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Toivottavasti vuosi on alka-
nut hyvin. Haluaisin sanoa, 
että kannan teitä kaikkia 
aina  rukouksissani. Tiedän, 
että kaikki elämme erilaisissa 
tilanteissa ja välillä on vaike-
ampaa, mutta olen varma, 
että Herran avulla voimme yhdessä 
selvitä kaikista kohtaamistamme haas-
teista.

Olemme valmistautumassa pääsiäi-
seen. Paastonaika on tarkoitettu juu-
ri uudistumiseen, jotta pääsiäisenä 
voisimme koko kirkon kanssa laulaa 
”Kristus nousi kuolleista!” Paavimme 
tämän vuoden paastonajan viestissä 
on keskeisenä raamatunkohtana lause 
Roomalaiskirjeestä: ”Koko luomakun-
ta odottaa hartaasti Jumalan lasten 
ilmestymistä” (Room. 8:19). Paaston-
aika auttaa meitä olemaan syvemmin 
Jumalan lapsia, koska maailma odottaa 
juuri ihmisiä, jotka voivat tehdä tai-
vaan näkyväksi keskuudessaan.

Miten tämä voi toteutua? Miten me 
voimme auttaa jotakuta koskettamaan 
taivasta? Paavi Franciscus sanoo, että 
kuten Kristus astui autiomaahan ja 
muutti sen puutarhaksi, niin kristitty 
voi tehdä samoin kääntymyksen kaut-
ta. Kääntymys Jumalan puoleen saa 
aikaan juuri tämän muutoksen: Luo-
makunta  ”pääsee kerran pois katoavai-

 suuden orjuudesta, Jumalan 
lasten vapauteen ja kirkkau-
teen” (Room. 8:21).

Paastonaika valmistaa meitä 
vapauteen, jota pääsiäisjuhla 
julistaa kaikille meille: ”Hän 
on pelastanut meidät pime-

yden vallasta ja siirtänyt meidät rak-
kaan Poikansa valtakuntaan, hänen, 
joka on meidän lunastuksemme, syn-
tiemme anteeksianto” (Kol. 1:13-14).

Hyvää paastonaikaa ja pääsiäisjuhlan 
odotusta!

Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Dear Parishioners,
I hope that the year has gotten off to a 
good start for all of you. I would like to 
say that you are all in my prayers. I know 
that we all have our own struggles and 
that sometimes things are more difficult, 
but I am sure that with the help of the 
Lord we can all overcome any challenges 
we are facing.  

We are now preparing for Easter.  The 
season of Lent is specifically mean for 
renewal, a time that prepares us to sing  
“Christ is risen!” with the entire Church. 
This year our Pope’s Lenten message un-

Rakkaat seurakuntalaiset,
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derscores a phrase from St. Paul’s Let-
ter to the Romans: “For creation awaits 
with eager expectation the revelation of 
the children of God”  (Rom. 8:19). The 
season of Lent helps us to deepen our 
awareness of ourselves as God’s children, 
for the world longs for people who can 
make heaven visible among us. 

How can this be realized? How can we 
help someone touch heaven? Pope Fran-
cis says that as Christ stepped into the 
desert and turned it into a garden, the 
Christian can do the same through the 
act of conversion. Growing in our rela-
tionship to God brings about precisely

this change: “Creation itself would be set 
free from slavery to corruption and share 
in the glorious freedom of the children of 
God” (Rom. 8:21).

The Lenten season prepares us for the 
freedom that the celebration of Easter 
proclaims to all of us: “He delivered us 
from the power of darkness and transferred 
us to the kingdom of his beloved Son, in 
whom we have redemption, the forgiveness 
of sins” (Col. 1:13-14). 

Have a blessed Lenten season!  
Please pray for me, 
Father Marco

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan talouskertomus 
vuodelta 2018

TULOT
kolehti ................................................
avustukset seurakunnasta ..................
avustus Saksasta (pappeja varten) .....
vuokra ................................................
muut tulot (kynttilät…) ......................
sekalaiset tulot ..................................
jäsenmaksut ......................................

Tulot yhteensä ................................

projektiluonteiset avustukset...............

MENOT
Kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi...) 
puht.pito, siivous ...............................
vuokramenot ja kiint.vero .................
omaisuuden tav. huolto ....................
puhelin, posti, toimisto, lehdet... ......
auton kulut .......................................
papiston ylläpito ...............................
liturgia, uskonnonopetus ym ............
pastoraalinen toiminta .....................
srklehti (painotyö, postitus) .............
sekal. menot (kynttilät..) ..................
Matkakorvaukset ja palkat ...............

Hiippakuntamaksu ...........................

Menot yhteensä .............................

