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Rakkaat seurakuntalaiset,
kirjoitan teille ensimmäistä kertaa vakitui-

sena kirkkoherrana. Pyydän runsaasti ruko-
uksia puolestani, jotta voisin toimia Jumalan 
tahdon mukaisesti seurakuntamme paimene-
na ja palvella teitä koko elämälläni. 

   Kesä on ohi ja uuden työvuoden alussa 
olemme valitettavasti joutuneet näkemään, 
kuinka erityisesti Lähi-idässä ja myös muissa 
maissa soditaan jatkuvasti. Monet kristityt 
ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tai 
kärsivät läheisten menetyksestä. Paavi on 
useasti kehottanut koko kirkkoa rukoilemaan 
rauhan puolesta.

   Olisi hienoa, jos myös me voisimme 
seurakunnan yhteisönä auttaa rauhan edis-
tymistä yhteiskunnassamme ja maailmassa. 
Miten tämä voisi tapahtua? Kuinka voimme 
edistää rauhaa siellä missä elämme ja toi-
mimme? Vanhassa testamentissa tulee ilmi, 
että rauha on Jumalan lahja. "Herra, sinä 
valmistat meille rauhan. Myös se on sinun 
tekosi" (Jes. 26:12).

   Rauha täytyy vastaanottaa, jotta sitä 
voisi jakaa eteenpäin. Jeesus Kristus tuo 
maailmaan sen rauhan, jota kaivataan. Evan-
keliumissa hän itse lupaa: "Minä jätän teille 
rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en 
sellaista jonka maailma antaa" (Joh. 14:27). 
Jeesus Kristus antaa rauhansa uhraamalla 
itsensä meidän puolestamme. Paavali to-
teaa: "Kristus on meidän rauhamme. Hän 
on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi 
ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen 
vihollisuuden muurin" (Ef. 2:14). Rauha 
syntyy Kristuksen kuoleman ja ylösnou-
semuksen lahjasta. Kristuksen kuolemasta 
syntyy ykseyden mahdollisuus ihmisten 
kesken, mahdollisuus sovintoon.

   Jumala kutsuu kaikkia meitä jakamaan 
rauhansa, jonka hän antaa meille kirkon 
kautta. Tarvitsemme rauhaa paitsi sotatante-
reille, monesti myös omissa yhteisöissämme, 
omassa perheessämme, avioliitossa. Omak-
sukaamme seurakuntana syvästi Kristuksen 
sanat Matteuksen evankeliumista: "Autuaita 
rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen 

nimen (Matt. 5:9). Ohjatkoot nämä sanat 
kaikkia meitä tämän työvuoden halki.

   Rauhan lahja sisältää kutsumuksen, kos-
ka se leviää maailmalle kristillisen yhteisön 
kautta. "Kaikkialla Juudeassa, Galileassa 
ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli 
ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhän Henki 
vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi" (Ap.t. 
9:31). Rauha on rakkauden hedelmä, se ei voi 
olla pelkästään tietyn kompromissin tulos. 
Rauha leviää, kun toteutamme ihmissuh-
teissamme Jumalan rakkauden kutsumusta. 
Jos haluamme kehittää maailmassa rauhaa 
voimme aloittaa täältä, perheistämme, seura-
kunnastamme, voimme aloittaa rakastamalla 
toinen toisiamme siellä missä elämme ja 
toimimme, koska "Rakkaus saa meidät 
tekemään hyvää ja ojentamaan toisiamme 
veljellisesti" (KKK 1829).

  Toivon, että tämän vuoden aikana Jumala 
voisi lahjoittaa kaikille meille rauhan niissä 
tilanteissa, joissa tarvitsemme sitä eniten. 
Voimme pian iloita kaikki yhdessä diakonim-
me Federicon pappisvihkimyksestä lokakuun 
25. päivänä. Olkoon tämäkin mahdollisuus 
ilmentää ykseyttämme ja merkki siitä, että 
Jumala siunaa seurakuntaamme. Hän kut-
suu kaikkia meitä todistamaan rakkauttaan, 
jakamaan  rauhan, joka voittaa kaikki ne 
erimielisyydet ja vihan muurit, jotka estävät 
meitä rakastamasta toisiamme.

  Toivotan teille kaikille hyvää syksyä luot-
taen Paavalin sanoihin: "että Jumala, joka on 
teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa 
sen päätökseen" (Ef. 1:6).

isä Marco
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Kesävieraana Jean-Claude
Kesäkuukausina Henrikin alttarilla 

nähtiin messupalvelijoiden joukossa 
usein pitkä, hoikka nuorimies, joka 
herätti uteliaisuutta monessa seurakun-
talaisessa. Onko hän joku pappi? Miksi 
hän on täällä? Puhuuko hän suomea? 
Näihin kysymyksiin oli paras hankkia 
vastaus, joten eräänä keskiviikkoiltana 
kysyin häneltä onko hän valmis kerto-
maan itsestään Sanctus Henricuksessa. 
Ja hän oli.

