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Elämme nyt adven-
tin aikaa, joka on 
odotuksen ja toivon 
aikaa. Nykyisessä to-
dellisuudessamme 
kirkko kuitenkin 
kärsii, on yö. Yössä 

emme aina enää tiedä, missä ovat suun-
tamerkkimme. Yössä tunnemme yksi-
näisyyttä, emmekä ehkä enää voi nähdä 
rauhoittavaa ja lohduttavaa läsnäoloa tai 
kuulla ääntä, joka sanoo oikealla ja todel-
la sävyllä: ”Luottakaa, Jumala on voitta-
nut kuoleman!”

Adventti on aikaa, jolloin näiden mei-
tä ravistelevien vaikeuksien jälkeen tulee 
kutsu kulkea eteenpäin tyynessä odotuk-
sessa: yössä kohoaa valo.

Lopuillaan oleva adventtiaika valmistaa 
meitä juhlimaan Jeesuksen, maailman va-
lon, syntymää. Yhdistyköön ja täyttyköön 
sydämemme jo nyt joulun ilolla, joka on 
iloa ottaa vastaan Rauhan Ruhtinas. 

Rauhan Ruhtinas tuo meille rauhan nel-
jässä ulottuvuudessa:
– Rauhan, joka tulee Jumalalta ja joka  
   saa meidät avautumaan Jumalalle.
– Rauhan, joka avautuu lähimmäisillem-   
   me sanoilla ja eleillä, jotka helpotta- 
   vat kohtaamista tai sovintoa.
– Rauhan, joka ulottuu koko luomakun-  
   taan sellaisen elämäntavan kautta, joka  
   ilmaisee oikeanlaisen suhteen ympäris-   
   tön kanssa.
– Rauhan, jolla on Jeesuksen, Rauhan  
   Ruhtinaan, kasvot.

Avatkoon Pyhä Henki sydämemme Jee-
suksen, Rauhan Ruhtinaan, tulemiselle 
keskuuteemme ja läsnäololle meissä.

Vastasyntynyt lapsi hymyilee meille 
merkkinä Jumalan äärettömästä hellyy-
destä kärsivää maailmaamme kohtaan. 
Häntä katsellessamme opimme, että 
meidät on tarkoitettu olemaan rauhassa 
toinen toistemme kanssa: tuntemusta pi-
kemmin kuin epäilystä, vaihdettua sanaa 
pikemmin kuin erottavia muureja. Joulu 
on sen hyvyyden aikaa, jota jokainen voi 
tarjota; joulu on sydämellisten ja hyvän-
tahtoisten sanojen aikaa. Jakakaamme 
tämä siunattu aika toinen toistemme 
kanssa.

Rakkaat seurakuntalaiset, vuosi 2022 
häämöttää horisontissa. Olkoon vuosi 
2022 jokaiselle meistä syventymisen ja 
uudistumisen aikaa oleellisesta käsin: ra-
kastaa Jumalaa, rakastaa toisia ja rakastaa 
itseään. Olkoon vuosi 2022 seurakuntayh-
teisöllemme kestävien ilojen ja intensii-
visen onnen vuosi. Olkoon se, mikä oli 
hyvää, vielä parempaa, ja unohtakaamme 
se, mikä oli surullista. Varjelkoon Herra 
meidät aina rakkaudessaan ja täyttäköön 
tärkeimmät toiveemme. Eläkäämme ja 
välittäkäämme Jeesuksen rakkautta.

Rakkaat veljet ja sisaret: ”Laulakaa Her-
ralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä 
tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä 
voimansa on tuonut voiton”                
 (Ps. 98:1). 

ILOISTA JA RAUHALLISTA JOULUA!  
HYVÄÄ JA SIUNATTUA UUTTA 
VUOTTA 2022!

isä Jean Claude

Rakkaat veljet ja 
sisaret Kristuksessa,
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The newborn child smiles as a sign of 
God’s infinite tenderness for our suffer-
ing world. When we gaze upon him, we 
learn that we are meant to be at peace 
with each other: to learn to understand 
rather than to mistrust each other, to 
speak with each other rather than build 
walls to separate us. Christmas is the sea-
son when each and everyone among us 
has something to offer; Christmas is the 
season of kind and gentle words. Let us 
share this blessed time with one another.

Dear parishioners, the year 2022 looms 
on the horizon. May the New Year be a 
time of growth and renewal in the most 
essential things: loving God, loving each 
other, and loving ourselves. May the year 
2022 be a year of lasting joys and pro-
found happiness for our parish commu-
nity. May all that was good be even better, 
and let us forget all that was sorrowful. 
May the Lord protect us with his love and 
fulfill our most important desires. Let us 
live and share the love of Jesus.

Dear Brothers and Sisters: “Sing a new 
song to the Lord, for he has performed 
wonders, his saving power is in his right 
hand and holy arm” (Psalm 98:1).

WISHING YOU ALL PEACE AND JOY 
THIS CHRISTMAS AND A BLESSED 
NEW YEAR 2022!

Father Jean Claude

Dear Brothers and 
Sisters in Christ,
We have now entered the season of Ad-
vent, a time of waiting and hope. In our 
present reality, however, the Church is 
suffering: it is night. In the darkness of 
night we often have a hard time getting 
our bearings and finding our way. Lone-
liness is felt more deeply at nighttime. 
Perhaps we no longer even can see the 
calming and comforting presence or hear 
the voice that speaks in the right and real 
tone: “Fear not, for God has triumphed 
over death!” 

After troubling times have left us shak-
en and confused, the season of Advent 
arrives, inviting us to move forward in 
peaceful anticipation: a light arises in the 
night.

Finally, Advent prepares us to celebrate 
the birth of Jesus, the Light of the World. 
Let us join together and fill our hearts 
with the joy of Christmas – a joy we expe-
rience upon receiving the Prince of Peace.

