Kannen kuva: Paolo Uccello 1443 Jeesuksen ylösnousemus

Hyvää
pääsiäistä!
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157 946,73

0
63 338,69

Menot yhteensä
remonttikulut
(osaksi maksettu perinnöstä)

155 659,51

korjaus ja remontointikulut, rakennusprojekti

lämmitys, sähkö, kaasu, vesi
puhtaanapito, siivous, jätehuolto, puht. ulkoalueet, srk:salin ylläp.
muut tal.hoidon menot, maan vuokra, kiinteistövero -vakuutus, yhtiövast.
kiinteistökorjaukset, omais. huolto, taloushallinto, tv-lupa, lehti
toimistokulut, posti, puhelin, faksi, internet
polttoainekulut, huoltokulut, autovakuutukset, muut automenot
pappien ja semin. ylläpito, pappilan elintarvikkeet (tav. 7 henkilöä)
liturgian menot, katekeesi opet., katek. muu toiminta
karitatiivinen työ, virkamatka, muut past. toim. menot, ekum. toiminta
Sanctus Henr. painotyö, Sanctus Henr. postitus
usk. artikk. ostot, kynttilät, sek. menot
matkakorvaukset, palkkiot, eläkekulut, muut henkilöstösivukulut
2014		
41 554,07
18 258,49
19 009,29
18 026,45
6 535,02
7 236,14
19 159,97
10 784,96
1 669,20
10 869,39
2 348,75
2 495,00
MENOT
Kiinteistön hoit (lämpö, sähkö, vesi..)
puht.pito, siivous
vuokramenot ja kiint.vero
omaisuuden tav. huolto
puhelin, posti, toimisto, lehdet..
auton kulut
papiston ylläpito
liturgia, uskonnonopetus ym
pastoraalinen toiminta
srklehti (painotyö, postitus)
sekal. menot (kynttilät..)
Matkakorvaukset ja palkat

2013
37 740,63
18 452,98
14 498,27
15 996,00
6 489,30
7 788,87
21 578,90
7 062,76
3 643,10
10 072,44
9 936,26
2 400,00

5 678,90

194 854,87

Tulot yhteensä
194 049,95
		
projektiluonteiset avustukset
0

SELITYS
tavalliset kolehdit
lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.
Diasporakomm. avustus pappien ylläpitoa varten
vuokratulot (ursul., tiedot., srk-sali, huonestojen vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi, usk. artikk. myynti
sekalaiset tulot (Sanct. Henricus mainostulot, kahvikassa ..)
hiippakunnan avustus
2014		
65 137,87
30 711,65
24 930,00
43 382,75
25 551,60
5 141,00
0,00
2013
65 261,36
30 644,33
28 510,00
38 208,22
24 137,67
7 288,37
0,00

ja sisarissamme.
”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät
kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi
jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat
kaikki muutkin sen kanssa. Te olette
Kristuksen ruumis” (1. Kor. 12:26).
Seurakuntana olemme kaikki kutsutut rakentamaan tätä ruumista, jonka
jokainen jäsen on osa yhteisöä, jossa
keskinäiset siteemme ovat rakkauden
siteitä ja jossa välinpitämättömyys on
voitettu rakkauden voimalla.
Olkoon tämä paastonaika todellinen kääntymyksen tie sydämellemme.
Olkoot toisten ihmisten kärsimykset
konkreettinen kutsu sydämemme
kääntymykseen. Oppikoon sydämemme armahtamaan. Laupias sydän ei ole
heikko sydän, päinvastoin: laupeuteen
tarvitaan vahva ja luja, kiusaajalta suljettu ja samalla Jumalalle avoin sydän.
Tarvitaan sydän, joka sallii Pyhän
Hengen asua itsessään. Jumalan armo
voi asua köyhässä sydämessä, joka
tuntee oman heikkoutensa ja samalla
Jumalan voiman ja joka ei pelkää antaa
itseään muille.
Hyvää pääsiäistä toivottaen
isä Marco

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

”Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa
mielenne, sillä Herran tulo on lähellä.”
(Jaak. 5:8).
Näillä sanoilla paavimme Franciscus on
halunnut kutsua meidät kaikki valmistautumaan pääsiäiseen.
Viestissään paastonajalle 2015 paavimme muistuttaa, että paastonaika on
armon aikaa, joka haluaa herättää meidät kaikki tietystä sydämen sairaudesta:
välinpitämättömyydestä.
Jumalan rakkaus on tullut rikkomaan
juuri tämän itseemme sulkeutumisen,
jossa monesti elämme yksinäisyydessämme. Paastonaika kutsuu kaikkia
meitä avaamaan silmämme ja ottamaan
vastaan lähimmäisemme.
Paastonaika ei kuitenkaan vain kehota
meitä avautumaan lähimmäisillemme
ja Jumalalle paastolla, almun annolla ja
rukouksella, vaan se julistaa samalla,
että Jumalalla on voima murtaa välinpitämättömyytemme, sillä hän ei ollut
välinpitämätön meitä kohtaan. Hän rakasti maailmaa ja antoi poikansa meidän
pelastukseksemme. Hän antoi kärsimyksemme koskettaa poikaansa niin syvästi,
että tämä kantoi niitä lihassaan. Tämä
vastaus yksinäisyyteemme näyttää meille pääsiäisen salaisuuden loiston.
Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta rakkaus on voittanut
välinpitämättömyyden. Paastonaika
merkitsee myös sitä, että voimme antautua Jumalan huolenpitoon, sallia hänen
rakkautensa ja hellyytensä murtaa sydämemme kovuuden, niin että opimme
näkemään hänet veljissämme