2017
71 637,65
62 581,78
13 860,00
46 405,45
25 734,93
7 929,40
0,00

228 149,21

22 842,00

2017
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

0,00

235 174,17

2018
84 045,10
55 860,79
0,00
46 969,32
28 667,48
8 676,39
52 724,89

276 943,97

0,00

2018
39 199,04
23 936,42
16 361,10
32 312,54
9 373,71
10 889,91
55 144,82
34 791,21
2 792,39
10 844,12
17 177,75
6 487,53

21 088,76

280 399,30

S E L I T Y S
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 ..)
jäsenmaksut

lämmitys, sähkö, kaasu, vesi
puhtaanapito, siivous, jätehuolto, puht. ulkoalueet, srk:salin ylläp.
muut tal.hoidon menot,

kiinteistökorjaukset, omais. huolto, taloushallinto, tv-lupa, lehti
toimistokulut, posti, puhelin, faksi, internet
polttoainekulut, huoltokulut, autovakuutukset, muut automenot
henkilöstökulut
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

korjaus ja remontointikulut, rakennusprojekti
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista

Ávilan Teresa                                                 osa 7

kääntymyksen v. 1554. Pyhä Jeesuksen 
Teresa on koko kengättömien karme-
liittojen sääntökunnan perustaja, hä-
nellä oli toki avustajia. Teresa perusti 
kaikkiaan 17 reformoitua karmeliitta-
nunnaluostaria. Hänen panoksensa oli 
ratkaiseva perustettaessa kaksi ensim-
mäistä reformoitua karmeliittaveljien 

luostaria. Paavi Gre-
gorius XIII hyväksyi 
kengättömät karmelii-
tat omaksi provinssiksi 
v. 1580.

Ávilan Teresaa pide-
tään katolisen refor-
min merkittävänä 
vaikuttajana pyhän 

Ignatius Loyolan ja pyhän Ristin Jo-
hanneksen ohella. Teresan elämäniloa, 
järkevyyttä ja lähimmäisenrakkautta 
arvostettiin laajalti. Hänellä oli lukuisia 
mystisiä kokemuksia, joita hän kirjoitti 
muistiin. Ne ovat mystisen rukouksen 
oppikirjoja ja kuuluvat espanjankieli-
sen kirjallisuuden klassikoihin. Hänen 
kirjaansa Sisäinen linna pidetään py-
hän Jeesuksen Teresan syvällisimpänä 
rukouksen ja kontemplaation kuvauk-
sena. Paitsi arvostusta Teresa sai osak-

Kirkkosalin vasemmalla seinustalla          
sisääntulolta kuoriin päin on viisi isoa 
ja yksi pieni lasimaalaus. Niistä ensim-
mäinen on urkuparven kohdalla siten, 
että lasimaalauksen yläosa avautuu ur-
kuparvelle ja alaosa parven alle. Lasi-
maalauksen aiheena on Ávilan Teresa, 
jota myös kutsutaan pyhäksi Jeesuksen 
Teresaksi. Teresa Cepe-
da de Ahumada syntyi 
Ávilassa v. 1515 ja kuo-
li Alba de Tormesissa 
Espanjassa 1582. Hän 
oli nunna, mystikko ja 
karmeliittasääntökun-
nan uudistaja. Hänen 
äitinsä kuoli tytön ol-
lessa 13-vuotias. Isä 
lähetti Teresan augustinolaisnunnien 
opetettavaksi.  Veljet lähtivät konkista-
doreiksi Amerikkaan yksi toisensa jäl-
keen. 20-vuotiaana Teresa meni Ávilan 
karmeliittaluostariin. Tuolloin luosta-
rissa ei noudatettu köyhyyttä ja yksin-
kertaisuutta, vaan tavat olivat hyvinkin 
löystyneet, mm. ulkopuolisten oleske-
lu  luostarissa sallittiin. Teresa harjoit-
ti tässä ympäristössä sisäistä rukousta, 
luopui siitä joksikin aikaa, mutta palasi 
siihen saatuaan ohjausta. Hän koki
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seen myös ankaraa arvostelua sekä 
maallisilta että kirkollisilta vallanpitä-
jiltä.

Kirkkotaiteessa Teresan tunnuksina 
ovat mm. nunna kengättömän kar-
meliittanunnan puvussa, enkeli lävis-
tämässä hänen sydäntään keihäällä, 
piikkikruunu ja kyyhkyiltä viestiä 
vastaanottava nunna. Kolme ensim-
mäistä aihetta esiintyy lasimaalauksen 
yläosassa ja viimeinen alaosassa.

Pyhä Teresa kuoli v. 1582 Alba de Tor-
mesissa, jonka karmeliittanunnaluos-
tarin kirkossa on hänen sarkofaginsa. 
Paavi Gregorius XV kanonisoi Teresan 
v. 1622 ja paavi Paavali VI julisti hä-
net ensimmäisenä naisena kirkonopet-
tajaksi v. 1970. Muistopäivä on 15. 
lokakuuta.

Heikki Aronpää

Lähteet:     
Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä                                                                                                                                     
Wikipedia: Ávilan Teresa
Isä Manuel Prado: Ávilan Pyhä Teresa
Heidi Tuorila-Kahanpää     

”Älköön mikään häiritkö sinua, 
älköön mikään pelottako sinua.               
Kaikki menee ohi, Jumala ei muutu. 

