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Rakkaat seurakuntalaiset!
Tänä syksynä meillä on ollut suuri ilo saada
seurakuntaamme kaksi uutta pappia. Isä Juan saapui
lokakuun alussa Espanjasta ja isä Federico vihittiin
papiksi kirkossamme lokakuun lopussa. Nämä tapahtumat
rohkaisevat meitä kaikkia ja antavat mahdollisuuden
huomata Jumalan rakkauden merkkejä elämässämme.
Jouluyönä kuulemme jälleen kerran ikivanhan
ja samalla aina tuoreen ilosanoman: “Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä” (Luuk. 2: 11-12).
Merkki, jonka enkelit ilmoittivat paimenille, ei ollut
mitenkään ihmeellinen tai hämmästyttävä: vain lapsi, joka
kaikkien muiden lasten tapaan tarvitsee huolenpitoa ja apua.
Jumalan rakkauden merkki on lapsi köyhyydessään ja avun
tarpeessa. Vain sydämellään paimenet voivat nähdä, että
tämä sama lapsi on profeetta Jesajan ennustuksen täyttymys:
“Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän
kantaa valtaa harteillaan” (Jes. 9:5). Tämä sama merkki
on annettu meillekin, ja enkeli kutsuu meitäkin lähestymään
Jumalaa sydämen yksinkertaisuudella.
Jumalan rakkauden merkki on juuri tämä lapsi,
joka ilmaisee, kuinka Jumala tekee itsensä pieneksi meidän
tähtemme. Näin Jumala hallitsee. Hän itse anoo meidän
rakkauttamme. Jumala tekee itsensä pieneksi, jotta me
voisimme saavuttaa hänet. On kolme eri tapaa suhtautua
Jumalaan. Paholainen on yrittänyt korvata Jumalaa ja
epäonnistunut. Monesti ilman uskoa yritämme saavuttaa
Jumalan ajatustemme avulla, inhimillisellä tavalla. Ainoa

tie, joka johtaa suoraan Jumalan luo, on sama,
jonka hän itse valitsi saavuttaakseen meidät: nöyryyden tie. Todellinen rakkaus osaa nöyrtyä rakastetun
takia.
Koko uskomme voidaan tiivistää käskyyn: ”Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja
mielestäsi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Joulun
salaisuudessa voimme Jeesus-lapsen köyhyyden ja
avuntarpeen kautta oppia rakastamaan köyhiä, heikkoja,
kaikkia niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat meitä. Samalla
voimme rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, koko
sielustamme ja mielestämme, koska Hän ei ole enää
kaukana, ei ole enää tuntematon, ei ole enää saavuttamaton
sydämellemme. Hänestä on tullut läheisemme, veljemme.
Joulun todellinen lahja on Kristus, joka lahjoittaa
itsensä meille. Jouluna jaetaan lahjoja muistaen Jumalaa,
joka antoi meille suurimman lahjan, jonka saatoimme
saada: itsensä Pojassaan. Siksi tahtoisin kehottaa kaikkia
meitä antamaan muiden asioiden lisäksi todellisen lahjan
toinen toisillemme: lahjoittakaamme jotakin itsestämme
muille! Esimerkiksi aikaamme. Antakaamme aikaamme
Jumalalle ja muille ihmisille. Vain lahjoittamalla jotakin
itsestämme syntyy todellinen ilo, syntyy juhla, vain näin
ahdistus ja suru murretaan.
Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta!
Rukoilkaa puolestani.
isä Marco
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Uusi pappimme, isä Federico Spanò
Lauantaina 25.10. vietettiin pyhän
Henrikin seurakunnassa suurta juhlaa. Diakoni Federico vihittiin papiksi. Kirkko oli täynnä ihmisiä.
Paikalla oli oman seurakuntamme
väkeä sekä sukulaisia ja ystäviä isä
Federicon kotikaupungista Roomasta. Vihkimisen toimitti piispamme
Teemu, ja vihkimismessuun osallistui lisäksi viitisentoista pappia. Musiikkiohjelma oli urkumusiikkia,
seurakuntamme pienen puolivirallisen kuoron laulua ja Neokatekumenaalisen tien lauluja. Nämä yhdessä
olivat mukava yhdistelmä, joka loi
välittömän tunnelman.
Messun lopuksi saimme suudella
vastavihityn papin käsiä. Isä Marco
selitti ensin juhlaväelle tämän kauniin eleen merkityksen. Papin kädet
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on voideltu krismalla merkiksi siitä
sisäisestä muutoksesta, joka vihkimisen seurauksena on tapahtunut.
Näillä käsillä pappi tulee toimittamaan Kristuksen antamaa tehtävää
pyhittää ehtoollisleipä ja viini ja jakaa sakramentteja. Käsien suuteleminen ei ole papin palvomista vaan
kunnioituksen osoitus pappeudelle
ja Herrallemme Jeesukselle Kristukselle.
Messun jälkeen oli seurakuntasaliin
katettu hienot tarjoilut isä Federicon
kunniaksi. Tuore pappimme piti kauniin tervetuliaispuheen, joka kuvasti
hyvin hänen mutkatonta luonnettaan. Maljaa nostaessaan hän lausui
ylistyksen Jumalalle.
Olemme iloisia, että saimme olla
mukana Federicon pappisvihkimyk-