Hänen nimensä on Jean-Claude Ka-
beza, hän on hiippakunnan pappiskan-
didaatti ja syntyisin Ruandasta. Hänessä 
heräsi pappiskutsumus, halu palvella 
ihmisiä jo varhain, ja hänen perheensä 
asuessa Kamerunissa hän pääsi opiske-
lemaan sikäläiseen yliopistoon.

Hän ehti opiskella filosofiaa 1,5 vuot-
ta, ennen kuin hänen perheensä pääsi 
kiintiöpakolaisina Suomeen v. 2005. 
Hän olisi halunnut jatkaa opintojaan 
Kamerunissa, mutta olisi silloin maasta 
lähtiessään menettänyt mahdollisuuten-
sa tulla takaisin. Piispa Wróbel neuvoi 
häntä opiskelemaan suomen kieltä ja 
hankkimaan ammatin odotellessaan 
ja Jean-Claude valmistuikin sairaan-
hoitajaksi. Suomen kieltä hän opiskeli 
uutterasti intensiivikursseilla ja puhuu 
sitä erittäin hyvin.

Vuonna 2010 hän sai Suomen kansa-
laisuuden, ja isä Guyn kehotuksesta hän 
kävi tutustumassa Pradon seminaariin 
Ranskassa, samaan jossa isä Guy oli 
aikoinaan opiskellut. Piispa Teemu lä-
hetti nuoren suomalaisen hiippakunnan 
pappiskokelaaksi Lyonin seminaariin ja 
hän onkin opiskellut ahkerasti tullakseen 
vihityksi papiksi Helsingin hiippakun-
taan, jossa hän toivoo voivansa palvella 
ihmisiä pappina.

Kesällä hän oli Henrikin messuissa 
mukana messupalvelijana ja moni 

kiinnitti häneen huomiota, näki hartau-
den jolla hän palveli. Samalla hän sai 
kosketuksen myös seurakuntaan ja sen 
toimintaan tavatessaan ihmisiä ja osallis-
tuessaan mm. nuorten vahvistusleiriin, 
joka oli hänelle elämys.

Rukoilkaa puolestani, pyysi Jean-
Claude, ja sen me teemme, mielel-
lämme! Myös hän rukoilee meidän 
puolestamme.

           ◆◆◆ Tuula Luoma
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Hiippakuntajuhla

Neitsyt Maria ja autuas Hemming

Lohjan keskiaikainen Pyhän Laurin 
kirkko täyttyi tänäkin vuonna, kun hiip-
pakuntamme kokoontui viettämään siellä 
piispan johdolla autuaan Neitsyt Marian 
taivaaseenottamisen messua hiippakun-
tajuhlan aluksi. Lohjan kirkon kauniit 
kalkkimaalaukset Jeesuksen elämästä, 
Vanhan testamentin tapahtumista ja py-
hien elämästä nostivat juhlamieltä. On 
ilo saada viettää messua niin kauniissa 
kirkkotilassa. Kun kauneuteen vielä 
lisätään gregoriaaninen laulumme, joka 
on oikeassa ympäristössään niissä hol-
veissa, mieli virittyi rukoilemaan messun 
rukouksia, kuulemaan lukukappaleita ja 
piispan saarnaa.

Stella Mariksessa saimme runsaan ja 
maittavan lounaan. Turun Pyhän Birgi-
tan ja autuaan Hemmingin seurakunnan 
maallikot vastasivat ruoan valmistami-

sen lisäksi myös sen sujuvasta jakami-
sesta. Esimerkillisesti myös miehet olivat 
puuhassa mukana. Ruokailun jälkeen oli 
taas mahdollisuus jutella muista seura-
kunnista juhlaan tulleiden katolilaisten 
kanssa. On hyvä, että hiippakuntamme 
eri seurakuntien uskovat näkevät toisiaan 
kerran pari vuodessa.

Keltaisessa talossa oli taas kirjamyyn-
tiä ja hartausesineiden myyntiä. Lapsille 
oli varattu omaa ohjelmaa sillä aikaa, kun 
aikuiset kokoontuivat kappeliin kuunte-
lemaan turkulaisen Timo Kirsilän esitys-
tä autuaan piispa Hemmingin elämästä ja 
vaikutuksesta oman aikansa katoliseen 
kirkkoon Suomessa. Piispa Hemmingin 
autuaaksi julistamisesta tuli tänä kesänä 
kuluneeksi 500 vuotta.

Esitys oli selkeä ja mielenkiintoinen. 
Jäin kaipaamaan vain kuvausta autuut-
tamisjuhlan vietosta Turussa. Jossakin 
kerrotaan mm. kuinka tuomiokirkon 
lehtereiltä heiteltiin ruusunlehtiä seu-
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rakunnan ylle ja päästettiin kyyhkysiä 
lentoon. Autuaan Hemmingin reliikkejä 
kuljetettiin ulkona kirkon ympäri, jotta 
kaikki kansa näkisi ne.

