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57 046,54

170 761,52

korjaus- ja remontointikulut, rakennusprojekti

llämmitys, 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
33 743,62
15 482,25
20 814,11
16 200,28
7 400,13
8 469,76
28 197,84
23 123,20
2 599,09
11 497,17
394,47
2 839,60

2015

MENOT
2014
		
Kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi..)41 554,07
puht.pito, siivous
18 258,49
vuokramenot ja kiint.vero
18 258,49
omaisuuden tav. huolto
18 026,45
puhelin, posti, toimisto, lehdet..
6 535,02
auton kulut
7 236,14
papiston ylläpito
19 159,97
liturgia, uskonnonopetus ym
10 784,96
pastoraalinen toiminta
1 669,20
srklehti (painotyö, postitus)
10 869,39
sekal. menot (kynttilät..)
2 348,75
Matkakorvaukset ja palkat
2 495,00
		
Menot yhteensä
157 946,73
		
Remonttikulut (osaksi maks. perinnöstä)
0

20 895,92

tavalliset kolehdit
lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.
Diasporakomm. avustus pappien ylläpitoa varten
vuokratulot (ursul., tiedot., srk.sali, huoneistojen vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi, usk. artikk. myynti
sekalaiset tulot (Sanct. Henricus mainostulot, kahvikassa...)
hiippakunnan avustus
70 090,08
25 312,64
36 960,00
46 116,36
21 761,30
3 359,00
0,00
203 599,38

kolehti
65 137,87
avustukset seurakunnasta
30 711,65
avustus Saksasta (pappeja varten)
24 930,00
vuokra
43 382,75
muut tulot (kynttilät…)
25 551,60
sekalaiset tulot
5 141,00
avustus hiippakunnasta
0,00
Tulot yhteensä
194 854,87
		
projektiluonteiset avustukset
5 678,90

SELITYS
2015		
2014

ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme
luvannut” (Luuk. 1:34-35).
Jumalan laupeus yhdistetään lupaukseen,
jonka Jumala antoi Abrahamille, liittoon,
joka hän on solminut kansansa kanssa. Maria ilmaisee, että historia on tullut Jumalan
laupeuden ilmestymisen paikaksi. Israelin
kansan historia on laupeuden historiaa.
Samalla Maria haluaa julistaa, että hänen
oma historiansa on laupeuden historiaa.
Laupeus on astunut aikaan! Me tiedämme, että tämä on toteutunut Kristuksen
lihaksi tulemisen kautta. Kristus on itse
lihaksi tullut laupeus, historiaan astunut
laupeus. Paavi kehottaa meitä astumaan
tähän paastonaikaan, jotta voisimme
avata silmämme ja huomata, että omakin
elämämme on laupeuden historiaa, jossa
Jumala on kanssamme. Jos huomaamme
Jumalan läsnäolon historiassamme, odotamme innolla pääsiäisyön vigiliaa, jossa
koko kirkko laulaa: ”Kristus on ylösnoussut!”. Se tarkoittaa, että meidänkin kuolemamme ja kärsimyksemme on voitettu.
Auttakoot paastonajan kilvoituksen välineet, paasto, rukous ja almunanto, meitä
kaikkia huomaamaan Jumalan laupeuden
läsnäolon elämässämme!
Hyvää paastonaikaa ja
pääsiäisen odotusta!
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

TULOT

Olemme aloittaneet tämän vuoden
tervehtimällä tammikuun lopussa isä
Matthew´ta, joka lähti Kuopioon uuteen
tehtävään, ja samalla meillä on ollut ilo
vastaanottaa seurakuntaamme isä Oscar,
joka siirtyi tänne Pyhän Olavin seurakunnasta. On hienoa nähdä, miten Jumala
hoitaa itse meidän seurakuntaamme eikä
jätä meitä yksin.
Olemme hiljattain aloittaneet paastonajan ja kohta on tulossa pääsiäinen. Paavimme Franciscus on valinnut paastonajan
viestinsä aiheeksi seuraavat Matteuksen
evankeliumin sanat: ”Menkää ja tutkikaa,
mitä tämä tarkoittaa: ´Armahtavaisuutta
minä tahdon, en uhrimenoja´. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä”
(Matt. 9:13).
Paavimme oli jo rohkaissut meitä bullassa laupeuden ylimääräisen riemuvuoden
julistamiseksi: ”tämän riemuvuoden paastonaika olkoon intensiivisempi aika viettää ja kokea Jumalan laupeutta. Voimme
mietiskellä monia pyhän Raamatun sivuja”
(MV 17). Jumalan sanan kuuntelemisella
on ensisijainen rooli paastonajassa. Herra
on tullut etsimään syntisiä, julistaa Jeesus
Matteuksen evankeliumissa. Tämä lause
muistuttaa hyvästä paimenesta, joka jättää
koko laumansa ja menee etsimään ainoaa
kadonnutta lammasta.
Paavimme kuitenkin toteaa, että pelkästään mietiskely ei ole lopullinen päämäärä,
vaan olemme kutsutut riemuvuoden aikana
julistamaan maailmalle laupeutta, koska
olemme itse saaneet kokea sitä. Paavimme
asettaa meille tänä paastonaikana esikuvaksi Jeesuksen äidin, Marian. Marian
kiitosvirren lopussa sanotaan: ”hän on
muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen,
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Rakkaat seurakuntalaiset
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Ekumeeninen vierailu Roomassa
Piispamme Teemu Sippo SCJ osallistui
jälleen tammikuussa ekumeeniseen delegaatioon Roomassa pyhän Henrikin juhlan merkeissä. Tänä vuonna hän kutsui
mukaansa täältä Suomesta seurakuntamme kirkkoherran isä Marco Pasinaton, ja
myös minulla oli suuri ilo liittyä tähän
delegaatioon yhtenä seurakuntalaisena.
Niinpä Helsingin ortodoksisen metropoliitan piispa Ambrosiuksen ja luterilaisen
piispan Irja Askolan kanssa lähdimme
yhteiselle pyhiinvaellukselle.
Rooma otti meidät vastaan kirpeässä
aurinkoisessa talvisäässä. Jo heti ensimmäisenä aamuna meillä oli yksityisaudienssi paavi Franciscuksen luona.
Se oli etukäteen jännittävä ja odotettu
kohtaaminen. Piispojen ja avustajien joukko kiiti autossaan Vatikaanin
muurien sisälle sokkeloisten kujien ja
4