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sanaa mietiskellen ja rukoillen
Pyhän Hengen opastuksella.
Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa klo 18-19
tiistaina 09.12. sekä seuraavina torstaipäivinä: 22.1., 26.2.,
26.03., 23.4. ja 21.5.
Kaikki seurakuntalaiset ovat
tervetulleita
(p. Henrikistä ja p. Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

sessä. Isä Federico on monet kerrat
ollut meille avuksi, kun olemme
tarvinneet neuvoja erilaisissa elämäntilanteissa. Isä Federico on aina
puhunut meille uskosta iloisesti
ja rohkaisevasti. Kun hän vielä oli
seminaarissa, hän teki meihin vaikutuksen suomen kielen taidollaan.
Toivomme, että saamme pitää hänet
vielä pitkään seurakunnassamme.
Älkäämme unohtako rukoilla isä
Federicon ja kaikkien pappiemme
puolesta.
◆◆◆ Miira ja Antti Kuhlberg
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TERVETULOA, ISÄ JUAN!
ja menin pappisseminaariin Burgosin arkkihiippakuntaan lähelle synnyinseutuani.
Filosofian ja teologian opintojen jälkeen
minut vihittiin papiksi vuonna 2011. Olen
hiippakuntapappi.
MIKSI TULIT SUOMEEN? MITÄ TARKOITTAA KÄSITE FIDEI DONUMLAHJA?
Syy Suomeen saapumiseeni on ennen kaikkea Jumalan johdatus ja siihen liittyy henkilökohtainen, konkreettinen kiinnostus. Kolme asiaa Pohjois-Euroopassa on herättänyt
kiinnostukseni: ensinnäkin se, että katolinen
kirkko on täällä vähemmistökirkko. Toiseksi minua kiinnostaa rinnakkain eläminen,
yhteistyö muiden kristillisten yhteisöjen
kanssa.
Kolmas syy on yhteinen suurimmalle osalle
Euroopan maita - kristillisyyden väheneminen yhteiskunnassa.
Tieto piispa Teemun nimittämästä uudesta
papista herätti seurakuntalaisissa suurta uteliaisuutta. Sanctukseen saatiin haastattelu,
muutaman käännösmutkan kautta tosin, sillä uusi isä puhuu toistaiseksi vain espanjaa.
Hän on kyllä jo aloittanut suomen kielen
opiskelun.
KUKA OLET, MISTÄ TULET?
Olen Juan Mariano de Lucio Delgado Bilbaosta Espanjasta. Olen kahdeksas kymmenestä lapsesta, 38-vuotias. Perheeni kautta
minulle välittyi myös usko. Opiskelin yliopistossa sosiaalikasvatusta ja pedagogiaa
ja toimin jonkin aikaa kehitysvammaisten
parissa. Noin 30-vuotiaana koin selkeästi,
että Herra kutsui minua pappeuteen. Sen
seurauksena jätin kaiken, mitä minulla oli,
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Fidei donum tarkoittaa uskon lahjaa, sitä,
että hiippakunta, jolla on paljon voimavaroja, osoittaa anteliaisuuttaan sellaiselle hiippakunnalle jolla on vähemmän. Siten se,
että tulin Suomeen, ei ole vain henkilökohtainen valinta, vaan takanani on paikallinen
kirkko.
Olen tullut tänne antamaan sitä, mitä olen
saanut ilmaiseksi - uskon lahjaa, Jumalan
sanaa ja sakramentteja. Kaikki, mikä liittyy
oleskeluuni Suomessa lähtee Kristuksesta.
Ilman häntä ja hänen kirkkoaan en olisi täällä. Olen myös kiitollinen omalle piispalleni
siitä, että hän antoi minun lähteä, kun olin
ilmoittanut olevani halukas vastaamaan papeille esitettyyn pyyntöön lähteä Helsingin
hiippakuntaan.