Turun hiippakunta keräsi tuolloin 
myös rahaa Hemmingin pyhäksi julis-
tamista varten, koska ihmeitä tapahtui. 
Kuningas Kustaa Vaasa kuitenkin “vaa-
sasti” rahat valtion kassaan reformaation 
alettua. Piispa Teemu Sippo kertoi, että 
on noussut esiin ajatus jatkaa pyhäksi 
julistamista. Asiasta kiinnostuneet voivat 
ottaa panoksellaan yhteyttä piispanta-
loon.

Esitelmän aikana alkoi kaatosade, jo-
ten perinteinen Maria-hartaus pidettiin 
kappelissa ilman kulkuetta. Kun hartaus 
päättyi, loppui sadekin. Erinomainen 
ajoitus! Kiitos karmeliittasisarille ja 
kaikille muillekin, jotka rukoilivat juhlan 
puolesta.

           ◆◆◆  Kaarina Koho

Raittiissa luonnossa ruoka maistui

Sinikka Meurman esittää lapsille autuaan Hemmingin elämää nukketeatteilla
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Vahvistusleirillä
Tänä vuonna vahvistusleiri alkoi 4. elokuu-

ta, ja minä sain osallistua siihen "isosena".  
En ollut  ikinä ennen ollut mukana kirkon 
leirillä, varsinkaan vahvistusleirillä. Ainoa 
asia, mitä odotin, oli paljon rukouksia.

Olimme yhden viikon Stella Mariksessa.  
Olin vain kuullut tästä paikasta, mutta en 
ollut ikinä käynyt siellä. Huomasin, että 
Stella Maris on tosi rentouttava paikka. Siellä 
oli lämminsydämisiä ihmisiä, jotka saivat 
meidät tuntemaan itsemme tervetulleiksi, ja 
tunsimme olomme kotoisaksi tuon viikon 
aikana. Vahvistusleiriin osallistui kaikkiaan 
noin 30 nuorta,  14-15 -vuotiaita. Ymmärsin, 
että se oli seurakunnan suurin vahvistusleirin 
ryhmä viime vuosina. Jotkut nuorista olivat 
pyhän Henrikin seurakunnasta ja muutama 
pyhän Marian seurakunnasta, ja he tulivat 
heti hyvin toimeen keskenään, tunsivatpa 
toisiaan tai eivät.

Leiri ei ollut pelkästään hauska, vaan se 
oli myös hengellinen matka, jonka tehtävä 
oli valmistaa meitä elämään. Päivittäinen 

messu ja katekeesit, jotka isä Marco, diakoni 
Federico, sisar Eugenia ja myös pappisopis-
kelija Pedro pitivät elämästä kristittynä, 
koska tänä päivänä ei ole helppo olla kristitty 
ja katolilainen, olivat hyvin aitoja. Nuorena 
minäkin pystyin samastumaan niihin, koska 
kohtaamme sellaisia tilanteita joka päivä. Se, 
mikä teki minuun suurimman vaikutuksen, 
oli nähdä ne nuoret, jotka olivat leirillä. 
Vaikka he joskus olivat kovapäisiä, he aina 
kuuntelivat, mitä heille sanottiin. Jotkut heis-
tä eivät  tienneet, miten käyttäytyä kirkossa, 
mutta sen jälkeen kun se heille selitettiin, he 
olivat tarkkoja tekemään kuten oli sanottu.

Leirin aikana osallistuimme erilaisiin 
peleihin, myös ryhmätöihin, jotka antoivat  
nuorille mahdollisuuden harjoittaa luo-
vuuttaan ja myös raamatuntuntemustaan. 
Ryhmätyöt toivat heidät yhteen, kaikki kehit-
telivät ajatuksia tiiminä ja tekivät parhaansa 
esittääkseen oman raamatunkertomuksensa. 
Stella Mariksessa oleskelun ohella kävimme 
kristillisessä keskuksessa (Vivamon raamat-
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tukylässä) katsomassa esitystä Jeesuksen elä-
mästä. Matka oli jännittävä, ja muistan, että 
kaikilla meillä tuli kysymyksiä aiheesta.

Päätteeksi voin sanoa, että kokemus oli 
hieno, ja kaikki nautimme leiriviikosta. 
En usko, että kukaan valitti, että jotakin 
puuttui, sillä meitä kohdeltiin hyvin - kiitos 
järjestäjille, jotka tekivät parhaansa.  Leiriin 

osallistuneet nuoret eivät olleet ainoita, jotka 
oppivat jotakin. Myös me isoset saimme tie-
toja, jotka ovat tärkeitä elämällemme. Suuri 
kiitos  kuuluu vastuuhenkilöille ja nuorille 
aikuisille,  joiden ansiosta leiri onnistui niin 
hyvin.

           ◆◆◆  Susanmoreen Njambi 
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Uusi lukuvuosi on jo alkanut, lomat 
ovat loppuneet ja arki on taas käynnis-
tynyt. Olemme uuden vaiheen alussa. 
Meillä on paljon odotuksia, paljon toi-
veita onnistua, menestyä, tuntea itsem-
me tärkeiksi, tuntea, että elämällämme 
on arvoa. Monesti meillä kuitenkin on 
paljon pelkoja, jotka ovat piilossa sydä-
messämme. 

