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Rakkaat seurakuntalaiset!
   Jälleen kerran olemme saapuneet vuoden loppuun. 
Haluamme kiittää Herraa kaikista lahjoista, joita hän 
on meille antanut tämän vuoden aikana, ja katsoa tulevaan 
vuoteen täynnä toivoa, varmoina siitä että Herra yllättää 
meidät hyvyydellään tälläkin kerralla.
   Haluan kiittää erityisesti meidän uutta assistenttiamme isä 
Tritä, joka on toiminut kanssamme kohta neljä kuukautta, ja 
samalla kaikkia Henrikin seurakunnassa toimivia pappeja heidän 
arvokkaasta yhteistyöstään. Kiitokset myös kaikille sisarille, 
joka tekevät valtavan ison työn seurakunnassamme, samoin 
kuin ne lukemattomat maallikot, jotka auttavat vapaaehtoisesti 
kirkkoamme. Kiitän sydämestäni kaikesta avustanne ja tuestanne.
   Olemme alkaneet tänä syksynä viettää sunnuntaimessuja 
Tapanilan luterilaisessa kirkossa kaksi kertaa kuukaudessa. 
Haluan kiittää erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat auttaneet 
järjestelyissä, ja toivon, että nämä messut voisivat auttaa 
kauempana asuvia seurakuntalaisia osallistumaan aktiivisem-
min sunnuntaimessuun. 
Tämän vuoden lopussa odotamme joulua erikoisella tavalla, 
koska laupeuden riemuvuosi on alkamassa. Tiistaina 8. joulu-
kuuta piispamme avasi riemuvuoden juhlallisella messulla, 
ja sunnuntaina 13. joulukuuta avataan pyhä ovi, joka on 
katedraalimme pääovi.
   Uskon, että monien surullisten tapahtumien, kuten Pariisin 
terroristi-iskun, vuoksi meidän kaikkien on tarpeen löytää ja 
tuntea isämme Jumalan laupeuden vaikutus elämässämme ja 
erityisesti historiassa. Siksi rohkaisen sydämellisesti kaikkia 
osallistumaan  mahdollisuuksiensa mukaan riemuvuoden 



3

eri tapahtumiin.
Paavimme Franciscus on tähdentänyt 
kahta laupeuden riemuvuoteen liittyvää asiaa. 
Ensimmäinen on juuri se pyhä ovi, jonka piispamme 
avaa juhlallisesti sunnuntaina 13. joulukuuta päämessun 
yhteydessä. Tämä ovi on koko riemuvuoden ajan laupeuden 
ovi. 
Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo itsestään: 
”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelas-
tuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen” 
(Joh. 10:9). Portti symbolisoi tämän riemuvuoden aikana 
mahdollisuutta astua synneistämme Jumalan armoon.  
   Israelin kansa on aina saanut kokea tämän suuren totuuden 
historiassaan: ”näin sanoo Herra Jumala: Minäkö haluaisin, 
että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin halua, että hän 
kääntyy teiltään ja saa elää?” (Hes. 18:23). Toisin sanoen tämä 
kansa on aina saanut kokea, että Herran kanssa on mahdollisuus 
kääntyä. Hänen luokseen voi palata, vaikka olisi eksynyt hänestä 
kuinka kauas tahansa. Vanha juutalainen midrash kertoo, että 
heti maailman luomisessa ensimmäinen asia, minkä Herra loi 
Tooran eli lain jälkeen, oli teshuva, eli mahdollisuus palata 
Jumalaan.
   Juuri tätä olemme kutsutut viettämään ja löytämään uudelleen 
laupeuden riemuvuoden aikana. Toinen hyvin tärkeä asia on 
pyhiinvaellus. Paavimme on kehottanut tekemään riemuvuoden 
aikana pyhiinvaelluksen, joka kuvaa ihmisen elämää. Kuljemme 
kaikki tämän maailman halki etsien itseämme, etsien elämämme 
tarkoitusta, etsien Jumalaa. Konkreettinen pyhiinvaellus voi 
samalla ilmaista sitä hengellistä etsintää, jonka ei pitäisi 
koskaan kadota meistä. Toivottavasti voimme 
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rukoilla psalmirunoilijan kanssa: 
”Jumala, minun Jumalani, sinua minä  odotan. 
Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu 
autiomaassa ilman vettä” (Ps. 63:2).
Odotus on myös se adventtiajan teema, joka valmistaa meitä 
jouluun. Olkoon odotuksemme täynnä toivoa, koska Laupeuden 
Kuningas koputtaa ovellemme. Olkoon tämä riemuvuosi 
kuten vanha juutalainen shofar, sarvesta valmistettu soitin, 
jota käytettiin juuri herättämään ihmisiä valmistautumaan 
laupeuden juhlaa varten. 
Herra tulee! Tämän huudon kuulemme adventtiajan alussa. 
Mutta vähitellen huuto muuttuu julistukseksi: Herra on 
saapunut! Herra on Immanuel, Herra on kanssamme! 
Kaikukoon tämä julistus erityisesti niille ihmisille, jotka 
ovat sairaita ja yksinäisiä. Olkoon Herra heidän kaikkien 
kanssa ja lohduttakoon heitä. Jeesuksen läsnäoloa julistetaan 
jouluna hyvin yksinkertaisilla sanoilla. Merkki, joka annetaan, 
ilmoitetaan Luukkaan evankeliumissa: ”Tämä on merkkinä 
teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä” 
(Luuk. 2:12). Herra ei tule elämääsi suuruudella, vaan 
laupeutensa hellyydellä. Herran laupeus on itse Kristus.