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan tulot ja menot 2014

Rakkaat seurakuntalaiset
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’Tässä olen’

Muistojani ja kiitokset diakoniksi
vihkimisestä p. Henrikin
katedraalissa Helsingissä
31.1.2015
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Aamuvarhaisella katedraalissa kertasimme liturgiaa seremoniamestarina
toimineen isä Matthew’n johdolla alttaripalvelijoiden sekä diakonin veli MarieAugustinen kanssa. Vähitellen kirkkoon

alkoi saapua uskollisia seurakuntalaisia,
väkeä riitti takaoville asti. Joukossa
olivat myös vanhempani Orvo ja Pirjo,
mummoni ja vaarini sekä ekumeenisia ystäviä; Studiumin jokatorstaisen
ekumeenisen aamurukouksen väki oli
ilokseni runsaslukuisesti paikalla.
Piispan, msgr. Sipon, saavuttua kuului
ensimmäinen suuri huokaus sakariston
puolella: kaikki muu olisi voitu hätätapauksessa ”säveltää”, mutta apostolisen
seuraannon välittäviä ordinoivia käsiä
ei mitenkään. Dominikaanien Ranskan
provinssin esimiehen, Pariisista saapuneen provinsiaali veli Michel Lachenaudin, joka edustaa persoonallaan kaikkia
veljiä, ja Pohjoismaiden vikariaatin
esimiehen veli Paul-Dominic Masiclatin sekä Pyhän istuimen palveluksessa
olevan diplomaatti msgr. Tuomo T. Vimparin ja Helsingin seurakuntien papiston
kokoonnuttua paikalle kaikki oli valmiina kulkueeseen. Kuljimme ristisaatossa
kohti alttaria, jonka vierellä istuimeni
oli. Minut kutsuttiin esiin, ja vastasin:
”Tässä olen”.
Evankeliumin ja piispan saarnan jälkeen koitti hetki astua alttarin ja piispan
eteen. Hänen edessään vastasin kuusi
kertaa ’tahdon’ palvellakseni Kristuksen
ruumiin ja veren jakamisessa alttarilla
sekä elääkseni evankeliumia täydesti
sanoin ja teoin kristikansan edistykseksi katolisen kirkon opetuksen mukaan.
Lopuksi annoin vielä kuuliaisuuden
lupauksen piispalle sekä sääntökuntani
esimiehelle heidän seuraajineen.
Rukoillen maahan heittäytyen kaikkien
pyhien litaniaa ja sen vahvistamana piispan eteen polvistuen sain vastaanottaa
kättenpäällepanemisen kautta Pyhän

