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Dear Parishioners

other than the one crucified at Golgotha
who has risen victorious from the grave.
This gradual realization inspires them to
deepen their knowledge of the Bible and
share a eucharistic meal. As the bread
is broken in the inn, the disciples’ eyes
are opened, and they recognize Jesus. At
that very moment, however, he vanishes
from their sight. The presence of the resurrected Jesus in the form of the Eucharist satisfies the disciples and fills them
with joy. This appearance of Jesus instils
in them the missionary spirit of bearing
witness. We are asked to follow them on
this communicative road of faith.

In

his Lenten message of 2022 to the
worldwide church, Pope Francis reminded us that Lent is an opportune time for
us to sow seeds of goodness while we wait
for the harvest.

This Lenten season has been an invitation to conversion, one that is truly comprehensive: human, spiritual and ecological.

Pope Emeritus Benedict XVI has said the

following: “The Lenten season reminds
us that the Christian life is an unceasing
battle, a time requiring the weapons of
prayer, fasting and penance. The battle
against evil, all the forms of egoism and
hatred, and the death of the self to live in
God – this is the way that every disciple of Jesus is called upon to follow with
humility and patience, generosity, and
endurance.” These fruits of a good Lenten
season encourage us to sing:

The Christian feast of Easter, which re-

minds us of events described in the Old
Testament, celebrates the resurrected Jesus’ transition from death to life. Resurrection Sunday is the most important day
for those of us who are baptized, the day
that Christ triumphed over the tragedy of
sin and death, the first day of the week.
On Easter we celebrate the victory of
good over evil, life over death, light over
darkness. “And if Christ has not been
raised, your faith is vain,” proclaims Saint
Paul in his first letter to the Corinthians (1. Cor. 15:17), and he adds, “But now
Christ has been raised from the dead, the
firstfruits of those who have fallen asleep”
(1. Cor. 15:20).

Hallelujah! He is risen!
Last year we celebrated Easter in isolati-

on. Many of us followed religious celebrations from home, in front of the television or our computer screens. This year we
are grateful for having greater freedom to
participate in the Mass in our churches.

Through his resurrection, Jesus Christ

On Easter we celebrate Jesus’s resurrec-

liberates us from the bondage of sin and
death and opens the way for us to eternal
life.

tion from the dead, new life, the triumph
of good over evil, and being born anew
in Christ. Easter encourages us to move
ahead, to change our ways, to look towards the future and to already see in our
present world the seeds of the Kingdom.
We are reminded of the spiritual encounter of the disciples on the road to Emmaus. The two men gradually realize that
the stranger walking beside them is none

I

wish you all a joyful Easter celebration. Let the Resurrection fill you with its
blessing.

Father Jean Claude
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Rakkaat Kristuksessa,

siäinen kannustaakin meitä kulkemaan
eteenpäin, muuttamaan tapojamme, katsomaan kohti tulevaisuutta ja näkemään
jo nyt Valtakunnan siemeniä maailmassamme. Se on Emmauksen tien opetuslasten hengellinen kokemus, jossa he vähitellen ymmärtävät, että tuntematon, joka
kävelee heidän kanssaan, ei ole kukaan
muu kuin Golgatalla ristiinnaulittu, joka
on noussut voittajana haudasta. Tämä vähittäinen löytö saa heidät syventymään
Raamattuun ja jakamaan hänen kanssaan eukaristian aterian. Leivän murtamisen hetkellä majatalossa opetuslasten
silmät aukenevat ja he tunnistavat hänet
keskuudessaan. Samassa hän kuitenkin
katoaa heidän näkyvistään. Ylösnousseen läsnäolo eukaristian muodossa riittää opetuslapsille ja täyttää heidät ilolla.
Tämä ilmestys antaa heille missionaarisen
todistuksen hengen. Meitä kutsutaan seuraamaan heitä tällä kommunikatiivisen
uskon tiellä.

paastoviestissään maailmanlaajalle kirkolle
vuonna 2022
paavi Franciscus sanoi
meille, että
paastonaika
on otollista aikaa kylvää hyvää ympärilleen sadonkorjuuta odotellessa.

Tämä paastonaika on ollut meille kutsu

kääntymykseen. Tämän kääntymyksen
tulee olla kokonaisvaltainen: inhimillinen,
hengellinen ja ekologinen kääntymys.

Emerituspaavi Benedictus XVI on sano-

nut: ”Paastonaika muistuttaa meitä siitä,
että kristillinen elämä on taukoamatonta
taistelua, jonka aikana käytetään rukouksen, paaston ja katumuksen aseita. Taisteleminen pahaa, kaikkia egoismin ja vihan
muotoja vastaan ja itselleen kuoleminen
elääkseen Jumalassa – tämä on se tie, jota
jokaista Jeesuksen opetuslasta kutsutaan
kulkemaan nöyrästi ja kärsivällisesti, anteliaasti ja kestävästi.” Tämän hyvän paastonajan hedelmät sallivat meidän laulaa:

Kristillinen

pääsiäinen, joka muistaa
Vanhan testamentin tapahtumia, juhlistaa ylösnousseen Jeesuksen siirtymistä
kuolemasta elämään. Ylösnousemuksen
sunnuntai on siis vuoden suurin päivä
meille kastetuille, se päivä, jolloin Kristus
voitti synnin ja haudan tragedian, viikon
ensimmäinen päivä. Pääsiäinen on uuden
elämän, virkistymisen ja uuden syntymän
juhla. ”Mutta ellei Kristusta ole herätetty,
teidän uskonne on pohjaa vailla”, pyhä
Paavali julistaa Ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille (1. Kor. 15:17) ja lisää:
”Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat
kuolleet” (1. Kor. 15:20).