The peace Christ bestows upon us 
shapes our lives in four fundamental areas:
– His peace moves us to open up to God.
– His peace allows us to open up to our 
loved ones with words and gestures that 
lead to genuine encounter or reconciliation.
– His peace extends into all of creation as   
a way of life that is manifested in a right 
and just relationship with the environment.
– This peace is visible and present on the 
face of Jesus, the Prince of Peace. May the 
Holy Spirit open our hearts to the arrival 
and presence of Jesus, the Prince of Peace, 
into our midst.
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Pieni
joulumuisto

Henrikin joulut ovat aina 
olleet mieleenpainuvia, mut-
ta eräänä jouluna tapahtui 
jotakin hyvin yllättävää. Jou-
luyö oli mennyt kuten aina, 
pieni Jeesus-lapsi oli asetettu 
hellästi seimeen, paimenet 
olivat tulleet kumartamaan 
pienokaista, seurakuntalaiset 
olivat tehneet samoin. Las-
ten kirkkaat silmät katsoi-
vat seimen ihmettä ja pienet 
kädet hyväilivät pulleita jal-
koja. Maailmassa oli kaikki 
hyvin. Joitakin päiviä myöhemmin 
kirkkoherra, isä Teemu, huomasi 
kirkossa käydessään suureksi jär-
kytyksekseen, että pienokainen oli 
kadonnut. Koska hän varmaankaan 
ei ollut itse kontannut maailmalle, 
alettiin kysellä, oliko joku nähnyt 
lasta kirkon ulkopuolella. Sitten tuli 
yllättävä puhelu eräältä kauppiaalta, 
joka kyseli, mahtoiko kirkosta puut-
tua joulun vauva. Isä Teemu kiiruhti 
paikalle, ja tottahan se oli, kauppias 
toi lapsukaisen esille ja kertoi, että 
muuan laitapuolen kulkija oli tullut 
tarjoamaan ”isoa nukkea” vaihdet-
tavaksi ruokaan. Vaihtokauppa oli 

tehty, ja kauppias alkoi kysellä oikeaa 
perhettä. Isä Teemu sai lapsen takai-
sin, ja matkasi onnellisena raitiovau-
nulla lapsi sylissään takaisin koti-
kirkkoonsa. Jotkut olivat katsoneet 
hiukan pitkään outoa paria, mutta 
muuten matka sujui hyvin. Lapsi 
pääsi takaisin seimen lämpimään, 
eikä ilmeisesti edes vilustunut yllät-
tävällä matkallaan, sillä hän on joka 
joulu palannut meidän luoksemme 
kertomaan joulun ihmeestä.

Tuula Luoma op
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70-luvulla vietin joulua Helsin-
gissä, asuin silloin Pengerkadulla, ja 
joulun kuusikauppaa käytiin lähellä. 
Onnistuin saamaan komean lattias-
ta kattoon kohoavan kuusen ja olin 
hyvin tyytyväinen. Koristelin sen 
kauniisti ja taisin puhuakin sille, ai-
nakin muistan lukeneeni jouluevan-
keliumin ääneen kuusen juurella. 
Joulu meni, loppiainen meni, nuu-
tinpäivä tuli. Menin kuusen luo ai-
koen riisua sen koristeet ja viedä sen 
sitten ulos. Sepä ei onnistunutkaan! 
Kuusi oli alkanut kasvaa! Jokaisen 
oksan päässä heleänvihreä pehmeä 
uusien neulasten tuppo! Se oli niin 
kaunis ja elämänhaluinen, että pää-
tin antaa sen olla vielä muutamia 
päiviä, koristeet vain poistin. Päivät 
kuitenkin venyivät viikoiksi ja vii-
kot kuukausiksi, ja kuusi pörhisteli 
yhä komeampana. Lopulta kuitenkin 
koitti päivä, jolloin puusta oli luo-
vuttava. Palmusunnuntain aattona 
katkoin sen oksat ja rungon ja vein 
palaset roskalaatikkoon. Tuntui hai-
kealta, mutta muistan sen kuusen 
elävästi joka joulu.

Tuula Luoma op

Kuusi, joka 
ei halunnut 
kuolla
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista

 Sakramenttikappelin lasimaalaukset               osa 14

Kirkkosalin oikealle puolelle jää 
kahdeksankulmainen oktogoni, joka 
toimi ennen vuoden 1950 kirkon laa-
jennustöitä sakastina.  Uuden sakastin 
valmistuttua oktogonista tuli sakra-
menttikappeli, johon on sijoitettu 
mm. katedraalin tabernaakkeli. Tässä 
yhteydessä lisättiin kappelin ikkunoi-
ta kuuteen aikaisemman kahden sijas-
ta. Sodan aikana pommituksissa särkyi 
useita kirkon ikkunoita. 1940-luvun 
lopussa taiteilija Kitty Liljequist teki 
kuusi apostoleja kuvaavaa lasimaa-
lausta. Apostolien kuvat siirrettiin 
sakramenttikappeliin kirkkosalin uu-
distamisen yhteydessä 1965–68 uusien 
hollantilaista alkuperää olevien lasi-

maalausten tieltä. Lasimaalauksissa on 
kuvattu kahden apostolin kasvokuvat 
ja heitä kuvaavat attribuutit.

