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pääsiäistä!

1

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan lehti 1 / 2018

2

0,00

235 174,17

50 000,00

Menot yhteensä
177 763,86
remonttikulut		
(osaksi maksettu perinnöstä)
99 693,53

Hiippakuntamaksu

40 314,79
17 433,80
20 843,55
35 377,93
9 557,52
11 168,83
26 494,74
39 315,13
3 919,80
12 385,53
16 546,15
1 816,40
Kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi..)41 281,11
puht.pito, siivous
21 640,47
vuokramenot ja kiint.vero
21 133,68
omaisuuden tav. huolto
12 397,63
puhelin, posti, toimisto, lehdet..
6 912,75
auton kulut
10 123,12
papiston ylläpito
30 191,49
liturgia, uskonnonopetus ym
11 520,54
pastoraalinen toiminta
4 575,00
srklehti (painotyö, postitus)
12 033,35
sekal. menot (kynttilät..)
2 091,17
Matkakorvaukset ja palkat
3 725,10

korjaus- ja remontointikulut, rakennusprojekti

lämmitys, sähkö, kaasu, vesi
puhtaanapito, siivous, jätehuolto, puht. ulkoalueet, srk:salin ylläp.
muut tal.hoidon menot, maan vuokra, kiinteistövero -vakuutus, yhtiövast.
kiinteistökorjaukset, omais. huolto, taloushallinto, tv-lupa, lehti
toimistokulut, posti, puhelin, faksi, internet
polttoainekulut, huoltokulut, autovakuutukset, muut automenot
pappien ja semin. ylläpito, pappilan elintarvikkeet (tav. 7 henkilöä)
liturgian menot, katekeesi opet., katek. muu toiminta
karitatiivinen työ, virkamatka, muut past. toim. menot, ekum. toiminta
Sanctus Henr. painotyö, Sanctus Henr. postitus
usk. artikk. ostot, kynttilät, sek. menot
matkakorvaukset, palkkiot, eläkekulut, muut henkilöstösivukulut
2017
2016
MENOT

projektiluonteiset avustukset

1 816,00

22 842,00

tavalliset kolehdit
lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.
Diasporakomm. avustus pappien ylläpitoa varten
vuokratulot (ursul., tiedot., srk-sali, huonestojen vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi, usk. artikk. myynti
sekalaiset tulot (Sanct. Henricus mainostulot, kahvikassa ..)
hiippakunnan avustus

SELITYS
2017

71 637,65
62 581,78
13 860,00
46 405,45
25 734,93
7 929,40
0,00
228 149,21
68 998,49
31 056,67
36 960,00
46 045,40
24 184,35
36 725,93
0,00
243 970,84
kolehti
avustukset seurakunnasta
avustus Saksasta (pappeja varten)
vuokra
muut tulot (kynttilät…)
sekalaiset tulot
avustus hiippakunnasta
Tulot yhteensä

Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

2016

Mahdollisesti olemme saaneet paastonajan kuluessa kokea, että monesti
meissä asuu kuolema, surullisuuden
tai toivottomuuden muodossa. Mutta
paastonaika ei ole pelkästään tätä, vaan
se on kehotus kääntyä eli suunnata
katseemme kohti Kristusta. Kohta alkavan pyhän viikon aikana tulee olemaan
keskeisenä risti.
Kristus on voittanut kuoleman, astumalla sisään meidän kuolemaamme.
Palmusunnuntain kulkueessa voimme
saattaa Jeesuksen Jerusalemiin, kiirastorstaina olemme hänen kanssaan
viimeisellä aterialla, pitkäperjantaina
voimme kontemploida hänen kärsimystään ja ristinkuolemaansa. Kaikki tämä
tapahtuu meidän puolestamme, jotta
saisimme mahdollisuuden pääsiäisyön
vigiliassa laulaa koko kirkon kanssa
pääsiäisen ylistystä sanoilla: ”Oi tämä
autuas yö, joka yksin sai tietää ajan ja
hetken, jolloin Kristus nousi ylös tuonelasta…tämä on se yö, jona Kristus
murrettuaan kuoleman kahleet astui
voittajana ylös tuonelasta!”
Valmistautukaamme yhdessä ottamaan vastaan se valo, joka loistaa
pääsiäisen salaisuudesta ja voi valaista
koko elämämme, myös sen pimeimmät
kohdat. Hyvää pääsiäistä!