Halleluja, hän on totisesti ylösnoussut!
Viime vuonna elimme pääsiäistä eristyksissä. Monet meistä seurasivat uskonnollisia tilaisuuksia kotoa käsin, television tai
tietokoneen ruutujen edessä. Tänä vuonna olemme kiitollisia siitä, että olemme
vapaampia liikkumaan ja pääsemme helpommin jumalanpalveluksiin kirkoissamme.

Toivotan teille kaikille iloista pääsiäis-

Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnou-

juhlaa! Täyttäköön Ylösnoussut teidät
siunauksellaan!

semusta, uutta elämää, hyvän voittoa pahasta, uutta syntymää Kristuksessa. Pää-

Isä Jean Claude
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista
Osa 15
Sakramenttikappelin lasimaalaukset
- Paavali ja Filippus
Kappelin sisäänkäynniltä katsoen alttarista käsin oikealle toisen lasimaalauksen aiheena ovat Paavali ja Filippus.
Paavali oli kristittyjen ensimmäisen
sukupolven merkittävin uskonoppinut. Hän julisti evankeliumia ja perusti seurakuntia itäisen Rooman alueella. Paavalin kirjeet näyttivät suunnan
kristinuskolle ja sen tulkinnalle.
Paavali syntyi Tarsoksessa ajanlaskun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Hänen vanhempansa olivat juutalaisia Benjaminin heimosta, mutta myös
Rooman kansalaisia. Paavali opiskeli
Jerusalemissa juutalaisuutta ja valmistui rabbiksi. Hän kuului fariseuksiin ja
oli ilmeisesti myös juutalaisten suuren
neuvoston jäsen, koska kertoi äänestäneensä kristittyjen vainoamisen puolesta. Kristus ilmestyi Paavalille matkalla
Damaskokseen n. v. 36. Paavalin koko
elämän suunta muuttui yhdessä hetkessä pysyvästi. Paavali sai Kristukselta
käskyn alkaa levittämään evankeliumia.
Paavali teki ainakin neljä lähetysmatkaa Kappadokiaan, Galatiaan, Makedoniaan ja mahdollisesti aina Espanjaan
saakka. Paavalia kivitettiin, ruoskittiin
ja hänet karkotettiin useista kaupungeista. Mutta kristittyjen määrä kasvoi.

Pyhä Paavali

Pyhä Filippus
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Paavali oli pakanoiden apostoli, joka
avasi Kristuksen tien kaikille ihmisille. Tämä oli alkusysäyksenä kristinuskon leviämiselle kaikkeen maailmaan.
Palattuaan Jerusalemiin hän selosti
matkojensa kokemuksia apostoleille.
Näin pidettiin ensimmäinen konsiili
v. 48. Kokous järjestettiin, koska alkukirkossa oli kiistaa niiden välillä, jotka
uskoivat, että kristittyjen tulisi noudattaa juutalaista lakia ja niiden, joiden
mielestä ei tarvinnut. Paavalin mielestä
ei tarvinnut. Konsiili hyväksyi Paavalin kannan, jonka mukaan uusi liitto
Jeesuksessa Kristuksessa ei edellyttänyt
Mooseksen lain säätämää elämää. Juutalaiset tuomitsivat Paavalin ja pyrkivät
jopa surmaamaan hänet. Paavali siirrettiin vangittuna turvaan Kesareaan ja
myöhemmin hänen vedottuaan keisariin
Roomaan, jossa hän oli kotiarestissa. Se
ei estänyt häntä saarnaamasta ja opettamasta. Paavali kärsi marttyyrikuoleman
miekalla teloitettuna 60-luvun alussa.
Lasimaalauksessa miekka on hänen atribuuttinaan. Paavalin reliikki on San Paolo fuori le mura -basilikassa Roomassa.
Paavalin juhlapyhä on 29. kesäkuuta.

Filippus pyysi Jeesukselta: ”Herra, anna
meidän nähdä Isä.” Jeesus vastasi hänelle:
”Etkö sinä, Filippus, vieläkään tunne
minua, vaikka olen ollut kauan seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” Kristuksen ylösnousemuksen
jälkeen Filippus lähti muiden apostolien
tapaan julistamaan evankeliumia rohkeasti Vähään Aasiaan. Perimätiedon
mukaan hänen kerrotaan parantaneen
sairaita ja herättäneen jopa kuolleen
poikalapsen. Filippus päätyi apostoli
Bartolomeuksen kanssa Fryygian Hieropolikseen. Siellä hän kärsi marttyyrikuoleman ristiinnaulittuna v.71. Lasimaalauksessa Filippuksen atribuutti on T-risti.
Filippuksen otaksutut pyhäinjäännökset
ovat Roomassa Kahdentoista apostolin
basilikassa. Filippuksen juhlapäivää vietetään toukokuun kolmantena.