Kappelin sisäänkäynniltä katsoen 
oikealla puolella alttarin vieressä on 
lasimaalaus Johanneksesta ja Bartolo-
meuksesta. Apostoli Johannes maini-
taan yhdessä Pietarin ja Jaakob van-
hemman ohella Jeesuksen lähimpänä 
opetuslapsena. Jaakob ja Johannes 
olivat veljeksiä, joiden isä oli kalastaja 
Sebedeus. Johanneksen äiti oli Salome, 
neitsyt Marian sisar. Jaakob, Johannes 
ja Jeesus olivat siis serkuksia. Johannes 
oli mm. läsnä Kristuksen kirkastumi-
sessa Taborin vuorella ja Jeesuksen 
vieressä viimeisellä aterialla. Ristillä
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Jeesus uskoi äitinsä neitsyt Marian 
Johanneksen huolenpitoon. Johannes 
kirjoitti tai saneli kirjurille neljännen 
evankeliumin ja kolme kanonista kir-
jettä. Karkotettuna Patmoksen saarelle 
hän koki perimätiedon mukaan ilmes-
tyksen Jeesuksen toisesta tulemisesta 
v. 96. Hän kirjoitti kokemansa Ilmes-
tyskirjaksi, joka on Raamatun kaano-
nin viimeinen kirja. Johannes vaikutti 
enimmäkseen Efesoksessa, jossa Maria 
asui hänen luonaan. Apostoli Johan-
nes oli Jeesuksen opetuslapsista ainoa, 
joka kohtasi luonnollisen kuoleman n. 
v. 100. Johanneksen attribuuttina lasi-
maalauksessa on pikari, josta luikerte-
lee käärme. Legendan mukaan Dianan
ylipappi Efesoksessa oli haastanut Jo-
hanneksen juomaan myrkytetyn mal-
jan. Myrkky kuitenkin poistui käär-
meen muodossa maljasta. Johanneksen 
muistopäivä on 27. joulukuuta.

Apostoli Bartolomeus oli yksi Jee-
suksen kahdestatoista opetuslapsesta. 
Hänen arvellaan olevan sama henki-
lö kuin Johanneksen evankeliumis-
sa mainittu Natanael. Johanneksen 
evankeliumissa kerrotaan Natanaelin 
tokaisseen ”Voiko Nasaretista tulla 
mitään hyvää?” kuultuaan ensi kertaa 
Jeesuksesta. Jeesuksen kohtaaminen 
teki vaikutuksen Natanaeliin ja tämä 
tunnusti Jeesuksen Jumalan Pojaksi. 
Bartolomeuksesta ei ole säilynyt var-
moja tietoja. Perimätiedon mukaan 
hän saarnasi yhdessä Filippuksen 
kanssa Lyydiassa, Myysiassa ja Fryygi-
assa. Filippuksen marttyyrikuoleman 
jälkeen Bartolomeus jatkoi lähetystyö-
tä Armeniassa, jossa hän kärsi kuiten-

kin julman marttyyrikuoleman v. 51. 
Legendan mukaan hänet ristiinnaulit-
tiin pää alaspäin. Mutta hän ei kuollut 
ennen kuin hänet oli nyljetty elävältä 
ja pää katkaistu.  Hänen otaksuttu re-
liikkinsä on Roomassa ja käsivarsi 11. 
vuosisadalta lähtien Canterburyssä. 
Lasimaalauksessa Bartolomeuksen at-
tribuuttina on teurastajan veitsi. Hä-
nen muistopäivänsä on 24. elokuuta.

Heikki Aronpää                                                                                

Lähteet: 
Kalevi Pöykkö: Pyhän Henrikin Katedraali                                                                                                                                      
Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä                                                                                                                                    
Joh. 19:25, Mark. 15:40, Matt. 27:56                                                                                                                                            
Jukka Norvanto: Raamattu kannesta kanteen, 
Johanneksen evankeliumi, Johdanto

Pyhä apostoli Johannes

Pyhä apostoli Bartolomeus
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Kun isä Jean Claude ehdotti, että 
tekisin pienen haastattelun Pent-
ti Hongistosta, olin heti valmis. 
Muistin hänet jo vanhoilta ajoil-
ta seurakuntaneuvostossa, ja tie-
sin hänen olleen monessa muka-
na, sekä seurakuntaa että koko 
hiippakuntaa koskevissa asioissa.

Miten ja missä hänessä heräsi kiin-
nostus katolisuuteen? Hän oli ollut 
lapsena Turun katolisessa lastentar-
hassa, ja muisteli lämmöllä silloisia 
opettajiaan, etenkin sisar Simppiä, 
Simplicitas oikealta nimeltään. Var-
sinaisesti hänen kiinnostuksensa he-
räsi luterilaisen rippikoulun aikana, 
jolloin kerrottiin paljon myös katoli-
suudesta. Hän työskenteli myös pan-
kissa, ja näin hän kertoo itse matkas-
taan eteenpäin, kirkon yhteyteen:

”Kaikki alkoi aikanaan 60-luvun 
lopussa, kun minulta tiedustel-
tiin, olisiko minulla mahdollisuut-
ta tarkistaa ja neuvoa Pyhän Ma-
rian seurakunnan kirjanpidossa ja 
tilinpäätöksessä. Lupasin katsoa 
tilannetta ja siitä se lähti. Vähitel-
len mukaan tulivat muutkin seu-
rakunnat ja eri yhteisöt. Varsinai-
sen ’toimeksiannon’ Jaakko Airava

ja minä saimme hiippakunnan py-
hiinvaelluksella Roomaan 1975, jol-
loin piispa Paul Verschuren ilmoitti, 
että me kaksi otamme hoitaaksem-
me eri yhteisöjen, seurakuntien ja 
hiippakunnan talouden seuran-
nan ja rahoituksen varmistamisen.