TULOT

olemme voineet aloittaa tämän uuden
vuoden ilon tapahtumalla, joka ei koskettanut ainoastaan meidän seurakuntaamme, vaan koko hiippakuntaamme:
Tuomas Nyyssölä vihittiin diakoniksi!
Haluan vielä kerran onnitella häntä
meidän kaikkien puolesta ja kutsua
meitä kaikkia rukoilemaan hänen
puolestaan, että hän voisi valmistautua
hyvin tulevaan pappisvirkaan.
Olemme paastonajan lopussa ja kohta
voimme astua sisään meidän uskomme
keskeisimpään tapahtumaan: pääsiäissalaisuuteen. Toivottavasti paastonaikana olemme voineet tulla tietoisiksi
siitä kuinka paljon tarvitsemme pääsiäistä. Kirkko toivoo, että almujen,
rukouksen ja paaston kautta olemme
voineet nähdä, mitä kannamme sydämessämme. Kuten viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan: ”Muistakaa,
kuinka Herra neljänkymmenen vuoden
aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja
pani teidät koetukselle saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen
käskyjään vai ette” (5. Moos. 8:2).
Jos olemme huomanneet, että todella
tarvitsemme Jumalan armoa ja kääntymystä, on tänä paastonaikana tullut
avuksemme Hesekielin kirjan teksti:
”Näin sanoo Herra Jumala: Minäkö
haluaisin että jumalaton kuolee? Enkö
ennemminkin halua, että hän kääntyy
teiltään ja saa elää?” (Hes. 18:23).
Herra on tullut lihaksi antaakseen meille elämän, tai paremminkin: herättääkseen meidät kuolleista.
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Seurakuntaneuvoston
kaksi Heikkiä

Uusi seurakuntaneuvosto aloitti vuoden
alussa viisivuotisen kautensa, ja mukana
on kaksi Heikkiä, Aronpää ja Salomies.
Toinen ensimmäistä kertaa, toisella jo
aikaisempaa kokemusta. Näitä kahta hyvin erilaista miestä yhdistää katolisuuden
lisäksi yhteinen harrastus, shakinpeluu.
Lisäksi molemmat ovat eläkkeellä.
Miten he päätyivät katoliseen kirkkoon?

HEIKKI A: Paavi Johannes Paavali
II:n toiminta ylitti usein uutiskynnyksen
ja sai minut kiinnostumaan katolisen
kirkon sanomasta. Työelämä arkkitehtina
vei kaiken aktiiviajan pyhänä ja arkena,
mutta siitä huolimatta lueskelin kirjastossa Fidestä. Kun Katolinen katekismus
julkaistiin 2005, hankin sen ja luin sitä
kriittisesti. Kokonaisuus oli itse asiassa
helppo hahmottaa, sillä historia kaikissa
muodoissaan on aina ollut lempiaineitani. Katekismus nojautuu monipuolisiin
lähdeviitteisiin. Lopputulos oli itselleni
hämmästys. Olin käytännöllisesti katsoen samaa mieltä katekismuksen kanssa.
Katolinen usko vastasi kysymyksiini
eksistenssistä ja yleensä olemassaolon
merkityksestä.
HEIKKI S: Olen eläkkeellä oleva
verosihteeri, leski ja asun yksin. Olen
asunut 14 ensimmäistä vuottani Utissa
ja lyhyet ajat Tampereella ja Kuopiossa.
Perheemme joutui muuttamaan isäni
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työn takia usein, hän oli lentäjä, ilmavoimien everstiluutnantti. Hän kuoli
Kuopiossa 1963, ja hänen kuolemansa
jälkeen perheeni muutti saman vuoden
elokuussa Helsinkiin, jossa olen asunut
siitä asti.
Alppilan yhteislyseon lukion uskontotunneilla sain pienen kipinän, mutta
varsinainen sysäys oli, kun sain käydä
rippikoulun yksityisesti ainoana oppilaana. Opettajana oli hiljattain eläkkeelle
siirtynyt luterilaisen kirkon arkkipiispa
Ilmari Salomies. Hän kehotti minua
rippikoulun aikana siirtymään katoliseen
kirkkoon. Hämmästykseni oli suuri, kun
kuulin arkkipiispan perustelut. Lupasin
hänelle siirtyä katoliseen kirkkoon.
Toteutin hänelle antamani lupauksen,
tosin siihen kului aikaa. Minut ja edesmennyt vaimoni Kerttu otettiin kirkkoon
14.11.1993.  
Alkututustuminen katoliseen kirkkoon on monelle ollut vaikeaa, omaa
paikkaa on ollut hankala löytää. Miten sulautuminen seurakuntaan on
sujunut?
HEIKKI A: Kolme vuotta sitten oli
kohdallani suuri elämänmuutos, kun jätin
työelämän Pohjois-Suomessa ja muutimme vaimoni Eija-Liisan kanssa Helsinkiin eläkkeelle. Nyt on ollut aikaa, jota
aikaisemmin ei ollut. Aloitin heti kirkon
johdantokurssin ja keväällä 2015 liityin
Pyhän Henrikin seurakuntaan. Olen