 
Mitä pelko on? Miksi se on läsnä elä-

mässämme? Miten se ilmestyy? Voiko 
pelko tuottaa jotakin hyvää?

Tämä aihe on suuri, enkä ole psykolo-
gian asiantuntija, niin että voisin kuvailla 
yksityiskohtaisesti, mitä meissä tapahtuu 
kun tunnemme pelkoa. Siitä huolimatta 
Raamattu  auttaa meitä ymmärtämään 
jotakin pelon todellisesta alkuperästä.

Pyhä Paavali toteaa Toisessa kirjeessä 
Timoteukselle (1:7): “Eihän Jumala ole 
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman, rakkauden ja terveen harkinnan 
hengen”; ja sitten vielä Kirjeessä rooma-
laisille (8:15): “Te ette ole saaneet orjuu-
den henkeä, joka saattaisi teidät jälleen 
pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, 
joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin 
me huudamme: ‘Abba! Isä!’”

Pelko ilmenee ennen kaikkea tunteena, 
joka ei ole lähtöisin Jumalasta. Se on itse 
asiassa Jumalan hyvyyden vastainen, 

koska se toimii hänen meille antamaansa 
elämänsuunnitelmaa vastaan. Jumala ei 
luonut meitä elämään pelossa.

Sana“pelko” esiintyy ensimmäistä 
kertaa Raamatussa Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa, kun Aadam ja Eeva 
syntiinlankeemuksen jälkeen kuulevat 
Jumalan kävelevän heitä kohti ja piilou-
tuvat, nimenomaan koska he tuntevat 
pelkoa. Pelko kertoo siitä, että heidän 
suhteensa Jumalaan on rikkoutunut. Nyt 
he haluavat itse päättää, mikä on hyvää 

Rakkaus karkottaa pelon



9

ja mikä on oikein. Näin toimien he ovat 
kuitenkin yksin omassa elämässään. 
Sama tapahtuu meillekin: Tuntematto-
man asian edessä, jopa jokapäiväisessä 
elämässämme, me tunnemme itsemme 
suojattomaksi, ilman varmaa turvapaik-
kaa, jos emme tunnista Jumalaa hyväksi 
Isäksi, joka pitää meistä huolta.

Elämä on täynnä epävarmuuden het-
kiä. Koulussa ennen koetta, työpaikan 
mahdollisen menettämisen edessä, 
avioliiton ajautuessa kriisiin, sairauden 
ja kuoleman edessä — minkälaisen 
vastauksen me annamme, jos Jumala 
ei ole meidän turvamme? Silloin pelko 
astuu sisään meihin, ahdistus hallitsee 
tunteitamme, pimeät ajatukset täyttävät 
mielemme ja kaikki näyttää olevan ras-
kasta ja kestämätöntä.

On merkittävää, että me yleensä 
pelkäämme pimeää. Pimeydessä ym-
märrämme olevamme kykenemättömiä 
hallitsemaan tapahtumia, emme näe, 
emme havaitse tulevia vaaroja. Mutta Sa-
nanlaskujen kirjassa (3:25-26) todetaan: 
“Älä säikähdä vaaraa, joka äkisti kohtaa, 
sillä Herra on sinun tukesi ja turvasi, hän 
varjelee jalkasi ansoilta.”

Joskus me pelkäämme jopa nukkua, 
koska astumme olemassaolon tilaan, 
jossa meillä ei ole kontrollia. Mutta 
Jumala vastaa meille Psalmissa 91: “Et 
pelkää yön kauhuja... Sinun turvanasi 
on Herra.”

Jumala tuntee meidän inhimillisyy-
temme, meidän heikkoutemme. Hän 
ei halveksi meitä sen takia, että me 

pelkäämme. Päinvastoin, useimmiten, 
kun Jumala ilmestyy Raamatussa, hänen 
ensimmäiset sanansa ovat: “Älä pelkää!” 
Pelko on inhimillinen tunne, tavallinen 
tunne. Mutta pelko, joka päätyy epätoi-
voon, apeuteen... se ei ole hyvä! Kirje 
heprealaisille kertoo, että Jeesus Kristus-
kin tuli ihmiseksi, meidän kaltaiseksem-
me — ”siten hän kykeni kuolemallaan 
riistämään vallan kuoleman valtiaalta, 
Saatanalta, ja päästämään vapaiksi 
kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat 
koko ikänsä olleet orjina”. Siksi pelossa 
on myös positiivinen ominaispiirre: se 
pakottaa meitä kääntymään Jumalan 
puoleen ja odottamaan Hänen apuaan.

Lopuksi ajatus rakkaudesta. Monta 
kertaa me pelkäämme, koska meidän 
mittaamaton itserakkaudestamme tuntee 
olevansa uhattuna. Mutta pyhä Johannes 
(1. Joh. 4:18) sanoo: “Täydellinen rak-
kaus karkottaa pelon”. Tämä on meidän 
päämäärämme: elää koko elämämme 
rakastaen muita. Ja rakkaus antaa meidän 
tehdä rohkeita valintoja ja kulkea teitä, 
jotka ovat täynnä vaaroja. Me olemme 
varmoja, että Herra, joka on Rakkaus, 
on aina kanssamme kuin väkevä sankari 
(Jer. 20:11).