porttien läpi. Muurit ympärillä kuiskivat
historiasta ja Kirkon pysyvyydestä. Paavi odotti meitä lempeästi hymyilevänä
vastaanottosalissa avustajiensa kanssa.
Vuorotellen astuimme tervehtimään häntä, delegaation johtaja piispa Irja Askola
ensimmäisenä. Paavin lämmin katse ja
kädenpuristus toivotti tervetulleeksi, ja
saimme kukin vaihtaa pari sanaa hänen
kanssaan. Sitten piispa Askola piti puheen ja paavi Franciscus vastasi (paavin
puhe on luettavissa KATT:n nettisivuilla). Iloista ilmettä syntyi läsnäolijoiden
kasvoille myös silloin kun piispa Askola
ojensi paaville sertifikaatin palasesta
ikimetsää Porvoon suunnalla. Paavillisia
tiluksia on nyt sitten taas Suomessakin!
Vastaanotto päättyi koskettavasti – poikkeuksellisesti tai sitten uuden käytännön mukaan - yhdessä lausuttuun Isä

meidän -rukoukseen. Paavi Franciscus
vielä saatteli meidät ovelle ja hyvästeli
kädestä pitäen jokaisen. Sitten olikin
jo Monacon ruhtinaan ja ruhtinattaren
vuoro saapua.
Vastaanotolta mukaan saamamme
iloisen ja kiitollisen tunnelman vallassa – uskallan sanoa meidän kaikkien
puolesta - jatkoimme matkaa kardinaali
Kurt Kochin johdolla Paavilliseen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostoon.
Siellä kuulimme häneltä yleiskatsauksen
viimeisistä tapahtumista ekumenian
saralla ja saatoimme keskustellen jakaa
kokemuksia ja kysymyksiä.
Myös tänä vuonna Suomen suurlähettiläs Pyhän istuimen luona, nyt Jari Luoto,
tarjosi meille lounaan Villa Lantessa.
Instituutista osa on edelleenkin lohkaistu
Suomen suurlähetystön käyttöön, ja täältä nämä Suomen ja Vatikaanin ekumeeniset yhteydet saivat tavallaan alkunsa.
Vuonna 1943 alettiin Suomen tuolloisen
Vatikaanissa toimivan asiainhoitajan
Göran Steniuksen aloitteesta viettää
Santa Maria sopra Minervan basilikassa
suomenkielistä katolista messua Suomen itsenäisyyspäivänä. Perinne jatkui
enemmän tai vähemmän säännöllisesti
ja vähitellen muuttui pyhän Henrikin
messun vietoksi tammikuussa. Tällainen
vuosittainen (vuodesta 1985 alkaen säännöllinen) ekumeeninen vierailu yhdestä
maasta on todella poikkeuksellista.
Seuravana päivänä meidät oli kutsuttu
Suomen Italian suurlähetystön lounaalle,
ja saimme kuulla suurlähettiläs Janne
Taalaksen mielenkiintoisen yhteenvedon
nykypäivän Italian tilanteesta.
Vihdoinkin: tammikuun 19. päivä ja
pyhän Henrikin juhla! Piispamme vietti

tämän pyhän messun perinteisesti Santa
Maria sopra Minervan basilikassa, “Suomi-kappelissa”, jossa on pyhää Henrikiä
esittävä puuveistos ja seinustalla siniristilippu. Konselebranttina oli isä Marco
Pasinato, diakonina Oskari Juurikkala
ja messupalvelijana Tuomas Nyyssölä.
Metropoliitta Ambrosius saarnasi ja piispa Irja Askola luki esirukoukset. Messu
oli kaunis ja arvokas. Italiassa asuvia
suomalaisia ja heidän puolisoitaan oli
tullut koolle satakunta.
En tekisi oikeutta noille päiville Roomassa, jos en kertoisi birgittalaissisarten runsaasta ja erittäin ystävällisestä
vieraanvaraisuudesta ja huolenpidosta
majoittuessamme heidän talossaan Piazza Farnesella. Suomesta lähteneet sisar
Marja-Liisa ja sisar Irenea olivat tavalla
tai toisella kanssamme päivittäin. Erityisen vaikuttava kokemus oli myös, kun
luostarin kirkossa kahdeksan noviisia
antoivat ensimmäiset lupauksensa. Tuntuu hyvältä, kun sääntökunnan jatkuvuus
on turvattu.
Olin erityisen vaikuttunut siitä ilosta,
mitä ekumeeniset ystävämme ja kanssamatkaajat osoittivat tavatessaan kirkkomme eri alueiden vastuuhenkilöitä. Ja
näin ruohonjuuritason katolilaisena koin
vahvasti mutkatonta kristittyjen välistä
yhteyttä.
Kannattaa tutustua Villa Lanten intendentin Simo Örmän artikkeliin Henrikin
juhla Roomassa. Villa Lanten ystävien
vuosikirja III.
◆◆◆ Auli Nukarinen
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SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA:
18.02.2016
Kastettuja

