
1

P
yh

än
 H

en
rik

in
 k

at
ed

ra
al

is
eu

ra
ku

nn
an

 le
ht

i 3
 / 

20
16

Kiitos!



2   3

Rakkaat seurakuntalaiset,
Syksy on alkanut ja kesä päättynyt. 

Toivottavasti olette kaikki voineet levätä 
ja viettää aikaa sukulaistenne tai muiden 
läheistenne kanssa sekä koota voimia.  
Matteuksen evankeliumissa kerrotaan 
viisaista neitsyistä. Vaikka he nukahtivat, 
heillä oli mukana tarpeeksi öljyä lamp-
pujaan varten. Tämä öljy on Pyhä Henki. 
Pyytäkäämme Jumalalta meille kaikille 
uutta henkeä ja voimaa kohdata tämän 
alkavan syksyn vaikeudet, ilot ja haasteet.

Kiitän Jumalaa teidän kanssanne isä 
Marinon vierailusta heinäkuun alussa.  
On aina suuri ilo saada hänet tänne luok-
semme, ja toivomme, että hän voisi ensi 
vuonna tulla jälleen Suomeen. 

Valitettavasti tänä kesänä on koettu 
myös surullisia asioita, kuten Nizzan 
terroristi-isku, Italian maanjäristys ja 
monia muita tapahtumia.

Kesällä kolme miljoona nuorta tapasi 
paavimme Krakovassa Maailman nuor-
tenpäivillä. Tänä Laupeuden riemuvuon-
na nuortenpäivien keskeinen teema oli 
”Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: 
heidät armahdetaan” (Matt. 5:7). Laupe-
us on meidän aikamme lääke, kaikissa 
tapahtumissa.

Paavimme sanoi nuorille Puolassa asi-
oita, joiden uskon voivan auttaa kaikkia 
meitä.  Ensinnäkin hän sanoi, että pelko 
monesti lamauttaa meidät, estää meitä 
menemästä eteenpäin. Yrittäkäämme 
katsoa tätä tulevaa vuotta pelkäämättä, 
ilolla. Vaikka ehkä joudumme kohtamaan 
monia vaikeita tilanteita, sairauksia, 
yksinäisyyttä tai ongelmia, tiedämme, 
että Herra on kanssamme. Toisaalta 
paavimme kehotti meitä myös olemaan 
etsimättä onnellisuutta mukavuuksista tai 

pinnallisesta rauhasta, kuten ”sohvalla 
lojumisesta”. 

Kristus kutsuu kaikkia meitä seuraa-
maan häntä pelottomasti. Eläkäämme 
hänen kanssaan palvellen muita ihmisiä, 
harjoittaen laupeutta ja armahtavaisuut-
ta muita kohtaan. Jumala kutsuu meitä 
panemaan itsemme peliin. Voimme tehdä 
tämän, koska kuten Paavali muistuttaa 
meille ”Kestän kaiken hänen avullaan, 
joka antaa minulle voimaa” (Fil. 4:13).

Tahdon vielä lähettää erityisen terveh-
dyksen kaikille niille seurakuntalaisille, 
jotka ovat vakavasti sairaita, kärsivät 
puutetta tai kokevat ahdistusta tai toi-
vottomuutta. Koko seurakunta rukoilee 
puolestanne, älkää lannistuko!   
Herra on lähellä teitä, erityisellä tavalla.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!

Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Minulla oli tänäkin vuonna tilaisuus 
viettää pari viikkoa Suomessa. Oli ilo 
tavata seurakuntalaisia sunnuntaimes-
sussa ja keskiviikon kirkkokahveilla. 
Lisäksi sain käydä tapaamassa vanhoja 
ystäviä, joitakuita sairaita ja sen tähden 
yhä rakkaampia.

En tietenkään voinut tavata kaikkia, 
kuten esimerkiksi rakkaita ursuliinisi-
saria ja monia muita. 

Tahtoisin ainakin lähettää kaikille 
sydämellisen tervehdykseni seurakun-
talehden kautta.

Vastaanottonne liikuttaa minua aina, ja 
luonanne vietetty aika on osa historiaani 
ja jotain, mitä kannan aina mukanani.

Olen iloinen nähdessäni, että seura-
kunta kasvaa ja kehittyy, ennen kaikkea 
pastoraalityössä nuorten parissa, jotka 
ovat tulevaisuutemme. Teillä on pappeja, 
jotka rakastavat teitä ja palveluvirkaan-
sa. Tukekaa heitä kiintymyksellänne ja 
rukouksellanne.

Rakkain terveisin,
teidän isä Marino

Rakkaat    
Pyhän Henrikin  
seurakuntalaiset

Kokemuksia 
Maailman 
nuortenpäiviltä 
Krakovasta
Osallistuimme Maailman nuorten-

päiville Turun seurakunnan järjestä-
män nuorten ryhmän kanssa. Meitä 
oli 41 jäsentä eri seurakunnista ja 
eri maista. Ryhmässämme oli kol-
me pappia, kaksi diakonia ja sisar. 
Majoituimme Weglowka-nimisessä 
kylässä, joka sijaitsee noin kahden 
tunnin ajomatkan päässä Krakovasta. 
Majoituimme Weglowkan seurakun-
nan vanhassa pappilassa. Seurakun-
nan papit ja sen nuoret toivottivat 
meidät tervetulleiksi ja olivat hyvin 
vieraanvaraisia. Siellä luonamme vie-
raili meille kaikille tuttu isä Wieslaw 
Swiech SCJ. Hän oli hyvin iloinen, 
kun näki tuttuja kasvoja, ja lähetti 
terveisiä kaikille.