Kärsivällisyys kaiken saavuttaa.       
Kenellä Jumala on, häneltä ei puutu 
mitään. Yksin Jumala riittää.”

Ávilan Teresa  -  Mietelauseita
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Eva Airava on poissa. Hänen hau-
tajaisensa vietettiin Henrikin katedraa-
lissa tammikuun neljäntenä tänä vuon-
na, talvisena päivänä suvun ja ystävien 
saattamana. 

Tunsin Evan suomalaisen puolen pa-
remmin, vaikka joskus keskustelim-
mekin myös ruotsiksi. Evalle hänen 
suomenruotsalaisuutensa oli tärkeä, 
hänen elämäänsä ja olemiseensa kiinte-
ästi kuuluva osa. Silti hän ei koskaan 
tietoisesti sitä korostanut, eikä hänelle 
tuottanut mitään vaikeuksia keskustel-
la elävästi ja innokkaasti myös suomek-
si, minkä olemme kokeneet mm. kir-
jallisuuspiirin railakkaissa kokouksissa 
tai AC:n monikielisissä esitelmäilloissa. 
Puhe sujui joustavasti kieltä vaihtaen 
myös muilla kielillä. Hänen opiskelun-
sa ja muut saavutuksensa on tarkkaan 
kuvattu Fideksessä julkaistussa muis-
tokirjoituksessa, joten tässä keskityn 
siihen Evaan, jonka tunsin Studiumista 
ja Henrikistä, joka oli maallikkodomi-

nikaani ja innokas kirjallisuuden lukija.

Evan italian kielen ja murteiden tunte-
mus oli tärkeää, kun tuli eteen Katarii-
na Sienalaisen Dialogien kääntäminen 
suomeksi. Olimme käyneet maallikko-
dominikaanien ryhmässä yhdessä läpi 
englanninkielistä käännöstä, ja heräsi 
ajatus kirjan suomentamisesta. Evan li-
säksi asiasta innostuivat Kaarina Koho 
ja myös minä, ja kun onnistuimme saa-
maan vuonna 2007 Kordelinin säätiöl-
tä apurahan, kävimme innolla työhön 
Evan johdolla. Jo hyvin alussa hylättiin 
englannista tehty raakakäännös ja siir-
ryttiin alkuperäiseen, Sienan murteella 
kirjoitettuun versioon ja siitä nykyi-
taliaksi käännettyyn. Kokoonnuim-
me Evan luona Lohenpyrstössä, missä 
hän ja miehensä Jaakko silloin asuivat. 
Työillat alkoivat yleensä ensin yhtei-
sellä herkullisella aterialla, minkä jäl-
keen käytiin tarmokkaasti työhön. Se 
ei suinkaan ollut helppoa, mutta Evan 
innostus ja sanoista joskus käyty kiivas-
kin keskustelu toi uusia näkökulmia 
ja oivalluksia meille kaikille. Eva teki 
suurimman osan perustyötä, sillä  hän 
käänsi alkuperäistä teosta sanatarkasti, 
minkä jälkeen sen oikeaan, teologiseen 
suomenkieliseen ilmaisuun pystyttiin 
paneutumaan kunnolla. Nämä kes-
kustelut olivat toisinaan hyvinkin rai-
lakkaita, aivot tuntuivat joskus olevan 
pahastikin maitohapoilla, mutta aina

Evaa on ikävä
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päästiin ratkaisuun - ja on myönnettä-
vä, että meillä oli aina hauskaa! 

Työ oli hidasta, koska kaikilla oli myös 
omat menonsa, emmekä toisaalta ha-
lunneet kiirehtiä. Evalla oli myös per-
heensä ja heidän yhteiset rientonsa, jo-
ten valmis Dialogit ilmestyi vasta 2011. 
Sitä on muuten ostettavissa Katolisesta 
tiedotuskeskuksesta tai Kaarina Kohol-
ta kirkkokahvien yhteydessä ja myös 
johdantokurssin iltoina. 
Nämä työillat Evan luona säilyvät mie-
lessäni aina, eivät vähiten Evan huu-
morintajun, anteliaisuuden ja ystävyy-
den vuoksi. Häntä on todella ikävä!

Myös ensin Studiumissa, myöhemmin 
Henrikissä kokoontunut ja edelleen 
kokoontuva lukupiiri sai alkunsa Evan 
ehdotuksesta, että voisimme alkaa lu-
kea yhdessä kirjoja ja keskustella niis-
tä. Ehdotus sai heti tuulta alleen ja 
lukupiiri aloitti virallisesti toimintan-
sa Studium Catholicumissa 4.5.2003, 
ensimmäisenä kirjana Sigrid Undsetin 
Yksitoista vuotta. Evasta tuli aivan it-
sestään ryhmän vetäjä, hän toi muka-
naan tulostamiaan tietoja kirjailijasta, 
tämän teoksista, arvosteluista... ja usein 
myös kassista ilmestyi hänen itse leipo-
miaan herkullisia pullia! Kielitaitonsa 
ansiosta hän usein luki valitun kirjan 
alkukielellä, ja pystyi antamaan meille 
näkökulmaa suomennoksen ulkopuo-
lellekin. Mielipiteet kirjoista erosivat 
joskus hyvinkin paljon toisistaan, mut-
ta riidaksi ne eivät koskaan kasvaneet. 