Tervehdys Kuopiosta!
Saavuin Kuopioon, kun talvi oli väistymässä. Suomen kalenterin mukaan se oli
Paavon nimipäivä. Ehkä se oli vain sattumaa,
koska ordomme mukaan oli pyhän apostoli
Paavalin kääntymyksen juhlapäivä.
Saapumispäiväni Kuopioon sisälsi viitteen
siitä, mitä Herra haluaa tehdä tämän uuden
seurakunnan kanssa. Herran laupeus on lohduttanut minua paljon, ja voimme todistaa,
miten asia ovat etenemässä: hitaasti, mutta
kohti uutta toivoa kuopiolaisille ja niille,
jotka asuvat lähellä.
Olen pohtinut pyhän Joosefin nöyrää persoonaa, joka vahvistaa sen, että Herra tulee
toteuttamaan suuria asioita täällä. Herra valitsi juuri pyhän Joosefin suojaamaan Jeesusta ja Mariaa. Joka päivä omistan tämän uuden
tehtävän pyhälle Joosefille, jonka esi-isä oli
Joosef, Jaakobin poika, joka nälänhädässä
huolehti veljistään.
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Maailma on monesti on kuten erämaa,
ilman mitään lohdutusta. Toivon, että tämä
uusi seurakunta voisi tulevaisuudessa olla
sen keskellä suojapaikka ja lohdutus niille,
jotka etsivät Jumalan, Isän, rakkauden merkkiä. Näin toteutuu sana: ”kuoleman varjon
maassa loistaa kirkkaus” (Jes. 9:1).
Haluan sanoa että kannan kaikkia teitä
rukouksissani. Samalla pyydän, että voisitte
rukoilla meidän puolestamme, jotka palvelemme täällä Kuopiossa. Toivottavasti voimme olla uskollisia Jumalan suunnitelmalle
ja palvella nöyrästi tietäen, että Jumala on
meidän kaikkien elämän päämäärä.
Sydämelliset terveiset!
◆◆◆

isä Matthew

Lou Maria Domincy
Noomi Mathilda Jaqueline Bahne
Bernardo-Geraldo Samba Jamanca
Lukas Thien Vu Hägg
Raphael Le
Rafael Gabriel Ciubotaru
Stefania Monica Ciubotaru
Alexa Emilia Harju
Maider Irene Martin-Granizo
Eelis Akseli Siekkinen
Emma Maria Katariina Mannelli
Maria Lovisa Campana
Onyedikachukwu Michael Robert
Alex Ekenedilichukwu Alvan
Grace Kirsti Leena Meriläinen
Layk Jayclaeve Ambe
Annika Celestine Saikkonen
Xander Raiyon Lacambra
Isaac Richard Roland Löwenhild
Nnenna Precious Etowule
Chibuike Richmond Chukwuemeka
Taneli Emiliano Gaitan
Ifechukwu Godwin Okorochukwu
Avioliittoon vihittyjä
Denis Koloskov ja Anja Suvorova
Pasi Ylitalo ja Thi Vinh Hang Nguyen
Jari Tapani Tuohimaa ja Katarina
Elisabeth Finnilä
Herrassa poisnukkuneita
Kalevi Bertel Sidebras
Riku Petteri Hautala
Jorma Rainer Mirsch
Sabri Matti Polus Hadaya

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sanaa
mietiskellen ja rukoillen Pyhän
Hengen opastuksella. Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa klo 18-19 seuraavina
torstaipäivinä: 17.03., 21.04. ja
19.05. Kaikki seurakuntalaiset
ovat tervetulleita (p. Henrikistä ja
p. Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

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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ISÄ Oscar
saapui henrikiin

Kun piispa Teemu nimitti isä Oscar
Sinchin Henrikin kappalaiseksi, täytyy
hänet tietysti esitellä seurakuntalaisille.
Onhan hän ollut Jyväskylässä seitsemän
vuotta, joten hänet on harvemmin nähty
Henrikissä, toki kuitenkin pääsiäisaikaan
sekä hiippakuntajuhlissa ja muissa suurissa tapahtumissa.

SITTEN ALKOI VARSINAINEN
OPISKELU PAPIKSI, VAI KUINKA?
Olin siellä kaksi vuotta. Kun sitten
aikanaan arvottiin lähtijöitä nimeni nousi
ensimmäisenä ja sanottiin “Finlandia”!
En tiennyt yhtään missä se oli, luulin
että se on jossakin Aasiassa! Jotenkin
sekoitin sen Filippiineihin!