           ◆◆◆  Federico Spanò 
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU   tiistai, torstai                 07.30
ILTAMESSU       maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai 18.00

KESKIVIIKKO ruusukkorukous                 17.30
PERJANTAI    adoraatio                  17.30
LAUANTAI      vesper                  17.40

Tilaisuus ripittäytymiseen 17.00-17.45 ja sunnuntaisin ennen messuja,
tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA

TO  11.09  Neitsyt Marian pyhä nimi
LA  13.09  pyhä Johannes Khrysostomos, piispa  
 ja kirkonopettaja, mp
               pyhän Ristin hartaus Hattulassa

SU  21.09  KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI
              09.45  messu latinaksi
              11.00  päämessu
              12.30  ruotsinkielinen messu
              15.00  messu Porvoossa
              18.00  iltamessu

TI    23.09  pyhä Pio Pietrelcinalainen, pappi, mp
KE  24.09  kaikki Pohjolan pyhät, mp
PE  26.09  pyhät Kosmas ja Damianos, marttyyrit
LA  27.09  pyhä Vincent de Paul, pappi, mp

SU  28.09  KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  messu italiaksi
              15.00  messu Tikkurilassa
              18.00  iltamessu

MA  29.09  pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja  
  Rafael, juhla
TI  30.09  pyhä Hieronymus, pappi ja   
 kirkonopettaja, mp
KE  01.10  pyhä Jeesus-lapsen Teresa, neitsyt ja  
  kirkonopettaja, mp
TO  02.10  pyhät suojelusenkelit, mp
LA  04.10  pyhä Franciscus Assisilainen, mp

SU  05.10  KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  gregoriaaninen messu
              16.00  puolankielinen messu
              18.00  iltamessu

MA 06.10  pyhä Bruno, pappi
TI   07.10  pyhä Birgitta, sääntökuntalainen,  
 Ruotsin ja koko Euroopan               

 suojelija, juhla
KE  08.10  ruusukkorukouksen Neitsyt Maria, mp
TO  09.10  pyhä Dionysius, piispa seuralaisineen,  
   marttyyrit, tai
                  pyhä Giovanni Leonardi, pappi

SU  12.10  KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  perhemessu
              18.00  iltamessu

TI  14.10  pyhä Callixtus I, paavi ja marttyyri
KE 15.10  pyhä Jeesuksen Teresa, neitsyt ja  
 kirkonopettaja, mp
TO 16.10  pyhä Hedvig, sääntökuntalainen tai
              pyhä Marguerite Maria Alacoque, neitsyt
PE 17.10  pyhä Ignatios Antiokialainen, piispa ja  
 marttyyri, mp
LA 18.10  pyhä evankelista Luukas, juhla

SU  19.10  KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI  
 (lähetyssunnuntai)
              09.45  messu latinaksi
              11.00  päämessu
              12.30  ruotsinkielinen messu
              15.00  messu Porvoossa
              18.00  iltamessu
Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.

KE  22.10  pyhä Johannes Paavali II, paavi
TO  23.10  pyhä Johannes Capestranolainen, pappi
PE  24.10  pyhä Antonio Maria Claret, piispa
LA  25.10  diakoni Federico Spanò vihitään papiksi

SU  26.10  KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  messu italiaksi
              15.00  messu Tikkurilassa
              18.00  iltamessu

TI  28.10  pyhät apostolit Simon ja Juudas, juhla
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LA 01.11  KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN  
 USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ -   
 VAINAJIEN PÄIVÄ
              11.00  juhlallinen messu poisnukkuneiden  
          puolesta
              13.00  rukoushetki hautausmaalla
              18.00  iltamessu

SU 02.11  KAIKKIEN PYHIEN JUHLA,   
  PYHÄINPÄIVÄ, juhlapyhä
               09.45  messu englanniksi
               11.00  päämessu
               12.30  gregoriaaninen messu
               16.00  messu puolaksi
               18.00  iltamessu
              Tänään isä Federicon ensimessu klo 11

MA 03.11  pyhä Martino de Porres,   
 sääntökuntalainen
TI  04.11  pyhä Carlo Borromeo, piispa, mp

SU 09.11  LATERAANIKIRKON VIHKIMINEN,  
 juhla (kirkkovuoden 32. sunnuntai)
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  perhemessu
              18.00  iltamessu
 Pyhän isän päivä. Kolehti kerätään  
 Pyhän istuimen hyväksi.