saanut toimia lukijana, messupalvelijana,
Sanctus Henricuksen toimitustiimissä ja
vuoden alusta seurakuntaneuvostossa. Se
on ollut antoisaa, avartavaa ja syventävää. Koen seurakuntaneuvoston jäsenyyden luottamuksen osoituksena, joka
myös velvoittaa toimimaan tarmokkaasti
seurakunnan hyväksi ajatuksin, käytännön toimin ja rukouksin. Neuvoston
sääntöjen mukaan kirkkoherra johtaa
neuvostoa ja me voimme ehdotuksin ja
aloittein tukea häntä tässä työssä. Olemme seurakuntalaisten tuntosarvina ja
toivomme seurakuntalaisilta yhteydenpitoa meihin. Aineellisesti seurakunta
on vähävarainen, mutta hengellisessä
vahvistumisessa meillä on rajattomat
mahdollisuudet kirkon uskon mukaan.
HEIKKI S: Aluksi minua jännitti
kaikki uudet tavat ja täysin ventovieraat
ihmiset. Alku tuntui huumaavan upealta
ja suurenmoiselta päästä ja saada olla
katolisen kirkon jäsen. Olin isä Teemun
aikana kaksi kautta seurakuntaneuvostossa, ja sen toiminta oli mielenkiintoista
ja haastavaa. Opin sen, että kirkkoherra
on se, joka päättää. Nyt haluaisin omalta
osaltani välittää itselleni ja seurakuntalaisille sen hienon tunteen, joka minulla
oli alkuaikoina, kun liityin seurakuntaan.
Voi, kun osaisin edes hitusen välittää
seurakuntalaisille sen tunteen, että me
välitämme toisistamme!
Mikä on mielestänne parasta katolisuudessa?
HEIKKI A: Jos olisin pappi, eksegetiikka olisi suosikkini teologian osaalueista. Raamattu hahmottuu siinä ko-

konaisuutena ja historiallisena. On ollut
elämyksellistä löytää ja havaita lukuisia
yhteyksiä Vanhan ja Uuden testamentin
välillä. Jumala on luonut ihmisen omaksi
kuvakseen mm. siinä, että meillä on
kyky tehdä strategisia valintoja toisin
kuin millään muulla luontokappaleella.
Kaikilla ihmisillä on tietoisuus ja käsitys
eksistenssistään riippumatta siitä, ovatko
he jonkin uskonnon uskovaisia vai peräti
ateisteja. Kristinusko ja katolinen kirkko
on luvannut minulle kaikkein eniten,
ikuisen elämän. Kristuksen ylösnousemus on tästä vankka todistus. Jeesus
opetti meille evankeliumeissa mitä on
hyvä elämä. Apostolit selvensivät sanomaa kirjeissään. Kirkko on omaksunut
tämän opissaan ja tuo sen meille sanassaan ja sakramenteissaan.
HEIKKI S: Parasta katolisuudessa
on tunne siitä, että saa olla jäsen tässä
hienossa, maailmanlaajuisessa kirkossa,
yksi pieni hiekanjyvä, mutta minulle
rakas ja tärkeä jyvänen. Seurakunnasta
ajattelen sen valtavaa pirstoutumista.
Minusta tuntuu, että seurakunta on pirstoutunut heille tärkeisiin ja miellyttäviin
ryhmittymiin. Itse en kuulu mihinkään
ryhmään. Toivon, että seurakunnassa voisi tuntea kuuluvansa yhteiseen
hienoon seurakuntaan, jossa pidetään
huolta myös meistä huonommistakin.
Toivon ja uskon, että me vielä saamme
tunteen, joka antaa meille kaikille voimaa ja turvallisuuden tunnetta. Kyllä me
toinen toistamme kannustaen ja tukien
selviämme!
Haastattelut kokosi Tuula Luoma op
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista Osa 3
tarista käsin ovat Pyhä Eerik ja pyhä
Henrik. Alakuvassa kuningas Eerik ja
piispa Henrik nousevat yhdessä joukkoineen maihin Suomen maaperälle.
Tapahtuma on jäänyt historiaan ensimmäisenä ristiretkenä vuonna 1155.
Tapahtumasta alkaa Suomen historiallinen aika. Kristillisten tapojen
katsotaan saaneen jalansijaa LounaisSuomen jokilaaksoissa 1100-luvulla,
mutta jo edellisen vuosituhannen
lopulta on tavattu kristillisaiheisia
esinelöytöjä arkeologisissa kaivauksissa. Ristiretkellä kuningas Eerik
sitoi Lounais-Suomen alueen valtiollisesti Ruotsin valtakuntaan. Ristiretken jälkeen alue oli luonteeltaan
lähetyshiippakunta aluksi Lundin ja
sitten Upsalan alaisuudessa. Turun
hiippakunta itsenäistyi v. 1276.

Pyhä Eerik ja pyhä Henrik

Kolmannen lasimaalauksen yläkuvassa kirkkosalin oikealla sivulla alt6

Lasimaalauksen hahmoilla on
vallan merkkeinä päässään kruunu ja piispan hiippa. Eerik kantaa
miekkaa ja hänellä on vasemmassa
kädessään lippu, johon on kuvattu
kolme kruunua. Aihe on tunnettu
Maunu Eerikinpojan vaakunassa
ja se vakiinnutti asemansa Ruotsin
valtakunnan vaakunana 1330-luvulta
lähtien. Lasimaalauksessa aihe on

