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kirkon lahjoittaman adventin liturgise-
na aikana olemme saaneet oppia halua-
maan sitä, mitä meidän tuleekin eniten 
haluta ja asettaa kaikkien halujemme 
kärkeen: Jumalan halua.

Jouluna Jumala antaa itsensä meille sei-
men lapsen nöyryydessä. Jumala itse on 
joulun ehdoton lahja, joka sisältää itses-
sään kaikki lahjat, koska hän on kaiken 
lähde ja antaja.

Jokaisella meistä on pienempiä ja suu-
rempia haluja ja kaipauksia. Nykyisessä 
maailmantilanteessa haluaisimme pääs-
tä eroon monista tragedioista, jotka ko-
ettelevat kaikkein kärsivällisimpienkin 
kärsivällisyyttä.

Toivon hyveen harjoittaminen saa 
meidät elämään ”Jumalan odotusta”. 
Voin milloin tahansa asettua Jumalan 
odotukseen tällä pyynnöllä, joka löytyy 
aivan Ilmestyskirjan lopusta: ”Aamen. 
Tule, Herra Jeesus!” (Ilm. 22:20). Nämä 
sanat voin aina osoittaa Jumalalle.
Kun opin odottamaan luottavaisin mie-
lin, toivostani tulee rauhallisempaa ja 
vapaudun turhasta hätäilystä.

Odottamisen taito tarkoittaa myös 
sitä, että pysymme iloisesti siinä, minkä 
olemme aloittaneet, emmekä koko ajan 

kärsimättömästi siirry asiasta toiseen. 
Se on taito vapautua kaikesta huolesta 
luottavaisuuden armon avulla ja jättäy-
tyä kokonaan Jumalan hellään johda-
tukseen. Tiedän, että odotustani kantaa 
ja varjelee Jumala, joka rakastaa minua 
ja tuntee asioiden kulun. Hän on luvan-
nut minulle onnen. Siksi en enää pelkää.

On totta, että kun odotamme jotain, 
kärsimme siitä, ettei haluamamme asia 
ole vielä läsnä. Tässä mielessä kärsimme 
siitä, mikä puuttuu. Tällaiseen kärsi-
mykseen voimme suhtautua kahdella eri 
tavalla. Voimme joko suostua kärsimät-
tömyyteen, mikä kuitenkin vain lisää 
odottamisen tuskaa. Tai sitten voimme 
jo elää luvatusta onnesta ja näin suostua 
kärsivällisyyteen, joka parantaa huolemme.

Tertullianuksen mukaan paha on hy-
vän kärsimättömyyttä. Kun toivomme 
uskossa, emme ole kärsimättömiä vaan 
odotuksemme on rauhallista. Elämme jo 
luvatusta onnesta, niin kuin Heprealais-
kirjeessä sanotaan: ”Usko on sen todel-
lisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, 
mitä ei nähdä” (Hepr. 11:1).

Tämä ei toki tarkoita, että odotus olisi 
passiivista. Päinvastoin, kristillinen odo-
tus on aktiivista. Se etsii Jumalaa elämäs-
sä ja totuudessa, niin kuin itämaan tietä-
jät. Rakkaat sisaret ja veljet, etsikäämme 
Jeesusta, odottakaamme Jeesusta! Hän on 
aivan lähellä meitä. Pyytäkäämme häntä 
jatkuvasti: ”Aamen. Tule, Herra Jeesus!”

Hyvää joulua 
ja onnellista uutta vuotta 2023!

Isä Jean Claude Kabeza

Rakkaat 
seurakuntalaiset,

Jumalan 
odotus

L.L.
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Dear Parishioners, 

the liturgical Season of Advent granted 
to us by the Church has taught us how to 
long for what we should want more than 
anything else and to put it ahead of all 
our other desires: the longing for God.

At Christmas God gives himself to us 
in the humble form of an infant born in 
the manger. God himself is the supreme 
gift of Christmas, for he contains all 
gifts and is the source and giver of all 
things.  

Each and every one of us has longings, 
some small, others larger. In the pre-
sent state of the world, we often feel we 
would like to escape from many of the 
tragedies that are now taxing the pa-
tience of even the most patient among us.

Practicing the virtue of hope makes us 
live our lives “in anticipation of God.” 
At any given moment, I can expect God 
with this request, which can be found 
at the end of the Book of Revelation: 
“Amen! Come, Lord Jesus!” (Rev. 22:20). 
I can always direct these words to God. 