MITÄ TIESIT SUOMESTA ENNEN
TÄNNE TULOASI?
Tiesin Suomen maantieteellisen sijainnin
ja tiesin, että täällä ei ole yhtä kuuma kuin
Espanjassa. Olen aina yrittänyt lähestyä uusia ihmisiä ja asioita ilman ennakkoluuloja
tai vääriä odotuksia. Ensimmäiset viikkoni
Helsingissä olenkin vain tarkkaillut, kysellyt, kuunnellut, omistautunut suomen kielen
opiskelulle ja rukoukselle.
MIKÄ TÄÄLLÄ ON OLLUT ODOTUSTEN MUKAISTA, JA ONKO JOKIN
ASIA YLLÄTTÄNYT?
Se, mikä on ollut yllättävää on se, että täältä
löytyy vertailukohtia suhteessa kotiseutuuni. Meillä on hiippakunta, jossa on noin
1000 seurakuntaa, runsaasti kirkkoja ja pyhäkköjä. Valtava pappeuden ja uskon elämän runsaus, kirkko rahoittaa oppilaitoksia
ja instituutioita, se on läsnä yhteiskunnassa.
Tästä huolimatta meilläkin kristillisyys on
vähenemässä, meistä on tullut vaativaisia.
On vanhempia, jotka eivät kasta lapsiaan,
perheitä hajoaa, ja tämä on luultavasti syynä siihen, ettemme enää elä niin kuin uskomme. Olen kiinnittänyt huomiota kirkollisen elämän eroihin ja yhtäläisyyksiin näiden kahden maan välillä. Olen myös ollut
yllättynyt siitä kilometrien määrästä, jonka
takaa jotkut suomalaiset uskovat tulevat
voidakseen osallistua sunnuntaimessuun.
Se on mielestäni suurenmoinen vastaus Jumalan kutsuun!
MISTÄ PIDÄT? SIIS PAPPEUDEN
LISÄKSI, LUETKO, LAULATKO,
SKEITTAILETKO?
JA MIKÄ ON LEMPIRUOKASI?
Harrastukseni ovat hyvin yksinkertaisia:
jalkapallo, juokseminen, vuorilla kulkeminen ja ennen kaikkea usean tunnin mit-

taisten kävelyretkien tekeminen. Onneksi
minut opetettiin lapsena syömään kaikkea.
Tosin - varmaan koska olen kotoisin läheltä
Biskajanlahtea - minulla on tietty mieltymys kalaruokiin...
MITÄ MUUTA HALUAT KERTOA ITSESTÄSI?
Tahdon sanoa, että olen iloinen siitä, että tulin tänne, ja pyydän kaikilta kärsivällisyyttä
ja anteeksiantoa kielivaikeuksieni suhteen.
Ehkä voin tällä hetkellä auttaa enemmän
rukouksen kautta kuin sanojen välityksellä.
Joka tapauksessa toivon, että voisin kohtuullisen pian viettää eukaristiaa suomen
kielellä!
Kiitos haastattelusta, jonka tekemiseen osallistuivat isä Marco, Sini Seppälä-Vanhala ja
Tuula Luoma. Isä Juan kävi myös senioreiden kokoontumisessa yhdessä tulkkinsa isä
Marcon kanssa, ja joutui kysymysten ristituleen myös siellä. Hänen harrastuksensa
tuntuvat hyvin suomalaisilta, mutta toivomme, että hänelle ei käy täällä mahdollisissa
jalkapallo-otteluissa yhtä huonosti kuin isä
Federicolle, joka joutui polvileikkaukseen
nuorten kanssa käydyn matsin jälkeen!