siis hieman ennenaikainen, mutta
symboli on mahdollisesti peräisin
jo aikaisemmalta ajalta Folkungasuvun heraldiikasta. Valdemar Birgerinpojan vaakunassa esiintyi kolme
kruunupäistä leopardia ja tämä aihe
muistutti vanhempaa Eerik Pyhän
hallitsijasuvun vaakunaa. Piispa
Henrikillä on kädessään kirves, jonka
kautta hän legendan mukaan koki
marttyyrikuoleman Köyliön järven
jäällä talonpoika Lallin surmaamana
vuonna 1156.
Kuningas Eerik Jedvardinpoika hallitsi 1150-luvulla ja sai väkivaltaisesti
surmansa taistellessaan vallan tavoittelijoita vastaan 1160. Legendan mukaan hän hallitsi oikeudenmukaisesti
ja häntä alettiin pitää pyhänä pian
kuolemansa jälkeen. Häntä pidetään
Ruotsin suojelijana ja hänen reliikkinsä on Upsalan tuomiokirkossa.
Pyhän Eerikin muistopäivä on 18.
toukokuuta.
Varhaisin kertomus piispa Henrikin
elämästä kirjoitettiin 1200-luvun
lopulla. Pari sataa vuotta myöhäisempien saarnatekstien mukaan englantilaissyntyinen Henrik olisi tullut
Ruotsiin mahdollisesti 1153 paavin
legaatin Nikolauksen kanssa. Henrik toimi Upsalassa, josta käsin hän
osallistui Eerik-kuninkaan kanssa
Suomeen suuntautuvaan ristiretkeen
lähetyspiispana. Tarkoituksena oli
järjestää kirkollisia oloja ja laa-

jentaa lähetystyötä Satakuntaan.
Eerikin palattua Ruotsiin Henrik jäi
Suomeen. Piispa Henrikin surmasta
on kaksi versiota. Kansanperinteen
mukaan Lalli surmasi Henrikin tämän
käytettyä väärin vierasoikeutta.
Toinen, Henrikin legenda, kertoo, että
syynä oli Henrikin langettama kirkollinen rangaistus Lallin tekemästä
miestaposta. Henrik haudattiin Nousiaisten kirkkoon, josta reliikki siirrettiin uuteen Turun tuomiokirkkoon
kesäkuun 18. vuonna 1300. Kansa
piti Henrikiä pyhänä jo varsin pian
hänen kuolemansa jälkeen. Hänen
sanotaan tehneen useita ihmetekoja.
Piispa Henrik on Suomen taivaallinen
esirukoilija. Henrikin pyhäinjäännös
on sijoitettuna Pyhän Henrikin katedraaliin Helsingissä. Pyhän Henrikin
muistopäivä on 19. tammikuuta.
◆◆◆ Heikki Aronpää

Lähteet:
Tuula Luoma:
Käsikirja katolisista pyhimyksistä
Salme Sarajas-Korte:
Ars Suomen taide osa 1
Wikipedia: Pyhä Eerik, pyhä Henrik
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AJATUKSIA #metoo
-KAMPANJASTA
Me too -kampanja on herättänyt paljon
keskustelua naisten hyväksikäytöstä.
Jonkin aikaa sitten luin yhdysvaltalaisen
katolilaisen naisen kirjoittaman blogitekstin, jossa hän perusteli, minkä takia naisten
hyväksikäyttö on seurausta modernista
feminismistä, jossa naiset yrittävät käyttäytyä kuin miehet. Olin tekstin luettuani
todella vihainen, koska se oli minun mielestäni johtopäätöksissään hyvin kaukana
todellisuudesta.
Ajatuksiini tasa-arvosta on vaikuttanut
kaksi hyvin erilaista elämäntapahtumaa.
Ensimmäinen on ollut liittyminen katoliseen kirkkoon ja sen avioliitto-opetuksen
kuuleminen, joka on vapauttanut ajatteluani ja antanut uutta näkökulmaa naiseuteen.
Toinen taas on ollut tutustuminen ihmiskaupan vastaiseen aktivismiin ja erityisesti Pia Rendicin tekemään kristillisiin
arvoihin perustuvaan työhön ihmiskaupan
uhrien auttamiseksi. Näiden myötä feminismistä on tullut yksi keskeinen teema
elämässäni ja olen miettinyt siihen katolista näkökulmaa.
On välillä tuskallista huomata, miten
sitoutumista pidetään nykyään vaikeana
tai jopa negatiivisena asiana ikäisteni
keskuudessa. Poikkeuksetta lähes kaikki
ystäväni haluaisivat hyvän parisuhteen,
joka kestäisi läpi elämän, mutta usein
siihen ei kuitenkaan uskota eikä suhteessa
pysymistä nähdä järkevänä, mikäli siinä
ei itse ole onnellinen. Avioliitto nähdäänkin siis ensisijaisesti sopimuksena, jossa
molempien tulee olla onnellisia. Yksilön
onnellisuudesta onkin tullut ensiarvoisen
tärkeää. Itsekin usein mietin, että ilman
apua Jumalalta, saman henkilön kanssa
eläminen vuodesta toiseen tuntuu ajatuksena lähes mahdottomalta.
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Palatakseni kuitenkin alkuperäiseen
aiheeseeni; kuinka minun sitten tulisi katolilaisena suhtautua puheisiin tasa-arvosta
tai esimerkiksi me too -kampanjasta? Minusta asiassa on kaksi puolta, jotka olisi
hyvä pitää erillään, tiettyyn rajaan asti.
Ensinnäkin, nykyään vallitseva hyvin
vapaa ja yksilökeskeinen suhtautuminen
parisuhteisiin ei uskoakseni ole lisännyt
naisten tai miesten onnellisuutta. Samalla
minusta on kuitenkin hyvin tärkeää tuoda
esille se, kuinka naiset ovat läpi historian
kohdanneet väkivaltaa, vaikka asiasta onkin vaiettu. Tästä näkökulmasta tasa-arvon
edistämiseksi tehtävä työ voi huomattavasti lisätä terveitä avioliittoja, jotka todella
perustuvat rakkauteen ja keskinäiseen kunnioitukseen eivätkä ainoastaan esimerkiksi
taloudelliseen riippuvuuteen.
Kristittynä on mahdollista kuitenkin
ymmärtää myös, ettei tasa-arvoa koskaan
voida saavuttaa vain rakenteiden uudistamisen kautta, vaan tarvitaan myös sydämen
kääntymystä. Katekismuksessa sanotaan
avioliitosta: ”Jumala, joka rakkaudesta on
luonut ihmisen, on myös kutsunut hänet
rakkauteen, joka on jokaisen ihmisen synnynnäinen ja peruskutsumus. Ihminenhän
on luotu Jumalan kuvan mukaan, ja Jumala
itse on rakkaus.” On lohdullista tietää,
että tämä kutsumus on kirjoitettu meidän
sydämiimme.
Usein ihmisen on kuitenkin helpointa
uskoa johonkin sellaiseen, minkä hän on
omin silmin nähnyt. Nykyaikana onkin
tarvetta esimerkeille siitä, millainen on
parisuhde, jossa puolisot todella rakastavat toisiaan ja ajattelevat myös toistensa
parasta, tai esimerkeille miehistä, jotka
poikkeuksetta kohtelevat naisia kunnioittavasti. Tämäkin voi olla yksi tapa osallistua
keskusteluun tasa-arvosta.