When I learn to wait with a trustful 
heart, my sense of hope becomes more 
peaceful, and I am freed of useless worry.
The art of waiting also requires that we 
can happily remain in the place where 
we’ve started, instead of impatiently 
moving from one thing to the other. It 
is the ability to set us free with the grace 
of trust and wholly abandon ourselves 

to God’s gentle guidance. I know that 
my waiting will be supported and pro-
tected by God who loves me and knows 
the course of all things. He has promi-
sed me happiness. That’s way I’m no lon-
ger fearful. 

It’s true that when we are waiting for 
something, we suffer because the thing 
that we want is not yet present. In this 
way, we suffer because of what we lack. 
We can approach this kind of suffering 
in two ways. We can either give in to 
our impatience, though it only increa-
ses the agony of waiting. Or we can live 
on that promised hope and, in this way, 
give in to patience, which will ease our 
worried minds. 

According to Tertullian, evil is the 
impatience of good. When we hope in 
faith, we wait with patience and peace. 
We are not impatient. We are already li-
ving with the promise of joy, as is writ-
ten in the Letter to the Hebrews: “Faith 
is the realization of what is hoped for 
and evidence of things not seen” (Hebr. 
11:1).

This doesn’t mean that waiting is pas-
sive. On the contrary, Christian wai-
ting is active. It seeks God in life and 
in truth, just as the Wise Men from the 
East did. Dear Sisters and Brothers, let 
us look for Jesus and wait for Jesus! He 
is so close to us. Just keep asking him to 
come to you: “Amen. Come, Lord Jesus!” 

Wishing you all a Joyful Christmas
and a Blessed New Year 2023!

Father Jean Claude Kabeza

Waiting for God
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PIENI PERHE 
MATKALLA 
BETLEHEMIIN
Kun Maria ja Joosef varustautuivat 
verollepanoon, he joutuivat mietti-
mään, mikä reitti Nasaretista Bet-
lehemiin, Daavidin kaupunkiin, oli 

kaikkein paras ja turvallisin, sillä Ma-
ria oli viimeisillään raskaana. Heillä 
oli valittavanaan kolme reittiä, ja to-
dennäköisesti he valitsivat tutuim-
man ja eniten käytetyn tien, joka 
kulki Sebasten, Nablusin ja Betelin 
kautta. Sitä tietä olivat kulkeneet jo 
Abraham ja Jaakob laumoineen ja 
tuhannet heidän jälkeensä. Matkan 

varrella oli myös useita pieniä kyliä 
ja kaupunkeja, joissa saattoi leväh-
tää. Matka Nasaretista Betlehemiin 
kesti kolmesta kahdeksaan päivään 
Aika oli silloin erilainen käsite, kuljet- 
tiin aamulla tai myöhään iltapäivällä. 
Kuuman keskipäivän ajaksi pysähdyt-
tiin lepäämään ja nauttimaan eväitä 
jonkin kaivon ääreen, oliivipuun 
alle tai oman aasin antamaan var-

joon, ellei muuta suojaa ollut käsillä.    

Betlehem on nykyisin Jerusalemin 
esikaupunki, mutta Jeesuksen synty-
män aikoihin se oli vain pieni ja vanha, 
köyhä kaupunki. Juuri tästä matkasta 
Betlehemiin alkaa myös seimen tarina 
ensimmäisenä adventtina. Ruskean ja 
keltaisen maiseman keskellä vaelta-
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vat Joosef ja Maria. Kaukana siintävät 
Juudean vuoret ja mahtava Jerusale-
min kaupunki. Nuori perhe kiiruh-
taa satojen muiden ihmisten mukana
verolle pantaviksi Daavidin kau-
punkiin. Joosef on huolissaan Ma-
rian ja tulevan pienokaisen puoles-
ta, Marian hiljaisessa odotuksessa 
on riemua ja pelkoa tulevasta. Me 
voimme sen kuvitella, vaikka 
sitä ei Raamatussa kerrotakaan.

Jouluseimi rakennetaan monissa 
perheissä suuren matkan tapaan. Joo-
sef ja Maria siirtyvät päivä päivältä 
aina hiukan lähemmäs Betlehemiä, 
sen majataloja ja talleja. Tämä matka 
on kuin hiljainen alkusoitto kaikil-
le myöhemmille tapahtumille, jotka 
vuosikymmenten jälkeen huipentu-
vat Kristuksen väkivaltaiseen kuole-
maan Jerusalemissa, lähellä Betlehe-
miä, josta kaikki alkoi.