Ensimmäisenä laitoimme domini-
kaanien kulttuurikeskuksen, Stu-
dium Catholicumin, talouden vas-
taamaan säädekirjan määräyksiä ja 
vaatimuksia sekä varat suojatusti tu-
kemaan keskuksen toimintaa. (Nämä 
toimenpiteet osoittautuivat erittäin 
tarpeellisiksi piispa Paulin kuoleman 
jälkeisissä uuden piispan alkuaiko-
jen hankaluuksissa (T.L.)). Sitten tuli 
Suomen Caritas, sen avustustoiminta 
ja avustusvarojen riittävyys sekä toi-
minnan jatkuvuuden takaaminen.”

Henkilökohtaisessa elämässään 
Pentti oli kokenut sekä iloa että 
murhetta. Hän oli tavannut tulevan 
vaimonsa Liisan, joka oli liittynyt 
kirkon yhteyteen Jyväskylässä. Piispa 
Paul vihki heidät 1974, ja kun Liisa 
joitakin vuosia myöhemmin sairas-
tui ja kuoli, Pentti sai paljon tukea 
ja apua sisar Mary-Venardilta ja isä 
Martti Voutilaiselta. Mikä lämpö 
katolisuudessa on! hän totesi silloin. 
Hänessä kasvoi syvä tietoisuus siitä, 
että katolisuus on tapa elää, ei mi-
kään hetkittäinen olotila, vaan tapa 
elää, joka edellyttää itse uskon sisäis-
tämistä, erillään ulkoisista eleistä ja 
merkeistä.

PENTTI HONGISTO – 
MONESSA MUKANA
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”Vuonna 2000 minut nimitettiin 
Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-
nan talousneuvostoon. Tänä aikana 
saimme Museovirastolta deponoita-
vaksi Pyhän Henrikin reliikin, laati-
mani anomuksen perusteella. Sopi-
muksen allekirjoitin yhdessä silloisen 
kirkkoherran Teemu Sipon kanssa. 
Talousneuvostossa olemme toteut-
taneet mittavia korjaus- ja kunnos-
tushankkeita. Aivan ensimmäisenä 
korjattiin seurakunnan tonttia rajaa-

pystytettiin uudelleen Helsingissä. 
Tämän jälkeen kunnostettiin ja uu-
sittiin katedraalin lasimaalaukset 
Saksassa, Kölnin tuomiokirkon res-
tauroijan Petersin johdolla. Sieltä ne 
aikoinaan palasivat entistä ehompi-
na.”

Kirkkorakennuksen kunto oli vuo-
sien vieriessä rapistunut melkoisesti, 
sillä sen vaatimat pienetkin korja-
ukset oli usein jouduttu siirtämään 

va takorautainen aita ja sitä tukeva 
kivimuuri. Aita oli aikoinaan taot-
tu paikalla, kirkkoa rakennettaessa 
1800-luvulla. Suomesta ei tahtonut 
löytyä tekijää, mutta onneksemme 
silloinen tarmokas kirkkoherram-
me isä Marino Trevisini löysi Vi-
rosta tekijät, jotka kohtuukustan-
nuksin kunnostivat kaiken. Aita 
vietiin pala kerrallaan Viroon ja 

tuonnemmaksi, jolloin kunto en-
tisestään huononi. Lasimaalaukset 
pelastettiin viime hetkessä, niiden jo 
aaltoillessa huomattavasti. Mutta sit-
ten paljastui vielä suurempi laimin-
lyönnin lähde...

”Sitten seurasi varsinainen voimain-
ponnistus – kirkon romahtamaisil-
laan olevan katon korjaus, joka poiki 



10

paljon enemmän työtä kuin olimme 
aavistaneet. Katedraali jouduttiin 
aluksi laittamaan turvallisuussyistä 
täyteen käyttökieltoon. (Sinä aikana 
messut pidettiin seurakuntasalissa.) 

Vaurioiden laajuuden paljastuessa 
jouduimme aivan uuteen tilantee-
seen. Jouduimme hankkimaan niin 
rahoituksen kuin alan ammattilaiset 
toteuttamaan suunnittelun, hank-
keen ja korjauksen. Tässä vaiheessa 
perustettiin työryhmä, johon kuu-
luivat Jukka Jatkola valvojana, Ju-
hani Pentinmikko suunnittelijana ja 
Wareco Oy rakennuttajana. Työryh-
mään kuuluivat myös Museoviras-
ton edustajat.  Ilman Museoviraston 
myöntämää kohderahoitusta koko 
hanketta ei olisi voitu aloittaa. Vä-
lillä seurasi kyllä hirveä vääntö mu-
seaalisen ja kirkollisen näkökannan 
välillä. Rahoitusta keräsimme itse 
loput eri lähteistä, ja saaduilla avus-
tuksilla, pienillä purosilla, katettiin

loppurahoitus. Viimeisimpänä, mut-
ta ei vähäisimpänä, uusittiin seu-
rakuntasalin peltikatto. Sitten tuli 
korona, joka hyydytti yhteiskunnan 
sekä myös paljolti kirkkomme toi-

minnan. Kuluneisiin vuo-
siin on mahtunut paljon, 
niin myötäkuin vastatuul-
takin. Aina on kuitenkin 
selvitty, ja sekä seurakun-
nan talous että sen yleisti-
lanne ovat hyvällä pohjalla.

”Isä Marinon aloittees-
ta saatiin myös pitkään 
varastossa maannut Ma-
rian patsas arvoiselleen 
paikalle sakramenttikap-
pelin taakse. Patsas kun



11

nostettiin ja sille rakennettiin kau-
nis kehikko, jossa patsas on suojassa 
sateilta ja myrskyiltä. Siitä on tullut 
monelle katolilaiselle vakituinen hil-
jentymisen ja rukouksen paikka. 

Mitä hän ajattelee tänään, kun ka-
tolisuus ja sen kauneus houkuttavat 
ihmisiä? Kyllähän se vetoaa, sanoo 
Pentti, mutta se ei yksin riitä. Kyl-
lähän sitä oppii rukoukset, polvistu-
miset ja muut, mutta oikea usko on 
sisäistä, se on koko ajan läsnä ilman, 
että sitä pitää koko ajan näyttää. 