MA 10.11  pyhä Leo Suuri, paavi ja kirkonopettaja,  
  mp
KE  12.11  pyhä Josafat, piispa ja marttyyri, mp
LA  15.11  pyhä Albertus Magnus, piispa ja  
  kirkonopettaja

SU  16.11  KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI
              09.45  messu latinaksi
              11.00  päämessu
              12.30  messu ruotsiksi
              15.00  messu Porvoossa
              18.00  iltamessu

MA 17.11  Unkarin pyhä Elisabet,   
  sääntökuntalainen, mp
TI  18.11  pyhien Pietarin ja Paavalin basilikojen  
 vihkiminen
PE 21.11  autuaan Neitsyt Marian temppelissä  
 käynti, mp
LA  22.11  pyhä Cecilia, neitsyt ja marttyyri, mp

SU  23.11  KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS,  
 juhlapyhä
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  messu italiaksi
              15.00  messu Tikkurilassa
              18.00  iltamessu

MA  24.11  pyhä Andreas Dung-Lac, pappi  
 seuralaisineen, marttyyrit, mp
TI  25.11  pyhä Katariina Aleksandrialainen, 
 neitsyt ja marttyyri tai
               autuas Niel Steensen, piispa

SU  30.11  ADVENTIN I. SUNNUNTAI
              09.45  messu englanniksi
              11.00  päämessu
              12.30  messu
              18.00  iltamessu

KE  03.12  pyhä Francisco Xavier, pappi, mp
TO  04.12  pyhä Johannes Damaskolainen, pappi  
  ja kirkonopettaja
LA  06.12  pyhä Nikolaus, piispa
               SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ
               11.00  messu isänmaan puolesta

Johdantokurssi 

01.09.2014     Johdanto kurssiin 
                         (isä Marco Pasinato)
15.09.2014     Pyhä Kolminaisuus 
                        (isä Raimo Goyarrola)
29.09.2014       Jeesus Kristus 
                         (isä Marco Pasinato)
13.10.2014      Kirkko 
                        (isä Manuel Prado)
27.10.2014       Raamattu, traditio ja 
                         opetusvirka 
                      (piispa Teemu Sippo SCJ)
10.11.2014      Kaste 
                       (isä Matthew Azzopardi)
24.11.2014    Vahvistuksen sakramentti  
                       (isä Dung Dang)
08.12.2014    Eukaristia 
                       (isä Ryszard Mis SCJ)
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SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 07.09.2014

VAHVISTETTUJA

Al-Gaserawy Sandra
Amudeng Marcana
Bernhard Oliwia
Boakai Wendy
Erkko Andrea
Eskelinen Kati
Geritz Anita
Ha Anthony
van der Helm Lidia
Immonen Giana
Issac Issac
Jakob Lark
Jakob Shirak
Kadgrova Lejli
Kristian Joseph
Kuittinen Anne
Kumisenge Christian
Kuutschin Alessandra
Lewandowska Dominika
Lewizki Elsa
Masengesho Oliver
Mugisha Innocent
Nguyen Long
Portaankorva Francesca
Rafols Justus
Reikko Tomas
Santiago Caren
Sarinko Kevin
Solomon James
Taskinen Janina
Jackson Janci Robert
Minkkinen Mortti
Messo Timo
Toivonen Rebecca
Toivonen Valentin
Punttila Venla
Vakkala Kenneth
Bondad Jessie Nazareno
Bubienczyk Tomek
Errib Charles
Halonen Timo
Lar Na
Mustonen Olof
Nguyen Quynh
Nguyen Sang
Pirilä Mikaela

Reyes Illarek Jadek
Sanchez Vivian Maria Mato
Visniova Julia
Vornanen Martina
Welsh Emilia

KASTETTUJA

Wright Natalia Angelina
Martin Liam Jaden
Fagerman Erika Linnea
Igemdi Alisha Chiamaka
Honkala Daniel Oliver
Macareg Homer Leorhenz
Kopsala Luca Juhani Danilo
Hilden Beatrice Maria
Kangas Cecilia Kaarina
Chukwukelud Christable Chinenye
Finnilä Lilian Mildred Nicole
Finnilä Runa Sophie
Szilvay Andor Lauri Konrad
Klus Alexander Gabriel
Da Luz Delgado Maison Anton
Hönö Cataleya Andreia Kuango
Boglaru Sofia Elena
Boglaru Maximus Antoniu
Lumioksa Leevi Juhani
Seiferling Mariana Sofia
Taway April Joy
Kristi Joseph Andrew
Kristi Joseph Antony
Sokolinski Alexander
Karppa Linus Hemming Alexander
Eschmann Sampsa Valentin
Dooley Max Oscar
Pangop Miguel Che
Autio Aily Eleanora Endah
Forss Lukas Rafael
Issa Elisa Anna Sofia
Aniche Adaora Blessing
Aakula Petter Bruno Felix
Untinen Henrik Markus
Opperbeck Tuuli
Saeed Adrian Matthew
Pirhonen Heli Janina
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 KOTEIHIN  ja KIRKKOIHIN 
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit

Seimet, pinssit
adventtikalenterit, kynttilät, kyntteliköt

 LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI
 

TRIMEERI OY
Eerikink.12 00100 Helsinki

puh. 09-640916,fax 09-640916
 trimeeri@trimeeri.fi

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

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

00520 HELSINKI

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM

Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39

     
LECTIO DIVINA

     Luemme yhdessä 
Jumalan sanaa 
mietiskellen ja 
rukoillen Pyhän 

Hengen opastuksella.  
Kokoonnumme Pyhän 

Henrikin kabinetissa klo 
18-19 seuraavina päivinä: 

ti 16.09., to 16.10., ti 
11.11. ja ti 09.12.  Kaikki 

seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä 

ja p. Mariasta).
     Järjestää: Silvia 

Bertozzi, ocv.