◆◆◆ Tuula Luoma

MAALLIKKOFRANSISKAANIT
Avoimet illat
(ohjelma ei vielä tiedossa)
klo 16 Marian seurakuntasalissa
13.01, 10.02, 10.03, 14.04 ja 12.05.
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Kokemuksia
seurakuntaretretistä
Osallistuin Henrikin seurakuntaretrettiin, joka pidettiin 18.10. Liityin
kirkkoon ja Pyhän Henrikin seurakuntaan viime keväänä ja retretti,
kuten moni muukin asia, oli minulle
uusi kokemus. Isä Marcon vetämään
retrettipäivään osallistui runsaat 20
seurakuntalaista. Päivän ohjelmaan
kuului mm. yhdessä lausuttu Laudes, esitelmät aamupäivällä ja iltapäivällä, sekä päivän keskipisteenä
ja kohokohtana adoraatio ja messu.
Retretin teema oli Kirkko. Minulle
henkilökohtaisesti teema oli ajankohtainen ja osui ns. oikeaan aikaan.
Olin törmännyt kielteisiin asenteisiin
ja varmasti perusteltuunkin kritiikkiin kirkkoa kohtaan ja juuri ennen
retrettiä miettinyt paljon sitä, miten
kaikki kirkkoon kuuluvat voisivat
ulospäin näkyvästi osoittaa, mitä
kristinusko todella on. Miten kirkko
voisi myönteisessä mielessä olla jotain kaikesta muusta poikkeavaa sillä tavoin, että maailma hämmästelisi
sitä?
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Tunnelma retretissä oli lämmin ja
rauhallinen. Tunnistin useita tuttuja
kasvoja, ja oli helppo syventyä yhteisiin rukouksiin ja opetukseen. Aluksi
isä Marco puhui mm. kirkosta Kristuksen ruumiina ja Kristuksesta ruumiin, eli kirkon päänä. Opetuksesta
kävi ilmi, miten kirkko on jotain
pysyvää ja vakaata; emme edes itse
pysty sitä sisältäpäin kaikessa heikkoudessamme tuhoamaan. Minulla
itselläni voimistui luottamus siihen,
että kirkko on vahvoissa, turvallisissa käsissä. Sen jälkeen oli helppo
siirtyä adoraatioon ja kiittää ja ylistää tämän turvallisuuden lähdettä.
Kaikkein vahvimmin minulle jäi
kuitenkin mieleen iltapäivän esitelmä ja keskustelu. Isä Marco puhui
kirkosta Kristuksen morsiamena ja
siitä, miten morsianta tulisi varjella
ja vaalia, ja toisaalta, mikä voi turmella tai vahingoittaa morsianta.
Tästä nousi ennen kaikkea esiin,
miten rakkauden osoittaminen kirkkoa, toisiamme, kohtaan on kaikkein tärkeintä. Ja miten ykseyden
rikkominen on kautta historian ollut
Kristuksen morsianta syvästi ja aidosti satuttavaa, jopa traumaattista.
Esitelmä sai miettimään. Miten pu-