Vaikka matkamme kesti vain kaksi 
viikkoa, siihen mahtui hyvin paljon 
kokemuksia. Kävimme monissa eri 
kylissä ja näimme monta hienoa 
kirkkoa. Vaikka säät eivät joka päi-
vä suosineet, silti osasimme naut-
tia ihanista maisemista ja pyhistä 
paikoista. Kävimme muun muassa 
pyhän Johannes Paavali II:n lapsuu-
denkodissa, joka on nykyään museo. 
Mikä museosta jäi eniten mieleen ja 
kosketti, oli pyhän Johannes Paavali 
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II:n anteeksianto. Vaikka hänet yri-
tettiin monesti tappaa, hän silti pystyi 
antamaan vihollisilleen anteeksi. Se 
on meille esimerkkinä anteeksiannon 
tärkeydestä, varsinkin nykypäivänä, 
kun maailmassa on paljon pahuutta 
ja vääryyttä. 

Meidän onneksemme piispamme 
Teemu Sippo SCJ osallistui Maa-
ilman nuortenpäiville, ja saimme 
viettää hänen kanssaan useita messuja 
sekä katekeeseja. Piispa korosti, kuin-
ka tärkeä meidän roolimme on yhteis-
kunnassa. Joudumme hyvin nuorena 
tekemään päätöksiä, jotka johdattavat 
meitä kohti päämääräämme, Kris-
tuksen seuraamista. Jotta voisimme 
olla esimerkillisiä kristittyjä yhteis-
kunnassamme, meidän tulee seurata 

Kristuksen opetuksia rakastamalla ja 
auttamalla lähimmäisiämme.

Matkan kohokohta oli tietenkin 
paavimme Franciscuksen kohtaami-
nen. Vaikka olimme hyvin kaukana 
paavista, pystyimme suurista näy-
töistä seuramaan häntä ja tuntemaan 
hänen läsnäolonsa. Paavin saarnat 
olivat hyvin herättäviä ja selkeitä. 
Paavi rohkaisi nuoria rukoilemaan 
paljon ja pyrkimään teoillamme 
muuttamaan maailmaamme pa-
remmaksi paikaksi. Vaikka kuinka 
pieneksi tai mitättömiksi tunnemme 
tekomme, ne voivat olla hyvin suuria 
ja merkittäviä maailmalle. Paavilla 
on hyvä huumorintaju, sillä hän 
nauratti meitä kertomalla, että me 
pidämme sohvaperunana olemisesta. 

Paavi jatkoi kertomalla, että on hyvin 
helppo olla sohvaperunana ja voimme 
hyvin pitkään juuttua siihen olotilaan, 
mutta elämämme tarkoitus ei ole olla 
sohvaperuna vaan meidän kuuluu 
olla jalkeilla ja teoillamme osoittaa 
maailmalle, että Jeesus Kristus on 
Herramme ja hänen rakkautensa on 
täyttänyt meidän sydämemme ilolla 
ja anteeksiannolla.

Dorcine oli ensimmäistä kertaa 
Maailman nuortenpäivillä. Hän odotti 
matkaa innolla, koska hän halusi 
kokea, miltä tuntuisi rukoilla niin 
monen nuoren kanssa, jotka ovat 
tulleet eri puolilta maailmaa. Tapah-
tuma ylitti Dorcinen odotukset, koska 
hän sai omin silmin todistaa, että me 
emme ole yksin tässä maailmassa ja 
että kaikkien päämäärä oli seurata 
Jeesusta. Dorcinesta tuntui kuin 
kaikkia yhdistäisi vahva side, joka on 
uskomme. Dorcine kertoo matkasta 
jääneen monia hyviä muistoja sekä 
vahvoja opetuksia. Hänen mielestään 
kokemus oli huippu ja hän suosittelee 
sitä kaikille nuorille, sillä se vahvisti 
hänen uskoaan.

Mariam puolestaan oli toista kertaa 
Maailman nuortenpäivillä. Ensim-
mäinen kokemus oli Saksassa, Köl-
nissä, vuonna 2005. Hän oli silloinkin 
Turun seurakunnan järjestämässä 
nuorten ryhmässä. Mariamkin suo-
sittelee Maailman nuortenpäiviä, 
sillä se on ainutlaatuinen kokemus 
elämässämme. On hyvin kaunista 
nähdä niin monen nuoren usko, joka 

kantautuu maailman ääriin saakka. 
Monet matkustavat kaukaisista mais-
ta, jotta voisivat jakaa Jumalan rak-
kautta muiden kanssa. Mariam kertoo 
kokemusten olevan uskoa eheyttäviä 
ja vahvistavia. Jumala on ihmeelli-
nen ja mahtava, ja vaikka Maailman 
nuortenpäiville osallistui lähes kolme 
miljoonaa nuorta, paikkoja ja ruokaa 
riitti kaikille.

Terveisiä Puolasta,
Dorcine Mukarugira ja   
Mariam Dano
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Katolinen kirkko Suomessa vietti tä-
män kesän hiippakuntajuhlaansa Lohjan 
Pyhän Laurin kirkossa ja Stella Marik-
sessa lauantaina 13.8.2016. Tänä vuonna 
messu myös televisioitiin.

Juhlallinen piispanmessu
Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen 

ottamisen juhlapyhän messun lukukap-
paleet olivat Ilmestyskirjasta ja Korint-
tolaiskirjeestä.  Päivän evankeliumi oli 
Luukkaan kertomus Marian ja Elisabetin 
kohtaamisesta. Se on meille tuttu myös 
Terve Maria –rukouksesta. Lapsi hypähti 
Elisabetin kohdussa ja hän täyttyi Py-
hällä Hengellä. Elisabet sanoo: ”Autuas 
sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama 
lupaus on täytyvä!” Tämä evankeliumin 
kohta kertoo myös Marian kiitosvirrestä. 
”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, 
minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani, sillä hän on luonut kat-
seensa vähäiseen palvelijaansa.” 