Oikaisu: Edellisessä osassa 14 mainitaan
taiteilija Kitty Liljequistin tehneen sakramenttikappelin laasimaalaukset 1940-luvun lopussa. Oikea vuosiluku on 1957.
Diana Kaley & al: Henrik.katolinen.fi/
Taide ja arkkitehtuuri 2013

Apostoli Filippus oli syntyisin Betsaidasta ja hän oli Johannes Kastajan opetuslapsi. Filippuksesta kerrotaan erityisesti
Johanneksen evankeliumissa. Kun Jeesus
aloitti julkisen toimintansa Galileassa,
hän kutsui Filippuksen sanoen: ”Seuraa
minua.” Filippus uskoi Jeesuksen olevan
profeettojen lupaama Messias. Filippus
liitetään mm. viiden tuhannen ruokkimiskertomukseen. Viimeisellä aterialla

Heikki Aronpää

Lähteet:
Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä
lukio.palkane.fi/Paavalin elämä
ort.fi/pyha-apostoli filippus
Lasimaalausten kuvat / Heikki Aronpää
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Kuunteleminen – synodaalisen tien
ensi askel

Paavi Franciscus on kutsunut koko
maailmanlaajan kirkon synodaaliselle
tielle. Parhaillaan (elokuuhun 2022 asti)
on käynnissä synodaalisen prosessin
ensimmäinen kuunteluvaihe paikallistasolla, jossa selvitetään, miten kirkollinen ”yhdessä kulkeminen” toteutuu
(tai ei toteudu) kussakin seurakunnassa
ja hiippakunnassa. Siitä edetään sitten
laajemmalle piispainkonferenssien ja eri
maanosien edustusten tasolle, kunnes
varsinainen piispainsynodi kokoontuu
Roomassa syksyllä 2023. Piispainsynodia
seuraa sitten vielä paluu paikallistasolle,
jossa synodin hedelmät tulisi panna käytäntöön.

(Sinodo dei vescovi) puoleen? Synodin
internetsivuilta (synod.va) löytyy myös
paljon materiaalia synodaalisuuden
poh-timista ja käytäntöön panemista
varten. Siellä voi esimerkiksi tarkastella
nykyisen synodin virallista logoa, jossa
Jumalan pyhä kansa kulkee eteenpäin
Hengen johdatuksessa, piispa hyvin
moninaisen laumansa keskellä, lapset ja
nuoret eturivissä. Logossa onkin jo oikeastaan tiivistettynä, mitä paavi Franciscus synodaalisella prosessilla ajaa takaa.
Vaikka synodaalisuusteema joka tapauksessa tulee määrittämään katolisen
kirkon elämää vuosiksi eteenpäin, se
vaikuttaa jakavan uskovien mielipiteitä
kirkon sisälläkin. Toiset näkevät siinä
kauan odotetun mahdollisuuden kirkon
uudistumiseen, jopa tiettyjen, vanhentuneiksi koettujen opinkohtien muuttamiseen. Toiset taas aistivat synodaali-

Jokaisessa hiippakunnassa on omat
vastuuhenkilönsä, joiden tehtävänä on
koordinoida paikallista synodaalista
prosessia. Miksei myös kääntyä suoraan
Vatikaanin pysyvän piispainsynodin
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suudessa kirkolle vieraan mentaliteetin
tunkeutumista kirkkoon itseensä. Ensiksi mainitut tulevat kuitenkin pettymään ja toiseksi mainitut ovat pelänneet
turhaan: synodaalisuudessa ei ole kyse
demokraattisesta äänestämisestä, kuten
paavi Franciscus useasti painottaa. Franciscukselle synodaalisuus on ennen kaikkea kutsu kaikille kirkon jäsenille uudistuneeseen lähetysintoon, toteuttamaan
täydemmin kirkon olemusta yhdessä
eteenpäin kulkevana ja evankeliumia julistavana Jumalan pyhänä kansana.

lailla tehtävä – etuoikeus! – välittää
Jumalan ehdotonta rakkautta eteenpäin
maailmassa.
Syyskuun 2021 puheessaan paavi Franciscus esitti Apostolien teot Rooman
hiippakuntalaisille raamatulliseksi esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa olla synodaalinen kirkko. Apostolien teot onkin
yhtä tiellä kulkemista: Jerusalemista Juudean, Vähän-Aasian ja Kreikan kautta
Roomaan ja sieltä kaikkialle maailmaan.
Tätä on evankeliumin liike. Paavin mukaan elävään uskoon kuuluu sisäinen
rauhattomuus, joka saa meidät liikkeelle
etsimään kasvavaa yhteyttä kirkossa ja
yhteiskunnassa. Synodaalinen kirkko on
liikkeellä Pyhän Hengen ajamana kohti
sitä uutta, jota Kristuksen Henki jatkuvasti maailmassa luo.