humme seurakunnastamme ja seurakuntalaisista keskenämme ja muille?
Miten osoitamme rakkautta puolin
ja toisin? Miten suhtaudumme niihin, jotka ovat erilaisia kuin me itse?
Vaalimmeko vai vahingoitammeko?
Sain mielestäni vastauksia myös
pohdintoihini kirkon näkyvyydestä
maailmassa.
Viesti ei ehkä ollut uusi, mutta se
on silti aina yhtä ajankohtainen eikä
koskaan itsestään selvä. Esitelmää
seuranneessa keskustelussa puitiin
mielestäni kauniilla tavalla, miten
vaikeaa rakkauden osoittaminen itse
asiassa on. Nopeasti törmää tosiasiaan, ettei siihen kykene itse ja yksin.
Ruumis, kirkko, tarvitsee pään.
Päivän lopussa käyty keskustelu kosketteli herkkää ja nöyryyttä vaativaa
aihetta. Se käytiin kuitenkin pehmeässä ja myönteisessä ilmapiirissä,
ja nostan hattua niille osallistujille,
jotka uskalsivat sanoa ääneen, ettei
rakastaminen ole helppoa. Samalla
tuntui, että tällainen päivä kaikessa
yksinkertaisuudessaan heti lisäsi yhteyttä ja rakkautta. Uskon, että tällaisille päiville ja keskusteluille olisi
paljon tilaa ja odotan jo seuraavaa
mahdollisuutta osallistua.
◆◆◆ Katarina Finnilä

HENRIKIN
LEFFAKERHO

kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavien hyvien elokuvien parissa torstaisin
klo 18.00:
08.01 Tokyo Godfathers (kolme yhteiskunnan hylkiötä löytää jouluaattona kaatopaikalta hylätyn tyttövauvan ja päättää etsiä
tämän vanhemmat)
12.02 Ida (ohj. Pawel Pawlikovski. Nuori
noviisi joutuu kohtaamaan menneisyyden.
Esitetty Rakkautta ja anarkiaa-ohjelmistossa, englanninkielinen tekstitys)
12.03 Cecil B. de Mille:
Kymmenen käskyä
09.04 Kurjat, Les Misérables (musikaali)
07.05 Sadan miekan mies (kun paavinkirkko yritti saada Suomen takaisin äitikirkon
helmaan...)
Tervetuloa kaikki elokuvan ystävät!

KIRJALLISUUSPIIRI

kokoontuu edelleen Studium Catholicumissa Ritarikatu 3b A, 3. krs
seuraavina maanantaipäivinä klo 18:
15.12 Donna Tartt: Tikli
19.01 Nikolai Gogol: Kuolleet sielut
16.02 Hernán Rivera Letelier: Elokuvankertoja
16.03 Kirjavalinta auki
20.04 Kirjavalinta auki
07.05 Tove Jansson: Kesäkirja

HENRIKIN SENIORIT

kokoontuvat myös kevätkaudella vanhaan
tapaan joka kuukauden
kolmantena tiistaina messuun klo 14 ja sen
jälkeen seurakuntasaliin
kahvin ja yhdessäolon merkeissä. Päivät
ovat 16.12, 20.01, 17.02,
17.03, 21.4 ja 19.05.
9

LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU tiistai, torstai
07.30
ILTAMESSU
maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai 18.00
RUUSUKKORUKOUS keskiviikko
17.30
ADORAATIO perjantai
17.30
VESPER
lauantai
17.40
Tilaisuus ripittäytymiseen 17.00 - 17.45 tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!
mp = muistopäivä
MA 08.12 AUTUAAN NEITSYT MARIAN
PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN, juhlapyhä
TI 09.12 pyhä Juan Diego Cuauhtlatoatzin
TO 11.12 pyhä Damasus I, paavi
PE 12.12 Guadalupen Neitsyt Maria
16.00 espanjankielinen messu
LA 13.12 pyhä Lucia, neitsyt ja marttyyri,
SU 14.12 ADVENTIN 3. SUNNUNTAI
(gaudete-sunnuntai)
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 perhemessu, sen jälkeen
adoraatio
18.00 iltamessu
KE
TO
PE
LA