KUKA OLET, MISTÄ TULET?
MINKÄLAINEN OLI PERHEESI?

MILTÄ SUOMI VAIKUTTI, KUN
SAAVUIT TÄNNE?

Olen kotoisin Ecuadorista, perheeni
oli katolilainen. Äitini kuoli kun olin
15-vuotias, kaksi veljeäni olivat 13- ja
8-vuotiaat.
MITEN SITTEN LÖYTYI KUTSUMUS PAPPEUTEEN?
Kävin salesiaanien koulua. Ensimmäisen kerran ajatus pappeudesta heräsi,
kun näin miten ne vanhat papit, jotka
opettivat, olivat aina niin iloisia, miten he
rakastivat kirkkoa ja Jumalaa. Kutsumus
alkoi heräillä kun olin 13-vuotias, mutta
sitten kun äitini kuoli...kirkko ei tuntunut
samalta. Minä halusin mennä naimisiin,
perustaa perheen, saada lapsia...ajattelin
että olenko hullu, ruveta nyt papiksi?
Mutta Jumala ei jätä yksin.
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Se alue missä olin oli hyvin köyhää, ja
papilla oli vaikeata. Ajattelin että jos
pappina olo on tätä, en tahdo! Mutta
Jumala tahtoi. Myös tästä serkustani tuli
myöhemmin pappi.

MITÄ SITTEN TAPAHTUI?
Kun olin 18-vuotias, serkkuni pyysi
minua mukaansa kuuntelemaan katekeesia, se oli neokatekumenaalien katekeesi
jota aloitettiin.
Siellä aloin taas tuntea Jumalan kutsua, opin että Jumala rakastaa sinua juuri
sellaisena kuin olet. Sitten pikkuhiljaa
aloin taas tuntea mitä olin ajatellut 13vuotiaana koululaisena.
Sitten menin lähetystyöhön joksikin
aikaa Guayaquiliin, joka on suuri satamakaupunki Ecuadorissa. Siellä oli espanjalainen pappi, jota menin auttamaan.

Tulin Suomeen syyskuussa 2002. Opiskelin Luganossa vuoden ja sitten muutin
Ouluun. Sitten muutin Jyväskylään, olin
siellä seitsemän ja puoli vuotta. Minut
vihittiin papiksi Henrikin katedraalissa
21. marraskuuta 2009.
MITÄ PIDÄT HENRIKISTÄ, TÄMÄHÄN ON SINULLE UUSI SEURAKUNTA?
Minä viihdyn täällä, tämä on hyvin
elävä seurakunta. Ja pidän Suomesta
muutenkin. Olin myös kolme kuukautta
sitten auttamassa isä Cristianoa.
Yritän myös koko ajan oppia suomea
paremmin, olen käynyt kursseja mutta
kieli on vaikea!

SITTEN SE PAKOLLINEN KYSYMYS: MIKÄ ON LEMPIRUOKASI?
(nauraa) En tiedä kehtaanko sanoa!
Se on hampurilainen! Minä rakastan
hampurilaisia! Mutta teen niitä itse,
en koskaan mene McDonald’siin tai
muualle. Itse tehdyt ovat hyviä, voisin
syödä niitä aina! Ja sitten pidän kovasti
hernekeitosta!
Näillä eväillä kuulostat jo ihan suomalaiselta! Me toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Henrikin seurakuntaan!

◆◆◆ Tuula Luoma

9

LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU    	 tiistai, torstai  			
07.30
ILTAMESSU    	 maanantai, keskiviikko, perjantai  	 18.00
KESKIVIIKKO  	 ruusukko  			
17.30
PERJANTAI    	 ristintien hartaus PAASTONAIKANA ennen messua,
messun jälkeen adoraatio ja Jumalan laupeuden ruusukko adoraatio
PÄÄSIÄISAIKANA  				
17.30
LAUANTAI     	
vesper  				
17.40
              		
iltamessu  			
18.00
Riemuvuoden aikana rippitilaisuus ennen jokaista iltamessua 17.30.
Tilaisuus ripittäytymiseen tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!
SU 06.3		PAASTON 4. SUNNUNTAI
			(laetare-sunnuntai)
              			09.30 messu englanniksi
               			11.00 päämessu
               			13.00 gregoriaaninen messu
               			16.30 messu espanjaksi
               			18.00 iltamessu
TI   08.3 pyhä Johannes a Deo,
			sääntökuntalainen
KE 09.3 pyhä Francisca Roomalainen,
sääntökuntalainen
SU 13.3 PAASTON 5. SUNNUNTAI
               			09.30 messu englanniksi
               			11.00 päämessu
               			11.00 messu Tapanilassa
               			12.30 perhemessu
               			13.45-17.40 adoraatio
               			18.00 iltamessu
TO 17.3 pyhä Patrik, piispa
PE 18.3 		pyhä Kyrillos Jerusalemilainen,
			piispa
LA 19.3  		PYHÄ JOOSEF, NEITSYT
			MARIAN PUOLISO, juhlapyhä
SU 20.3 		HERRAN KÄRSIMISEN
			PALMUSUNNUNTAI
               			09.30 missa latina
               			11.00 palmukulkue, päämessu
               			12.30 messu ruotsiksi
               			14.00 messu unkariksi
               			15.00 messu Porvoossa
               			16.00 messu italiaksi
               			18.00 iltamessu
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
TI 22.3 18.00 KRISMAMESSU
TO 24.3 18.00 KIIRASTORSTAIN ILTA MESSU
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PE 25.3   PITKÄPERJANTAI
               	09.00 tenebrae, pitkänperjantain
		