Kaksi Franciscuksen puhetta ovat erityisen tärkeitä ymmärtääksemme, mitä
hän tarkoittaa kirkon synodaalisuudella. Ensimmäisen hän piti Vatikaanin
pysyvän piispainsynodin 50-vuotisjuhlapuheena 17.10.2015. Toisen hän piti
18.9.2021 johdattaessaan oman Rooman
hiippakuntansa synodaaliselle tielle.
Molemmat puheet löytyvät kätevästi
eri kielillä Vatikaanin internetsivuilta
(vatican.va). Niihin on aina hyvä palata
synodaalisella tiellä kulkiessamme, koska niissä tiivistyy erityisen selkeästi se,
mistä koko synodaalisessa prosessissa
paavin mukaan varsinaisesti on kyse.

Synodaalisuuden hengellinen liike on
ulospäin. Paavi Franciscus haastoi roomalaisia uskoviaan omaan rempseään
tapaansa: ”Jos seurakunta todella on
ympäristön kaikkien ihmisten koti eikä
mikään sulkeutunut kerho, niin kehotan
teitä: jättäkää ovet ja ikkunat auki, älkää
rajoittuko huomiomaan vain niitä, jotka
käyvät usein kirkossa ja ajattelevat niin
kuin te – heitä on vain pari prosenttia,
ei enempää. Antakaa kaikkien tulla mukaan… Antakaa itsenne mennä kohtaamaan ihmisiä ja tulla haastetuiksi, niin
että heidän kysymyksensä olisivat teidän
kysymyksiänne. Antakaa itsenne kulkea
yhdessä: Henki johdattaa teitä, luottakaa Henkeen.”

Lokakuun 2015 puheessa paavi Franciscus totesi ykskantaan, että juuri synodaalisuuden tie on se tie, jota Jumala
odottaa kolmannen vuosituhannen kirkolta. Jumalan tahto nykykirkolle on
siis jo tiivistettynä kreikkalaisperäisessä
sanassa ”synodi”, joka tarkoittaa ”yhdessä tiellä kulkemista”. Synodaalisuus on
näin ollen kirkon perustavanlaatuinen
ulottuvuus, oikeastaan kirkko itse. Mitä
muuta kirkko on kuin historian teitä
kohti Kristusta kulkeva Jumalan pyhä
kansa? Kasteen kautta kaikki kristityt
ovat yhtä lailla Jumalan rakastettuja lapsia, ja heille kaikille kuuluu myös yhtä

Synodaalinen prosessi on siis paavi
Franciscuksen kutsu kaikille maailman
seurakunnille, myös Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnalle, antautua uudella
innolla Pyhän Hengen johdatukselle
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nykyisessä hyvin haasteellisessa historian
vaiheessa. Emme ole yksin, vaan Jumala
on edelleen meidän kanssamme. Jotta
voisimme uudelleen antautua Jumalan
johdatukseen, ja jotta synodaalinen tie
voisi saavuttaa hengellisen päämääränsä, ensiarvoisen tärkeää on vaalia
kuuntelemisen asennetta. Paavi kehottaa meitä kuuntelemaan, mitä ”Henki
sanoo seurakunnille” (Ap.t. 2:7), tässä ja
nyt, seurakuntalaisten ja muiden ihmisten kokemusten kautta. Synodaalisessa
prosessissa on siis perimmiltään kyse
avautumisesta Hengen johdatukselle,
jotta yhteisöllisempi, osallistuvampi ja
lähetysintoisempi kirkko tulisi mahdolliseksi.

siksi hänestä tuli Herran Äiti. Meistä
itsestämmekin tuntuu usein siltä, että
meitä odottavat haasteet seurakunnassa
ja muualla elämässä ovat niin suuria, ettei meistä ole niihin. Mutta juuri omanäänen hiljentäminen ja Toisen, Jumalan
ja lähimmäisen, äänen kuunteleminen
tekee kaiken mahdolliseksi ja avaa tien
tulevaisuuteen. Silloin voimme luottaa siihen, että Jumalan Henki pääsee
toimimaan ja kääntää maailman kulun
parempaan päin: ”Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain
määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois” (Luuk. 1:52-53).
Alpo Penttinen, Rooma

Synodaaliselle tielle on hyvä ottaa malliksi kristillisen kuuntelemisen esikuva
Neitsyt Maria. Ehdottomassa nöyryydessään Maria tiesi, ettei hänestä ole siihen, mitä Herra häneltä pyytää, ja juuri

Kuvat:
Angelus-rukous Pietarinaukiolla 13.3.2022 /
Alpo Penttinen
Marian ilmestys / Fra Angelico
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Pieni meditaatio

sinussa, jotka eivät vielä ole ottaneet
suurta askelta paastosta juhlaan, nälästä
yltäkylläisyyteen, koska he sokeudessaan
pitävät taloa ahtaana ja ruokaa mauttomana. Mutta kerran kaikki syövät ja tulevat ravituiksi, kerran kaikki juovat ja
humaltuvat Jumalan ihanuudesta. Sillä
sinä, joka olet Herran Kirkko, nouset
pöydästä, jätät juhlan ilon ja riennät kiireellä ulos. Sinä pysähdyt talosi sisäänkäynnin eteen ja kutsut sisään kaikki ne,
jotka yhä ponnistelevat tämän maailman autiomaassa ja syövät katumuksen
katkeraa leipää: ”Te, jotka olette janoisia, tulkaa, juokaa elävää vettä.”