Hengen lahjan, sieluuni lähtemättömän
merkin Kristuksen armosta, joka liitti
minut pappeuden sakramentin ensimmäisen asteeseen. Välittömästi tämän
jälkeen sain vastaanottaa maallikkodominikaanien lahjoittaman henkilökohtaisen stolan ja ylleni dalmatikan sekä
koskettaa evankeliumikirjaa, jonka
valossa uudenlainen elämäni kirkossa
ja maailmassa nyt jatkuu. Alttarin sakramentin jakamisen jälkeen istuimeni ei
ollut enää loitolla, vaan piispan vieressä
hänen palvelijanaan!
Hartaan rukouksen ja loisteliaan musiikin herkistämässä ilmapiirissä kauniin
messun vieton lopuksi veli Michel,
joka minut diakonaattiin kutsui, kiitti
piispa Sippoa vihkimyksestä ja iloitsi
nähdessään dominikaanien historiasta
Suomessa muistuttavan lasimaalauksen
katedraalissamme. Lopuksi saimme
siirtyä yltäkylläisesti katettuun kakkukahvipöytään seurakuntasaliin. Tilaisuuden käytännön järjestelyistä tahdon
lausua vielä sydämelliset kiitokseni isä
Marcolle, urkuri Markolle sekä koko
pyhän Henrikin seurakunnalle vapaaehtoisineen, jotka antoivat todistuksen
pyyteettömästä palveluksesta kerjäläisveljelle ja aloittavalle diakonille, joka
esirukouksiinne turvautuen ja Jumalan
armon avulla tahtoo kanssanne tässä
maailman ajassa vaeltaa kohti uskomme lopullista päämäärää. Kiitos kaikille
osallistuneille ja kiitos Jumalalle!
◆◆◆ veli Gabriel Salmela OP
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Pyhän Ursula
Ledóchowskan syntymästä 150 vuotta
Autuaan Ursulan elämä oli täynnä
tapahtumia, toimintaa ja opetusta. Joka
tilanteessa hän osasi lukea ajan merkit, jotta hän voisi paremmin palvella
Jumalaa ja lähimmäisiään. Jokainen
tapahtuma oli hänelle tilaisuus toteuttaa
Jumalan suunnitelmaa. Hän tiesi, että uskovalle ihmiselle pieninkin tapahtuma on
tilaisuus toteuttaa Jumalan suunnitelmaa.
Hän teki tavallisesta erityistä, arkisesta
ajatonta ja maallisesta pyhää.
Pyhä Ursula syntyi perheeseen, johon
kuului kirkon näkökulmasta poikkeuksellisen erinomaisia hahmoja. Hänen
setänsä oli kardinaali ja Puolan priimas,
hänen veljensä Włodzimierz oli Jeesuksen seuran yleisesimies, hänen siskonsa
Teresa perusti toisen sääntökunnan, ja
hänet julistettiin autuaaksi kymmenen
vuotta sitten (1975). Pyhä Ursula ei
kuitenkaan erotu joukosta niinkään etuoikeutetun perheen takia, vaan hänen
erinomaisen ja vahvan luonteenlaatunsa
ansiosta.
Poikkeuksellisen monimutkaiset ja
dramaattiset historialliset tapahtumat
pakottivat Ursulan menemään useisiin
Euroopan maihin. Hän ei kuitenkaan menettänyt rohkeuttaan, vaan osasi käyttää
tilaisuutta hyväkseen ja jättää kaikkialle
jälkiä tyylistään sekä kokonaisvaltaisesta omistautumisesta Jumalalle ja
ihmisille.
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Itävallassa syntynyt Ursula liittyi hyvin
nuorena puolalaisten ursuliinisisarten
luostariin Krakovassa, missä hän avasi
ensimmäisen asuntolan naisopiskelijoille. Hän antoi siis heti todisteita apostolisesta dynaamisuudestaan. Pietarissa
hän kehitti sääntökunnan toimintaa siinä
määrin, että se muuttui itsenäiseksi luostariksi, johon liittyi myös asuntola nuorille puolattarille. Siitä tuli ekumeeninen
kohtaamispaikka eri riitusten katolilaisille, ortodokseille ja protestanteille. Hänen
rakkautensa kaikkia kohtaan oli syynä
siihen, että hän oli aikaansa edellä.

Ensimmäisen maailmansodan syttymisen takia autuaan Ursulan oli pakko
vaeltaa läpi Pohjois-Euroopan. Ruotsissa
ja Tanskassa hänen uudet aloitteensa
(kuten ilmaiset terveyspisteet, Marian
sodaliteetit, aikakauslehdet ja konferenssit) palvelivat sodan uhreja, orpoja
ja emigrantteja. Hän opetteli paikallisia
kieliä voidakseen tulla paremmin toimeen kaikkien kanssa.
Nämä vaellukset olivat Ursulalle kaitselmuksen koulu. Kaitselmus sai hänet
myös perustamaan sodan loppumisen ja
Puolaan palaamisen jälkeen uuden sääntökunnan: Kuoleman tuskassa olevan
Jeesuksen sydämen sääntökunnan. Hän
sai sille lopullisen vahvistuksen Pyhältä
istuimelta Roomasta, missä hän päätti
pitkän ja ansiokkaan elämänsä.
Autuas Ursula oli herkkä tunnistamaan
sen ajan tarpeita, jona kaitselmus oli kut-

sunut hänet elämään. Hän osasi vastata
perinpohjaisesti muuttuvan maailman
vaatimuksiin sisäisellä rauhalla, ilolla
ja nöyryydellä. Rauha virtasi sen ymmärtämisestä, että Jumala on meidän
Isämme, ilo nousi evankeliumin aina
tuoreen totuuden löytämisestä, nöyryys
taas ilmeni väsymättömänä lähimmäisten palvelemisena. Ursula näki heissä
Kristuksen läsnäolon sakramentin.
Paavi Johannes Paavali II tekstikatkelmien suomennos Emil Anton
1. Johannes Paavali II: saarna 18.
toukokuuta 2003 kanonisaatiomessussa
Pietarin aukiolla.
2. Johannes Paavali II: Puhe ursuliinisisarille erityisellä vastaanotolla Roomassa 29. toukokuuta 1984.
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In memoriam