Jumalaa kohtaan. Moni, joka on liit-
tynyt kirkkoon sen rituaalien ja ul-
koisen kauneuden houkuttelemana, 
passivoituu myöhemmin, kun huo-
maa että se ei riitä, koska siitä puut-
tuu sisäinen syvyys.

Olkaa aktiivisia ja tutustukaa ihmi-
siin, sanoo Pentti. Kirkon penkissä 
istuu aina lähimmäinen!

Tuula Luoma op

Menet minne tahansa, kirkko ot-
taa sinut vastaan. Olet aina oman 
perheesi keskellä. Kirkon syli on 
laaja ja avara, mutta se odottaa 
sinulta myös sisäistä kypsymis-
tä, uskon todellista sisäistämistä, 
joka henkii sinusta. Sisäistä rau-
haa, rakkautta ihmisiä kohtaan, 
Jumalaa kohtaan. 

Viimeisten erikoislaatuisten vuosien 
jälkeen voi meistä itse kullekin tuntua 
haastavalta hahmottaa, minkälaisia ryh-
miä seurakunnassa toimii, ovatko ryh-
mät tällä hetkellä jo käynnissä ja ketä 
niiden toimintaan osallistuu. Pyhän 
Henrikin nuorten aikuisten ryhmä on 
nyt kahden ja puolen vuoden ikäinen 
ryhmä, joka on saanut alkunsa vuonna 
2019 järjestetyn nuorten kesätapahtu-
man Christus Vivit -nimisen leirin in-
spiroimana. 

Erityisesti nuorena seurakuntalaisena 
tuntuu uskovien välinen yhteys todel-
la tärkeältä! Vaikka toki tiedämme sen 
olevan tärkeää kaiken ikäisille. Ryhmäs-
sä käydyt keskustelut eivät ruokikaan 
pelkästään ystävyyttä ja iloa, vaan ovat 
todella ainakin oman kokemukseni mu-
kaan vahvistaneet omaa identiteettiä sii-
tä, mitä on olla kristitty. 

Pandemian aikana ryhmämme säästyi 
melko lyhyellä tauolla ja vuosi sitten 
saimme jo jatkaa toimintaamme Pyhä 
Henrikin kabinetissa joka maanantaina 
iltamessun jälkeen. Ryhmässä kokoon 
numme sisar Annan johdolla ja luem-
me yleensä jotain paavin kirjettä tai

Teetä ja Jumalan            
sanaa tarjoillaan 
Pyhän Henrikin 
nuorten aikuis-
ten ryhmässä  
joka maanantai
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muuta hengellistä tekstiä, jonka tarkoi-
tus on herättää keskustelua, jota sitten 
käydään teekupposten äärellä. 
- Ryhmä on ollut säännöllinen 
kiinnekohta kiireisen opiskelija-arjen 
keskellä. Mukavat ihmiset ja syvälliset 
keskustelut saavat tulemaan viikko toi-
sensa jälkeen, kertoo teologian opiskelija 
Iita Haataja. 
Yksi ryhmän perustajajäsenistä, Iida Lei-
nonen nyökkäilee vierellä: 
- Sisar Annan tarjoilemat pullat ei-
vät kyllä petä koskaan, elokuva-alaa opis-
keleva Leinonen nauraa.  
- Täältä saa sekä ruumiillista että 
hengellistä ravintoa, Leinonen jatkaa va-
kavoituen. 

Viime vuoden aikana ryhmä onkin 
vakiintunut ja saanut lisää monipuo-
lisuutta ohjelmaan. Nyt vakituisessa 
ohjelmassa on adoraatio aina kuun en-
simmäisenä maanantaina sakramentti 
kappelissa, sekä luento tai elokuva aina 
kuun viimeisenä maanantaina. Muina

maanantaina ohjelmassa on tavalliseen 
tapaan lukemista ja keskustelua seura-
kuntasalissa.
- Toivomme, että ryhmä tavoittai-
si erityisesti juuri kirkkoon liittyneitä, 
reilu vuosi sitten kirkkoon liittynyt 
Haataja pohtii. 

Tavallisen ohjelman lisäksi vuoden 
aikana järjestettiin lämminhenkinen 
retriitti emerituspiispa Teemu Sipon 
johdolla Jyväskylässä, yhden päivän tii-
vis retriittipäivä veli Gabriel Salmelan 
kanssa Studium Catholicumissa sekä 
viikonlopun retriitti Pauli Annalan ja 
Eeva Vitikka-Annalan hienossa retriit-
tikeskuksessa San Damianossa isä Jean 
Clauden johdolla. 

Luvassa on vuoden aikana vielä lisää 
retriittejä ja muuta ohjelmaa ja toivo-
tamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi 
joukkoomme aina maanantaisin ilta-
messun jälkeen!