Nyt on Herran ehtoollinen, nyt on Karitsan hääjuhla.
Neljäkymmentä päivää olet paastonnut, sinä Jumalan pyhä kirkko, mutta
nyt olet nälkäinen, kuten Herramme oli
nälkäinen paastottuaan neljäkymmentä
päivää erämaassa villieläinten keskellä.
Ja enkelit tulivat palvelemaan Jumalan
Poikaa. Sinun enkelisi, pyhä kirkko, on
Herra itse. Hän paastosi, hän luopui
omastaan ja tyhjensi itsensä. Hän, Jumalan oma Poika, tuli ihmiseksi. Rypäleen
tavoin hän joutui viininpuristamoon,
vehnänjyvän tavoin hän putosi maahan.
Sen tähden sinulla, pyhä kirkko, on nyt
leipä käsissäsi – se on hänen Ruumiinsa.
Sen tähden sinulla on viiniä maljassasi –
se on hänen Verensä.

Paasto on ohi! Tulkaa nyt juhlaan! Nouskaa, pöytä on katettu! Herra viettää juh-

Profeetat ja apostolit ovat avanneet kirkon silmät. Se näkee miten merkein ja
kuvin ennustettu nyt on tullut todellisuudeksi. Herra kutsuu juhlaan ja antaa
itsensä ruoaksi.
Aika on tullut, hetki on tullut, viininpuristamon ja kärsimisen aika, aterian
aika.
Rypäle on murskattu, vehnänjyvä särkynyt. Sinulle, kirkko, se merkitsee aterian
aikaa.

laa ja asettuu pöytään kuin isäntä väkineen.
Hän on itse ateria, jonka hän tarjoaa,
leipä, jonka hän murtaa, viini, jonka hän
kaataa. Nyt on Herran ehtoollinen, nyt
on Karitsan hääjuhla.

Hetki on tullut. Herralle se on kuoleman hetki, sinulle, hänen kirkolleen, se
on aterian hetki. Leivässä maistat vehnänjyvän kuoleman, viinissä murskatun
rypäleen kärsimisen, ja tässä kärsimisessä, tässä katkerassa kuolemassa syöt ja
juot jumalallisen elämän, ikuisen parannuksen– itse kuolemattomuuden. Etkä
vain sinä, joka olet Herran kirkko, vaan
myös kaikki ne, jotka eivät vielä asu

Vapaasti suomentanut Tuula Luoma op
Saksalaisen Herstellen benediktiiniluostarin sisar
Aemiliana Löhr O.S.B. (1896–1972) on kirjoittanut
lukuisia teoksia liturgiasta ja ottanut osaa liturgiseen uudistusliikkeeseen. Yllä oleva teksti on 50-luvulla julkaistusta teoksesta The Great Week, an Explanation of the Liturgy of Holy Week (alkuperäinen
teos on saksankielinen).
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-lehti
30 vuotta
Kesällä 1992 joukko katolilaisia eri seu-

Alkuvuosina lehden postitus hoitui seu-

rakunnista osallistui Osnabrückin opintopäiville Saksassa. Henrikiläiset istuivat iltaa silloisen kirkkoherransa Teemu
Sipon johdolla ja keskustelu kiersi monissa asioissa. Olin jo pitkään seurannut
naapurimaitten, etenkin Ruotsin, seurakuntalehtiä ja toin esiin ajatuksen, että
myös Henrikin seurakunnan pitäisi saada
oma lehtensä, joka kertoisi seurakunnan
tapahtumista, henkilöuutisista ja muista
tärkeistä tapahtumista. Ehdotus herätti
vilkkaan keskustelun puolesta ja vastaan ja
ryhmäläisten suuren enemmistön kannatettua ajatusta lehti nuijittiin syntyneeksi.

rakuntalaisten talkootyönähilpeän rupattelun säestämänä. Lehden mukana lähetettiin myös kysely, sillä haluttiin tietää,
mitä mieltä lukijat olivat ja mitä toivottiin lisää. Pääosin lehteen oltiin tyytyväisiä, toivottiin juttuja seurakuntalaisista
ja erilaisista tapahtumista, haastatteluja
ja kertomuksia. Toivottiin myös lasten
osastoa, ja Sanctus onkin vuosien mittaan
parhaan kykynsä mukaan yrittänyt täyttää näitä toivomuksia, vaikka kaikki ei
aina olekaan ollut mahdollista resurssien
pienuuden takia. Sanctus on ilmestynyt
lähes säännöllisesti neljä kertaa vuodessa,
vain muutaman kerran on jouduttu tyytymään vähempiin numeroihin, viimeksi
nyt koronan aikana.