Piispa Teemu aloitti saarnansa Schu-
bertin keskeneräisestä sinfoniasta. Ihmi-
sen on vaikeaa hahmottaa ja ymmärtää 
keskeneräisyyttä. Niinpä Schubertin 
oppilaan sanotaan säveltäneen sinfonian 
päätösosan.  Siitä ei kuitenkaan ole tullut 
musiikkikirjallisuuden merkkiteosta niin 
kuin mestarin keskeneräisestä. Myös 
maailmastamme puuttuu kokonaisuutta. 
Ihmisen maailma on epätäydellinen. 
Jumala täydentää harmonian maailmaan 
ja myös uskovilleen. Roomalaiskirjeessä 

Paavali kirjoittaa, että koko luomakunta 
huokaa. Luomakunnalla on toivo, että 
se pääsee kerran pois katoavaisuuden 
orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja 
kirkkauteen. Jeesus opetti rukoilemaan: 
Tulkoon Sinun valtakuntasi. Vaikka vielä 
on keskeneräistä, Jumalan rauha tulee 
kerran vallitsemaan.

Piispa Teemun sanoma oli myös, että 
Neitsyt Maria on otettu kokonaan taivaa-
seen. Hänet on jo korotettu autuuteen. 
Lopullinen harmonia on saavutettu. Al-
kuajoista lähtien kristityt ovat uskoneet 
tähän. Esirukouspyyntömme ovat ilma-
usta myös tästä lujasta uskosta. Paavi 
Franciscus sanoo, että Maria varjeli sy-
dämessään laupeutta. Mariassa meillä on 
laupeuden äiti. Maria kuulee pyyntömme 
ja kantaa ne poikansa Jeesuksen hoitoon. 
Elämämme ei pääty pimeyteen, vaan 
johtaa Isän Jumalan luo. Kuten apostoli 
Paavali sanoo, toivomme suuntautuu 
siihen, mitä korvamme eivät ole kuulleet 
ja silmämme nähneet.

Pyhän Laurin kirkko
Pyhän Laurin kirkko on kolmanneksi 

suurin keskiaikainen kivikirkko Suomes-
sa. Sen valmistuminen ajoittuu vuosille 
1470 – 1490 suomalaissyntyisen piispa 
Konrad Bitzin aikana. Kirkko on omis-
tettu Pyhälle Laurentiukselle. Diakoni 
Laurentius kärsi marttyyrikuoleman 
Roomassa keisari Valerianuksen vainos-
sa v. 258. Kahdeksan tukipilaria jakaa 

kirkon kolmeen pitkittäiseen laivaan. 
Holvaukset ovat goottilaisia. Keskilaiva 
on sivulaivoja korkeampi. Piispa Arvid 
Kurjen aikana 1510 – 1522 kirkon sisä-
tilat koristeltiin kalkkimaalauksin, minkä 
johdosta kirkkoa pidetään yhtenä Suo-
men merkittävimmistä kuvakirkoista.

Stella Mariksessa päivän vietto jatkui 
eri puolilta hiippakuntaa saapuneiden 
vanhojen ja uusien tuttujen tapaamisel-
la. Vaikka sadekuurot pyrkivät välillä 
kastelemaan, ei se tunnelmaa latistanut. 
Kaikki saivat lounasta ja se oli makoisaa. 
Ohjelmaa oli useassa pisteessä myös 
lapsille. Päätalon kappelissa saattoi hil-
jentyä kuuntelemaan videolta psalmeja ja 
maininkien murtumista rantakallioihin: 
”Meidän Jumalamme on armollinen. Hän 
säästi silmämme kyyneliltä. Iäti kestää 
hänen armonsa.”

Ursuliinisisaret ovat toimineet 40 
vuotta Suomessa. Esillä oli toiminnasta 
kertova näyttely ja elokuva Pyhästä Ur-
sulasta. Elokuva oli upeasti toteutettu ja 
sanomaltaan hyvin koskettava.

Isä Ryszard Mis SCJ esitelmöi kap-
pelissa laupeuden riemuvuodesta. Ar-

mahtavaisuus ja laupeus on todistus 
Jumalan rakkaudesta. Kirkko näyttää 
haavoittuneelle ihmiskunnalle äidilliset 
rakastavat kasvonsa. Kiittäkäämme Ju-
malaa kirkon laupeudesta ja rakkaudesta. 
Ursuliinisisarten saapuminen maaham-
me ei ollut sattumaa. Sisarten mukana 
tuli myös Herra, joka oli heidät lähettä-
nyt. Ursuliinit ovat ihmisten kanssa ja 
heitä varten. Pyhän Johannes Paavali II:n 
viesti Ursuliineille oli toivomus, että se, 
mikä syntyi Pyhän Ursulan sydämessä, 
jatkuisi heissä! 

Piispa Teemu luki paavi Franciscuksen 
tervehdyksen: ” Lähetän sydämellisen 
tervehdyksen ja apostolisen siunauksen 
sisarkunnan jäsenille ja kaikille, jotka 
heidän kanssaan tekevät yhteistyötä.” 
Myös piispa lausui hiippakunnan puo-
lesta kiitokset 40 vuoden työstä lasten 
ja nuorten hyväksi.

Päivän lopuksi kävelimme kulkueena 
Neitsyt Marian patsaalle, jossa piispa toi-
mitti loppusiunauksen ja hyvän kotimat-
kan toivotuksen. Sadekin oli lakannut.