aamupalvelu
               15.00 JUHLALLINEN
		 JUMALANPALVELUS HERRAN
		 KÄRSIMISEN MUISTOKSI
              15.00 TAPANILASSA
		juhlallinen jumalanpalvelus Herran
		kärsimisen muistoksi
		Paasto- ja abstinenssipäivä. Kristuk		sen hautakuva esillä
		sakramenttikappelissa.
LA 26.3 PYHÄ LAUANTAI
               		09.00 tenebrae, pyhän lauantain
			aamupalvelu
22.00 PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
SU 27.3 PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
               			09.30 messu englanniksi
               			11.00 päämessu
               			12.30 messu italiaksi
               			14.00 messu arameaksi
              			16.00 messu Tapanilassa
               			18.00 iltamessu
MA 28.3 PÄÄSIÄISMAANANTAI
               			11.00 päämessu
SU 03.4 PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli
		 JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI
              			09.30 messu englanniksi
              			11.00 päämessu
              			13.00 gregoriaaninen messu
              			16.30 messu espanjaksi
              			18.00 iltamessu
MA 04.4 HERRAN SYNTYMÄN
		 ILMOITTAMINEN, juhlapyhä
TI 05.4 pyhä Vincentius Ferrer, piispa ja
		 kirkonopettaja

TO 07.4 pyhä Jean-Baptiste de la Salle,
		 pappi, mp
SU 10.4 PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI
              			09.30 messu englanniksi
              			11.00 päämessu
              			11.00 messu Tapanilassa
              			12.30 perhemessu
              			13.45-17.40 adoraatio
              			18.00 iltamessu
MA 11.4 pyhä Stanislaus,piispa ja marttyyri, mp
SU 17.4 PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI
              			09.30 missa latina
              			11.00 päämessu
              			12.30 messu ruotsiksi
              			14.00 messu arameaksi
              			15.00 messu Porvoossa
              			18.00 iltamessu
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
TO 21.4 pyhä Anselm, piispa ja kirkonopettaja
LA 23.4 pyhä Yrjänä, marttyyri tai
               pyhä Adalbert, piispa ja marttyyri
SU 24.4 PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI
              			09.30 messu englanniksi
              			11.00 päämessu
              			11.00 messu Tapanilassa
              			12.30 messu italiaksi
              			18.00 iltamessu
TO 28.4 pyhä Pierre Chanel, pappi ja
		 marttyyri tai pyhä Louis Marie
		 Grignion de Montfort, pappi
PE 29.4   pyhä Katariina Sienalainen, neitsyt
			ja kirkonopettaja, euroopan
		 suojelija, juhla
LA 30.4   pyhä Pius V, paavi
SU 01.5   PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
              		09.30 messu englanniksi
              		11.00 päämessu, ensikommuunio
              		13.00 gregoriaaninen messu
              		16.30 messu espanjaksi
              		18.00 iltamessu
MA 02.5   pyhä Athanasios, piispa ja
		 kirkonopettaja, mp
TI 03.5   pyhät apostolit Filippus ja Jaakob,
		 juhla
TO 05.5   HERRAN TAIVAASEENASTUMI		 NEN - HELATORSTAI, velvoittava
		 juhlapyhä
              		11.00 päämessu
SU 08.5 PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI

              		09.30 messu englanniksi
              		11.00 päämessu
              		11.00 messu Tapanilassa
              		12.30 perhemessu, ensikommuunio
              		13.45-17.40 adoraatio
              		18.00 iltamessu
TO 12.5 pyhät Nereus ja Achilleus, marttyyrit
		 tai pyhä Pancratius, marttyyri
PE 13.5   Fatiman Neitsyt Maria
LA 14.5   HELLUNTAIAATTO
           18.00 iltamessu, aikuisten kirkkoon otto
SU 15.5   HELLUNTAISUNNUNTAI
              09.30 missa latina
              11.00 päämessu
              12.30 messu ruotsiksi
              15.00 messu Porvoossa
              18.00 iltamessu
KE 18.5   pyhä Eerik, marttyyri, Ruotsin suojelija, mp tai pyhä Johannes I, paavi ja marttyyri
TO 19.5   Jeesus Kristus, ylimmäinen ja iankaikkinen pappi, juhla
PE 20.5 pyhä Bernardino Sienalainen,pappi
LA 21.5   pyhä Cristóbal Magallanes, pappi
		 seuralaisineen, marttyyrit
SU 22.5   PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä
             			 09.30 messu englanniksi
              			11.00 päämessu
              			11.00 messu Tapanilassa
              			12.30 messu italiaksi
              			18.00 iltamessu
MA 23.5 pyhä Rita Cascialainen,
		 sääntökuntalainen
KE 25.5 pyhä Beda Venerabilis, pappi ja
		 kirkonopettaja, mp tai pyhä Maria
		 Magdalena de’Pazzi, neitsyt
TO 26.5   pyhä Filippo Neri, pappi, mp
PE 27.5   pyhä Augustinus Canterburylai		 nen, piispa
SU 29.5   CORPUS CHRISTI - KRISTUK
		 SEN PYHÄN RUUMIIN JA VEREN
		 JUHLA, juhlapyhä
              	09.30 messu englanniksi
              	11.00 päämessu ja sakramenttikulkue
               16.00 messu tagalogiksi
               18.00 iltamessu
TI 31.5 Neitsyt Marian käynti Elisabetin
		 luona, juhla
KE 01.6   pyhä Justinus marttyyri, mp
TO 02.6 pyhät Marcellinus ja Pietari, marttyyrit
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Guy Barbier