Hyvää joulua kaikille ja armorikasta uutta vuotta!

Rukoilkaa puolestani,
isä Marco 
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Voi, sinä pikkuinen lintu
Valio-myrskyn jälkeisenä kylmänkirk-
kaana, tuulisena aamuna olin liikkeel-
lä tavallista aikaisemmin. Kävelytiellä 
seisoi huolestuneen näköinen nuori poi-
ka, koiransa kanssa ilmeisesti aamukä-
velyllä. Kun tulin hänen kohdalleen hän 
kysyi varovasti ”anteeksi, mutta tiedät-
kö mikä tuolla linnulla on kun se ei lii-
ku?” Katsoin maahan: kalpeassa aurin-
gonläikässä kyyhötti harmaa, värisevä 
höyhenmytty, josta juuri nokan kärjen 
saattoi erottaa. Myrskyisen yön jälkeen 
lintu oli ilmeisesti pahasti kylmissään 
ja yritti lämmittää itseään löytämässään 
aavistuksessa auringosta. Totesin pojal-
le, että lintu on viluissaan, kerää lämpöä 
mutta paikka on huono, ei sitä voi sii-
hen jättää. Sanoin, että yritän lämmittää 
lintua hiukan käsissäni ja siirtää turval-
lisempaan paikkaan, ja poika oli selväs-
ti huojentunut.

Nostin linnun varovasti käsiini, se ei 
värähtänytkään, vain hiukan varpaat lii-
kahtivat. Suljin sen varovasti kämmen-
teni sisään, kuiskailin ettei sen tarvinnut 
pelätä, ja sivelin hiljaa sen selkää.
Se alkoi lämmetä, tuntui kuin käsissä-
ni olisi ollut ihme. Pieni hehkuva lin-
tu, täysin turvassa, silmät lupsahtelivat 
kiinni, pörhistetyt höyhenet alkoivat 
laskeutua. Tuntui kuin koko
maailmankaikkeus olisi ollut siinä kä-
sissäni. Bussini tuli ja meni, mutta sei-
soin edelleen pientä lintua lämmittäen. 

Hajanaisia sanoja tulvi mieleeni - kuin 
lintu emon siiven alla - ei varpunenkaan 
putoa -

Hämärä aavistus Jumalan luomistyön 
ihmeestä tuli osakseni pienessä linnussa, 
joka ei pelännyt. Lämmön lisääntyessä 
näin, että käsissäni oli peipponaaras, 
täydellinen kuin koru, Luojan jalokivi. 
Se katseli ympärilleen kirkkain silmin, 
ei säikähtänyt sitä, että oli ihmisen kä-
dessä. Sitten se jätti lämpimät jäähyväi-
set kämmenelleni ja lensi pois.

Tuo pieni lintu jätti itseään suuremman 
muistijäljen sekä käsiini että mielee-
ni. En tiedä, selvisikö se enää muut-
tomatkalle, tavallista myöhäisemmän 
pesinnän ja lämpimän syksyn rannalle 
jättämänä. Se ei enää ollut tärkeää. Tär-
keää oli se, että sai olla pienen hetken 
yhtä luomakunnan kanssa, että tajusi 
olevansa itse samanlainen räpiköivä 
lintuparka Luojan kämmenellä. Sitähän 
me ihmiset olemme, osa Jumalan suurta 
suunnitelmaa, osa Jumalan rakkautta, 
aina turvassa jos luotamme häneen.

Kiitos sinulle, pikkuinen lintu!

                        ◆◆◆ Tuula Luoma
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Isä Tri haluaa palvella

Iloinen isä Tri on nyt syyskaudella 
ilahduttanut Henrikin seurakuntalaisia 
hyvillä saarnoillaan ja iloisella ole-
muksellaan.
Piispa Teemu nimitti hänet katedraali-
seurakunnan assistentiksi ja nyt halut-
tiin tutustua hiukan paremmin isä Trin 
ajatuksiin ja suunnitelmiin. Hänhän on 
ollut pitkään poissa Suomesta opis-
kellessaan Roomassa, lisäksi hän on 
palvellut pitkään Turussa ja kiertänyt 
Suomea mm. vietnaminkielisten sie-
lunhoitajana. Nyt hän sanoo olevansa
iloinen, kun on päässyt Henrikiin!