Hyvästit sisar Annikille
(23.12. 1929 — 5.1.2015)
Mahdanko olla seurakunnassamme
se, joka tunsi sisar Annikin pisimmän
aikaa? On se ainakin todennäköistä,
sillä tutustumisen vuosi on 1934. Silloin nimittäin aloitin Pyhän Sydämen
sisarten valmistavan koulun, ja sisarten
huostassa oli koko Rauhamäen sisarusviisikko: Jorma, Maija, Annikki, Liisa
ja Kerttu.
Eihän meillä, Annikilla ja minulla,
ollut ikäeroa kuin vajaa kaksi vuotta,
mutta Annikki nyt oli vain yksi siitä
pienempien laumasta, johon me ”isot”
suhtauduimme yliolkaisesti. Luokkatoverini oli Annikin vanhempi sisar
Maija, josta sitten tuli pitkäksi aikaa
paras kaverini.
Sitten aikanaan, kun välillä oli eletty
sota ja ruvettiin pikkuhiljaa totuttelemaan rauhan aikaan, perustettiin
Juventus Catholica, ja siellä sitten
säännöllisesti tavattiin myös Maijan
pikkusiskot, sitä mukaa kuin he täyttivät sen vaaditun kuusitoista.
Maija jäi joukosta aika pian sen jälkeen, kun oli kauppaopiston käytyään
asettunut työelämään. Hän avioitui
varhain, ja oikeastaan meidän tiemme
erosivat melkein heti kun olin ollut
hänen vihkitodistajanaan. Mutta Annikin tapasin yhteisissä riennoissa ja
8

tiesin aina hänen elämäntilanteensa.
Kun sisarten koulu lopetettiin, me jatkoimme koulua kuka missäkin. Amerikkalaiset Kalleimman Veren sisaret
olivat hollantilaisten lähdettyä joutuneet ottamaan vastuun koulustamme
mutteivät halunneet jatkaa paljonkaan
alkua pitemmälle. Sen sijaan he sitten
perustivat Englantilaisen koulun, jota
varten oli ostettu talo Engelinaukion
laidalta, piispantaloa vastapäätä. Ensimmäisten oppilaiden joukkoon liittyi
Annikki, joka myös asui sisarten luona.
Hänestä tuli ajan oloon hyvin tärkeä
apuvoima ylisisar Kostkalle.
Kun oppilasmäärä rupesi paisumaan
yli talon kapasiteetin, saatiin erinäisten
vaiheiden jälkeen pystyyn se rakennus,
jossa Englantilainen koulu yhä toimii.
Silloin Annikki oli ollut jo viisi vuotta
O’Fallonissa Missourissa. Kun hän,
reipas ja vilkas tyttö, kertoi minulle
lähtevänsä Amerikkaan noviisiksi,
olin hiukan hämmästynyt, vaikka hän
olikin ollut niin kiinteästi amerikkalaisten sisarten luona. Mutta eipä se
sisarkutsumus suinkaan liity vain maan
hiljaisiin! Oma tätini, vanhakantainen
ursuliini, oli kuusipäisen sisarusparven
vilkkain ja meneväisin.
Kun Annikki läksi, minulla oli yli-

oppilaskirjoitukset menossa, ja kun
hän tuli takaisin kotimaahan ja liittyi
Englantilaisen koulun sisariin, me
emme enää tavanneet usein. Oikeastaan vain kirkossa, mutta sehän toki
tapahtui joka sunnuntai. Ei kuitenkaan
ollut vielä kirkkokahveja, joten juttutuokiot jäivät lyhyiksi. Minä ahkeroin
yliopisto-opintojen parissa ja olin
samalla osapäiväisessä ansiotyössä,
ja sisar Annikillakin oli omat tarkasti
säännellyt päivänsä täynnä. Hänen
piti muuten oikeastaan olla sisar Mary
Margit, mutta ympärillä oli liian paljon
vanhoja tuttuja, ja niin hänestä tuli sisar Annikki. Enpä tullut koskaan kysyneeksi, miten Amerikassa; hänhän oli
toistuvasti silloin tällöin O’Fallonissa
viettämässä ”oikeaa” luostarielämää.
Niin hän teki vielä eläkepäivinään.
Kun sisarten yhteisö hupeni sisarten