Tervetuloa!
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KASTETTUJA
1. Bigos, Bianca Anna Katharina
2. Restuccia, Luca Phillip
3. De Wit, Kristo Juhan Lennart
4. Kuparinen de Franceschi, Elena  
    Maria
5. Von Walzel, Stephan Christopher  
    Grigorios
6. Tran, Zoe Claudia Vy
7. Mariyathas, Akhil
8. Habib, Estelle Eleni
9. Bamba Tonda, Anael Gloire
10. Tossavainen, Kiira Evelyn
11. Broas, Adalia Gia Hân
12. Dbritto, Evie
13. Dbritto, Enora
14. Lopez, Alma Isabel Kristiina
15. Velho, Oskari Alberto
16. Bito-On, Keonna Andrea
17. Parmanen, Tala Kristina
18. Tekleab-Temesgen, Luwam
19.  Lari Nordberg, Lucia Linnea Evan- 
        gelina
20. Lari Nordberg, Romeo
21. Ylikangas, Dahlia Helena
22. Naumenko, Mykola
23. Naumenko, Yaroslav
24. Villorente, Darwyne 
25. Haras, Luka Einari
26. Rasmus, Rafael Olav Petrus
27. Häkkilä, Topi Aarne Edvard
28.  Jääger, Alexander
29. Lepo, Lucas Jacek
30. Zlejsi, Jasna
31. Wanyutu, Legacy
32. Cardillo, Lorenzo

SEURAKUNNAN 
HENKILÖUUTISIA

33. Vikman, Emma Karina
34. Oikarinen, Martta Hanna Matilda 
35. Kauraniemi-Petäjä, Léon Sébastian A.
36. Ynion, Anja Isabelle
37. Virtanen, Elias
38. Poulsen, Olivia Denise
39. Mäki, Beata Maria Birgitta
40. Hägg, Johannes Thièn Ân
41. Estella, Mark Aediane
42. Do Amaral Barreto Stutz, Luiza
43. Adaba, Fiona Nadia Chioma
44. Särkkä, Daniel Ilmari
45. Karlberg, Emilie Anna Clara
46. Uwajimogu, Chimkasimma Olamma  
       Ugoeze 
47. Paredes Kalin, Lilia Isabel Amaia
48. Laakso, Tyyne Mirjam Elisabet
49. Dévényi, Stella Aleksandra

HERRASSA POISNUKKUNEITA
1. Zaknoun, Mariam
2. Pallaskari, Silvia
3. Virkkunen, Maricar

KIRKKOON OTETTUJA
1. Savolainen, Aarne Karinpoka
2. Turunen, Katerina Salla Nikolina
3. Nummelin, Elina Johanna
4. Numminen, Sara Ilona
5. Heikkinen, Eliel Toivo Kristofer
6. Saarilahti, Jaakko Sakari
7. Pelkonen Ville Jalmari
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AVIOLLIITTOON VIHITTYJÄ
1. Toivanen, Pasi Kaleva ja Immonen,    
     Jovita 2. Räsänen, Petri Juhani ja Ro    
     bes, Marizen Angeli 

3. Aalto, Eljas Kullervo ja Haapala, Annikka  
    Kristiina

4. Wallis Hiller, Diego ja Pohjonen, Inka Maria

5. Safari, Blaise ja Umugwaneza, Delphine

6. Kasongo, Georges Ja Yunga Lengo, Hélène

7. Pezzia Vega, Gianfranco Rogers ja  
    Jantunen, Sanna Katariina

8. Uusipaikka, Miikka Tapani ja Zafieri,  
    Ani Luna

9. Lindelöw, Mats Gustav ja Hallberg,     
    Wictoria Catharina Maria

10. Rajamahendran, Narasimhan ja DSouza,  
      Roshni Rosaline

11. Karttunen, Timo Valtteri ja Karttunen,  
      Richeil Guimoc

12. Aho, Tommi Juhani ja Aho, Yvette

13. Tiapson, Vermon ja Santilles, Ma    
       Shiella

ENSIKOMMUUNION SAANEITA
1. Do, Veit Anh Andy           
2. Tillaeus, Julia Chialuka
3. Berner, Linn Emelie
4. Tripepi, Christian      

ARAMEANKIELINEN ENSIKOMMUUNIORYHMÄ 20.11.2021: 
Melina  Jaco , Manuel  Jaco,  Ricardo Jamil, Bineil Eleesha, Migel Eleesha

RUOTSINKIELINEN 
ENSIKOMMUUNIORYHMÄ 17.10.2021
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VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN 
SAANEITA
1. Ondreka, Lauri Oskar
2. Cutinha, Avelyn Divya
3. Ludboržs, Gregors
4. Geo Malar Vizhi, Abeoluke
5. Geo Malar Vizhi, Evelin Maria
6. Amulungu, Owen Simon Tataati
7. Schröft, Joseph 
8. Habib Isho, Adam Matheos 
9. Habib Isho, Estelle Eleni
10. Barbieri, Benjamino
11. Boglaru, Maria Diana
12. Bunos, Kiira Jeanne
13. Collin, Ryan Akash
14. Happonen, Erika Aino Emilie
15. Järvilehto, Silja Emilia
16. Lehtinen, Erin Eveliina Eirwen
17. Mautone, Diego Armando
18. Ndikubwayo, Damien
19. Nyirandagijimana, Speciose 
20. Reh, Su
21. Salminen, Chisom Amos Stephen
22. Siren, Nicolas Luca
23. Tillaeus, Julia Chialuka

24. Wirzenius, Max Ceasar Vilhelm 
25. Rozario, Marlon Gabriel
26. Anyamele, Felicia Chinyere
27. Egbejimba, Ijeöhmä Chuhkwue- 
       buhka Emmanuel 
28. Hokkanen, Kiara
29. Irasubiza, Gloria
30. Jarmolinska, Maria Danuta
31. Koksinen, Alda Maria Orvokki
32. Lihtonen, Maisa Ella Brita
33. Nehme, Isabella
34. Nurminen, Martin
35. Pihlajaniemi, Kristiina Angelika
36. Pironato, Debora
37. Szura, Jystyna
38. Uwajeneza, Irene
39. Uwimbabazi, Vanessa
40. Vacker, Amelie Katariina
41. Welsh, Anton Veikko Daniel
42. Langinvainio, Edvin Henrik Juhana
43. Hörhammer, Janina Karin
44. Bertáni-Green, Luca James Anthony 
45. Fogelholm, Peter Henrik Torbjörn
46. Hörhammer, Linnea Erika
47. Gustafsson, Victor Robert Christian 
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AAMUMESSU  
ILTAMESSU     
RUUSUKKO                                                
RISTINTIEN HARTAUS          
VESPER              