  ◆◆◆  Heikki Aronpää

Hiippakuntajuhla
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Ensimmäiset ursuliinisisaret saapuivat 
Suomeen piispa Paul Verschurenin kut-
sumina ja asettuivat Jyväskylään Pyhän 
Olavin seurakuntaan. Uuden sisarkunnan 
tulon tarkoituksena oli kotimaahan pa-
laavien hollantilaisten Jeesuksen Pyhän 
Sydämen sisarten työn jatkaminen.

Ursuliinien Suomeen tulon historia 
osoittaa, että mikään ei ole sattumaa. 
Kaikki on lähtöisin Jumalalta ja kaikessa 
näkyy hänen tahtonsa, huolenpitonsa ja 
tarkoituksensa.

Ursuliinien historia Suomessa alkaa 
vuodesta 1909, jolloin Pietarissa lukiota ja 
tyttöjen sisäoppilaitosta johtava äiti Ursula 
Ledochowska päätti laajentaa apostolisen 
ja kasvatuksellisen toimintansa Suomeen. 
Suomenlahden rannalle, Karjalan kan-
nakselle, hän perusti lukiolaisia varten 
lomanviettopaikan ja antoi sille nimeksi 
Merentähti. Pian siellä käynnistettiin 

kymnaasi, joka oli toiminnassa koko kou-
luvuoden ajan.

”Joka tilanteessa äiti Ursula osasi lukea 
ajan merkit, jotta hän voisi paremmin 
palvella Jumalaa ja lähimmäisiään. Hän 
tiesi, että uskovalle ihmiselle pieninkin 
tapahtuma on tilaisuus toteuttaa Juma-
lan suunnitelmaa. Hän teki tavallisesta 
erityistä, arkisesta ajatonta ja maallisesta 
pyhää.” 

Merentähdessä sai alkunsa ursuliinien 
yhteistyö Pyhän Sydämen veljeskunnan 
pappien kanssa, kun vuonna 1909 äiti 
Ursula kääntyi veljeskunnan perustajan 
isä Dehonin puoleen pyytäen pappeja 
pastoraalityöhön sisarten, oppilaiden ja 
Suomen kansan keskuuteen.

Merentähdestä tuli tärkeä työkohde 
myös Adolf Carlingille hänen ensim-
mäisinä pappisvuosinaan. Siellä jatkui 
hänen ja äiti Ursulan yhteistyö, joka oli jo 

alkanut Carlingin opiskellessa Roomassa. 
Äiti Ursulan aloitteesta Carling osallistui 
ensimmäisen suomenkielisen rukouskirjan 
suomentamiseen. Merentähdessä Car-
lingilla oli ilo käyttää suomentamaansa 
rukouskirjaa, joka julkaistiin Roomassa 
äiti Ursulan siskon Maria Teresan tuella. 
Äiti Ursulan kerrotaan jakaneen rukous-
kirjoja paikkakuntalaisille Merentähden 
kappelissa. Siellä koulutytöt yhdessä ky-
läläisten kanssa harjoittelivat äiti Ursulan 
ja nähtävästi myös Carlingin suomentamia 
liturgisia hymnejä ja Marian lauluja. 

Merentähden tarina päättyi liian lyhy-
een. Ensimmäisen maailmansodan sytyt-
tyä äiti Ursula karkotettiin koko Venäjän 
alueelta. Merentähden myynnin jälkeen 
(v. 1926) Carling kirjoitti: ”Poissa on 
nyt rantahietikolta pyhän Marian patsas, 
poissa kappeli, poissa alttari ja eukaristi-
nen Jeesus. Mutta meille kuiskaa salainen 
ääni: ´Minä tulen vielä takaisin. Minä 
tahdon Meren Tähtenä olla Suomenlahden 
purjehtijoiden tienviitta.`” 

Carlingin ennustus toteutui noin 50 
vuotta myöhemmin, kun piispa Paul 
Verschuren alkoi etsiä uutta sisarkuntaa 
jatkamaan Hollantiin väistyvän Pyhän 
Sydämen sisarkunnan kasvatus- ja pas-
toraalityötä. Isä Laurentius Holtzerilta 
piispa kuuli äiti Ursulan kasvatustyöstä 
ja ekumeenisesta toiminnasta paikkakun-
talaisten keskuudessa Merentähdessä. 
Ennen tätä Puolasta oli jo ehtinyt tulla 
kirje, jossa pyydettiin tietoja äiti Ursula 
Ledochowskan toiminnasta Suomessa 
hänen autuaaksi julistamisensa prosessin 
vuoksi. 

Myöhemmin piispa Paul tapasi ursuliini-
en ylisisar Andrzeja Gorskan, jonka kanssa 
hän keskusteli sisarten Suomeen paluun 

mahdollisuudesta. Pian äiti Andrzeja sai 
myös hollantilaisten sisarten ylisisarelta 
kirjallisen pyynnön ottaa vastaan tehtävä, 
josta tämän sisarkunta oli luopumassa.

Vuonna 1976 elokuun 26. päivänä 
Suomeen saapuivat ensimmäiset ursulii-
nisisaret, sisar Urszula Kozlowska ja sisar 
Maria Grzesiuk äiti Andrzeja Gorskan 
seurassa. 

Kiitollisin mielin vietimme Suomeen 
tulemisen 40-vuotisjuhlaa hiippakunnan 
juhlan yhteydessä Stella Mariksessa 
13.8.2016 ja seuraavana päivänä Jyväs-
kylän seurakunnassa piispamme Teemun, 
papiston, sisarten, Puolasta ja Italiasta 
tulevien ursuliinisisarten ja hiippakunta-
laisten kanssa. Kiitämme kaikkia, jotka 
näinä vuosina ovat tukeneet meitä osoit-
taen luottamusta, anteliaisuutta ja ymmär-
täväisyyttä. 