vähentyessä, sisar Annikki sai luvan
viettää loppuelämänsä kotimaassa.
Niinpä hän asui Ruoholahdessa yksiössä, kunnes joutui siirtymään kaupungin
toiselle äärilaidalle, vanhainkotiin
Vuosaareen. Kun tavattiin, meillä
riitti juteltavaa, erityisesti yhteisistä
kiinnostuksen kohteista. Aikaisemmin
niihin kuului suomen kieli, jota Annikki opetti Englantilaisessa koulussa.
Hän suoritti sitä varten arvosanankin
yliopistossa. Minunkin oli tarkoitus
ryhtyä äidinkielen opettajaksi, mutta
auskultoidessani huomasin, etten
halunnutkaan, ja niin minusta tuli toimittaja. Työn lomassa kehityin melkoiseksi oikeakielisyyden ekspertiksi, ja
niinpä me toistuvasti juttelimme näistä
kielen kommervenkeistä.
Vielä enemmän meitä sitten yhdisti,
Ruoholahden aikoihin tultua, kissa!
Minulla oli muhkea punaraitainen
Sasu ja Annikilla muhkea harmaaraitainen Harmi. Niistä riitti puhumista,
mutta yhä enemmän myös terveydestä. Sisar Annikilla oli siitä enemmän
huolta kuin minulla, mutta silti hänen
poismenonsa tuli yllätyksenä. Aina on
vaikea käsittää, että nuorempi lähtee
ensin, vaikka oltaisiinkin molemmat
jo vanhuusiässä.
Otsikossa on sana ”hyvästit”. Mutta
toivoakseni oikeampi sana on ”näkemiin”.
◆◆◆ Rauni Vornanen

9

LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU tiistai, torstai 		
07.30
ILTAMESSU maanantai, keskiviikko, perjantai 18.00
KESKIVIIKKO ruusukkorukous 		
17.30
PERJANTAI PAASTONAIKANA ristintien hartaus 17.30
PÄÄSIÄISAIKANA adoraatio 		
17.30
LAUANTAI
vesper 			
17.40
		
iltamessu 		
18.00
Tilaisuus ripittäytymiseen 17.00-17.45 tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!

SU 22.03 PAASTON 5. SUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 messu italiaksi
15.00 messu Tikkurilassa
18.00 iltamessu
MA 23.03 pyhä Toribio, piispa
KE 25.03 HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTAMINEN, juhlapyhä
PYHÄ VIIKKO
SU 29.03 HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI
09.45 englanninkielinen messu
11.00 palmukulkue, päämessu
16.00 messu tagalogiksi
18.00 iltamessu
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
TI 31.3 KRISMAMESSU klo 18
TO 02.04 KIIRASTORSTAI messu klo 18
PE 03.04 PITKÄPERJANTAI
09.00 tenebrae, pitkänperjantain
aamupalvelu
15.00 JUHLALLINEN JUMALANPALVELUS HERRAN KÄRSIMISEN MUISTOKSI
Paasto- ja abstinenssipäivä. Kristuksen
hautakuva on esillä sakramenttikappelissa.
LA 04.04 PYHÄ LAUANTAI
09.00 tenebrae, pyhän lauantain
aamupalvelu
22.00 PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN
VIGILIA
SU 05.04 PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
09.00 messu englanniksi
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11.00 päämessu
18.00 iltamessu
MA 06.04 PÄÄSIÄISMAANANTAI
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.00 puolankielinen messu
SU 12.04 PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 perhemessu
18.00 iltamessu
MA 13.04 pyhä Martinus, piispa ja kirkonopettaja
SU 19.04 PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI
09.45 messu latina/englanti
11.00 päämessu
12.30 messu ruotsiksi
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu
TI 21.04 pyhä Anselm, piispa ja kirkonopettaja
TO 23.04 pyhä Yrjänä, marttyyri, tai pyhä
Adalbert, piispa ja marttyyri
PE 24.04 pyhä Fidelis, pappi ja marttyyri
LA 25.04 PYHÄ EVANKELISTA MARKUS,
juhla
SU 26.04 PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 messu italiaksi

15.00 messu Tikkurilassa
18.00 iltamessu
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
TI 28.04 pyhä Pierre Chanel, pappi ja
marttyyri, tai pyhä Louis Marie
Grignion de Montfort, pappi
KE 29.04 pyhä Katariina Sienalainen, neitsyt ja kirkonopettaja, Euroopan
suojelija, juhla
TO 30.04 pyhä Pius V, paavi
PE 01.05 pyhä Joosef, työläinen
LA 02.05 pyhä Athanasios, piispa ja
kirkonopettaja, mp
SU 03.05 PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu, ensikommuunio
13.00 gregoriaaninen messu
16.00 messu puolaksi
18.00 iltamessu
SU 10.05 PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi, ensikommuunio
11.00 päämessu, ensikommuunio
12.30 perhemessu
18.00 iltamessu
TI 12.05 pyhät Nereus ja Achilleus,
marttyyrit, tai pyhä Pancratius,
marttyyri
KE 13.05 Fatiman Neitsyt Maria
TO 14.05 HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN, HELATORSTAI,
velvoittava juhlapyhä
11.00 messu
SU 17.05 PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
09.45 messu englanti / latina
11.00 päämessu, ensikommuunio
12.30 messu ruotsiksi
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu
MA 18.05 pyhä Eerik, marttyyri, Ruotsin
suojelija, mp tai
Johannes I, paavi ja marttyyri
KE 20.05 pyhä Bernardino Sienalainen,