Viimeisen kerran Eva oli mukanamme 
viime vuoden syyskuussa, jolloin hänen 
sairautensa jo oli tiedossa, mutta emme 
arvanneet, että lähtö olisi niin nopea. 
Viimeiseksi jääneessä tekstiviestissään 
hän toivotti hyvää jatkoa lukupiirille ja 
kiitti monista mielenkiintoisista ja yl-
lättävistä kirjavalinnoista. Uskon, että 
hän toivoo meidän jatkavan hyvien 
kirjojen parissa edelleen, sekä uusien 
että vanhojen. Hän näki kirjallisuuden 
tehtävän ihmisten sivistäjänä, näkökul-
mien avartajana, suvaitsevuuden ja ym-
märryksen lisääjänä.

Evan lähtöpäivä oli 10. joulukuuta, 
jolloin lähtökutsun olivat jo saaneet  
monet vanhat ystävät. Hän lähti tai-
vasmatkalleen dominikaani-isä André 
Lemairen (k. 28.11.2018) ja fransis-
kaanimaallikoiden Tuulikki Tuurin 
(k.29.11.2018) ja Jarno Tarkoman 
(k.29.7.2018) kanssa, joiden seurassa  
voin kuvitella tien iankaikkisuuteen 
olevan sileä ja kutsuva! 

Tuula Luoma op
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”Totisesti: jos teillä olisi us-
koa edes sinapinsiemenen ver-
ran, te voisitte sanoa tälle vuo-
relle: ’Siirry täältä tuonne’, ja 
se siirtyisi”, sanoo Jeesus evan-
keliumissa opetuslapsille. 

Tätä kohtaa lukiessani mielee-
ni nousee aina epäloogisesti kysymys 
siitä, miksei meillä Suomessakin voisi 
olla edes vähän vuoria. En tiedä, mitä 
kaikkea Jeesus tarkoitti vertauksellaan 
vuoresta, mutta minulle vuorten kau-
neudessa on jotain, mikä saa automaat-
tisesti ajattelemaan Jumalaa ja hänen 
luomansa elämän kauneutta. 

Lapsena minulle arjen toivottomimpia 
hetkiä oli aina palaaminen lomamat-
koilta, jolloin ajoimme eteläisen Suo-
men läpi ja ikkunasta näkyi vain yk-
sitoikkoisesti jatkuvia lumisia metsiä. 
Suomen luonto kuvasti tuolloin edessä 
olevaa yllätyksetöntä arkea, rutiineja ja 
pimeitä kouluaamuja, joita tuntui jat-
kuvan loputtomasti eteenpäin.

Mitä Jeesus ikinä tarkoittikaan noilla 
vuorilla, minulle vaikeita ovat molem-
mat, sekä vuoret että niiden puuttumi-
nen. Tavallisempaa tosin tuntuu olevan 
se, että kiinnitän katseeni johonkin 
”vuoreen” eli suureen käsillä olevaan 
ongelmaan, joka estää minua näkemäs-

tä elämässäni mitään muu-
ta, muita ihmisiä tai Jumalan 
suunnitelmaa. Tähän asti mi-
nun on ollut vaikea nähdä, mi-
ten muuten voisi edes elää kuin 
vain vuoresta vuoreen. Joskus 
kysyn itseltäni, ovatko minun 

vuoreni myös Jumalalle vuoria. Tai mi-
ten voisin luottaa siihen, että Jumalalla 
on suunnitelma jokaisen päivän varal-
le, vaikka itse olisin kiinnittänyt katsee-
ni edessä olevaan vuoreen?

Kotona Karstulassa minulla on jo yli 
90-vuotias ystävä Irja, jonka asennoi-
tuminen elämään on aina hämmästyt-
tänyt minua. Viimeksi käydessäni Irjan 
luona hän kertoi joulusta, jonka oli 
viettänyt sairaalassa, ja siellä tehdyistä 
operaatioista. ”Olen kuitenkin melko 
vakuuttunut siitä, ettei tässä ole mitään 
hätää”, hän totesi. ”Olen aina ollut sitä 
mieltä, ettei elämässä koskaan ole.” 
Sanat jäivät mieleeni, koska en voinut 
ymmärtää niitä. Usein juuri sairauden 
ja sen tuoman epävarmuuden keskellä 
ihmisen hätä on suurin.