Kiitämme avoimesta ja sydämellisestä 
vastaanotosta. Tästä maasta ja katolisesta 
kirkosta Suomessa olemme löytäneet 
paikan, josta on tullut meille rakas koti.                                                                                    
  

 ◆◆◆  sisar Renata Glucha SJK

Lähteet: 
1. Johannes Paavali II: saarna   
    18.5.2003.
2. Kalevi Vuorela: 
    Monsignore Adolf Carling, Studium  
   Catholicum, Hki 1993.    
3. Uskon Sanoma s. 76/1935    

(Kuva: Heikki Paavisto)                                            

40 vuotta ursuliinisisarten 
Suomeen tulosta
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU   tiistai, torstai                 07.30
ILTAMESSU       maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai 18.00

KESKIVIIKKO ruusukkorukous                 17.30
PERJANTAI    adoraatio                  17.30
LAUANTAI      vesper                  17.40

Riemuvuoden aikana jokaisen iltamessun jälkeen Jumalan laupeuden 
ruusukko. Rippitilaisuus ennen iltamessua 17.30. Tilaisuus ripittäytymiseen 
myös sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!

TI  13.9     pyhä Johannes Khrysostomos, piispa ja  
  kirkonopettaja, mp
KE 14.9     Pyhän ristin ylentäminen, juhla
TO 15.9    Jeesuksen äidin tuskat, mp
PE  16.9     pyhät Cornelius, paavi ja Cyprianus,  
   piispa, marttyyrit, mp
LA  17.9     pyhä Roberto Bellarmino, piispa ja  
   kirkonopettaja
SU 18.9     KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI
                        09.30   missa latina
                        11.00   päämessu
                        12.30   messu ruotsiksi
                        15.00   messu Porvoossa
                        18.00   iltamessu
MA 19.9     pyhä Januarius, piispa ja marttyyri
TI   20.9     pyhät Andreas Kim Taegon, pappi ja  
   Paul Chong Hasang
                   seuralaisineen, marttyyrit 
KE  21.9     pyhä apostoli ja evankelista Matteus,  
    juhla 
PE 25 .9     pyhä Pio Pietrelcinalainen, pappi, mp 
LA  24.9     kaikki Pohjolan pyhät, mp
SU 25.9     KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI 
                         09.30    messu englanniksi
                         11.00    päämessu
                         11.15    messu Tapanilassa 
                         12.30    messu italiaksi
                         16.00    ukrainalainen messu
                         18.00    iltamessu
MA 26.9     pyhät Kosmas ja Damianos , marttyyrit 
TI   27.9     pyhä Vincent de Paul, pappi, mp 
KE  28.9     pyhä Venceslaus, marttyyri tai pyhä  
    Lorenzo Ruiz seuralaisineen,marttyyrit 
TO  29.9     pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja  
    Rafael, juhla 
PE  30.9     pyhä Hieronymus, pappi ja   
    kirkonopettaja, mp 
LA  1.10     pyhä Jeesus-lapsen Teresa, neitsyt ja  
   kirkonopettaja, mp

SU  2.10     KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI 
                         09.30    messu englanniksi 
                         11.00    päämessu 
                         13.00    gregoriaaninen messu 
                         16.30    messu espanjaksi 
                         18.00    iltamessu
TI    4.10      pyhä Franciscus Assisilainen, mp 
TO   6.10     pyhä Bruno, pappi 
PE   7.10     pyhä Birgitta, sääntökuntalainen,   
    Ruotsin ja Euroopan suojelija, juhla
LA   8.10     Ruusukkorukouksen Neitsyt Maria, mp
SU  9.10     KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI 
                         09.30    messu  englanniksi 
                         11.00    päämessu 
                         11.15    messu Tapanilassa 
                         12.30    perhemessu 
                         18.00    iltamessu
TI  11.10     pyhä Johannes XXIII, paavi 
PE 14.10    pyhä Callixtus I, paavi ja marttyyri 
LA  15.10    pyhä Jeesuksen Teresa, neitsyt ja   
    kirkonopettaja, mp
SU 16.10    KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI   
    ( lähetyssunnuntai )
                         09.30    missa latina 
                         11.00    päämessu 
                         12.30    messu ruotsiksi 
                         14.00    messu portugaliksi 
                         15.00    messu Porvoossa 
                         18.00    iltamessu 
Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.
MA 17.10    pyhä Ignatios Antiokialainen, piispa ja   
    marttyyri, mp 
TI   18.10    pyhä evankelista Luukas, juhla 
KE  19.10   pyhät Jean de Brebeuf ja Isaac   
    Jogues, papit seuralaisineen, 
                   marttyyrit, tai pyhä Ristin Paavali,pappi 
LA  22.10    pyhä Johannes Paavali II, paavi