◆◆◆ Aino Salmi

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA:
18.02.2016
KASTETTUJA
Vivian Sofia Mary Kettunen
Daniella Anne Pinar
Ugegbechim Virtue Okorochukwu
Lionel Charbel Jamil
Hugo Alvar Henrik Kuhlberg
Lucas Romka
Marcellina Marianna Trebacz
Cody Tristan Goldman
Sienna Rose Goldman
Trang Nhu Nguyen
VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN
SAANEITA
Carlos Santiago Risso Dominguez
Natalie Claudia Del Castillo Gutwill
KIRKKOON OTETTUJA
Elina Maria Stenroth
Viljami Valdemar Haavisto
AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Charles Marie Roland De Belsunce ja
Mary Charlotta Helena Moring
HERRASSA POISNUKKUNEITA
Salim Georges Saad
Renato Casagrande
Simo Pekka Kankkunen
Reijo Johannes Piivek
Carmen Irina Nunez Bejarano

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sanaa mietiskellen ja rukoillen
Pyhän Hengen opastuksella.
Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa klo 18-19 seuraavina torstaipäivinä: 19.4.
ja 17.5. Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita (p.
Henrikistä ja p. Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi,
ocv.

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

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

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

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

LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU tiistai, torstai 7.30
ILTAMESSU maanantai, keskiviikko, perjantai 18.00
RUUSUKKO keskiviikko 17.30
VESPER lauantai 17.40 ennen iltamessua
PAASTON AIKANA ristintien hartaus perjantaisin 17.30
PÄÄSIÄISAIKANA adoraatio perjantaisin 17.30
Tilaisuus ripittäytymiseen lauantaisin 17.00-17.55 ja ennen jokaista
iltamessua, tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!
SU 25.3 HERRAN KÄRSIMISEN PALMU-		
			SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 palmukulkue, päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 messu italiaksi
18.00 iltamessu
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
TI 27.3

KRISMAMESSU klo 18.00

TO 29.3 KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU klo 18.00

PE 30.3 PITKÄNPERJANTAIN JUHLALLI-		
		 NEN JUMALANPALVELUS
HERRAMME KÄRSIMISEN
		 MUISTOKSI

11.00 päämessu
12.30 perhemessu
18.00 iltamessu
MA 9.4
		
KE 11.4
		
PE 13.4

HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTAMINEN, juhlapyhä
pyhä Stanislaus, piispa ja
marttyyri, mp
pyhä Martinus I, paavi ja marttyyri

SU 15.4

PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI
09.30 missa latina
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 messu italiaksi
14.00 messu portugaliksi
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu

09.00 Tenebrae, pitkänperjantain aamupalvelus
12.00 juhlallinen jumalanpalvelus englanniksi
14.00 ristintien hartaus
15.00 juhlallinen jumalanpalvelus katedraalissa LA 21.4 		pyhä Anselm, piispa ja kirkonopettaja
15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Tapanilassa
SU 22.4
PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI
Paasto- ja abstinenssipäivä. Kristuksen hautaku09.30 messu englanniksi
va sakramenttikappelissa.
11.00 päämessu

12.30 messu ruotsiksi
LA 31.3 PYHÄ LAUANTAI
18.00 iltamessu
09.00 Tenebrae, pyhän lauantain 		
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappis		 aamupalvelus
ehdokkaiden hyväksi.
12.00 ruuan siunaaminen
			22.00 Pyhän pääsiäisyön vigilia
MA 23.4 pyhä Yrjänä, marttyyri, tai
pyhä Adalbert, piispa ja marttyyri
SU 1.4 PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
TI 24.4 pyhä Fidelis, pappi ja marttyyri
09.30 messu englanniksi
KE 25.4 pyhä evankelista Markus, juhla
11.00 päämessu
LA 28.4 pyhä Pierre Chanel, pappi ja marttyyri,
11.15 messu Tapanilassa
13.00 gregoriaaninen messu tai pyhä Louis Marie Grignion de Montfort, p
16.30 messu espanjaksi
SU 29.4 PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI
18.00 iltamessu
09.30 messu englanniksi
SU 8.4 PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli 		
Jumalan laupeuden sunnuntai
09.30 messu englanniksi
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11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
16.00 messu tagalogiksi

MA 30.4 pyhä Pius V, paavi
TI 1.5 pyhä Joosef, työläinen
KE 2.5 pyhä Athanasios, piispa ja
			kirkonopettaja, mp
TO 3.5 pyhät apostolit Filippus ja Jaakob,
			juhla
SU 6.5

PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi,
				 ensikommuunio
11.00 päämessu, ensikommuunio
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu
TO 10.5 HERRAN TAIVAASEENASTUMI		 NEN, HELATORSTAI, velvoittava
		 juhlapyhä
11.00 päämessu
LA 12.5 pyhät Nereus ja Achilleus, marttyyrit,
tai pyhä Pancratius, marttyyri
SU 13.5 PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 perhemessu,
				
ensikommuunio
18.00 iltamessu
MA 14.5
PE 18.5
		
LA 19.5

pyhä apostoli Mattias, juhla
pyhä Eerik, marttyyri, Ruotsin suojelija
tai pyhä Johannes I, paavi ja marttyyri
HELLUNTAIN AATTO
18.00 iltamessu, aikuisten kirkkoonotto

SU 20.5 HELLUNTAISUNNUNTAI
09.30 missa latina
11.00 päämessu, ensikommuunio
11.15 messu Tapanilassa
12.30 messu ruotsiksi
14.00 messu portugaliksi
15.00 messu Porvoossa
16.00 messu arameaksi
18.00 iltamessu
MA 21.5 pyhä Cristobál Magallanes, pappi
				seuralaisineen, marttyyrit
TI 22.5 autuas Hemming, piispa, mp
KE 23.5 pyhä Rita Cascialainen, sääntökun		 talainen
TO 24.5 Jeesus Kristus, ylimmäinen ja ian

			 kaikkinen pappi, juhla
PE 25.5 pyhä Beda Venerabilis, pappi ja kirkonopettaja, tai pyhä Gregorius VII, paavi, tai
pyhä Maria Magdalena de’Pazzi, neitsyt
LA 26.5 pyhä Filippo Neri, pappi, mp
SU 27.5 PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa,
				
ensikommuunio
12.30 messu italiaksi
18.00 iltamessu
TI 29.5
TO 31.5
PE 1.6
LA 2.6
SU 3.6

pyhä Ursula Ledochowska, neitsyt
Neitsyt Marian käynti Elisabetin luona
pyhä Justinus, marttyyri, mp
pyhät Marcellinus ja Pietari, marttyyrit

CORPUS CHRISTI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu, sakramenttikulkue
13.00 gregoriaaninen messu
18.00 iltamessu

MA 4.6 pyhä Elisabeth Hesselblad, neitsyt
TI 5.6 pyhä Bonifatius, piispa ja marttyyri, mp
KE 6.6 pyhä Norbert, piispa
PE 7.6 JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, j.pyhä
LA 8.6 autuaan Neitsyt Marian tahraton sydän
SU 10.6 KIRKKOVUODEN 10. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
MA 11.6 pyhä apostoli Barnabas, mp
KE 13.6 pyhä Antonius Padovalainen, pappi
		 ja kirkonopettaja, mp
SU 17.6 KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI
09.30 missa latina
11.00 päämessu
13.00 messu Köyliön Kirkkokarilla
16.00 messu arameaksi
18.00 iltamessu
TI 9.6 pyhä Romuald, apotti
TO 21.6 pyhä Aloisio Gonzaga,
			sääntökuntalainen, mp
PE 22.6 pyhä Paulinus Nolalainen, piispa, tai
pyhät John Fisher, piispa, ja Thomas
			More, marttyyrit
11