Itse majatalon etsinnästä evankeliu-
mit eivät kerro mitään. Se on kuiten-
kin askarruttanut hurskaita ihmisiä 
aina keskiajan mysteerinäytelmistä 
alkaen. Joosef ei ehkä ollut ajatel-
lut, miten täynnä kaupunki saattoi 
olla, ehkä hänellä ei myöskään ollut 
siellä sukua. Ehkä matka Marian ti-
lasta johtuen oli kestänyt odotettua 
kauemmin. Missään majatalossa ei 
ollut tilaa, mutta eläinten suojassa 
oli lämmintä, siellä oli heiniä ja ol-
kia makuusijaksi. Sinne Joosef vei 

nuoren vaimonsa, ja varmaan kävi jos-
sain talossa pyytämässä jotain naista 
auttamaan synnytyksessä. 

Jouluseimirakennelmassa näemme jos-
kus ison majatalon, joka on täynnä 
touhukasta väkeä. Se on kuitenkin si-
vuseikka, tärkein paikka on eläinsuo-
ja, jossa eläinten hengitys lämmittää 
oljilla lepäävää äitiä ja pientä vasta-
syntynyttä, tätä köyhää perhettä, joka 
kokee ensimmäisen joulun ihmeen.  
Betlehemin lähellä sijaitseva luola, jota 
on väitetty Jeesuksen syntymäluolaksi, 
on kerännyt pyhiinvaeltajia jo toisen 
vuosisadan alkupuolelta lähtien. Kei-
sari Hadrianusta tämä ei miellyttänyt 
ja hän määräsi paikalle pystytettäväksi 
Adoniksen temppelin, mikä vaikutti 
siihen, että paikan tärkeys säilyi ihmis-
ten mielessä. Keisari Konstantinus ra-
kennutti myöhemmin paikalle suuren 
basilikan, joka kuitenkin hävitettiin v. 
529. Nykyisen syntymäkirkon raken-
nutti keisari Justinianus I basilikan 
perustuksille. Siellä ei kuitenkaan ole 
seimeä, eikä se sitä tarvitsekaan. Meis-
tä jokainen tekee jouluseimensä, ja 
se heijastelee aina myös rakentajansa 
aikaa ja ympäristöä. Tärkeintä on se, 
että on paikka, johon laskettiin pieni 
kapaloitu ihmistaimi yli kaksituhatta 
vuotta sitten. Paikka, jossa Sana tuli 
lihaksi ja asui meidän keskellämme.

Tuula Luoma op
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Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalauksista                          
Osa 17: Sakramenttikappelin lasimaalaukset 

 Andreas ja Jaakob vanhempi                

Heti kappelin sisäänkäynnin 
vasemmalla puolella lasimaa-
lauksen aiheena ovat apostolit 
Andreas ja Jaakob vanhempi. 

Andreas oli syntyisin Bet-
saidan kalastajakylästä Kaper-
naumin kaupungin vieressä. 
Hän oli kalastaja kuten veljensä 
apostoli Pietari. Kuultuaan Jo-
hannes Kastajasta saarnaamassa 
parannuksen sanomaa, Andreas 
jätti kaiken ja lähti Johanneksen 
opetuslapseksi. Tavatessaan ja 
kastaessaan Jeesuksen, Johannes 
sanoi: ”Katso, Jumalan karitsa.” 
Jeesuksen kanssa keskusteltuaan 
Andreas vakuuttui, että Jeesus 
on odotettu Messias. Andreas 
haki veljensä Pietarin mukaansa 
ja he seurasivat Jeesusta kaikki-
alle, missä hän opetti ja paransi 
ja julisti taivasten valtakuntaa. 
Andreas esitteli Jeesukselle po-
jan, jolla oli viisi leipää ja kak-
si kalaa. Niillä hän ruokki 5000 
henkeä (Joh 6: 8–13).
Andreas oli Jeesuksen kärsimyk-
sen ja ylösnousemuksen todista-
jana Jerusalemissa ja koki lu-
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kuisat Vapahtajan ilmestymiset pää-
siäisen jälkeisinä päivinä. Andreas 
julisti evankeliumia Kreikassa, Make-
doniassa, Vähässä-Aasiassa ja Mustan- 
meren alueella perimätiedon mukaan 
aina Kiovassa saakka. Andreas kohtasi 
marttyyrikuoleman Akaian Patrak-
sessa vinoristillä (Andreaksen risti). 
Hän ei pitänyt itseään kyllin arvok-
kaana kuolemaan samanlaisella ristillä 
kuin Jeesus. Keisari Konstantinuksen 
käskystä Andreaan reliikki tuotiin 
Konstantinopoliin v. 357. 800-luvulla 
se palautettiin Patraan ja pelastettiin 
Roomaan ennen turkkilaisvalloitusta 
v. 1460. Roomasta pääosa reliikistä on 
päätynyt Italian Amalfiin. Perimätie-
don mukaan osa Andreaan reliikeistä 
on viety Skotlantiin. V. 1964 pyhän 
apostolin kallo on palautettu Patrak-
seen. Andreas on Skotlannin suojelija 
ja Skotlannin lipussa on Andreaksen 
vino risti. Kiovan kautta Andreas on 
myös Venäjän suojelija. Andreaksen 
attribuuttina on vino risti ja hänen 
muistopäivänsä on 30. marraskuuta.