Aikuistuessani elämässä on kuitenkin 
alkanut olla myös jaksoja, jolloin vuo-
ria ei ole. Tällöin elämän olettaisi ole-
van auvoista, mutta yllättävän usein 
haasteeksi tuntuvat muodostuvan nuo 
aiemmin mainitut metsät. Viime viik-

Vuorten siirtämisestä
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kojen aikana olen miettinyt paljon 
sitä, kuinka tottunut olenkaan paa-
duttamaan sydämeni ja elämään vain 
itseäni varten. Esimerkiksi ympäril-
läni olevat ihmiset ovat minulle liian 
usein yhdentekeviä, enkä osaa nähdä 
heitä ja heidän elämäntilanteitaan. 
Etsiessäni onnellisuutta saatan nähdä 
arjen tapahtumissa vain loputtomasti 
jatkuvaa metsää, joka ei herätä minus-
sa mitään tunteita. 

Onneksi Jumala voi kuitenkin luo-
da elämää sinne, missä me olemme 
jo täysin kuolleet.  Sydämen kovuu-
desta tuskin pääsen lopullisesti eroon 
koko elämäni aikana. Jumalan kans-
sa metsän voi kuitenkin nähdä myös 
eri näkökulmista, koska hän uudistaa 
tapamme nähdä elämän. Kolossalais-
kirjeen kolmannessa luvussa minua 
koskettaa kohta: ”Olettehan riisuneet 
yltänne vanhan minänne kaikkine te-
koineen ja pukeutuneet uuteen, joka 
jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä 
paremmin tuntemaan Luojansa ja 
tullakseen hänen kaltaisekseen.”

Jumalaan puettu minämme saa siis 
jatkuvasti uudistua Jumalassa, eikä 
se jää vain oman vajavaisen näkökul-
mansa vangiksi. Jumalan uudistavaan 
voimaan voinkin luottaa huolimatta 
siitä, missä seison ja mitä näen edes-
säni. Jumalan sanan valossa nämä 
maisemat voivat saada aivan uusia 
piirteitä, joita en yksin pystyisi näke-
mään.

Aino Salmi

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM
Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki 

puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

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

00520 HELSINKI

 KOTEIHIN  ja KIRKKOIHIN  
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit 
Seimet, pinssit, adventtikalenterit, 

kynttilät, kyntteliköt  
LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI

TRIMEERI OY
trimeeri@trimeeri.fi
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AAMUMESSU  
AAMUMESSU             
ILTAMESSU     
RUUSUKKO                                                  
RISTINTIEN HARTAUS          
VESPER              

tiistai, torstai ................................................. 

lauantai .........................................................           

maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai   

keskiviikko ....................................................                                                         

paastonaikana perjantaisin ........................           

lauantai ........................................................                                                             

Rippitilaisuus lauantaisin 17.00 - 17.55 ennen messua,  maanantai, keskiviikko, perjan-
tai, lauantai, sunnuntai 17.30 tai sopimuksen mukaan. HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA 
MUUTOKSIA!                                                       

07.30                                                       
08.00
18.00
17.30
17.30
17.40

SU   10.3   PAASTON 1. SUNNUNTAI

SU   31.3    PAASTON 4. SUNNUNTAI

SU   24.3   PAASTON 3. SUNNUNTAI

SU   17.3    PAASTON 2. SUNNUNTAI

SU  7.4      PAASTON 5. SUNNUNTAI

SU  14.4      HERRAN KÄRSIMISEN 
                     PALMUSUNNUNTAI 

TI   19.3  PYHÄ JOOSEF, NEITSYT 
                MARIAN PUOLISO, juhlapyhä

MA   25.3    HERRAN SYNTYMÄN                            
                     ILMOITTAMINEN, juhlapyhä

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  perhemessu 
18.00  iltamessu 

09.30  english mass 
11.00  päämessu 
13.00  gregoriaaninen messu 
16.30  messu espanjaksi 
18.00  iltamessu

18.00  iltamessu

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  perhemessu 
18.00  iltamessu 

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  perhemessu 
18.00  iltamessu 

09.30  english mass 
11.00  päämessu
16.00 messu tagaloksi
18.00  iltamessu 

09.00  tenebrae, pitkänperjantain  
            aamupalvelus
12.00  juhlallinen jumalanpalvelus  
            englanniksi 
14.00  ristintien hartaus

TO  18.4   KIIRASTORSTAI

PE  19.4   PITKÄPERJANTAI, 
                 juhlallinen jumalanpalvelus  
                 Herran kärsimisen  muistoksi

09.30  english ma
11.00  palmukulkue, päämessu                   
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  perhemessu
18.00  iltamessu 
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.

TI  16.4    KRISMAMESSU
18.00  Iltamessu

LITURGINEN KALENTERI
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SU   5.5     PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI

SU   12.5   PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI

09.30  english mass
11.00  päämessu 
13.00  gregoriaaninen messu 
16.30  messu espanjaksi 
18.00  iltamessu 

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  perhemessu
18.00  Iltamessu 

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  messu italiaksi 
18.00  iltamessu

11.00 päämessu, aikuisten kirkkoonotto 

  09.30  english mass 
  11.00  päämessu 
  18.00  iltamessu 

09.30  english mass 
11.00  päämessu 
18.00  iltamessu

09.30  english mass 
11.00  päämessu, sakramenttikulkue
18 00  iltamessu  

11.00  päämessu 
12.30  messu ruotsiksi 
15.00  messu Porvoossa 
18.00  iltamessu 

15.00  juhlallinen jumalanpalvelus   
            katedraalissa 
 15.00  juhlallinen jumalanpalvelus  
             Tapanilassa 

Paasto- ja abstinenssipäivä. 
Kristuksen hautakuva esillä sakrament-
tikappelissa.