Syksyllä 1992 ilmestyi sitten ensimmäi-

nen numero, joka sisälsi kirkkoherran
tervehdyksen ja henkilöuutisia. Kerrottiin Pyhän Sydämen sisarten Virgon ja
Immolatan paluusta Hollantiin ja kiitettiin uudesta astiainpesukoneesta, jonka he olivat lahjoittaneet seurakunnalle.
Kirkkokahveille haettiin uusia kahvinkeittäjiä, perusteilla olevaan kuoroon
pyydettiin laulajia, ilmoitettiin informaatiokurssin ohjelma ja esiteltiin seurakunnan talous- ja seurakuntaneuvostot.
Stellikseen oli tulossa kaksi retrettiä ja
Caritas piti piispantalossa kannatusviikonlopun. Vuosien mittaan on raportoitu
iloisista ja surullisista, isoista ja pienistä
tapahtumista, paavin vierailusta, piispa
Verschurenin kuolemasta, tyhjästä tuolista, uusien piispojen valinnoista. Seurakuntalaisia on esitelty kuvin ja sanoin,
myös seurakunnan historiaan liittyvistä asioista ja tapahtumista on kerrottu.

Lehden

päätoimittajana on aina ollut
kulloinenkin kirkkoherra, tällä hetkellä isä Jean Claude, toimituskunnassa on
ollut useitakin seurakuntalaisia, kuka
pitemmän, kuka lyhyemmän ajan. Nykysuuntauksen mukaan jossakin vaiheessa muutama vuosi sitten ehdotettiin, että
lehti siirtyisi kokonaan verkkoon, mutta
ajatus todettiin pastoraalisesti huonoksi
ideaksi. Lisäksi isä Marino aikanaan totesi, että monelle kaukana asuvalle katolilaiselle, jolle syystä tai toisesta messuun tulo
on hankalaa, tämä pieni lehtinen on yhdysside seurakuntaan ja sellaisena tärkeä.
Tuula Luoma op
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
talouskertomus vuodelta 2021
TULOT

2020

2021

SELITYS

kolehti..................................................... 45 016,49

42 901,46

tavalliset kolehdit

avustukset seurakunnasta..................... 35 397,64

35 080,32

lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.

avustus Saksasta (pappeja varten)........ 25 200,00

29 400,00

Diasporakomm. avustus pappien ylläpitoa varten

vuokra..................................................... 48 120,99

52 634,64

muut tulot (kynttilät…).......................... 13 877,66

15 991,54

vuokratulot (ursul., tiedot., srk-sali, huonestojen
vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi, usk.
artikk. myynti
sekalaiset tulot (Sanct. Henricus mainostulot,
kahvikassa ..)
jäsenmaksut

sekalaiset tulot.......................................

1 990,07

549,24

jäsenmaksut........................................... 149 405,45

156 158,17

Tulot yhteensä..................................... 319 008,30

332 715,37

MENOT

2021

2020

Kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi..) 39 097,57
puht.pito, siivous.................................... 10 425,40
vuokramenot ja kiint.vero..................... 20 970,04
omaisuuden tav. huolto......................... 12 786,93

48 070,79

lämmitys, sähkö, kaasu, vesi

13 561,88

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

23 655,11
22 612,79

puhelin, posti, toimisto, lehdet.............

9 724,09

5 779,51

auton kulut.............................................

5 712,85

10 101,72

papiston ylläpito.................................... 30 771,57
liturgia, uskonnonopetus ym................ 21 256,45

38 460,17

polttoainekulut, huoltokulut, autovakuutukset,
muut automenot
henkilöstökulut

14 537,84

liturgian menot, katekeesi opet. ja muu toiminta

pastoraalinen toiminta..........................

752,68

167,90

srklehti (painotyö, postitus)..................

6 967,97

3 967,68

karitatiivinen työ, virkamatka, muut past. toim.
menot, ekum. toiminta
Sanctus Henr. painotyö, Sanctus Henr. postitus

sekal. menot (kynttilät..)........................ 10 690,93
Matkakorvaukset ja palkat.................... 2 400,00

5 900,60

usk. artikk. ostot, kynttilät, sek. menot

2 400,00

matkakorvaukset, palkkiot, eläkekulut, muut
henkilöstösivukulut

Hiippakuntamaksu................................. 35 107,17

42 733,69

13 232,27

17 462,28

Menot yhteensä.................................. 219 895,92

249 411,96

Tulot-menot......................................... 99 112,38

83 303,41

Poistot ja arv.alentumiset yht.
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU
ILTAMESSU
RUUSUKKO
ADORAATIO
VESPER

tiistai, torstai ...................................................
maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai
keskiviikko .......................................................
perjantai .........................................................
lauantai ...........................................................

07.30
18.00
17.30
17.30
17.40

RIPPITILAISUUS lauantaisin 17.00 -17.55 ennen messua, muina päivinä 17.30
tai sopimuksen mukaan. HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA!