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

12.12. SU

19.12. SU

13.12. SU
14.12. TI

21.12. TI

23.12. TO
24.12. PE

25.12. LA

26.12. SU

27.12. MA

28.12. TI

29.12. KE

31.12. PE

23.1. SU
24.1. MA
25.1. TI
26.1. KE

27.1. TO

28.1. PE

16.1 SU
17.1. MA
19.1. KE

20.1. TO

21.1. PE
22.1. LA

ADVENTIN 3. SUNNUNTAI

ADVENTIN 4. SUNNUNTAI

HERRAN SYNTYMÄ, JOULU,                                      
velvoittava juhlapyhä
PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,                  
JOOSEF, juhla 
pyhä apostoli ja evankelista                
Johannes, juhla
Betlehemin viattomat lapset,               
marttyyrit, juhla
pyhä Thomas Becket, piispa                           
ja marttyyri                          
pyhä Sylvester I, paavi

KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI 
pyhä Frans Salesilainen, piispa ja 
kirkonopettaja, mp
pyhän apostoli Paavalin käänty-
mys, juhla
pyhät Timoteus ja Titus, piispat, 
mp
pyhä Tuomas Akvinolainen, pappi 
ja kirkonopettaja, mp

KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI
pyhä Antonius, apotti, mp
PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MART-
TYYRI, HIIPPAKUNNAN JA KOKO 
SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä

pyhä Fabianus, paavi ja marttyyri, 
tai pyhä Sebastianus, marttyyri
pyhä Agnes, neitsyt ja marttyyri, mp
pyhä Vincentius, diakoni ja marttyyri 

pyhä Lucia, neitsyt ja marttyyri, mp
pyhä Ristin Johannes, pappi ja kir-
konopettaja, mp

pyhä Petrus Canisius, pappi ja                 
kirkonopettaja
pyhä Johannes Ketyläinen, pappi
jouluaatto

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

07.30                                                       
18.00
17.30
17.30
17.40

LITURGINEN KALENTERI

6.1. TO

7.1. PE

9.1 SU
13.1. TO

1.1. LA

2.1. SU
3.1. MA

PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
MARIAN JUHLAPÄIVÄ, velvoittava 
juhlapyhä

2. JOULUN JÄLKEINEN SUNNUNTAI
Jeesuksen pyhä nimi

HERRAN ILMESTYMINEN - LOPPI-
AINEN, velvoittava juhlapyhä
pyhä Raimund Peñafortilainen, 
pappi

HERRAN KASTE, juhla
pyhä Hilarius, piispa ja kirkonopet-
taja
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30.1. SU
31.1. MA
2.2. KE

3.2. TO

5.2. LA

6.2. SU
8.2. TI

10.2. TO
11.2. PE

15.5. SU
18.5. KE

20.5. PE
21.5. LA

22.5. SU
23.5. Ma

25.5. KE

13.2. SU
14.2. MA

17.2 TO

20.2. SU
21.2. MA

22.2. TI

23.2. KE

6.3. SU
9.3. KE

8.5. SU
12.5. TO

29.5. SU
31.5. TI

27.3. SU

3.4. SU

1.5. SU

26.5. TO

5.6. SU

24.4. SU

10.4. SU

12.4. TI
14.4. TO
15.4. PE

16.4. LA
17.4. SU

27.2. SU

KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI 
pyhä Giovanni Bosco, pappi, mp
HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN, 
KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
pyhä Ansgar, piispa, mp tai pyhä 
Blasius
pyhä Agatha, neitsyt ja marttyyri, 
mp

KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI 
pyhä Hieronymus Emiliani tai pyhä 
Giuseppina Bakhita, neitsyt
pyhä Scholastica, neitsyt, mp
Lourdesin Neitsyt Maria

PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI 
pyhä Eerik, marttyyri, Ruotsin 
suojelija
pyhä Bernardino Sienalainen, pappi
pyhä Cristóbal Magallanes, pappi, 
seuralaisineen, marttyyrit

PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI 
pyhä Rita Cascialainen, sääntö-
kuntalainen
pyhä Beda Venerabilis, pappi ja 
kirkonopettaja, tai pyhä Gregorius 
VII, paavi, tai pyhä Maria Magda-
lena de’ Pazzi, neitsyt 

KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI 
pyhät Kyrillos, munkki, ja Metho-
dios, piispa, Euroopan suojelijat, 
juhla
Serviittien veljeskunnan seitsemän 
pyhää perustajaa

KIRKKOVUODEN 7. SUNNUNTAI 
pyhä Petrus Damiani, piispa ja 
kirkonopettaja
pyhän apostoli Pietarin piispanis-
tuin, juhla
pyhä Polykarpos, piispa ja marttyyri, 
mp

HERRAN KÄRSIMISEN PALMU-
SUNNUNTAI
KRISMAMESSU
KIIRASTORSTAI
HERRAN KÄRSIMISEN PITKÄPER-
JANTAI, paasto- ja abstinenssipäivä
PYHÄ LAUANTAI
PÄÄSIÄISSUNNUNTAI

PAASTON 1. SUNNUNTAI 
pyhä Francisca Roomalainen,   
sääntökuntalainen

PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI 
pyhät Nereus ja Achilleus, marttyy-
rit, tai pyhä Pancratius, marttyyri

PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI 
Neitsyt Marian käynti Elisabetin 
luona, juhla

PAASTON 4. SUNNUNTAI , 
(laetare-sunnuntai)

PAASTON 5. SUNNUNTAI 

PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI

HELATORSTAI

HELLUNTAISUNNUNTAI

PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli   
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI

KIRKKOVUODEN 8. SUNNUNTAI 

2.3.    KE      TUHKAKESKIVIIKKO,                                  
                      paasto- ja abstinenssipäivä               

13.3. SU
18.3. PE

19.3. LA

PAASTON 2. SUNNUNTAI
pyhä Kyrillos Jerusalemilainen, 
piispa ja kirkonopettaja
PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN 
PUOLISO, juhlapyhä

20.3. SU

25.3. PE

PAASTON 3. SUNNUNTAI 

HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTA-
MINEN, juhlapyhä
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  TAPAHTUMIA w  UUTISIA w  TAPAHTUMIA w  UUTISIA

PYHÄN HENRIKIN
KATEDRAALISEURAKUNNAN 
NUORTEN AIKUISTEN RYHMÄ

Kokoontuu 
w    Joka maanantai iltamessun 
       jälkeen  noin klo 18.30.
	 	
w	Kuukauden rakenne: tapaaminen,  
       elokuva, tapaaminen, luento.

w	Perustapaamisilla luemme  Raa 
        mattua,  paavien kirjeitä yms. 
        keskustellen niistä.

SENIORIT
kokoontuvat entiseen tapaan 

aina kuukauden 3. tiistaina                          

klo 12 (huom. aika!) Henrikin 

katedraaliin messuun ja sen              

jälkeen seurakuntasaliin yhtei-

seen seurusteluun.

URKUKONSERTIT
Urkukonsertit jatkuvat edelleen 

joka kuukauden 1. torstaina                  

kirkossa klo 18.  

Luvassa hyvää musiikkia!        

KATOLISEN ELÄMÄN 
JATKOKURSSI UUSILLE JA 
VÄHÄN VANHEMMILLE-
KIN KATOLILAISILLE
Koronatauon jälkeen voimme toivot-
tavasti paneutua jälleen katolisen elä-
män jatkokurssiin, joka antaa erilaista 
lisätietoa katolisuuden salaisuuksista. 
Kurssi-ilta on kerran kuussa maanantai-
sin, ja aiheet on poimittu sekä uusien 
että vähän vanhempienkin tulokkaiden 
ehdotuksista.
Tässä ovat tulevan kevätkauden illat, 
jotka alkavat klo 18.30 Henrikin seura-
kuntasalissa.
31.1.    Isä Tuomas Nyyssölä: Kutsumus 
              – mitä se on?
28.2.    Isä Federico Spanò: Miten                 
             Vatikaani toimii? Itsenäinen  
             valtio ja hengellinen keskusvalta
14.3.    Isä Tri Nguyen: Päivien hierarkia  
              – juhlat, juhlapyhät, muistopäivät...
11.4.    Isä Ryszard Miś: Omatunto –  
             pitääkö sitä kuunnella?
16.5.    Köyliö ja Hattula – suomalaisten  
             pyhiinvaellusten historiaawwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww
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NETTI VAI PAPERI?
Jos haluat seurakuntalehtesi vain net-
tiversiona etkä välitä paperilehdestä, 
ilmoitathan pappilaan
p. 09637853 tai sähköpostilla hen-
rik@katolinen.fi, niin poistamme 
sinut paperilehden
postituslistalta. Tätä mahdollisuutta 
on kyselty, joten tässä vastaus.

  TAPAHTUMIA w  UUTISIA w  TAPAHTUMIA w  UUTISIA

JOULUNOVENA 
Tänäkin vuonna tahdomme 

valmistautua jouluun 
rukouksella. 

Joulunovenahartaus alkaa 
kirkossa perjantaina 17.12. 

klo 17.30, 
ja viimeinen kerta on 

torstaina 23.12. 
Tervetuloa!

JOULUATERIA 
Jouluaattona klo 12.00 
Henrikin  seurakuntasalissa järjeste-
tään jouluateria erityisesti vanhuksille 
ja niille, jotka joutuvat viettämään 
joulua yksin.                      
Tarjolla on ursuliinisisarten valmista-
ma lounas ja joululauluja. 
Pyydetään ilmoittautumaan pappilaan 
etukäteen, jotta tietäisimme aterialle 
osallistuvien määrän. 

Lämpimästi tervetuloa!

KÖYLIÖ JA HATTULA
Kesäkuussa, sunnuntaina viikkoa 
ennen juhannusta tehdään jälleen 
vuotuinen pyhiinvaellusmatka pyhän 
piispa Henrikin kuolinpaikalle Köy-
liön Kirkkokarille. Bussimatka alkaa 
Helsingistä Henrikin kirkolta klo 9 ja 
takaisin ollaan n. klo 18. Sekä meno- 
että tulomatkalla pysähdytään Hump-
pilassa kahvitauolle. 

Useana vuonna on myös järjestetty 
vaellus kävellen, mutta sen toteutu-
minen riippuu nyt koronatilanteesta. 
Kaikesta ilmoitetaan kuitenkin ajoissa.
Hattulaan mennään lauantaina lähin-
nä Ristin ylentämisen juhlaa. Siitäkin 
ilmoitetaan aikanaan tarkemmin.  

FRANSISKAANIMAALLIKOT
viettävät avointen ovien iltaa esi-
telmien ja kahvinjuonnin merkeissä            
Pyhän Marian kirkon seurakunta-
salissa kuukauden 1. tiistaina klo 16–
18, minkä jälkeen voi halutessaan 
osallistua iltamessun.

wwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww
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Siunattua 
Vapahtajamme

Jeesuksen 
Kristuksen 

syntymäjuhlaa
ja armorikasta 
uutta vuotta 

2022! 

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,  
lehti pyydetään palauttamaan                       
osoitteella: 

SANCTUS HENRICUS,                                     
PYHÄN HENRIKIN AUKIO 1,
00140 HELSINKI

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.