Pyhä eukaristia

Kun Herra Jeesus tahtoi löytää keinon
olla pysyvästi läsnä opetuslastensa ja
heidän seuraajiensa luona, hän valitsi
ihmiselle kaikkein tärkeimmän: ravinnon. Jos ajattelemme, miten keskeinen
paikka ravinnolla on ihmisen elämässä,
me ymmärrämme, ettei hän olisi voinut
valita mitään olennaisempaa.
Kaikkina aikoina on nälänhätä ollut
suuri onnettomuus. Nälänhätä pakotti
Joosefin veljet, Abrahamin lapsenlapsenlapset, pakenemaan Egyptiin.
Egyptistä lähdön jälkeen Jumalan kansa
vaelsi Mooseksen johdolla autiomaassa
neljäkymmentä vuotta ja sai elantonsa
ihmeellisellä tavalla: Jumala antoi joka
aamu sataa mannaa – eräänlaista viljan
ja hunajan sekoitusta - autiomaahan.
Juutalaisten historiassa tästä tuli merkittävä vertauskuva siitä, miten Jumala voi
elättää kansansa myös paikoissa, joissa
ei mikään elävä voi kasvaa.
Tämä manna kuvaa ennakolta myös
toista salaisuuden täyttämää ateriaa,
eukaristiaa eli ehtoollista, jonka Jumala
tahtoi antaa ravinnoksi kansalleen sen
jälkeen kun hänen Poikansa Jeesus oli
tullut asumaan heidän keskellään. Me
muistamme, minkä skandaalin Jeesus
aiheutti, kun hän autiomaassa tapahtuneen ihmeellisen leivänjakamisen jälkeen sanoi, ettei tämä ihme ollut mitään
verrattuna siihen ihmeeseen, jonka hän
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tekisi antamalla oman lihansa ruoaksi
ihmisille. Samat ihmiset, jotka olivat
iloisina syöneet sitä leipää, jonka hän
oli antanut heille autiomaassa, lähtivät
tiehensä, koska eivät voineet uskoa
vielä suurempaan ja merkillisempään
ihmeeseen: että Kristus voisi antaa heille
lihansa ruoaksi.
Me, jotka elämme nyt, saamme kokea
jatkuvan leivänjakamisen ihmeen, ei
tavallisen leivän, vaan sen leivän, joka
Kristuksen mukaan on hänen oma ruumiinsa leivän hahmossa. Oikeastaan itsensä antaminen meille leivän muodossa
ei ole Kristukselle sen vaikeampaa kuin
hänelle oli itsensä antaminen Palestiinassa asuvalle kansalle ihmishahmossa,
kun hän tuli elämään yhtenä heistä kolmenkymmenen vuoden ajan.
Jumalalla ei sinänsä ole ihmisen tai
leivän hahmoa, mutta ollakseen läsnä
ihmisten joukossa hän voi valita sen
hahmon, jonka parhaaksi näkee.
Jumalalla oli sanoma Palestiinassa asuvalle kansalle. Hän oli tuonut sen julki
aiemmin profeettojen kautta, mutta harvat olivat kuunnelleet heitä. Saadakseen
sanomansa paremmin perille Jumala tuli
mukaan ihmisen tilanteeseen, elämään
ihmisruumiissa, ihmisenä ihmisten
joukossa. Tulemalla yhdeksi heistä ja
puhumalla heidän kieltään hän saattoi
tehdä itsensä ymmärretyksi. Mutta en-

nen kuin Jeesus lähti ihmisten luota ja
antoi henkensä heidän puolestaan hän
tahtoi antaa heille muistolahjan, jonka
kukin heistä, köyhä tai rikas, voi omistaa
kokonaan. Hän otti leivän, jonka hän oli
tehnyt ruumiikseen, ja viinin, jonka hän
oli tehnyt verekseen, ja antoi ne opetuslapsilleen. Samalla he saivat valtuudet
antaa ne edelleen vuosisatojen kuluessa
kaikille, jotka uskoivat häneen.
Tällä teolla Jeesus vastasi jokaisen
ihmisen syvään kaipuuseen tulla kohdatuksi ainutlaatuisena persoonana. Jumala
antaa itsensä kokonaan jokaiselle.
Me, joille on suotu uskon lahja, olemme tottuneet siihen, mitä me kutsumme
kommuunioksi tai ehtoolliseksi. Mutta
juuri siksi, että siitä on tullut tapa, olemme ehkä unohtaneet sen syvän merkityksen. Luonnollisesti me tiedämme, että
otamme vastaan Jumalan. Mutta eikö
ole olemassa vaara, että me toistamme
tätä menettelyä antamatta sille sen täyttä
arvoa? Mietiskelkäämme siis yhdessä,
mikä eukaristia on.
1. Ensinnäkin se on erinomainen ravinto sielullemme.
Opetuksellaan – evankeliumissa ja Kirkon evankeliumin julistuksessa – Kristus
antaa ravintoa järjellemme. Mutta hän
tahtoo myös antaa sielullemme voimaa
toteuttaa evankeliumia. Tärkeintähän
ei ole tietää, mitä evankeliumi sisältää,
vaan toteuttaa sitä elämässämme.
Kristus on sanonut meille: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra'
pääse taivasten valtakuntaan. Sinne
pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni
tahdon.” (Matt. 7:21)
Toteuttaaksemme Jumalan tahtoa me