SU 23.10    KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI 
                         09.30    messu englanniksi 
                         11.00   päämessu 
                         11.15    messu Tapanilassa 
                         12.30    messu italiaksi 
                         14.00    messu arameaksi 
                          18.00   iltamessu
MA 24.10    pyhä Antonio Maria Claret, piispa 
PE 28.10     pyhät apostolit Simon ja Juudas, juhla
SU 30.10     KIRKKOVUODEN 31. SUNNUNTAI 
                          09.30     messu englanniksi 
                          11.00     päämessu
                          16.00     messu tagalogiksi
                          18.00     iltamessu
TO  3.11   pyhä Martino de Porres,   
 sääntökuntalainen 
PE  4.11   pyhä Carlo Borromeo, piispa, mp
LA   5.11   KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN  
  USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ, 
                          Vainajien päivä 
                          11.00    juhlallinen messu  
        poisnukkuneiden puolesta 
                          13.00    rukoushetki    
         hautausmaalla
                          18.00     iltamessu
SU  6.11     KAIKKIEN PYHIEN JUHLA   
    -PYHÄINPÄIVÄ, juhlapyhä 
                          09.30      messu englanniksi 
                          11.00      päämessu 
                          11.15      messu Tapanilassa 
                          13.00      gregoriaaninen messu 
                          16.30      messu espanjaksi
                          18.00      iltamessu
KE   9.11    Lateraanikirkon vihkiminen, juhla 
TO 10.11     pyhä Leo Suuri, paavi ja   
    kirkonopettaja, mp 
PE 11.11     pyhä Martinus, piispa, mp 
LA   2.11     pyhä Josafat, piispa ja marttyyri, mp
SU 13.11     KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI 
                           09.30       messu englanniksi 
                           11.00       päämessu 
                           12.30       perhemessu 
                           18.00      iltamessu 
    Pyhän Isän päivä. Kolehti kerätään  
    Pyhän Istuimen hyväksi.
TI   15.11    pyhä Albertus Magnus, piispa ja  
    kirkonopettaja 
KE 16.11     Skotlannin pyhä Margareta tai pyhä  
    Gertrud, neitsyt 
TO 17.11     Unkarin pyhä Elisabet,   
    sääntökuntalainen, mp 
PE 18.11     pyhien Pietarin ja Paavalin basilikojen  
    vihkiminen

SU 20.11    KRISTUS, KAIKKEUDEN    
       KUNINGAS, juhlapyhä
                            09.30      missa latina 
                            11.00      päämessu 
                            11.15      messu Tapanilassa 
                            12.30      messu  ruotsiksi 
                            15.00      messu Porvoossa 
                            18.00      iltamessu
MA 21.11    autuaan Neitsyt Marian temppelissä   
       käynti, mp 
TI  22.11     pyhä Cecilia, neitsyt ja marttyyri, mp 
KE 23.11     pyhä Clemens I, paavi ja marttyyri tai 
                   pyhä Columbanus, apotti 
TO  24.11   pyhä Andreas Dung-Lac, pappi   
    seuralaisineen, marttyyrit, mp 
PE   25.11  pyhä Katariina Aleksandrialainen,   
    neitsyt ja marttyyri tai 
                   autuas Niels Steensen, piispa
SU  26.11   ADVENTIN 1. SUNNUNTAI 
                             09.30    messu englanniksi 
                             11.00    päämessu 
                             12.30    messu italiaksi
                             16.00    ukrainalainen messu
                             18.00    iltamessu
KE  30.11   pyhä apostoli Andreas, juhla 
LA    3.12    pyhä Francisco Xavier, pappi, mp
SU   4.12    ADVENTIN 2. SUNNUNTAI 
                            09.30      messu englanniksi 
                            11.00      päämessu
                            11.15      messu Tapanilassa 
                            13.00      gregoriaaninen messu 
                            16.30      messu espanjaksi 
                            18.00      iltamessu
TI     6.12   SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ,    
   100-VUOTISJUHLA
                           11.00       juhlamessu, kirkkokahvit
KE   7.12    pyhä Ambrosius, piispa ja    
    kirkonopettaja, mp 
TO   8.12    autuaan Neitsyt Marian perisynnitön   
    sikiäminen, juhlapyhä 
PE   9.12    pyhä Juan Diego Cuauhtlatoatzin
SU 10.12    ADVENTIN 3. SUNNUNTAI 
                            09.30     messu englanniksi 
                            11.00     päämessu 
                            12.30     perhemessu 
                            18.00     iltamessu
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 KOTEIHIN  ja KIRKKOIHIN 
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit

Seimet, pinssit
adventtikalenterit, kynttilät, kyntteliköt

 LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI
 

TRIMEERI OY
Eerikink.12 00100 Helsinki

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

Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

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

00520 HELSINKI

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM

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

SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 03.09.2016
KASTETTUJA 
Matilda Isabelle Brita Marttinen
Amy Maria Ant-Wuorinen
Sandra Chioma Chukwukelo
Tiia Janika Pirhonen
Gia Uy John Pham
Justin Leo Kamau Mwathe
Louise Amara Bridgette Llena
Gabriella Helene Johanna Niinikoski
Senni Simone Kopsala
Victoria Oluebube Ufele
Faustina Somto Ufele
Sylvia Ifeoma Ufele
Atlas Vinh Atticus Nikolas Gävert
Chizaramekpere Hilda Zeowa
Diara Mariyathas
Sofia Clara Kangas
Olivia Rus
Dai Hoi Nguyen
Dai Phuc Nguyen
Gia Bao Tommy Dang
Tina Tuyet Thi Dang
Tuyet Chi Gigi Dang
Gia Thanh Tony Dang
Jeffrey Uchechukwu Uche
Oluchi Lisa Ezeofor
Sofia Eivor Johanna Lund
Thai Son Phung
Katri ina Isabel la Saimi Oksanen 
Monteros
Rafael Dieringer
Shiloh Margarette Kunnari
Audrey Filipina Khloe Pacil
Aiden Serato
Lucas Gabriel El-Ahmar
Eemeli Johannes Sysimetsä
Emilia Mariana Aurora Himberg
Diya Saviour
Mia Alexandra Teronen
Aaron Jussi Frances Simola

Sofia Faith Aguillon
Henrik Rosario Ilmari Virtanen
France William Rodriguez
Arne Antun Bergman