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ

Richard William Jerome ja Karla Mathilda 
Pöntynen
Gianmarco Lauriola ja Tiina Anneli Kivelä
Phu Hoang Hiep Le Nguyen ja Viivi Thanh 
Huyen Sarinko
Keith Jason Uber ja Maarit Johanna Roiha
Kenth Jonas Vincentius Carlström ja Carmelita 
Euline Ginting
David Oswaldo Reinoso Bolaños ja Sarah 
Nicole Gabriella Korkia-Aho
Kalle Toivo Viljami Mäkinen ja Diana Carolina 
Bermudes Parra
Janne Jarmonpoika Virtanen ja Marta Anna 
Valtonen
Rogaciano Junior Cavadas ja Nina Kristine 
Koponen
Marco Lantermino ja Maria Kristiina Ikonen
Kingsley Obika ja Mia Margit Uusaro
Jonathan Berndt-Eric Bagger ja Mae Johanna 
De Guzman Javier
Arthur Louis Marie Alain Anglade ja Daisy 
Daphnee Naomi Debelle de Montby
Odinakachukwu Phil ip Uwajimogu ja 
Chinomso Elizabeth Uwajimogu
Lucky Chinonye Emenalo ja Esther 
Klemola
Michael Colin Oxley ja Marina Agneta 
Beatrice Holmström
Benard Gitonga Gathimba ja Olive Wambi 
Njambi
Pablo Sopelana Martinez ja Miia Susanna 
Asikainen
Michel Samanguwa Tshomba ja Etshumba 
Urcile Olengo

KIRKKOON OTETTUJA

Lautamäki  Ari Jussi Oskari 
Wright Jenni Helena        
Seppälä-Vanhala Sini Marja 
Vanhala Pauli Arto 

HERRASSA POISNUKKUNEITA

Vu Viet Khanh
Hyyryläinen Krystyna
Mihalovsky Osvald Sylvester
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu edelleen Studium Catholicumin 

tiloissa Ritarikatu 3b. A, 3.
krs. maanantaisin kerran kuussa klo 18.

08.09 Poikkeuksellisesti kaksi kirjaa: Mika 
Waltari: Nuori Johannes ja

Johannes Angelos.
06.10 Ulla-Lena Lundberg: Jää
17.11 Pauliina Rauhala: Taivaslaulu
15.12 Donna Tartt: Tikli

Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät!

HENRIKIN LEFFAKERHO
kokoaa jälleen hyvien elokuvien ystävät 

Henrikin seurakuntasaliin,
Pyhän Henrikin aukio 1, seuraavina torstai-

iltoina klo 18:

11.09 Franco Zeffirelli: Veli Aurinko, 
sisar Kuu

09.10 Xavier Beauvois: Jumalista ja ih-
misistä

13.11 Jean Renoir: Tämä maa on minun
11.12 Walt Disney: Fantasia
Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset!

ACADEMICUM 
CATHOLICUM

kokoontuu jälleen vanhassa tutussa pai-
kassa, osoite Studium

Catholicum, Ritarikatu 3b. A, 3. kerros. 
Syksyn aiheet ja päivät:

09.10  Marko Pitkäniemi OFS: Fader Wil-
frid von Christierson - präst

och kulturpersonlighet. Esitelmä on ruot-
sinkielinen.

20.11  TT Juhani Holma: Mikael Agricola 
- uskonpuhdistaja vai

reformikatolilainen? Esitelmä on suomen-
kielinen.

11.12  TT Raimo Haikarainen: Seppo A. 
Teinonen - professori, kääntäjä

ja käännynnäinen. Esitelmä on suomen-
kielinen.

HUOM! Ovet avataan klo 18.30 ja es-
itelmä alkaa tasan klo 19. Lopuksi pieni 
kahvihetki.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Entiset ja uudet osanottajat tervetuloa.

MAALLIKKO-
FRANSISKAANIT

Kokoontuvat Marian seurakuntasalissa 
kerran kuussa tiistaisin klo

16-18 fransiskaanisen ohjelman merkeissä. 
Tulossa mielenkiintoisia

esitelmiä, joihin kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita.

14.10  Jarno Tarkoma OFS: Espanjalaiset 
mystikot

11.11  Lauri Olin: Pyhä Antonius Padova-
lainen

22.11  Yhteisön hiljentymispäivä alkaa 
messulla klo 9.30 ja päättyy klo 15.

09.12  Marjatta Tarkoma OFS: Unkarin 
pyhä Elisabet

MAALLIKKO-
DOMINIKAANIT

jatkavat katekismuskurssia klo 14 seuraav-
ina lauantaipäivinä: 4.10,

8.11 ja 29.11 (Huom!  päivä!).
Entiset ja uudet osanottajat tervetuloa.