Jaakob vanhempi oli Sebedeuksen 
poika ja apostoli Johanneksen veli. He 
olivat kalastajia. Kulkiessaan Genesa-
retin järven rannalla Jeesus kutsui hei-
tä heidän ollessa verkkojaan selvittele-
mässä. He jättivät kaiken ja seurasivat 
Jeesusta (Matt. 4:21–22). Jeesus nimitti 
Sebedeuksen poikia ukkosenjylinän 
pojiksi (Mark. 3:17). Jaakob oli niiden 
opetuslasten joukossa, jotka kokivat 

Lähteet: 

Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä  
Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen 
evankeliumit
Ort.fi/Pyhä apostoli Andreas Ensinkutsuttu
Ort.fi/ Pyhä apostoli Jaakob, Johannes Teologin veli 

Kuvat: Heikki  Aronpää

Jeesuksen kirkastumisen ja yrittivät 
valvoa hänen kanssaan Getsemanessa. 
Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen 
Jaakobin sanotaan menneen Espanjaan. 
Palattuaan Jerusalemiin Jaakob jou-
tui väittelyihin pyhistä kirjoituksista 
juutalaisten kanssa. Hänet haastettiin 
tuomiolle ja kuningas Herodes Agrip-
pa teloitutti Jaakobin n. v. 44 vähän en-
nen omaa kuolemaansa. 9. vuosisadalta 
peräisin oleva legenda tekee Jaakobista 
Espanjan apostolin ja suojeluspyhi-
myksen. Hänen reliikkinsä on haudat-
tu Santiago de Compostelaan. Kau-
pungista tuli Jerusalemin ja Rooman 
jälkeen suosituin pyhiinvaelluspaikka. 
Pyhän Jaakobin vaikutus Espanjassa on 
ollut suuri. Hänen attribuuttinaan on 
pyhiinvaeltajan sauva ja muistopäivä 
25. heinäkuuta.

Heikki Aronpää
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Senioritapaamisissa on lämmin tun-
nelma. Aloitetaan messulla aina kuu-
kauden kolmantena tiistaina klo 12, 
sitten soppa. Yhdessäolo jatkuu kahvil-
la, seurustelulla  ja pienillä esityksillä. 

Syyskuussa isä Jean Claude kertoi 
perheensä paosta Ruandasta. Ruu-
sukkorukous auttaa ja kantaa, kun 
on taivallettava viidakossa kuukausia.

Lokakuussa isä Joosef kertoi, kuinka 
hän ensimmäisen kerran 3-vuotiaana yrit-
ti isänsä kanssa paeta kommunistien val-
taamasta Vietnamista. He yrittivät pakoa 
13 kertaa, viimein kolmastoista yritys on-
nistui. He pääsivät kahden viikon kama-
lan venematkan jälkeen Malesiaan. Kun 
Joosef tuli Suomeen, hän oli yhdeksän. 

Kaikilla meillä kypsillä katolisilla 
ihmisillä on liikaa kirjoja, siksi ehdo-
tan seuraavaa ideaa: että me seniorita-
paamisessa voimme vaihtaa katolisia, 
moneen kertaan lukemiamme kirjoja, 
laittaa ne kiertämään. Ei rahaa, vaan 
vaihtotori. Tuo kirja, vaihda, vie kirja!