ENSIKOMMUUNION SAANEITA
Joni Einari Andersin

VAHVISTETTUJA
Uyen Quach
Joni Einari Andersin
Emma Atarah
Markus Akanzo Atarah
Jillian Johannes Banting
Leinard Alie Dela Cruz
Angela Ingabire
Alex Isomäki
Mary Ryfia Kristi Joseph
Topias Laine
Roberto Le Gall Fau
Krista Lisa Awel Lehtinen
Viivi Losio
Emma Mazzoni
Aino Messo
Barnerd Nerd
Nadine Ngabire
Ha Nguyen
Joan Nyagin Orad Nykonga
Verne Reikko
Milla Sorsimo
Achin Ukelo
Clemence Uwamahoro
Princesse Uwase
Emmanuel Azupardo Veloso
Oliver Vistal
Andreas Arturo Wadenström
Antonius Wardoyo
Katrina Welsh
Emil Zghaib

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Johan Christian Rosqvist ja Maarit 
Hannele Huhtanen
Ciaran Patrick Cahill ja Anna Maria 
Marttinen
Robin Alexander Landsdorff ja Anne 
Elisabet Honkasalo
Antti Jalmari Säynäslahti ja Marie Samira 
Ateek
Pasi Petteri Lahtinen ja Maria Veronika 
Acs
Gian Andrea Dho ja Mirkka Riitta Karoliina 
Kesti-Helia
Albert Chukwuma Junior Adaba ja Heidi 
Maria Hemming
Mika Jyri Juhani Järvinen ja Outi Virve 
Merviä
Karo Kamu Juhana Kortetmäki ja Noemi 
Asiema Kumisenge
Dai Hoi Andrea Nguyen ja Thi Nga Lucia 
Le
Yves Cyineza Toto ja Josee Murekatete
Marco Antoniazzi ja Laura Cardellini
Jason William Petrucci ja Laura Maria 
Katarina Petrucci
Antonio Piccard i  ja  Anna-Mar ia 
Ruokonen
Arnaud Pierre Clement Petit ja Kiira 
Katariina Kauranen
Antti Jyri Juhani Gorski ja Helen Katarin 
Sandell
Vinh Quang Le ja Khanh Thuy Tien Le
Phi Long Phung ja Kien Dinh Thi

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Anders Hans Henning Wichmann
Irene Dagmar Theresa Näsman
Carlo Otto Rudolf Casagrande
Silvana Sousa de Almeida Silva

KATEKEESI AIKUISILLE
Tiistaina 13. syyskuuta alkaa Vantaalla 

Neokatekumenaalisen tien järjestämä kate-
keesi aikuisille. Katekeesit pidetään tiistaisin 
ja torstaisin klo 19.00 alkaen osoitteessa Silk-
kitie 1, Vantaa, ja ne on tarkoitettu nuorille 
ja aikuisille. Lisätietoja isä Marcolta, 050 
5377775. Tervetuloa!

ENSIKOMMUUNIO JA 
VAHVISTUSOPETUS

Lauantaina 17. syyskuuta klo 11.00 alkaa 
tämän vuoden vahvistusopetus. Siihen ovat 
kutsutut kaikki 13-14 -vuotiaat nuoret seura-
kunnastamme. Lauantaina 8. lokakuuta klo 
10.00 alkaa ensikommuunio-opetus. Kaikki 
vuonna 2007 syntyneet lapset ovat kutsutut 
osallistumaan. Molemmat opetukset pidetään 
Henrikin seurakuntasalissa. Lisätietoja saa 
sisar Eugenialta, 050 5747251, tai isä Mar-
colta, 050 5377775. Tervetuloa!
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

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

LASTEN KERHO KUUKAUSITTAIN 
4-6-vuotiaat  lapset ovat tervetulleita joka kuukauden toinen sunnuntai kello 10.30-13.00 

lasten kerhoon leikkimään, askartelemaan ja rukoilemaan yhdessä
Pyhän Marian lastentarhan tiloihin, 
seurakuntasalin alakertaan, 
 Puistokatu 1 A  

URKUKONSERTIT
jatkuvat katedraalissa aina kuukauden 1. 
torstaina klo 18. Pääsy on vapaa, ohjelma 
maksaa viisi euroa. Päivät ovat 1.9, 6.10, 
3.11 ja 1.12. Tervetuloa, kaikki urkumusiikin 
ystävät! 

HENRIKIN SENIORIT
Jatkavat yhdessäoloaan joka kuukauden 3. 
tiistaina. Päivä alkaa messulla klo 14, min-
kä jälkeen yhdessäoloa seurakuntasalissa. 
Syyskauden päivät ovat 20.9, 18.10,15.11 
ja 20.12.

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa klo 18 
syyskauden aikana maanantaisin. 
15.9     Heidi Köngäs: Hertta. 
           HUOM! POIKKEAVA PÄIVÄ! 
10.10  Olga Tokarczuk: Alku ja muut ajat.
7.11  Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä.
19.12  Kirjavalinta vielä auki.

JOHDANTOKURSSI
katolisuudesta kiinnostuneille ja kirkkoon 
liittymistä suunnitteleville alkaa maanantaina 
5.9 klo 18.30-18.30 Henrikin seurakuntasa-
lissa ja jatkuu joka toinen maanantai ensi 
vuoden toukokuuhun saakka. Ohjelma:
5.9    Johdanto kurssiin. Isä Marco Pasinato
19.9  Pyhä Kolminaisuus. 
         Isä Raimo Goyarrola
3.10  Jeesus Kristus. 
         Veli Gabriel Salmela OP
17.10  Kirkko. Isä Manuel Prado 
31.10  Kasteen sakramentti. 
           Isä Rafal Czernia SCJ 
14.11  Raamattu, traditio ja opetusvirka.    
           Piispa Teemu Sippo SCJ 
28.11  Vahvistuksen sakramentti. 
           Isä Federico Spanó
12.12   Eukaristia. Isä Tri
Tässä on hyvä tilaisuus myös “vanhoille” 
katolilaisille päivittää uskoaan ja tietojaan, 
sillä illat ovat toki avoinna myös heille. 