HENRIKIN SENIORIT
kokoontuvat entiseen tapaan joka kuu-

kauden kolmantena tiistaina
messuun klo 14 ja sen jälkeen yhteiseen 

kahvi- ja rupatteluhetkeen
seurakuntasaliin. Syksyn päivät ovat 16.9, 

21.10, 18.11 ja 16.12.
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

LASTEN KERHO KUUKAUSITTAIN 

4-6-vuotiaat  lapset ovat tervetulleita joka kuukauden toinen sunnuntai kello 10.30-13.00 
lasten kerhoon leikkimään, askartelemaan ja rukoilemaan yhdessä

Pyhän Marian lastentarhan tiloihin, 
seurakuntasalin alakertaan, 
 Puistokatu 1 A  

LAHJA UUDELLE PAPILLE
Diakoni Federico Spanò, joka on palvellut 

viime vuoden aikana meidän seurakunnas-
samme, vihitään Helsingin hiippakunnan 
papiksi pyhän Henrikin katedraalissa lauan-
taina 25. lokakuuta klo 11.00. Hän viettää 
ensimessunsa sunnuntaina 2. marraskuuta 
klo 11. Federicolle voi lahjoittaa tukea Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunnan tilille FI61 
1014 3000 211801, huom! viitenumero: 
1119.  Kiitos kaikille, rukoilkaa diakoni 
Federicon puolesta!

SEURAKUNTARETRETTI
Lauantaina 18. lokakuuta pidetään Hen-

rikin seurakuntasalissa seurakunnan retretti. 
Järjestäjänä on Pyhän Henrikin yhdistys ja 
retretin pitää isä Marco Pasinato. Tarkem-
pi ohjelma Henrikin ilmoitustaululla ja 
Fideksessä. Tervetuloa!

URKUKONSERTIT 
HENRIKIN 

KATEDRAALISSA
jatkuvat edelleen joka kuukauden 1. 

torstaina klo 18. Pääsy vapaa,
ohjelma maksaa 5 euroa.

KATEKEESI NUORILLE JA 
AIKUISILLE

Tiistaina 30. syyskuuta alkaa Henrikin 
seurakuntasalissa Neokatekumenaalisen 

tien järjestämä katekeesi nuorille ja 
aikuisille. Katekeesit ovat tiistaisin 

ja torstaisin klo 19.00. Lisätietoja isä 
Marcolta, 050 5377775. Tervetuloa!

NUORTEN SCRUTATIO
Tänäkin syksynä jatkuu nuorille tarkoitettu 

scrutatio eli Raamatun tutkistelu. Ensim-
mäinen kerta on lauantaina 13. syyskuuta klo 
11.00 Henrikin seurakuntasalissa. Lisätietoja 
isä Marcolta, 050 5377775. Muut kokoontu-
miset 4.10. ja  15.11. Tervetuloa!

PYHIINVAELLUS 
ITALIAAN

Ensi kesäkuun lopulla järjestetään nuorille 
tarkoitettu noin viikon kestävä pyhiinvaellus-
matka Italiaan. Kaikki lähtemään halukkaat, 
ottakaa yhteyttä isä Marcoon, 050 5377775.  
Lisätietoja tulossa. Tervetuloa mukaan!

KIRKKOKAHVIT
Klo 11.00 päämessun kirkkokahveille tar-

vitaan vapaaehtoisia auttajia. Kaikki ne, jotka 
haluaisivat auttaa kerran kuukaudessa tai 
kahdessa, ottakaa yhteyttä isä Matthew'hun, 
044 9744608. Tervetuloa mukaan!
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Joukkokirje

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, 
lehti pyydetään palauttamaan osoitteella: 

SanctuS henricuS, 
pyhän henrikin aukio 1, 
puh. 09-637 853
00140 helSinki

SaNctuS HeNricukSeN toiMituS: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi: 
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

c. S. LeWiS: NÖYrÄStÄ iHMiSeStÄ
"Älä kuvittele, että jos tapaat todella nöyrän ihmisen, hän on

sellainen kuin useimmat nykyään nöyrällä ymmärtävät - liukas,
makeileva tyyppi, joka korostaa koko ajan omaa mitättömyyttään.

Todella nöyrän ihmisen tavattuasi ajattelet todennäköisesti vain, että
hän oli iloisen ja älykkään tuntuinen ihminen, joka oli aidosti
kiinnostunut siitä, mitä sinä sanoit hänelle. Jos kuitenkaan et

pitänyt hänestä, se johtuu luultavasti siitä, että olet vähän
kateellinen ihmiselle, joka näyttää nauttivan elämästä niin

vaivattomasti kuin hän.

Jos joku haluaisi tulla nöyräksi, voin uskoakseni neuvoa hänelle
ensimmäisen askelen. Se on se, että tajuat olevasi ylpeä. Ja se onkin
iso askel. Ennen kuin se on otettu, asian hyväksi ei voi tehdä mitään.

Jos et omasta mielestäsi ole itserakas, se on merkki siitä, että olet
hyvin itserakas."

C.S.Lewis: Tätä on kristinusko, 1985