17.12
18.12
19.12
20.12

17.30
17.30
17.30
17.30

joulunovena
joulunovena
joulunovena
joulunovena

SU 21.12 ADVENTIN 4. SUNNUNTAI
09.45 latinankielinen messu
11.00 päämessu
12.30 ruotsinkielinen messu
15.00 messu Porvoossa
17.30 joulunovena
18.00 iltamessu
MA 22.12 17.30 joulunovena
TI 23.12 17.30 joulunovena
TI 23.12 pyhä Johannes Ketyläinen, pappi
KE 24.12 JOULUAATTO, HERRAN SYNTYMÄ, velvoittava juhlapyhä
14.00 perhemessu
16.00 ruotsinkielinen messu
24.00 jouluyön messu
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TO 25.12 JOULUPÄIVÄ
12.00 joulupäivän messu
18.00 englanninkielinen messu
PE 26.12 TAPANINPÄIVÄ, PYHÄ STEFANOS, 1. marttyyri, juhla
11.00 tapaninpäivän messu
16.00 puolankielinen messu
18.00 joululauluja seimen äärellä
LA 27.12 Betlehemin viattomat lapset,
marttyyrit, juhla
SU 28.12 PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,
JOOSEF
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 italiankielinen messu
15.00 messu Tikkurilassa
18.00 iltamessu
MA 29.12 pyhä Thomas Becket, piispa
KE 31.12 pyhä Sylvester I, paavi
18.00 kiitosmessu päättyneestä
vuodesta
TO 01.01 PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ
(velvoittava)
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
PE 02.01 pyhät Basileios ja Gregorios Nazianzolainen, piispat ja
kirkonopettajat, mp
LA 03.01 Jeesuksen pyhä nimi
SU 04.01 2. JOULUN JÄLKEINEN SUNNUNTAI
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu

13.00 gregoriaaninen messu
16.00 puolankielinen messu
18.00 iltamessu

KE 28.01 pyhä Tuomas Akvinolainen,
pappi ja kirkonopettaja, mp
LA 31.01 pyhä Giovanni Bosco, pappi, mp

TI 06.01 HERRAN ILMESTYMINEN,
LOPPIAINEN, velvoittava
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
KE 07.01 pyhä Raimund Penafortilainen,
pappi

SU 01.02 KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.00 puolankielinen messu
18.00 iltamessu

SU 11.01 HERRAN KASTE, juhla
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 perhemessu, sen jälkeen
adoraatio
18.00 iltamessu

MA 02.02 HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN, KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
TI 03.02 pyhä Ansgar, piispa, mp tai pyhä
Blasius
TO 5.02 pyhä Agatha, neitsyt ja marttyyri,
mp
PE 06.02 pyhä Paul Miki seuralaisineen,
marttyyrit, mp

TI 13.01 pyhä Hilarius, piispa ja kirkonopettaja
LA 17.01 pyhä Antonius, apotti, mp
SU 18.01 PYHÄ HENRIK, PIISPA JA
MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN
JA KOKO SUOMEN SUOJELIJA,
juhlapyhä
09.45 latinankielinen messu
11.00 päämessu
12.30 ruotsinkielinen messu
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu
TI 20.01
KE 21.01
TO 22.01
LA 24.01

SU 08.02 KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI, laskiaissunnuntai
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 perhemessu, sen jälkeen
adoraatio
18.00 iltamessu
TI 10.02 pyhä Scholastica, neitsyt, mp

KE 11.02 TUHKAKESKIVIIKKO, paasto- ja
abstinenssipäivä
pyhä Fabianus, paavi ja marttyyri,
16.30 englanninkielinen messu,
tai pyhä Sebastianus, marttyyri
tuhkan jakaminen
pyhä Agnes, neitsyt ja marttyyri,
18.00 iltamessu, tuhkan jakaminen
mp
pyhä Vincentius, piispa ja
LA 14.02 karnevaalit seurakuntasalissa
marttyyri
messun jälkeen(pyhät Kyrillos,
pyhä Frans Salesilainen, piispa
munkki, ja Methodios, piispa, Euja kirkonopettaja, mp
roopan suojelijat, juhla)

SU 25.01 KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 italiankielinen messu
15.00 messu Tikkurilassa
18.00 iltamessu

SU 15.02 PAASTON 1. SUNNUNTAI
09.45 englanninkielinen messu
11.00 päämessu
12.30 ruotsinkielinen messu
15.00 messu Porvoossa
18.00 iltamessu