pappi
TO 21.05 pyhä Cristóbal Magallanes, pappi
seuralaisineen, marttyyrit
PE 22.05 autuas Hemming, piispa
LA 23.05 pyhä Rita Cascialainen, sääntökuntalainen
18.00 helluntaiaaton iltamessu,
kirkkoon otto
SU 24.05 HELLUNTAISUNNUNTAI
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 messu italiaksi
15.00 messu Tikkurilassa
18.00 iltamessu
MA 25.05 pyhä Beda Venerabilis, pappi ja
kirkonopettaja, tai Gregorius VII,
paavi, tai pyhä Maria Magdalena
de’Pazzi, neitsyt
TI 26.05 pyhä Filippo Neri, pappi, mp
KE 27.05 pyhä Augustinus Canterburylainen, piispa
TO 28.05 JEESUS KRISTUS, YLIMMÄINEN JA IANKAIKKINEN PAPPI,
juhla
PE 29.05 pyhä Ursula Ledochowska,neitsyt
SU 30.05 PYHÄ KOLMINAISUUS,
juhlapyhä
09.45 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 messu tagalogiksi
18.00 iltamessu
TI 02.06 pyhät Marcellinus ja Pietari,
marttyyrit
KE 03.06 pyhä Carolus Luanga seuralaisineen, marttyyrit
TO 04.06 autuas Elisabeth Hesselblad,
neitsyt
PE 05.06 pyhä Bonifatius, piispa ja
marttyyri, mp
LA 06.06 pyhä Norbert, piispa
SU 07.06 CORPUS CHRISTI,
KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN
JA VEREN JUHLA
10.30 päämessu, sakramenttikulkue
18.00 iltamessu
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Se on totta!

Tervehdykseksi sanotaan pääsiäisaamuna
«Kristus nousi kuolleista!», mihin vastataan «Totisesti nousi!». Vastaus ei ole vain
toisto, vaan siihen lisätään sana «totisesti».
Ylösnousemus, joka vaikuttaa aika uskomattomalta, vaatii vahvistusta, jotta siihen
kyetään uskomaan. Jopa apostoleiden oli
vaikea uskoa Kristuksen ylösnousemukseen: esimerkiksi Emmaukseen kävelevien
opetuslasten tai apostoli Tuomaksen täytyi
saada Jeesuksen ylösnousemuksen vahvistus ylösnousseelta Herralta itseltään.
Kun Jeesus todistaa omaa ylösnousemustaan, hän muuttaa ystäviensä elämän: tästedes Herran ylösnousemus ei ole enää vain
kuultu uutinen, vaan se kuuluu yhtäkkiä heidän elämäänsä niin varmasti ja syvästi, että
heidän on pakko juosta takaisin Jerusalemiin
kertomaan kaikille opetuslapsille, mitä uskomatonta on tapahtunut. Samoin Tuomas
ja Magdalan Maria reagoivat vahvasti ylösnousseen Jeesuksen kohtaamiseen.
Onko meilläkin sellainen mahdollisuus?
Ei oikeastaan. Me ehkä kadehdimme apostolien elämää Jeesuksen kanssa. Eikö meidän olisi paljon helpompi uskoa Jumalaan,
jos Jeesus eläisi kanssamme niin, että me
näkisimme ja kuulisimme hänet? Ja eikö
olisi ihanaa, jos hän itse sanoisi meille «olen
noussut kuolleista»?
Puhumme toki usein ylösnousemuksesta, esimerkiksi kun messussa lausumme
uskontunnuksen tai «vietämme Herran
ylösnousemusta» konsekraation jälkeen,
mutta otammeko sen vastaan ei uutisena tai
puheena vaan todellisuutena, joka kuuluu
elämäämme? Sillä ylösnousemus tapahtuu
meillekin aikojen lopussa, kuten uskomme.
Se tapahtui myös kristillisen elämämme
alussa, eli kasteessa, sillä meidät kastettiin
Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ylösnousemus siis ympäröi koko
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kristillistä elämää. Se ympäröi sitä, mutta
onko ylösnousemus läsnä myös elämämme
keskellä?
Koska ylösnousemus on sekä jo tapahtunut asia että asia, jonka on määrä vielä
tapahtua, meidän tulisi elää ylösnousseiden
tapaan. Elämässämme on asioita, jotka
saattavat tuntua kuolemalta. Sielussamme
on pimeitä kohtia, joihin ylösnousemuksen
kirkas valo ei voi päästä, synnin tai kieltämisen takia. Ylösnousemuksen kuuluminen
elämäämme tarkoittaa, että kaikki nämä
kuolleet asiat ovat kutsutut parantumaan ja
elpymään. Se ei voi tapahtua silmänräpäyksessä, vaan se vie aikaa, luultavasti koko
elämämme, jotta jokainen asia käännytetään Kristukseen! Siinä prosessissa löytyy
Kirkon apu, eli veljien ja sisarien, jotka
voivat auttaa meitä perustamaan elämämme
ylösnousemukselle. Sillä katolilainen, joka
pysyy yksin, on uhanalainen katolilainen.
Ylösnousemuksen ilosanoma on niin hyvä
uutinen, että emme voi olla ilmoittamatta
sitä. Katsokaa apostoleita. Minä pidän paljon Magdalan Mariasta, jolle Jeesus sanoo
«Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano
heille, että olen noussut kuolleista», vaikka
Jeesus toki tiesi, paljonko pimeitä kohtia
hänellä oli jäljellä sielussaan.
Kirkko antaa meille elävän ilosanoman,
ja me otamme sen vastaan käännyttämällä
elämämme ylösnousseeseen Herraan. Kun
me julistamme hänen ylösnousemustaan
lähimmäisellemme sanomalla «Kristus on
ylösnoussut!», me todistamme ylösnousemuksesta toisillemme ja julistamme sitä
myös Kirkon ulkopuolelle. Me siis teemme
Jeesuksen totisesti läsnäolevaksi lähimmäisillemme.
Ja siksi lopuksi sanon teille «Kristus on
ylösnoussut, se on totta!»
veli Marie-Augustin
Laurent-Huyghues-Beaufond OP