n. 30 jKr.
Herään, mutta en vielä avaa silmiäni, ikkuna on auki ja kuulen lintujen laulua sekä
ihmisten ääniä. On aamu ja aurinko on jo
noussut. Avaan silmäni ja katselen ikkunan
edessä aamutuulessa lepattelevaa valkoista
verhoa, kirkkaan sininen taivas vilahtelee
verhon raoista.
Äiti ja isä ovat nousseet jo ennen aurinkoa
ja lähteneet töihinsä, äiti maanviljelyksille
ja isä kalastusveneiden pariin. Hymyilen
ja nousen ylös, menen avonaisen ikkunan
luo harjaamaan pitkiä hiuksiani. Katselen
samalla maisemaa, sinistä taivasta ja kauempana auringonpaisteessa välkehtivää
vettä. Lokit lentelevät siellä ja kirkuvat,
kalaa on ilmeisesti tullut.
Puen ylleni valkoisen mekon ja sandaalit.
Valmistan teetä savikuppiin ja istun talon
eteen juomaan, en lakkaa hymyilemästä,
sillä tänään on aivan erityinen päivä; aion
mennä kuuntelemaan kun Hän puhuu!

Juoksen kujia pitkin alas rantaan, ihan vedenrajaan, riisun sandaalit ja istun kivelle,
heiluttelen jalkojani vedessä, lämmittelen
auringonpaisteessa. Käännyn katsomaan
rannalle ja näen Hänet kauempana, matalan
kivimuurin päällä seisomassa. Tiedän heti,
että se on Hän, Hän josta on puhuttu, Hän
joka on juuri, muutaman päivä sitten, tullut
tänne. Hän jonka nimeä en vielä tiedä.
Sydämeni hakkaa ja nousen kivelle seisomaan. Hän kävelee minua kohti ja hymyilee. Hänessä on jotain erityistä. Nyt Hän on
luonani ja ojentaa kätensä, tartun siihen ja
hyppään kiveltä sandaalit kädessäni.
Tule, Hän sanoo hymyillen, seuraa minua.
Lähden kulkemaan rantaa pitkin Hänen
perässään, pienet kivet pistelevät jalkapohjiani mutta en välitä, sandaalit ehdin pukea
myöhemminkin. Katselen Hänen viittansa
liepeitä ja pieniä jalkojani kulkiessamme.
Vilkaisen ympärillemme ja näen kuinka
paljon ihmisiä on tulossa Hänen luokseen,
seuraamaan Häntä. Odotan malttamattomana, että Hän pysähtyy ja alkaa puhua!

Vuosi 2018
Tässä kauan sitten näkemässäni unessa
olen 13-vuotias. Olin kuitenkin jo aikuinen
kun näin unen, siitä taitaa olla yli 30 vuotta.
En ollut siihen aikaan erityisen uskonnollinen, joten vaikka uni oli usein mielessäni
sen erikoisen voimakkaan tunnelman
vuoksi, en sitä kuitenkaan kummemmin
miettinyt.
Nyt olen ollut kuusi vuotta katolilainen, ja
uneni on saanut aivan uuden merkityksen.
Vuosi sitten pyhiinvaelluksella Israelissa
myös uneni maisemat tulivat tutuiksi; olen
siinä Kapernaumissa Galilean meren rannalla ja Jeesus on tullut sinne asumaan ja
puhumaan ihmisille.
Uni merkitsee nyt minulle paljon, se on
tietysti ollut ja on kutsu minulle seuraamaan
Jeesusta Kristusta, mutta myös muistutus
siitä, kuinka tärkeää on säilyttää lapsenuskonsa tänä analyyttisenä aikana, jona
uskonasiatkin pilkotaan pieniin palasiin ja
analysoidaan puhki. Paljon nykyisin myös
arvostetaan tietoa ja vuosilukuja jne. Saattavathan ne olla mielenkiintoisiakin, mutta
olisi hyvä muistaa kaiken tutkimustiedon
keskellä, että eivät yksinkertaiset asiat ole
niin monimutkaisia. Riittää kun nouset ylös,
ojennat kätesi ja seuraat Jeesusta.
Kaiken, mitä et ymmärrä, voit kätkeä
sydämeesi ja tutkiskella sitä siellä, kuten
Neitsyt Mariakin teki ja kuten myös lapset
tekevät. He ihmettelevät!