09.30  english mass
11.00  päämessu 
12.30  messu ruotsiksi 
15.00  messu Porvoossa 
18.00  iltamessu 

09.30  english mass
11.00  päämessu 
11.15  messu Tapanilassa 
12.30  messu italiaksi 
18.00  iltamessu

09.00  tenebrae, pitkänperjantain  
             aamupalvelus
12.00   ruoan siunaaminen
22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

SU  26.5    PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI

TO   30.5    HELATORSTAI, HERRAN     
                    TAIVAASEENASTUMINEN,  
                     velvoittava juhlapyhä

SU   2.6       PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI

SU   9.6      HELLUNTAISUNNUNTAI

SU   16.6    PYHÄ KOLMINAISUUS

SU  23.6     CORPUS CHRISTI

KE   1.5     VAPUNPÄIVÄ, pyhä Joosef,  
                   työläinen

LA  20.4    PYHÄ LAUANTAI

SU  21.4   PÄÄSIÄISSUNNUNTAI

SU  28.4    PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI     
                    eli Jumalan laupeuden sunnuntai

09.30  english mass

SU   19.5    PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI

09.30  english mass 
11.00  päämessu 
13.00  messu Köyliön kirkkokarilla
18.00  iltamessu
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Meille on säilynyt katoliselta keskiajalta 
melko vähän muistumia, vaikka esimer-
kiksi paastopäiviä oli Mikael Agricolan 
aikoina paljon enemmän kalenterissa 
vielä vuonna 1544. Niistä vain tuhkakes-
kiviikon nimi on säilynyt meille. Näillä 
paastopäivillä oli muuten hauska nimi 
himmurtai. Agricolan aikaan muita him-
murtaita olivat keskiviikot helluntain, 
Ristin (14.9) ja Lutsian (13.12) jälkeen.

Sana himmurtai tulee muinaisruotsista, 
jossa se on tarkoittanut neljän eri vuo-
denaikoina pidetyn paastoviikon keski-
viikkoa (imberdagher, himberdagher). 
Ruotsin kieleen sana taas on tullut ang-
losaksien sanasta ymbrendagar, jonka al-
kuosa tarkoitti kiertokulkua.

Meille nykyajan katolilaisille tuhkakeski-
viikko, tuhkis, merkitsee tuhkaristin saa-
mista, yhtä niistä harvoista pakollisista 
paasto- ja abstinenssipäivistä joita meillä 
enää on jäljellä. Siitä alkaa 40 päivää kes-
tävä paastonaika, joka päättyy pääsiäis-
yön juhlaan.

Vanha paastoruoka on ollut mämmi, 
tämä rakastettu ja inhottu suomalainen 
perinneruoka. Paastoon laskeutumista 
oli vauhdittanut laskiaistiistain tuhti her-
nerokka, mitä rasvaisempi, sitä parempi. 
Täytyihän kerätä voimia pitkää paastoa 
varten! Paastonaika oli monesti pitkä ja 
raskas, ja esimerkiksi Euroopassa keski-
ajalla monin paikoin oli sallittu paasto-
ruokana majavan häntä, sillä se oli ”kalan 
muotoinen, suomuinen ja haisi kalalta”- 

joten se oli kala ja näin sallittu paasto-
ruoka...

Palmusunnuntai aloittaapyhän viikon, 
piinaviikon, hiljaisen viikon - rakkaalla 
lapsella on monta nimeä. Luterilaises-
sakin Suomessa mentiin koko perheenä 
palmusunnuntaina ”hakemaan palmu-
ja”, kun olin lapsi. Muistan olleeni hyvin 
pettynyt kun odotettujen palmujen sijas-
ta sainkin vain kimpun pajunkissaoksia. 
Myöhemmin, katolilaisena aikanani sain 
kerran käteeni pienen kimpun pajunkis-
soja, joiden mukaan vihreäksi oli lumise-
na talvena jouduttu kynimään pappilan 
rahapuu.

Ihmisillä oli ennen tapana viedä kirk-
koon koivun ja pajun oksia, jotka pap-
pi vihkivedellä siunasi. Tämä perinne 
juontuu jo pakanuuden ajoilta, mutta 
sulautui helposti osaksi uuden Valkean 
Kristuksen seremonioita. Nämä siunatut 
oksat vietiin sitten kotiin, jossa niillä oli 
joskus myös ikävämpi käyttötapa. Pit-
känäperjantaina niillä piiskattiin lapset, 
ajettiin paha pois.