Lemmikki Louhimies

SENIORI-

TAPAAMISESSA 

ON HAUSKAA,

TERVETULOA 

VAIHTOKIRJA 

KAINALOSSA

SENIORIT
kokoontuvat aina kuukauden 3. tiis-
taina klo 12–16 Pyhän Henrikin seu-
rakuntasalissa. Ensin messu kirkossa 
klo 12, sitten yhdessäoloa kahvin ja 
herkkujen kanssa seurakuntasalissa.

Päivät ovat: 
20.12.,  17.1.,  21.2.,  21.3.
Tervetuloa mukaan!

L.L.

JOULUATERIA 
Jouluaattona klo 12.00 Henrikin  seu-
rakuntasalissa järjestetään jouluateria 
erityisesti vanhuksille ja niille, jotka 
joutuvat viettämään joulua yksin.                      

Tarjolla on ursuliinisisarten valmistama 
lounas ja joululauluja. 

Pyydetään ilmoittautumaan pappilaan 
etukäteen, jotta tietäisimme aterialle 
osallistuvien määrän. 

Lämpimästi tervetuloa!
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Katedraalin
oma kuororyhmä
Veli Marie-Augustinin johtama 

kuoro harjoittelee seurakunta-

salissa tiistaisin klo 19.00 – 20.00.

Kaikki kiinnostuneet 
ovat tervetulleita!

L.L.

L.L.
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Kallion luterilainen kirkkoraken-
nus valmistui 1912. Kirkkoon mahtuu 
800 henkeä. Siellä on hienot urut, 
hyvä akustiikka, loistavat äänen-
toistolaitteet ja tilaa hengittää. Nyt 
meille katolilaisille on annettu tilai-
suus viettää siellä englanninkielistä 
messuamme joka sunnuntai kello 12.

Kuvat ovat kiitosmessusta 13.11.2022. 
Paikalla oli ehkä 400, muiden muassa 
luterilainen piispa Teemu Laajasalo. 
Saarnan piti isä Leonard Wobilla           
Shwei. Messun vietti emerituspiis-
pamme Teemu Sippo.

Englanninkielinen katolinen messu
Kallion kirkossa

Heti alussa laulettiin ”Jumala teki mi-
nut iloiseksi”. Olisi voitu laulaa myös, 
että eläväksi, värikkääksi, liikkuvaksi ja 
yhteisölliseksi. Sen todistivat kulkueet.
Entrance procession / Ghanan yhteisö
Lectionary procession / Kamerunin yh-
teisö
Bread and wine / Kenian ja Tansanian 
yhteisöt
Offertory procession / Nigerian yhteisö

Kun Eurooppa maallistuu, Afrikasta 
tulee meille iloisia ja väkeviä uskovia. 
Jumalalle kiitos kaikista katolilaisista.

Joona Korteniemi

Kuvat: Lemmikki Louhimies
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L.L.
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Ja urut ne soi…

Urkujen historia on pitkä ja kiehto-
va.  Moni ei tiedä, että se ulottuu paljon 
kauemmas kuin keskiajalle.  Jo Egyptissä 
tunnettiin vesiurut 700-luvulla eKr., eli 
jopa faaraot ovat saattaneet kuulla ve-
siurkujen sointia hoveissaan.  Rooman 
valtakunnassa urut olivat jo kehittyneet 
ja tulleet tunnetuiksi sekä viihde- että 
sakraalikäytössä.  Niillä säestettiin usein 
gladiaattoritaisteluita Colosseumilla.

Lännen kirkkoon urut tulivat pikku-
hiljaa sydänkeskiajan kuluessa, ja kirk-
kojen sekä luostareiden vaurastuessa 
niiden suosio psalmilaulun tukena ja 
juhlavuuden lisääjänä kasvoi voimak-
kaasti. Pohjoismaihin, esim. Ruotsi-
Suomeen, ensimmäiset urut tulivat 
1300-luvulla ja esim. Turun tuomiokir-
kossa oli jo pienet urut (urkupositiivi) 

1300-luvun jälkipuoliskol-
la.  Kansallismuseossa on 
nähtävillä ns. Nauvon urku-
positiivi 1300-luvulta, joten 
soittimen historialla on pit-
kät juuret täällä Pohjolas-
sakin. Konserttisoittimena 
urut yleistyivät uudella ajal-
la 1500–1600-luvulta alkaen, 
kun entistä suurempia soitti-
mia rakennettiin ja säveltäjät 
kirjoittivat teoksia niille. 