MA 26.01 pyhät Timoteus ja Titus, piispat
TI 27.01 pyhä Angela Merici, neitsyt

LA 21.02 (pyhä Petrus Damiani, piispa ja
kirkonopettaja)
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SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 16.11.2014
Kastettuja

Avioliittoon vihittyjä

Raphael Wilhem Nyman
Aaron Jacob Albarico
Johannes Antonio Gaytan Alavuotunki
Luna Lucia Uusi-Ristaniemi
Isabel Marina Nwamaka Adaba
Fiona Reyna Yana Stephens Järvinen
Fanni Helmi Ahvenniemi
Dasha Gabriella Attié
Eliana Eseosa Paukama
Lenni Osse Eldor Gorski
An Vivian Ho Hoang
Melody Valencia Malaka
Oliver Mariyathas
Valtteri Leandro Lempinen Guerra
Noel Tiitus Tongkai Vanhatalo
Isabel Clarissa Bergström
Valtteri Juhani Sysimetsä

Gabriel Alexander Nyman ja Cecilia
Alexandra Wikström

Vahvistettuja
Annica Weiss
Oskar Lindberg
Jonathan Airava

Antonio Inutile ja Suzanna Gembege
Ricardo Matteo Battilana ja Taija Sofia
Karvinen
Giancarlo Germán Pastor Figueroa ja
Salla Katarina Kauppi
Fabien Jean Ernest Attié ja Polina
Andreevna Sarelaynen
Peter Kristian Angelo Busi ja Laura
Anniina Jokinen
Teuvo Tapani Talander ja Maria da Penja
Souza-Talander

Herrassa poisnukkuneita
Regina Vunukainen
Halina Korsi
Markku Tavan
Javier Encinas Encinas
Stephan Fredrik Camillo von Walzel
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Terveisiä Triestestä
Kuten suurin osa meistä muistaa, entinen kirkkoherramme isä Marino Trevisini
kutsuttiin viime vuonna takaisin kotihiippakuntaansa Triesteen, Italiaan. Hänet on
nimitetty San Giuston (pyhän Justuksen) katedraaliseurakunnan kirkkoherraksi ja
tuomiorovastiksi. Minulla on ollut mahdollisuus käydä tänä vuonna kahdesti Triestessä ja tavata isä Marino uudessa ympäristössään. Toinen matkoista tehtiin Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunnan voimin − onhan
isä Marino ritarikunnan pappisjäsen. Verna Paloheimo on kirjoittanut Fides-lehteen
perusteellisen artikkelin tästä matkasta, joten omaksi tehtäväkseni jää lähinnä terveisten tuominen ja kuvien toimittaminen hiippakunnan verkkosivuille. Isä Marino
on kotiutunut aika hyvin uuteen toimipaikkaansa ja saanut paljon uusia ystäviä alun
yksinäisyyden jälkeen. Silti hän muistaa lämpimästi Suomen vuosiaan ja ystäviään
täällä. Hän lähettää rakkaat terveisensä kaikille!
◆◆◆ Terhi Kiiskinen
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Joulunovena

Tänäkin vuonna jatkuu joulunovenan perinne seurakunnassamme. Ensimmäinen joulunovenan rukous on keskiviikkona 17. joulukuuta klo 17.30 alkaen, ja sen jälkeen joka
päivä joulukuun 23:een asti. Tervetuloa!

Kolmen tietäjän
vierailu

Kaikki lapset ovat tervetulleita tapaamaan
kolmea tietäjää, jotka vierailevat seurakunnassamme lauantaina 3. tammikuuta.
Kokoonnumme ensin kirkossa klo 14.00, ja
sen jälkeen ohjelma jatkuu seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Avioliittokurssi

Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien yhteinen avioliittokurssi järjestetään
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa perjantaisin klo 19.00 alkaen seuraavina päivinä:
16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 20.2. ja 27.2.
Tervetuloa!

ja isä Marcolta, 050 5377775. Muut kerrat
ovat 12.2., 14.3. ja 25.4. Tervetuloa!

