauksia. Isä Federico Spanò
16.4   Neitsyt Maria ja pyhät. 
 Sisar Barbara  USJK
23.4   Sääntökunnat ja kongregaatiot.  

 Tuula Luoma op 
7.5     Eläminen kirkon yhteydessä.  

 Marko Tervaportti.

Johdantokurssin seuraaminen sopii hy-
vin myös ”vanhoille” katolilaisille uskon 
päivittämiseen ja tuoreiden hengellisten 
eväitten hankkimiseen. Lisäksi on hyvä 
tutustua mahdollisiin uusiin tuleviin seu-
rakuntalaisiin, jotka aikanaan tarvitsevat 
myös esittelijän. Kotoutuminen seura-
kuntaan alkaa usein näistä ensimmäisistä 
yhteyksistä.

KATOLISTA ELÄMÄÄ - 
JATKOKURSSI

Tarpeelliseksi havaittu jatko- tai pa-
remminkin täydennyskurssi jatkuu ker-
ran kuussa erilaisin aihein, joita uudet 
katolilaiset ovat toivoneet. Ilta alkaa 
aina maanantaina klo 18.30 iltamessun 
jälkeen Henrikin seurakuntasalissa, jossa 
on tarjolla myös kupponen teetä tai kahvia 
ruumiin virkistykseksi. Syksyn päivät ovat 
seuraavat:

25.9      Isä Oskari Juurikkala ker-
too aiheesta papista paaviksi - mitä                             
vaatimuksia ja edellytyksiä kutsumuksen 
saaneelta odotetaan.

23.10   Eeva Kaario kertoo vainajien 
päivään ja pyhäinpäivään liittyvistä

             rukouksista ja tavoista.
20.11   Isä Tri kertoo aneista - mitä, 

miksi ja kuinka.
18.12   Joulun merkityksestä.

Kesäloman takia joulukuun puhujalta 
ei ole vielä saatu vahvistusta, mutta päi-
vämäärät on hyvä merkitä muistiin jo nyt. 
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan 
sekä ilmoitustaululla että Fideksessä. 
Katoliseen arkeen liittyvää tietoutta ei 
koskaan ole liikaa!

SEURAKUNTARETRETTI

lauantaina  21.10 Henrikin seurakun-
tasalissa. Tarkemmat tiedot tulevat myö-
hemmin. 

SCHOOL OF IGNATIAN 
PRAYER 

Ignatiaaninen rukouskoulu kokoontuu 
maanantai-iltaisin 25.9., 23.10., 13.11. ja 
27.11. iltamessun jälkeen kabinetissa ja 
kappelissa. Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. Mariasta). 
Huom! Tilaisuudet ovat englanninkieli-
siä. 

A spiritual journey supporting the parti-
cipants to approach God in prayers and to 
deepen their familiarity with God through 
the indications offered by Saint Ignatius of 
Loyola in the Spiritual Exercises.

Under the guidance of the Holy Spirit, 
and the instructions of the guide, the par-
ticipants will learn to let the Word of God 
resonate in their lives so that the Word may 
enlighten and open paths of life because 
the highest glory of God is that the person 
lives to the fullest.

School of Ignatian Prayer on Mondays 
25.9., 23.10., 13.11. and 27.11. after Mass 
till 20:00 (max 20:30) at Kabinetti and 
Chapel, open to parishoniers of both Pari-
shes. Guide: Silvia Bertozzi. Welcome!

KATEKEESI AIKUISILLE

Tiistaina 19. syyskuuta on  Henrikissä 
alkanut Neokatekumenaalisen tien järjes-
tämä katekeesi aikuisille. Katekeesi pide-
tään tiistaisin ja torstaisin klo 19.00, jatku-
en marraskuun loppuun asti. Lisätietoja isä 
Marcolta, 050 5377775. Tervetuloa!
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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: 
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

Kuvassa ursuliinisisar Daniela Jankowskan johtaman lapsi- ja nuorisokuoron 
- Auringonsäteet Puolasta - konsertti Pyhän Henrikin katedraalissa 28.8.2017.