12.4. TI
14.4. TO
15.4. PE
16.4. LA
17.4. SU

22.5. SU PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
23.5. MA pyhä Rita Cascialainen, sääntökun-

KRISMAMESSU
KIIRASTORSTAI
HERRAN KÄRSIMISEN PITKÄPERJANTAI, paasto- ja abstinenssipäivä
PYHÄ LAUANTAI
PÄÄSIÄISSUNNUNTAI

25.5. KE
26.5. TO
27.5. PE

PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI
25.4. MA pyhä evankelista Markus, juhla
29.4. PE pyhä Katariina Sienalainen, neitsyt
24.4. SU

29.5. SU
31.5. TI

ja kirkonopettaja, Euroopan suojelija, juhla

1.5. SU
2.5. MA

PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI

1.6. KE
3.6. PE
4.6. LA

3.5. TI

pyhä Athanasius, piispa ja kirkonopettaja, mp

pyhät apostolit Filippus ja Jaakob,
juhla

8.5. SU
13.5. PE
14.5. LA

PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI

15.5. SU
18.5. KE

PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI

20.5. PE

5.6. SU
6.6. MA
9.6. TO

Fatiman Neitsyt Maria
pyhä apostoli Mattias, juhla

11.6. LA

talainen
pyhä Beda Venerabilis, pappi ja
kirkonopettaja

HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN,
helatorstai, velvoittava juhlapyhä
pyhä Augustinus Canterburyläinen, piispa
PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
Neitsyt Marian käynti Elisabetin
luona, juhla
pyhä Justinus marttyyri, juhla
pyhä Carolus Luanga seuralaisineen,
marttyyrit, mp
pyhä Elisabeth Hesselblad, neitsyt

HELLUNTAISUNNUNTAI
autuas Neitsyt Maria, kirkon äiti,
mp
Jeesus Kristus, ylimmäinen ja
iankaikkinen pappi, juhla
pyhä apostoli Barnabas, mp

12.6. SU PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä
13.6. MA pyhä Antonius Padovalainen, pappi

pyhä Eerik, marttyyri, Ruotsin
suojelija
pyhä Bernardino Sienalainen, pappi

ja kirkonopettaja, mp
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19.6. SU

CORPUS CHRISTI, Kristuksen
pyhän ruumiin ja veren juhla,
juhlapyhä

21.6. TI

pyhä Aloisio Gonzaga, sääntökuntalainen, mp
pyhä John Fisher, piispa ja Thomas
More, marttyyrit
pyhän Johannes Kastajan syntymä,
juhlapyhä
Jeesuksen Pyhä Sydän, juhlapyhä
autuaan Neitsyt Marian tahraton
sydän, mp

22.6. KE
23.6. TO
24.6. PE
25.6. LA

26.7. TI
28.7. TO
29.7. PE
30.7. LA

31.7. SU
1.8. MA
4.8. TO
5.8. PE

26.6. SU KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI
27.6. MA pyhä Kyrillos Aleksandrialainen,
28.6. TI
29.6. KE
3.7. SU
4.7. MA
5.7. TI
6.7. KE
9.7. LA

6.8. LA

piispa ja kirkonopettaja
pyhä Ireneus, piispa ja marttyyri, mp
pyhät apostolit Pietari ja Paavali,
juhlapyhä

7.8. SU
8.8. MA
9.8. TI

KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI

10.8. KE

Portugalin pyhä Elisabeth
pyhä Antonio Maria Zaccaria, pappi
pyhä Maria Goretti, neitsyt ja
marttyyri
pyhä Augustinus Zhao Rong seuralaisineen, marttyyrit

11.8. TO
12.8. PE

16.7. LA
17.7. SU
20.7. KE
21.7. TO
22.7. PE

pyhä Alfonso Maria de’ Liguori, piispa
ja kirkonopettaja, mp
pyhä Jean Marie Vianney, pappi, mp
Santa Maria Maggiore -basilikan
vihkiminen
Herran kirkastuminen, juhla

KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI
pyhä Dominicus, pappi, mp
pyhä Ristin Teresa Benedicta,
Euroopan suojelija, juhla
pyhä Laurentius, diakoni ja marttyyri, juhla
pyhä Clara, neitsyt, mp
pyhä Jeanne Françoise de Chantal,
sääntökuntalainen

KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI
15.8. MA autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
16.8. TI
19.8. PE
20.8. LA

suojelija, juhla
pyhä Henrik, keisari
pyhä Bonaventura, piispa ja kirkonopettaja, mp
Karmel-vuoren Neitsyt Maria

ottaminen, juhlapyhä
Unkarin pyhä Tapani
pyhä Jean Eudes, pappi
pyhä Bernhard, apotti ja kirkonopettaja, mp

21.8. SU KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI
22.8. MA autuas Neitsyt Maria, taivaan

KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI

24.8. KE
27.8. LA

pyhä Thorlak, Islannin suojelija, mp
pyhä Lorenzo Brindisiläinen, pappi
ja kirkonopettaja
pyhä Maria Magdalena, juhla

24.7. SU KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI
25.7. MA pyhä apostoli Jaakob, juhla

KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI

14.8. SU

10.7. SU KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI
11.7. MA pyhä Benedictus, apotti, Euroopan
13.7. KE
15.7. PE

pyhät Joakim ja Anna, Neitsyt Marian
vanhemmat, mp
pyhät Martta, Maria ja Lasarus, mp
pyhä Olavi, marttyyri, Norjan
suojelija, mp
pyhä Petrus Chrysologus, piispa ja
kirkonopettaja

kuningatar
pyhä apostoli Bartolomeus, juhla
pyhä Monica, mp

28.8. SU KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI
29.8. MA pyhän Johannes Kastajan mestaus, mp
pyhä Gregorius Suuri, paavi ja kirkon3.9. LA
opettaja, mp
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SEURAKUNNAN VUOSIKATSAUS
2020

2021

Kastettuja .................................