Pyhiinvaellus Italiaan

Ensi kesäkuussa tehdään nuorille tarkoitettu
pyhiinvaellusmatka Italiaan. Lähtö on lauantaina 20.6. aamulla ja paluu perjantaina
26.6. illalla. Kohteina ovat Torino, jossa
on tapaaminen paavi Franciscuksen kanssa, Milano ja Firenze. Koko matka maksaa
500 euroa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan
28.2. asti. Kaikki lähtemään halukkaat, ottakaa yhteyttä isä Marcoon, 050 5377775.
Lisätietoja tulossa. Tervetuloa mukaan!

Pyhiinvaellus Puolaan
14. -17. 5. 2015

pyhän Johannes Paavali II:n ja pyhän Ursulan jalanjäljissä. Matkakohteina Krakova,
Czestochowa, Sieradz ja Pniewy. Tarkemmat tiedot joulukuun Fideksessä. Ilmoittautumiset isä Marcolle, 050 5377775. Tervetuloa!

Katekeesi aikuisille

Maanantaina 19. tammikuuta alkaa Vantaalla, Tikkurilassa, Neokatekumenaalisen
tien katekeesi aikuisille. Kokoonnumme
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 19.00
alkaen Vanhan silkkitehtaan 3. kerroksessa.
Osoite on Tikkurilantie 44 (parkkipaikka
Silkkitie 5), noin 700 m Tikkurilan rautatieasemalta. Katekeesit on tarkoitettu nuorille
ja aikuisille. Lisätietoja isä Marcolta, 050
5377775. Tervetuloa!

Joka kk:n 1., 3. ja 4. sunnuntaina on ursuliinisisarten kappelissa vesper klo 19 ja sen
jälkeen hiljainen adoraatio. Kaikki ovat tervetulleita!

Nuorten scrutatio

Maallikkodominikaanit

Nuorille tarkoitettu scrutatio jatkuu. Seuraava kerta on lauantaina 10. tammikuuta klo
11.00 Henrikin seurakuntasalissa. Lisätieto14

Vesper ja adoraatio
ursuliinisisarten
kappelissa

jatkavat katekismukseen tutustumista klo
14 seuraavina päivinä:
17.1, 14.2, 14.3, 18.4 ja 9.5.

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

Uusia kasvoja
seurakunnassamme
Monet ovat ehkä huomanneet seurakunnan piha- ja keittiötöissä hiljaa
ahertavan avioparin, joka on tuttu näky
myös aamu- ja iltamessussa. He ovat
Libero ja Sandra, italialainen eläkeläispariskunta, joka on tammikuusta lähtien
ollut auttamassa vapaaehtoisesti seurakuntaamme. Sandra kokkaa ja Libero
toimii talonmiehenä. Toivottavasti he
voivat viipyä luonamme pitkään. Tervetuloa heillekin!

Academicum Catolicum
kokoontuu kevätkaudella Studium Catholicumin tiloissa seuraavina päivinä:
22.1, 19.2, 19.3 (esitelmän lisäksi vuosikokous) ja 16.4. Toukokuussa ohjelmassa kevätretki. Esitelmäaiheita ei vielä
varmistettu.

Pyhän Henrikin yhdistys r.y.
Sunnuntaina / on Sunday 14.12
seurakuntasalissa / in parish hall
kirjoja ja hartausesineitä / books and devotionals klo 10.30-14.00 o’clock
Käteisellä - cash only!

KARNEVAALIT
tulevat jälleen (helmikuun 2. lauantaina).
Pankaa päivä muistiin, tulossa on jälleen paljon hauskaa ohjelmaa, ruokaa
ja juomaa!
Tämä näin etukäteisilmoituksena,
tarkemmat tiedot tulevat aikanaan

JOULULAULUJA
SEIMEN ÄÄRELLÄ
Pyhän Henrikin katedraalissa

Perinteinen
yhteislaulutilaisuus
Tapaninpäivänä
26.12. klo 18.00

TERVETULOA!
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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

Toivotamme
Teille
armollista
joulujuhlaa
ja
siunausta
uudelle
vuodelle
2015

Papit, sisaret ja
Sanctus Henricuksen
toimituskunta

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
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.henrik.katolinen.fi