Meillä Pyhän Henrikin ka-
tedraalin urkujen kiehtova 
historia alkaa kirkon val-
mistumisen jälkeen, jolloin 
katedraalissa oli vaatimaton 

urkupositiivi ilman jalkiota.  Ilmeisesti 
pian sen jälkeen, kun kuoronjohtajana 
sekä urkurina toiminut Hans Aufrichtig, 
joka oli myös Kansallisoopperan kapelli-
mestari, päätti järjestää keräyksen uusi-
en urkujen saamiseksi, kirkkoon saatiin 
yksisormioiset urut jalkiolla, jotka toi-
mivat 1940-luvulle saakka.  Sotavuosien 
jälkeen saatiin väliaikainen soitin, joka 
tosin oli varsin huonokuntoinen ja pian 
tuli tarpeelliseksi saada uudet hyvät 
urut.   Vihdoin tukholmalaisen Richard 
Jacobyn tehtaan valmistama 13-ääni-
kertainen soitin valmistui vuonna 1967.  
Siinä on kaksi sormiota ja jalkio.  Sisar-
soitin löytyy Pyhän Marian kirkosta, 
joka valmistui kaksi vuotta aiemmin.   

Urut on peruskorjattu ja ne edusta-
vat ns. kompromissiurkutyyliä, eli ne 
soveltuvat hyvin monenlaisen urku-
musiikin esittämiseen. Soittimessa it-
seäni on aina miellyttänyt kauniit ja 
pehmeät rekisterit, ja taidolla niistä
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Lehden avustajiksi

saa loihdittua uskomattoman ”monivä-
ristä” sointimaailmaa. Urut ovat vähän 
kuin eräänlainen ”sakramentti” kirkos-
sa.  Ne tukevat liturgista laulua ja luovat 
juhlavuutta ja loistoa liturgiaan.  Ne soi-
vat tarvittaessa pehmeästi, ihmisääntä 
imitoiden ja toisinaan loisteliaasti jyris-
ten.  Urut ovat yhden miehen orkesteri, 
jossa soittaja voi hallita monia eri ääniä 
samalla kertaa.   Katolisen kirkon länti-
sen riituksen musiikkia ei olisi olemassa 
ilman gregoriaanista laulua sekä urkuja.  

Eikä myöskään pidä unohtaa, että klas-
sisen musiikin kehto on juuri katolisessa 
kirkkomusiikissa. Urkurina voin yhdis-
tää taiteellisen ja hengellisen palvelun 
juuri musiikin kautta. 

Toivotan kaikille siunattua adventti- ja 
jouluaikaa runsaan urkumusiikin siivit-
tämänä!

Marko Pitkäniemi OFS
urkuri

Sanctus Henricus -lehtemme avustajik-
si on kirkkoherra kutsunut kaksi uutta 
henkilöä.

Lemmikki Louhimies, 79 v., 
muutti Turusta, jonka katoliseen kirk-
koon hän on maalannut suuret pyhäin-
kuvat. Hän on ollut mm. ohjaaja, kirjai-
lija, taiteilija, ikonimaalari. Wikipedia 
tietää pitkästä työurasta, siellä on lue-
teltu yli kymmenen katolisista aiheista 
kirjoitettua kirjaa. Katolisen kirkon yh-
teyteen Lemmikki otettiin 20 vuotta sit-
ten hänen asuessaan pitkään Maltalla.
Kuvassa oleva seimen lapsi on sieltä tuotu.

Tervetuloa joukkoomme, 
Lemmikki! 

Joona Korteniemi, 34 v., muut-
ti Kainuusta opiskelemaan Helsin-
kiin. Hän on teologian maisteri ja 
tekee parhaillaan teologian jatko-opin-
toja. Hän on työskennellyt järjestöalalla, 

nyt hän opettaa uskontoa. Joonan tausta 
on lestadiolaisessa herätysliikkeessä, jos-
sa hän toimi seurapuhujana. Katoliseen 
kirkkoon hän liittyi neljä vuotta sitten 
pitkän teologisen ja hengellisen proses-
sin jälkeen. Joonalle on tullut tärkeäksi 
mariaaninen hartaus, erityisesti ruu-
sukko, siksi kuvassa Jumalan äidin pat-
sas. Joona pitää netissä neljän muun teo-
login kanssa Katolista hapatusta -blogia.