tarvitsemme sisäisen voiman, joka auttaa
meitä täyttämään ne vaatimukset, jotka
meilel asetetaan. Kuten leipä antaa ruumiille voimaa, eukaristia on sielumme
voima. Mutta taivaallisen ravinnon
vaikutus ei ole ruumiillinen vaan hengellinen. Se vaikuttaa meissä sen uskon
perusteella, joka asuu meissä. Mitä syvempi kristityn usko on, sitä paremmin
voi eukaristia tulla meille ravinnoksi ja
uudistaa elämämme tavalla, joka ylittää
meidän omat mahdollisuutemme. Kun
me otamme vastaan kommuunion uskossa, siitä tulee meille Jumalan voima.
Kuten apostoli Paavali sanoo: ”Enää en
elä minä, vaan Kristus elää minussa.”
(Gal. 2:20)
Me olemme kaikki kuulleet jostakusta
pyhimyksestä tai marttyyrista, jonka
esimerkkiä olemme pitäneet mahdottomana seurata, koska meillä ei ole samaa
elävää uskoa.
Muistan itse erään hyvän ystävän vankilassa sodan aikana. Hän oli samassa
sellissä kuin eräs toinen ystävä, joka on
kertonut asiasta. Tätä toista riiputettiin
käsistä ja hakattiin kahden tunnin ajan.
Kun hän tuli takaisin, vietiin vuorostaan
ystävä pois. Hän sai saman käsittelyn,
mutta ei huutanut. Kun hän tuli takaisin,
toinen kysyi, eikö häntä ollut kidutettu,
koska mitään huutoja ei ollut kuulunut.
Silloin mies näytti kätensä, jotka olivat
täysin toimintakyvyttömät vielä viikon.
Ystäväni kysyi, kuinka mies oli voinut
olla huutamatta. Tämä vastasi: ”Minä
yritin rukoilla.” Siihen ystävä sanoi:
”Kyllä minäkin yritin rukoilla, mutta
huusin silti ihan kauheasti.”
Silloin toinen vastasi yksinkertaisella
tavallaan: ”Ehkä sinä rukoilit huonosti.”
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Se, mitä voidaan sanoa rukouksesta,
koskee myös kommuuniota. Kommuunion vaikutus ei riipu vain siitä, miten
usein vastaanotamme sen. Jos olemme
niin onnekkaita, että voimme käydä
ehtoollisella usein, sen vaikutus meihin
riippuu kuitenkin ennen kaikkea meidän
uskonasenteestamme, niin kuin mainitun
vangin suhde uskoon vaikutti hänen
rukoukseensa.
2. Mutta eukaristia ei ole vain ravinto,
se on myös velvoitus.
Kun me vastaanotamme kommuunion,
me yhdistymme Kristuksen ruumiiseen,
joka on annettu uhriksi meidän lunastamiseksemme synneistämme. Eukaristia
liittyy suoraan ristin salaisuuteen.
Kristus asetti ehtoollisen kiirastorstaina, kuolemaansa edeltävänä iltana.
Hän tiesi, että fariseukset, ylipapit ja
kirjanoppineet halusivat tappaa hänet. He
olivat jo monta kertaa yrittäneet vangita
hänet, mutta hän oli väistänyt heidät,
koska hänen hetkensä ei ollut vielä
koittanut. Mutta nyt hän tiesi, että hänen
hetkensä oli lähellä, ja että, kuten juutalaiset valmistautuivat pääsiäisjuhlassaan
uhraamaan pääsiäislampaan, niin hänet,
Jeesus, uhrattaisiin ristillä ihmisten syntien tähden. Juuri tässä yhteydessä hän
asetti ehtoollisen.
Kun Jeesus antoi apostoleilleen leivän
ja viinin, jotka olivat muuttuneet hänen
ruumiikseen ja verekseen, hän tiesi, että
tämä ensimmäisen eukaristian uhrilahja
oli yhtä ristinuhrin kanssa, joka tuotaisiin
esiin seuraavana päivänä, pitkäperjantaina.
Apostolit, jotka olivat saaneet armon
olla osallisia Kristuksen ruumiiksi ja
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vereksi muuttuneesta ehtoollisen leivästä
ja viinistä, saivat vuorostaan myöhemmin kutsumuksen yhdistyä ristin uhriin.
Pietari ja Andreas ristiinnaulittiin kuten
heidän Mestarinsa. Muutkin saivat
antaa henkensä pysyäkseen uskollisina
Mestarilleen.
Vaikka meitä kaikkia ei ole kutsuttu
antamaan henkeämme uskon tähden,
kuten jotkut saavat tehdä vielä omana
aikanammekin, täytyy meidän kaikkien kuitenkin uhrata jotakin Kristuksen
tähden. Se, että on kristitty, tarkoittaa
Kristuksesta todistamista. Jos me todella
olemme uskollisia sille, mihin saamamme ehtoollinen meitä velvoittaa, meidän
täytyy myös nähdä, mitä Kristus tahtoo
meidän uhraavan todistuksena siitä, että
kuulumme hänelle.
Me kaikki olemme jossakin vaiheessa
selvästi ymmärtäneet, että uskomme
vaatii meiltä toisenlaista vaellusta kuin
niiden, jotka eivät usko. Tämä merkitsee uhria. Kun lähestymme alttaria
saadaksemme osallisuuden Kristuksen
ruumiista ja verestä, muistakaamme,
että Kristus antaa itsensä meille sielun
vahvistavaksi ravinnoksi, jotta me vuorostamme voisimme todistaa hänestä
lähimmäisillemme.
(Kirjoitus on julkaistu aiemmin ruotsiksi Fideksessä 4/1977. Suomennos
Meiju Salosen.)