◆◆◆ Outi Järvinen
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PYHÄN VIIKON OHJELMA
Pyhä viikko alkaa palmusunnuntailla maaliskuun 25. päivänä. Klo
11 päämessun yhteydessä on perinteellisesti palmukulkue. Tiistaina
27. maaliskuuta ei ole aamumessua,
vaan olemme kaikki kutsutut osallistumaan klo 18 krismamessuun, jossa
piispamme siunaa uudet öljyt, joita
käytetään vuoden aikana sakramenttien viettoa varten.
Kiirastorstaina 29. maaliskuuta klo
18 on coena domini, jossa piispa pesee 12 seurakuntalaisen jalat niin kuin
Kristus teki viimeisellä ehtoollisella.
Sen jälkeen on mahdollista jäädä
adoraatioon, joka jatkuu kappelissa
koko yön.
Pitkäperjantaina 30. maaliskuuta on
klo 9 aamulla tenebrae-rukouspalvelus. Tänä vuonna meillä on kaksi ristin palvomisen viettoa: ensimmäinen
klo 12 englanniksi, sitten on ristintien
hartaus klo 14 ja toinen ristin palvomisen vietto klo 15 suomeksi.
Pyhänä lauantaina klo 9 on jälleen
tenebrae-rukouspalvelus kirkossa,
klo 12 ruoan siunaaminen puolaksi ja
suomeksi, ja klo 22 alkaa juhlallinen
pääsiäisyön vigilia.
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KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu kevätkaudella Henrikin
seurakuntasalissa maanantaisin klo
18 seuraavasti:
26.3 Beowulf
19.4 Rabih Alameddine: Hakawati,
tarinankertoja HUOM! TORSTAI!
14.5 Toukokuun kirjavalinta vielä
avoin.
Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät!
FRANSISKAANIMAALLIKOT
kokoontuvat kerran kuussa klo 1618 Pyhän Marian seurakuntasalissa.
Ohjelmalliset illat ovat avoimia kaikille.
13.3 Kuinka fransiskaanit opettavat
lapsia, Petra Bungarten
10.4 Tuomas Kempiläinen - Kristuksen seuraamisesta, Risto Mantovani
8.5 Katolilaiset 100 v. itsenäisessä
Suomessa, veli Gabriel Salmela
HENRIKIN SENIORIT
Messu klo 14 ja kahvitarjoilua sen
jälkeen joka kuukauden kolmantena
tiistaina. Kevään päivät ovat 20.3,
17.4 ja 15.5.

KÖYLIÖN
KIRKKOKARILLE
tehdään seurakunnan yhteinen bussimatka sunnuntaina, 17.6. Tarkemmat
tiedot ilmoittautumisesta ja matkan
hinnasta tulevat myöhemmin sekä Fidekseen että ilmoitustaululle. Pankaa
päivämäärä muistiin, se on meidän
oma, lähes tuhat vuotta vanha perinteemme, jota kannattaa pitää yllä!
Kävellen tehtävästä pyhiinvaelluksesta ilmoitetaan myöhemmin.
KATOLISTA ELÄMÄÄ JATKOKURSSI
Henrikin seurakuntasalissa seuraavina maanantai-iltoina klo 18.30:
12.3 Veli Gabriel Salmela kertoo
katolisesta paastosta.
30.4 Isä Tri johdattaa meidät kiirastuleen.
Tervetuloa täydentämään tietoja,
kaikki uudet, vanhat ja tulevat katolilaiset!
Jatkamme uusilla aiheilla taas syksyllä.

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

SEURAKUNNAN
VUOSIKATSAUS 2017
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakuntaan kuului
vuoden 2017 alussa 3952,
lopussa 4156 jäsentä.
2016
Kastettuja
Kuolleita
Kirkkoon liittyi
Kirkosta erosi
Ensikomm. pääsi
Vahv.sakr. sai
Kirkoll.aviol. vihittiin
Suomen kansal.		
Muu kansal.

2017

121
88
23
16
17
17
14
23
70
83
106
95
28
20
2238 2316
2141 2236

SCHOOL OF IGNATIAN
PRAYER

Ignatiaaninen rukouskoulu kokoontuu
maanantai-iltaisin 16.4. ja 14.5. iltamessun jälkeen kabinetissa ja kappelissa.
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita
(p. Henrikistä ja p. Mariasta). Huom!
Tilaisuudet ovat englanninkielisiä.
A spiritual journey supporting the
participants to approach God in prayers
and to deepen their familiarity with
God through the indications offered by
Saint Ignatius of Loyola in the Spiritual
Exercises.
Under the guidance of the Holy Spirit,
and the instructions of the guide, the
participants will learn to let the Word
of God resonate in their lives so that the
Word may enlighten and open paths of
life because the highest glory of God is
that the person lives to the fullest.
School of Ignatian Prayer on Mondays
16.4. and 14.5. after Mass till 20:00 (max
20:30) at Kabinetti and Chapel, open to
parishoniers of both Parishes. Guide:
Silvia Bertozzi. Welcome!

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

URKUKONSERTIT

LASTEN KERHO KUUKAUSITTAIN

jatkuvat kirkossa joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 18. Päivät
ovat 1.3, 5.4, 3.5 ja 7.6. Pääsy vapaa,
ohjelma 5 euroa.

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
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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

Onnea uudelle
diakonillemme!
Piispa Teemu Sippo vihki
Tuomas Nyyssölän diakoniksi
lauantaina 27. 1. Henrikin
katedraalissa.

Sanctus Henricuksen toimitus: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi:
Heikki Aronpää, Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula ja Meiju Salonen.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite: Sanctus Henricus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
henrik@katolinen.fi
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