Tervetuloa joukkoomme, Joona!                        

Sanctus Henricuksen toimitus
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AAMUMESSU  
ILTAMESSU     
RUUSUKKO                                                
ADORAATIO     
VESPER              

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

24.12. LA

25.12. SU

26.12. MA

27.12. TI

28.12. KE

15.1. SU

19.1. TO

JOULUAATTO

HERRAN SYNTYMÄ, JOULU,                                      
velvoittava juhlapyhä

PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,                  
JOOSEF, juhla 
Pyhä apostoli ja evankelista                
Johannes, juhla
Betlehemin viattomat lapset,               
marttyyrit, juhla

KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI

PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MART-
TYYRI, hiippakunnan ja koko 
Suomen suojelija, juhlapyhä

RIPPITILAISUUS 
Lauantaisin 17.00 –17.55 ennen messua, 
muina päivinä 17.30  tai sopimuksen mu-
kaan. HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA 
MUUTOKSIA!                            

07.30                                                       
18.00
17.30
17.30
17.40

LITURGINEN KALENTERI

1.1. SU

6.1. PE

8.1. SU

PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
MARIAN JUHLAPÄIVÄ, velvoittava 
juhlapyhä

HERRAN ILMESTYMINEN –LOP-
PIAINEN, velvoittava juhlapyhä

HERRAN KASTE, juhla

HUOM! 
Ajantasaiset tiedot messuista ja muis-
ta tapahtumista löytyvät seurakunnan 
tapahtumakalenterista (https://henrik.
katolinen.fi)   

TAVALLINEN AIKA ALKAA

PAASTONAIKA ALKAA

Taustakuva v. 1978: Magnus Löfving

29.1. SU

2.2. TO

5.2. SU

12.2. SU

14.2. TI

19.2. SU

26.2. SU

KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI 

HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN, 
KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla

KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI 

KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI 

PYHÄT KYRILLOS JA METHODIOS, 
EUROOPAN SUOJELIJAT, juhla

KIRKKOVUODEN 7. SUNNUNTAI 

PAASTON 1. SUNNUNTAI 

22.2.   KE   TUHKAKESKIVIIKKO,   paasto- ja  
     abstinenssipäivä               

5.3. SU PAASTON 2. SUNNUNTAI

12.3. SU PAASTON 3. SUNNUNTAI 

22.1. SU

25.1. KE

KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI 
PYHÄN APOSTOLI PAAVALIN 
KÄÄNTYMYS, juhla 
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PÄÄSIÄISEN KOLME PYHÄÄ PÄIVÄÄ

PÄÄSIÄISAIKA ALKAA

7.5. SU

14.5. SU

18.5. TO

30.4. SU

1.5. MA

21.5. SU

19.3. SU

2.4. SU

23.4. SU

25.4. MA
29.4. LA    

28.5. SU

9.4. SU

16.4. SU

4.4. TI

6.4. TO
7.4. PE

8.4. LA

PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI 

PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI 

HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN 
– HELATORSTAI

KRISMAMESSU katedraalissa

KIIRASTORSTAI
HERRAN KÄRSIMISEN PITKÄPER-
JANTAI, paasto- ja abstinenssipäivä
PYHÄ LAUANTAI

PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI 

Pyhä Joosef, työläinen – vappu

PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI 

PAASTON 4. SUNNUNTAI, (laetare-
sunnuntai)

HERRAN KÄRSIMYKSEN PALMU-
SUNNUNTAI 

PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI

Pyhä evankelista Markus, juhla
Pyhä Katariina Sienalainen, neitsyt 
ja kirkonopettaja,  Euroopan suoje-
lija, juhla

HELLUNTAISUNNUNTAI

PÄÄSIÄISSUNNUNTAI

PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli   
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI

20.3. MA PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN 
PUOLISO, juhlapyhä

25.3. LA HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTA-
MINEN, juhlapyhä

TULEVIA 
TAPAHTUMIA

KATOLISEN ELÄMÄN 
JATKOKURSSI 
jonka korona on pariin otteeseen  
estänyt, aloittaa kevätkaudella ker-
ran kuussa. Luvassa on mielenkiin-
toisia esitelmiä, joten seuratkaa 
ilmoituksia! Tarkat päivät ja aiheet 
ilmoitetaan myöhemmin.