Pääsiäisyönä palavat vielä monin paikoin 
varsinkin Pohjanmaalla perinteiset pääsi-
äistulet. Kun Kristus oli kuollut, kaikki 
pahat voimat olivat valloillaan ja ne piti 
karkottaa tulella ja savulla. Maailma oli 
paholaisen armoilla, kunnes Kristus nou-
si kuolleista ja aurinkokin pääsiäisaamu-
na uskomusten mukaan tanssi ilosta.

Paaston ja pääsiäisen ajoista 

Tuula Luoma
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KIRKKOON OTETTUJA
Heikki Kaarlo Kalevi Hakamies
Ritva Marjatta Hakamies

KASTETTUJA 
Rion Naziraj
Zed Zandrei Anthony Jonota
Leo Benjamin Mbombo
Max Caesar Vilhelm Wirzenius
Ylva-Li Cecilia Isabel Wirzenius
Josė Ignacio Hernandez Varela 
Felipe Andrės Hernandez Varela
Monika Mikaela Savolainen
Bella Ilona Giovanna Morelli
Christian Mangia Lyaruv
Brianna Manirakiza
Cloud Jyro Mallari 

Alina Goretti Nzama Obama Ayecaba
Ai Amelia Ishida 
Elijah Dusenge Ulmala                          
Lily Rose Portman
Leo Mikael El-Ahmar
Henry Chidera Agianpuye Palamo
Annika Maria Marttinen
Aadesh Nishanthakumar
Alexander Jacob Dooley
Eva Linnea Natasha Hintze
Phung Thien David Trinh
Simeon Ghazwan Zakatiya
Juhani Conrad Mäkinen
Topi Benjamin Turunen
Anh Thy Jasmine Le
Lila Isabella Valentina Gröner

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Anacleta Anita Annie
Eva Marita Airava

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISET

    
SEURAKUNNAN VUOSIKATSAUS 2018

Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakuntaan          
kuului vuoden 2018                     
alussa 4552, 
lopussa 4779 jäsentä.

2017 2018

Kastettuja ............................... 

Kuolleita ................................. 

Kirkkoon liittyi ........................ 

Kirkosta erosi .........................

Ensikomm. pääsi .................... 

Vahv.sakr. sai ..........................

Kirkoll.aviol. vihittiin ..............

Suomen kansal. .....................

Muu kansal. ...........................

88

16

17

23

83

95

20

2316

2236

105

6

21

25

95

75

20

2407

2372
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Pyhä viikko alkaa palmusunnun-
tailla huhtikuun 14. päivänä. 
Klo 11 päämessun yhteydessä on perin-
teinen palmukulkue. Tiistaina 16. huh-
tikuuta ei ole aamumessua, vaan olem-
me kaikki kutsutut osallistumaan klo 18 
krismamessuun, jossa piispamme siunaa 
uudet öljyt, joita käytetään vuoden aika-
na sakramenteissa.

Kiirastorstaina 18. huhtikuuta klo18  
on coena domini, jossa piispa  pesee 12 
henkilön jalat   Kristuksen eleen muistok-
si viimeisen aterian aikana. Sen jälkeen 
voi jäädä kappeliin adoraatioon. Jos 
mahdollista, jatkamme adoraatiota läpi 
yön.

Pitkäperjantaina 19. huhtikuuta on    
klo 9 aamulla tenebrae -rukouspalvelus. 
Meillä tulee olemaan kaksi ristin palvo-
misen viettoa, ensimmäinen klo 12 eng-
lanniksi ja klo 15 suomeksi. Sen lisäksi on 
ristin palvomisen vietto klo 15 Tapanilan 
kirkossa. Klo 11 ja 14 vietetään ristintien 
hartaus.

Pyhänä lauantaina klo 9 on jälleen 
tenebrae -rukouspalvelus kirkossa, klo 
12 ruoan siunaaminen puolaksi ja suo-
meksi, ja klo 22 alkaa juhlallinen pääsi-
äisyön vigilia.

Ignatiaaninen rukouskoulu kokoontuu 
maanantai-iltaisin 18.3. ja 8.4. iltamessun 
jälkeen klo 18.45 kabinetissa ja kappelis-
sa. Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetul-
leita (p. Henrikistä ja p. Mariasta). Huom! 
Tilaisuudet ovat englanninkielisiä. 

A spiritual journey supporting the partici-
pants 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 partici-
pants will learn to let the Word of God res-
onate 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 18.3. 
and 8.4. after Mass from 18.45 to 20.15 at 
Kabinetti and Chapel, open to
parishoniers of both Parishes. 

Guide: Silvia Bertozzi. Welcome!

wwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwww

 PYHÄN VIIKON OHJELMASchool of Ignatian Prayer

LECTIO DIVINA 
Luemme yhdessä Jumalan sanaa mie-
tiskellen ja rukoillen Pyhän Hengen                     
opastuksella.  Kokoonnumme Pyhän 
Henrikin kabinetissa klo 18-19 seuraavina  
torstaipäivinä: 28.3. ja 11.4. 
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita 
(p. Henrikistä ja p. Mariasta).