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

KIRJALLISUUSPIIRI

Henrikin seurakuntasalissa klo 18 seuraavina maanantai-iltoina:
7.3    Hassan Blasim:
Vapaudenaukion mielipuoli
11.4   Nura Farah: Aavikon tyttäret
?.5    Kirjavalinta auki.

HENRIKIN SENIORIT

joka kuukauden 3. tiistai. Ohjelmassa
messu klo 14 ja sen jälkeen kahvittelua seurakuntasalissa. Kevään päivät ovat 15. maaliskuuta, 19. huhtikuuta ja 17. toukokuuta.

FRANSISKAANI
MAALLIKOT

kokoontuvat Marian seurakuntasalissa
joka kuukauden 2. tiistai klo 16.
Esitelmäillat ovat kaikille avoimia.
8.3     isä Cristiano Magagna kertoo Redemptoris Mater-seminaarista.
12.4   Risto Mantovani esittelee Tuomas
Kempiläisen teoksen Ruusutarha.
10.5   isä Manuel Prado kertoo Opus Dein
toiminnasta ja hengellisyydestä.

MAALLIKKODOMINIKAANIT

viettävät Katariina Sienalaisen juhlaa perjantaina 29. huhtikuuta.
Messu Henrikissä klo 18 ja sen jälkeen
yhdessäoloa seurakuntasalissa.
Kaikki ovat tervetulleita!

AUF DEUTSCH!
SAKSANKIELINEN
RETRETTI!

Fransiskaani-isä Franz Richardt OFM
tarjoaa jo tutuksi tulleen retrettipäivän lauantaina 14. toukokuuta, poikkeuksellisesti
Marian seurakuntaalissa klo 10-16. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Marko Pitkäniemi
p. 046-6175314.

AC.N ESITELMÄT
STUDIUMISSA

17.3 Dos. Jussi Nuorteva: Pariisin maistereita ja suomalaisia jesuiittoja.
21.4 Dos. Timo Junkkaala: Viidennen
herätysliikkeen suhde suomalais-katolilaisuuteen.
Kevätretkestä ilmoitetaan myöhemmin.
Esitelmäillat ovat avoimia kaikille, ovet
avataan klo 18.30, ohjelma alkaa klo 19.

DIAKONIVIHKIMYS

Jean-Claude Cabeza, joka esiteltiin Sanctuksen numerossa 3/2014, ja joka on opiskellut hiippakunnan pappiskokelaana Lyonissa,
Ranskassa, vihitään diakoniksi Henrikin
katedraalissa 16. huhtikuuta

KÖYLIÖN PYHIINVAELLUS

Vaellus pyhän piispa Henrikin surmapaikalle, Köyliönjärven Kirkkokarille sunnuntaina 19. kesäkuuta. Sekä bussilla että
jalkaisin tehtävästä vaelluksesta ilmoitetaan
lähemmin Fideksessä ja seurakunnan ilmoitustauluilla, mutta päivämäärä kannattaa
merkitä muistiin jo nyt.

HIIPPAKUNTAJUHLA

on lauantaina, 13. elokuuta. Seurakunta
järjestää yhteisen bussikuljetuksen, mutta
ohjelmasta ja aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin Fideksessä ja ilmoitustauluilla.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

LASTEN KERHO
KUUKAUSITTAIN

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

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,

lehti pyydetään palauttamaan osoitteella:

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

Seurakunnan vuosikatsaus 2015
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Kuolleita
		
Kirkkoon liittyi
Kirkosta erosi
Ensikomm. pääsi
Vahv.sakr. sai
Kirkoll.aviol.vihittiin
Suomen kansalaisia
Muu kansalllisuus

2014 		
119		
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28		
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1999		

2015
89
13
14
6
72
66
20
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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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Kannen kuva St. Ann, katolinen kirkko, lasimaalaus, West Palm Beach, Florida

Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaan kuului vuoden
2015 alussa 4149, lopussa 4160 jäsentä.