kokoontuvat Marian seurakuntasalis-
sa klo 16–18 kerran kuussa seuraavin 
aihein:
10.1.   Johannes Rein OFS nov.: 
Pyhän Hildegard Bingeniläisen elämä, 
toiminta ja vaikutus

14.2.    Risto Mantovani OFS: 
Pyhä ehtoollinen

14.3.   Marko Pitkäniemi OFS: 
Fransiskaaniset säveltäjät

11.4.   Liisa Kärkkäinen OFS: 
Hangon syrjäytyneet ja kadonneet

9.5.    Hanna Olin OFS: 
Viron folkloristiikasta ”Viron orjat” 
liittyen ikoniin
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LECTIO DIVINA
Luemme yhdessä Jumalan sanaa 
mietiskellen ja rukoillen Pyhän Hengen
opastuksella. Kokoonnumme Pyhän
Henrikin kabinetissa klo 18–19 
seuraavina tiistai-iltoina: 13.12.2022,
17.1.2023, 7.2.2023
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetul-
leita (p. Henrikistä ja p. Mariasta)

Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

wwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww

ENSIKOMMUUNIOKURSSI
Opetuskerrat (Pyhän Henrikin seurakun-
tasalin alapuolella lastentarhan tiloissa, 
Puistokatu 1 A):

14.1.2023       klo 10.00–13.15
18.2.2023       klo 10.00–13.15

22.4.2023       klo 10.00–13.15

Ja Tapanilassa  (Veljestentie 6, 
00730 Helsinki):

4.2.2023         klo 10.00–12.45
4.3.2023         klo 10.00–12.45
1.4.2023         klo 10.00–12.45

Yhteyshenkilö: sisar Eugenia
puh. 050 574 7251, ursuliinit@elisanet.fi

VAHVISTUSKURSSI
lauantaisin klo 10.45–13. Opetus tapahtuu 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. 

Opetuspäivät ovat:
21.1.2023, 11.2.2023, 4.3.2023, 1.4.2023, 
15.4.2023, 29.4.2023, 13.5.2023, 
27.5.2023, 27.8.2023

Yhteyshenkilö: sisar Eugenia 
puh. 050 574 7251, ursuliinit@elisanet.fi

URKUILLAT 

HENRIKIN KIRKOSSA

Urkuillat jatkuvat Henrikin kirkossa  
joka kuukauden 1. torstaina klo 18.00. 
Tervetuloa!

JOULUNOVENA 
Tänäkin vuonna tahdomme 
valmistautua jouluun rukouksella. 
Joulunovenahartaus alkaa 
kirkossa perjantaina 16.12. 
klo 17.30 ja viimeinen kerta 
on perjantaina 23.12. 

Tervetuloa!
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’ ’Kristus on kärsinyt ja noussut kuol-
leista meidän puolestamme. Tämän 
uskon innoittamina me olemme ko-
koontuneet hautaus-
maalle, jossa veljiemme 
ja sisariemme ruumiit 
odottavat Herran tu-
lemisen uutta päivää.”

Kaikkien poisnukku-
neiden uskovien päi-
vää vietti Helsingin 
katedraaliseurakunta 
lauantaina 5. päivä mar-
raskuuta Hietaniemen 
hautausmaan ortodoksi-
sella puolella.

Hartaus alkoi portilta 
kulkueena seurakuntam-
me 1800-luvulla eläneen 
kirkkoherran Michal 
Ruszynskin hautamuis-
tomerkille. Sen jälkeen 
käytiin rukoilemassa 
monien katolilaisten 
haudoilla.

”Täällä lepää myös 
suomalainen katolinen 
pappi, ensimmäinen re-
formaatioajan jälkeen 
vihitty isä Wilfrid von 
Christierson (1878–1945).

Hän on Academicum Catholicumin 
perustaja”, kertoi Markku Koponen.

”Kohottakaamme nyt katseemme 
kohti taivaallisen kotimme kirkkaut-
ta ja rukoilkaamme Jumalaa, että hän 
viimeisenä päivänä kutsuisi luokseen 
kaikki, jotka uskovat häneen.”

Lemmikki Louhimies

KATSE KOHTI 
TAIVAALLISTA 
KIRKKAUTTA
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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, Lemmikki Louhimies, 
Joona Korteniemi 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.

Siunattua Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
syntymäjuhlaa ja armorikasta uutta vuotta!