  TAPAHTUMIA w  UUTISIA w  TAPAHTUMIA w  UUTISIA
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                                   LUKUPIIRI
Kevään viimeiset maanantai-illat ovat
w 11. maaliskuuta: 
         George Orwell: Vuonna 1984
w 23. huhtikuuta HUOM! tiistai: 
         Pär Lagerkvist: Barabbas
w 6. toukokuuta: 
         Eeva Kilpi: Häätanhu

Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät keskuste-
lemaan ja ehdottamaan ensi syksyn kirjoja!

KÖYLIÖN PYHIINVAELLUS

Pyhän Henrikin Kirkkokarille Köyliöön 
tehdään jälleen perinteinen, jo keski-
ajalta periytyvä pyhiinvaellus sunnun-
taina 16. kesäkuuta. Seurakunnan bussi 
lähtee Henrikin kirkolta aamulla klo 9, 
matkalla pysähdytään mennen tullen 
Humppilassa kahvitauolla. Messu Kirkko-
karilla alkaa klo 13, sinne paikalliset kul-
jettavat meidät veneillä, edestakainen 
matka on maksanut 4 euroa. Paikallinen 
Ristolan kyläyhdistys ry hoitaa kuljetuk-
set ja tarjoaa messun jälkeen kuumaa 
kahvia ja herkullisia voileipiä erittäin 
edulliseen hintaan. Yhdistys myös hoitaa 
mm. laiturien ja veneiden kunnostukset 
ja pitää huolta Kirkkokarista muutenkin.
Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta ja 
bussimatkan hinnasta tulevat  myöhem-
min ilmoitustaululle, mutta päivämäärä 
kannattaa merkitä muistiin jo nyt! 

SENIORIT
kokoontuvat joka kuukauden 3. 
tiistai Henrikin katedraalissa, ensin 
messuun klo 14 ja sen jälkeen              
kahville seurakuntasaliin. Kevään 
päivät ovat 19.3, 16.4 ja 21. 5.

KESÄKUUN ALUSSA Siirrytään jälleen kesäkahvitukseen, sunnuntaimessujen jäl-
keen ei ole kahvitarjoilua kuin poikkeustapauksissa, joista ilmoitetaan erikseen. Sen sijaan 
nautitaan leppoisat kahvit keskiviikon iltamessun jälkeen, tämä on jo monivuotinen perinne.  

KATEDRAALIN URKUILLAT
jatkuvat edelleen joka kuukauden 

1. torstai klo 18. 
Siis 7.3, 4.4, 2.5 ja 6.6. 

Tervetuloa, musiikin ystävät!

  TAPAHTUMIA w  UUTISIA w  TAPAHTUMIA w  UUTISIA

Pyhän Henrikin seurakunta järjestää 
kesäleirit 5 – 13 vuotiaille Markkulan 

leirikeskuksessa (lähellä Haminaa) 
10.- 20.6.2019

Leirin hinta lyhyellä leirillä 
10.- 15.6.2019 tai 15. -20.6.2019             

on 160 euroa 
ja koko leirillä 10. – 20.6.2019               

320 euroa

Lisätietoja ja Ilmoittautumiset 
sisar Barbaralle, p. 040 964 4529, 

sisar.barbara@gmail.com

KUTSU KESÄLEIRILLE
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SANCTUS HENRICUKSEN TOIMITUS: Päätoimittaja isä Marco Pasinato toimituksessa lisäksi: 
Heikki Aronpää, Tuula Luoma, Anneli Oula, Meiju Salonen 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

NETTI VAI PAPERI?
Jos haluat seurakuntalehtesi vain nettiversiona etkä välitä paperilehdestä, ilmoitathan pap-
pilaan p. 09637853 tai sähköpostilla henrik@katolinen.fi, niin poistamme sinut paperileh-
den postituslistalta. Tätä mahdollisuutta on kyselty, joten tässä vastaus.

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,  
lehti pyydetään palauttamaan                       
osoitteella: 

SANCTUS HENRICUS,                                     
PYHÄN HENRIKIN AUKIO 1,
00140 HELSINKI

 Onnea, Marja-Leena!
Tahdon koko Pyhän Henrikin katedraali- 
seurakunnan puolesta toivottaa Marja-
-Leena Rautakorvelle paljon onnea 
80-vuotissyntymäpäivän johdosta, joka 
oli tämän vuoden tammikuussa.
Olemme erittäin kiitolliset kaikesta siitä 
vapaaehtoistyöstä, mitä Marja-Leena on 
tehnyt näiden vuosien aikana seurakun-

nassamme. Hän on uskollisesti huolehtinut  mm. ensikommuunion opetuk-
sesta ja senioriryhmän järjestelyistä sekä monista Pyhän Henrikin yhdistyksen 
tehtävistä.
Kannamme Marja-Leenaa rukouksissamme ja toivotamme hänelle                                       
Jumalan siunausta.

isä Marco

Paljon onnea, Marja-Leena!
Rukouksin,
isä Marco