Tarjolla on myös runsaasti katolisia kirjoja 
hankittavaksi omaan kirjahyllyyn! 
SEURAKUNTARETRETTI

Isä Marco Pasinato pitää seurakuntaretretin 
lauantaina 29.10 Henrikin seurakuntasalissa. 
Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin ilmoi-
tustaululle ja Fidekseen. Päivän voi merkitä 
muistiin jo nyt! 

FRANSISKAANI-
MAALLIKOT

tarjoavat kaikille kiinnostuneille mielenkiin-
toisia esitelmiä kaikille avoimissa illoissaan 
Marian seurakuntasalissa joka kuukauden 
toinen tiistai klo 16-18, minkä jälkeen on 
mahdollisuus osallistua iltamessuun. Syksyn 
ohjelma:
13.9      Johannes Rein kertoo keskiajan 
hurskaus- ja hartauselämästä. 
11.10    Silvia Bertozzi ja vihkiytyneiden 
neitsyiden sääty 
8.11      Fransiskaanien toiminta ja spiritu-
aliteetti Itämeren alueella. Jarno Tarkoma 
OFS 
13.12    Ryhmän moderaattori, isä Oscar, 
kertoo pyhästä Luciasta.
Fransiskaanimaallikoiden hiljentymispäivä 
on lauantaina 22.10. Päivän aiheena on Ilo, 
johdattelijana isä Oscar. Tarkemmat tiedot 
tulevat myöhemmin ilmoitustaululle ja 
Fidekseen. 

HATTULAN VAELLUS
lauantaina 17.9. vietetään jälleen katolista 
Pyhän ristin kantamisen ja kunnioittamisen 
juhlaa Hattulan vanhassa kivikirkossa. Matka 
alkaa messulla katedraalissa klo 9.30, minkä 
jälkeen bussi lähtee kirkon edestä kohti Hat-
tulaa. Mukaan voi tulla myös Marian kirkon 
kulmalla olevalta bussipysäkiltä. Matka mak-
saa 25 euroa ja se maksetaan bussissa. 
Hartaus Hattulassa alkaa klo 12.30. Sen 
jälkeen paikallinen luterilainen seurakunta 
tarjoaa kahvit. Helsingissä olemme jälleen 

klo 15 jälkeen. 
Ilmoittautuminen Henrikin pappilaan  
p.   09-637853.

PATSAIDEN REMONTTI
Kuten monet ovat huomanneet, kirkkom-

me julkisivun patsaat ovat poissa. Olemme 
aloittaneet restaurointityön, joka kestänee 
lokakuun loppuun. Remonttia voi tukea 
lahjoituksin remonttitilille FI 121745 3000 
0929 59, viite 2008. Kiitos! 

TAPANILAN MESSUN 
UUSI AIKATAULU

Messu Tapanilassa alkaa jälleen sunnun-
taina 11. syyskuuta. Tästä syksystä lähtien 
messu ei ala enää klo 11.00 vaan klo 11.15! 
Varmistakaa päivämäärät messukalenteris-
ta, koska valitettavasti messu ei ole aina 
kuukauden toisena ja neljäntenä viikkona, 
vaan joskus  ensimmäisenä ja kolmantena. 
Tervetuloa!

ITÄISEN RIITUKSEN 
UKRAINANKIELINEN 

MESSU
Syyskuusta lähtien kuukauden neljäntenä 

sunnuntaina klo 16.00 vietetään Henrikissä 
itäisen riituksen ukrainankielinen messu.
NUORTEN LECTIO DIVINA

Sunnuntaina 11. syyskuuta lähtien aloi-
tetaan jälleen nuorille aikuisille tarkoitettu 
lectio divina joka kuukauden toisena sun-
nuntaina. Tilaisuus alkaa klo 15.30 seura-
kuntasalissa ja päättyy vesper-rukoukseen 

sunnuntain adoraation yhteydessä kirkossa. 
Sen jälkeen pientä purtavaa seurakuntasalis-
sa. Tervetuloa!

PAPPISVIHKIMYS
Lauantaina 15. lokakuuta klo 11.00 Py-

hän Marian kirkossa vihitään papeiksi Jean 
Claude Kabeza ja Leonard Wobilla Shwei, 
jotka vihittiin keväällä diakoneiksi Henri-
kissä. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita 
osallistumaan.
DIAKONIKSI VIHKIMINEN

Seminaarilainen Edwin Gonzalez vihitään 
diakoniksi lauantaina 19. marraskuuta Ou-
lussa. Olemme kaikki kutsutut rukoilemaan 
hänen puolestaan.

Luemme yhdessä Jumalan sanaa 
mietiskellen ja rukoillen Pyhän 
Hengen opastuksella.  Kokoon-
numme Pyhän Henrikin kabinetissa 
klo 18-19 seuraavina torstaipäi-
vinä: 22.09., 20.10., 24.11. ja 
15.12.  Kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita (p. Henrikistä ja 
p. Mariasta)

Järjestää: 
Silvia Bertozzi, ocv.

Lectio Divina
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Joukkokirje

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, 
lehti pyydetään palauttamaan osoitteella: 

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

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

Kansa koolla Pyhän Laurin kirkossa hiippakuntajuhlassa