88 .................

84

Kuolleita ...................................

17 .................

14

Kirkkoon liittyi ..........................

5 .................

9

Kirkosta erosi ...........................

24 .................

35

Ensikomm. pääsi ......................

79 .................

79

Vahv.sakr. sai ............................ 107 ................

60

Kirkoll. aviol. vihittiin ................

18

7 ................

Suomen kansal. ....................... 2 399 ................ 2 433
Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaan kuului vuoden 2020 alussa 4891, lopussa 5003 jäsentä.

SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA
KASTETTUJA

HERRASSA POISNUKKUNEITA

Miafo Victory Conten
Manefouet Maud Bethel Kenfack
Ebane Tyrell Metuge
Tyra-Helens Ebote Ekane Metuge
Ariana Elise Hämäläinen
Sofia Elisabeth Aarnentytär Savolainen
Eliana Jasmin Nuutinen
Koi Dang Aleksandrovic
Rechal Robin Fernando
Kathalia Yan Napoles
Shanead Merida Kunnari
Ines Anna Eleonora Ljung
Oliver Raffaele Urosevic Guccini
Meedeea Georgiana Paduraru
Cecilia Stella Mercedes Lyytinen
Irene Imeli Ibañez Rahikainen
Ezekiel Rylie Pablo
Olavi Joxean Asier Sevillano
Jonas Allan Pazemeckas

Katajainen Denise Chantal
Nyirakarayi Therese
Albert Baroyan
Coladonato Umeberto Roberto
Rizzo Roberto Fortunato Maria

KIRKKOON OTETTUJA
Pietarinen Pertti Antero
Kwaboh Kirsi Katriina

AVIOLLIITTOON VIHITTYJÄ
Huhtinen Olli Matias ja Ketola Roosa Emilia
Heikkilä Jesse Juhani Petteri ja Numminen Sara
Ilona
Nieminen Jaakko Ibraham ja Nguyen Thuy
Quyhn
Jenos Aniston Charles ja Jasmin Robert
Jackson
Ferioli Marco ja Kumpulainen Mari Anne

Dante Albert Andreoni
Nguyen Dang
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HIIPPAKUNTAJUHLA

Kesäloma lähestyy...

on tänä vuonna ilmoitettu vietettäväksi jälleen vierailla veräjillä,

Ursuliinisisaret järjestävät
5–13-vuotiaille lapsille leirin
ma 13.6.–to 23.6.2022.

TURUSSA LAUANTAINA 13.8.

Leirin ensimmäisen viikon 13.–18.6.
(päiväleiri) vietämme Helsingissä ja
pe 18.6. siirrymme Ahtelan leirikeskukseen, joka sijaitsee Sauvossa.
Siellä olemme lasten kanssa to 23.6. asti.

Toki voimme viettää messun Turun
tuomiokirkossa ja muistella aikaa,
jolloin se vielä oli katolisen
Suomen pääpyhäkkö.
Tästäkin juhlasta tarkemmat tiedot
tulevat lähempänä juhlapäivää.

Paikkoja on rajoitetusti. Leirin hinta
on 125,00 e/viikko (ei-katolilaisille
175,00).
Ilmoittautumisen leirille
viikoksi tai kahdeksi voi jättää
sr Barbaralle soittamalla
puh. 040 96 44 529 tai sähköisesti:
sisar.barbara@gmail.com
Tervetuloa!

wwwwwwwwwwwwwww
KÖYLIÖN
PYHIINVAELLUS

wwwwwwwwwwwwwww

Köyliönjärven Kirkkokarille sunnuntaina viikkoa ennen juhannusta,
19. KESÄKUUTA.

SENIORIT

Tarkemmat tiedot tulevat aikanaan ilmoitustaululle ja Henrikin
kotisivuille. Tervetuloa muistamaan pyhää Henrik-piispaa, joka
kohtasi marttyyrikuolemansa jäisen järven pienellä luodolla satoja
vuosia sitten!

Joka kuukauden 3. tiistaina
klo 12 messu katedraalissa,
sen jälkeen yhdessäoloa
seurakuntasalissa.

Päivät ovat: 19.4. ja 17.5.
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,
lehti pyydetään palauttamaan
osoitteella:

SANCTUS HENRICUS,
PYHÄN HENRIKIN AUKIO 1,
00140 HELSINKI

Sanctus Henricus-lehdessä on kuvitusta tunnetulta mosaiikkitaiteilijalta isä Marko Ivan Rupnikilta

”Christus vincit! Christus regnat!
Christus imperat!”

Siunattua pääsiäistä!
SANCTUS HENRICUKSEN TOIMITUS: Päätoimittaja isä Jean Claude Kabeza. Toimituksessa lisäksi:
Heikki Aronpää, Tuula Luoma, Anneli Oula, Alpo Penttinen ja sr Renata Glucha.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite: Sanctus Henricus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki, puh. 09 637 853.
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.henrik.katolinen.fi.
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