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA:
28.02.2014
KASTETTUJA
Elias Ilmari Ahonen
Alexa Nanna Noelia Airikkala
Raisa Mae Fernandez Bea
Jacob Gavin Dela Cruz
Amelia Mary Elisabeth Eräpuro
Chizara Chiemeka Sinclair
Ezeonwukaike
Eric Johan Jasper Haarala
Emil Kagwima Munyue
Elah Njeri Nkonchi Nkomesha
Alexander Somtochukwu Ogbunugafor
Joel Mabry Peñaflor
Olivia Aina Erika Puolanto
Aaron Eero Antero Timonen
Keith Kenzi Tagorda
Elia John Terho
Cristina Tramontana
Elisa Mällinen
Chiara Sofia Giacalone
Theo Anton Moubarak
Jeanette Josephine Roström
Vivi Enni Selema Shinyella
George Christian Edward von Walzel
Milla Maria Kremena Weckström
Rico Gabriel Johannes Oinonen
Andy Christian Ruishalme

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Mikaeli Heimo Johannes Langinvainio
ja Henna Annika Elisabeth Rissanen

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Maria Kyllikki Helena Niemi
Kerttu Inkeri Lönnberg
Jan Pettersson
Anna Teresa (sr. Annikki) Rauhamäki
Hartwig Adolf Traugott Hejny

REMONTTITILI
Aloitamme kirkkomme
fasadin patsaiden korjaustyön keväällä, koska
niistä puuttuu osia ja ne
täytyy restauroida.
Remonttia voi tukea lahjoittamalla rahaa remonttitilille
FI 121745 3000 0929 59,
viite 2008.

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM
Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39
KOTEIHIN ja KIRKKOIHIN
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit
Seimet, pinssit
adventtikalenterit, kynttilät, kyntteliköt
LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI

TRIMEERI OY
Eerikink.12 00100 Helsinki
puh. 09-640916,fax 09-640916
trimeeri@trimeeri.fi

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

ART-SET OY
Karjalankatu 2, puh 040 590 55 99
00520 HELSINKI
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KIITOSMESSU

Perjantaina 17. huhtikuuta, pyhän Ursula
Ledóchowskan syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi vietämme Pyhän Henrikin
katedraalikirkossa kiitosmessua klo
18.00. Messun jälkeen kaikki ovat tervetulleita kahville seurakuntasaliin.

RUKOUS PERJANTAISIN

Jumalalle vihityn elämän vuoden aikana
katedraalikirkossa, joka perjantai, ennen iltamessua rukoilemme Jumalalle
vihittyjen henkilöiden ja kutsumusten
puolesta.
FRANSISKAANIMAALLIKOT
Avoimet illat kevätkaudella Marian seurakuntasalissa klo 16:
10.3 Isä Frans kertoo naispyhimyksistä.
14.4 Jarno Tarkoma OFS, aiheena espanjalaiset mystikot.
12.5 Tuula Luoma OP kertoo pyhimyksistä valkokankaalla.
Fransiskaani-isä Franz Richardt OFM
pitää saksankielisen Retretin
Henrikin seurakuntasalissa lauantaina
16. toukokuuta. Tarkemmat tiedot
tulevat myöhemmin ilmoitustaululle ja
Fidekseen.
HENRIKIN SENIORIT
kokoontuvat joka kuukauden kolmantena tiistaina messuun Henrikin
katedraalissa ja sen jälkeen kahvihetkeen
seurakuntasaliin.
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Kevätkauden päivät ovat 17.3, 21.4 ja
19.5.
KIRJALLISUUSPIIRI
Studium Catholicumissa Ritarikatu 3b
A, 3. krs klo 18:
16.3 Yasunari Kawabata: Tuhat kurkea
20.4 Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä
tekevät
11.5 Tove Jansson: Kesäkirja
Tervetuloa, kaikki kirjojen ystävät!
MAALLIKKODOMINIKAANIT
jatkavat tutustumista Katolisen kirkon
katekismukseen klo 14 lauantaisin
21.3, 18.4 ja 9.5.
Katariina Sienalaisen juhlamessu 29.4
klo 18 katedraalissa. Sen
jälkeen seurakuntasalissa simatarjoilu ja
esitelmä (veli Gabriel Salmela).
URKUKONSERTIT
katedraalissa jatkuvat joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 18.
HUOM! Huhtikuussa konsertti on kiirastorstaista johtuen viikkoa
myöhemmin, torstaina 9.5. Pääsy vapaa,
ohjelma maksaa 5 euroa.
KÖYLIÖN PYHIINVAELLUS
on tänä vuonna 14. kesäkuuta. Seurakunnasta lähdetään yhteisellä
bussilla, siitä ja kävellen tehtävästä vaelluksesta ilmoitetaan
myöhemmin ilmoitustaululla ja Fideksessä. Päivämäärä kannattaa panna
muistiin jo nyt!

Veli Gabiel Salmela OP vihitään papiksi 15. elokuuta 2015 hiippakuntajuhlan yhteydessä. Rukoilemme hänen puolestaan.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Seurakunnan
vuosikatsaus 2014
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakuntaan kuului
vuoden 2014 alussa 3952, 		
lopussa 4156 jäsentä.			
2014

2013

Kastettuja
119		 79
Kuolleita
12		 21
Kirkkoon liittyi
25		 11
Kirkosta erosi
8 		 13
Ensikomm. pääsi
67		 57
Vahv.sakr. sai
75		 68
Kirkoll.aviol. vihittiin
28		 22
Suomen kansal.
2157		 2070
Muu kansal.
1999
1882

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

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,

lehti pyydetään palauttamaan osoitteella:

Sanctus henricus,
pyhän henrikin aukio 1,
PUH. 09-637 853
00140 helsinki

NOVENA PYHÄN URSULAN
ESIRUKOUSTEN KAUTTA
Pyhän Ursula Ledóchowskan syntymästä tulee 17. huhtikuuta kuluneeksi 150 vuotta.
Ursuliinisisaret kutsuvat kaikki seurakuntalaiset yhteiseen rukoushetkeen, novenaan pyhän
Ursulan esirukousten kautta.
Novenan rukoilemme Pyhän Henrikin katedraalikirkossa joka perjantai 20.2.2015 alkaen,
iltamessun jälkeen. Pitkäperjantain päivään osuva novena rukoillaan keskiviikkona 1.4.2015
ja viimeinen, pyhän Ursulan syntymäpäivään osuva, rukoillaan keskiviikkona 15.4.2015.
Novenan aikana rukoilemme esirukouspyyntöjä, jotka voi jäättä novenan päivänä ennen
iltamessua siihen tarkoitettuun laatikkoon tai lähettämällä ursuliinisisarille osoitteeseen:
ursuliinit@elisanet.fi
”Tarvitsemme luottamusta, lapsenomaista luottamusta, joka täyttää meidät hyväntuulisuudella
ja rauhalla ja joka saa sydämestä lähtemään uskon rukouksen, joka voi siirtää vuoria.
Varman voiman löydämme vain ja ainoastaan Jeesuksesta. Ihmiset voivat erehtyä, he voivat hylätä
meidät ja pettää meidät. Jeesus on aina valmis neuvomaan, auttamaan ja tukemaan meitä.”
Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi haltuun… Katso puoleeni ja toimi sydämesi
mieltymysten mukaan.
Suo armollisen sydämesi toimia. Jeesus, panen toivoni sinuun, luotan sinuun, annan itseni
kokonaan sinun käyttöösi, sillä olen varma sinusta. Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni
panen sinuun, koska ilman apuasi olen kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. Kaiken odotan
tapahtuvan sinun hyvyytesi mukaan. Aamen.
Isä Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan rukouksemme, jotka pyhän Ursulan, Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskollisen jäljittelijän, esirukousten kautta
kannamme eteesi ja anna meille ne armolahjat, joita luottaen sinulta pyydämme. Aamen.
Sanctus Henricuksen toimitus: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi:
Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula ja Meiju Salonen.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite: Sanctus Henricus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
henrik@katolinen.fi
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