Mistä isä Tri on kotoisin?
Hän on syntynyt Etelä-Vietnamissa ja 
kasvoi syvästi uskovassa katolisessa 
perheessä, pienessä kylässä, jossa kui-
tenkin oli suuri seurakuntakirkko, aina 
täynnä väkeä messujen aikana. Koko 
kasvuympäristö oli katolinen, usko oli 
läsnä koko ajan sekä arkipäivässä että 
juhlissa.
Hänen kotonaan rukoiltiin paljon yh-
dessä, nuori Tri toimi messupalveli-
jana ja lukijana kirkossa ja hän lauloi 
myös kuorossa. Hän sai myös asua 
pappilassa isojen juhlien aikaan.

Miten pappiskutsumus heräsi?
Isä Tri sanoi jo 9-vuotiaana tunteneen-
sa kutsumusta pappeuteen.
Kutsumusta vahvisti, kuten hän ker-
toi, se, kun hän osallistui pyhäinpäi-

vän viettoon illalla hautausmaalla. Se 
oli täynnä ihmisiä ja kynttilöitä, ja hän 
tajusi ihmisten surun. Sadekaudella 
ihmisiä kuoli paljon salamaniskuihin. 
Hänessä heräsi tarve lohduttaa surevia 
ihmisiä, antaa heille tukea. Hän halusi 
auttaa.

Miten sitten Suomessa? Uusi, vaikea 
kieli, vähän katolilaisia...?
Isä Tri saapui Suomeen perheensä 
kanssa 13-vuotiaana ja he asettuivat
Järvenpäähän. Alku oli hyvin vaikeaa. 
Suomen kieli oli niin hankalaa, että hän 
joutui viettämään vuoden ala-asteella 
oppiakseen suomea kunnolla. Vuoden 
päästä hän siirtyi yläasteelle ja sitten lu-
kioon. Hän oli riemuissaan oppiessaan 

TERVETULOA, ISÄ TRI!
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historiaa, hän sanoi että hän oppi sitä 
täällä sisältäpäin, ja ymmärsi parem-
min mitä Vietnamissa oli tapahtunut.
Ja alussa en edes tiennyt että täällä 
oli katolista katedraalia, sanoi isä Tri. 
Hän osallistui elämänkatsomustiedon 
tunneille, ja sanoo saaneensa hyvän 
käsityksen filosofisista ja moraalisista 
suuntauksista. Sitten hän alkoi käydä 
Marian kirkossa.
Lukiossa hänen kutsumuksensa pap-
peuteen vahvistui. Helsingin hiippa-
kunta oli silloin ilman piispaa, ja Tri 
kääntyi silloisen yleisvikaarin,isä Jan 
Aartsin puoleen. Koska Tri osasi eng-
lantia, isä Aarts lähetti hänet Englan-
tiin, Allen Halliin, jossa hän opiskeli 
kaksi vuotta filosofiaa.

Sitten tuli piispa Wróbel, joka tart-
tui asioihin?
Kyllä, isä Tri sai kirjeen. Piispa Wró-
bel ehdotti, että hän suorittaisi siviili-
palveluksen ennen teologisten opinto-
jen jatkamista Roomassa. Siellä  hän 
opiskeli Sedes sapientiae-seminaarissa 
vuosina 2002-05 ja hän osallistui siellä 
myös Johannes Paavali II:n hautajai-
siin. Vuonna 2006 hänet vihittiin dia-
koniksi, ja lokakuussa samana vuonna 
papiksi.
Vuonna 2008 hän sai hoitaakseen Suo-
men vietnamilaisten sielunhoitotyön.
Hän toimi silloin kappalaisena Turussa.

Opiskelu Roomassa kuitenkin jatkui?
Kyllä, jatkoin opiskelua Roomassa 
vuonna 2011 piispa Teemun luvalla.
Teen väitöskirjaa Kirkon apostolisuu-
desta ja sukkessiosta, se valmistuu ensi 

vuonna. Sen tähden olen joutunut aina 
välillä käymään Roomassa. Sitten piis-
pa Teemu nimitti minut assistentiksi 
Henrikiin.

Viimeiseksi, mitä haluat antaa hiip-
pakunnalle ja seurakuntalaisille?
Haluan palvella kaikkia, olla kaikkia 
varten! Haluan jakaa muiden kanssa 
sen,  miten  suuri asia usko on, ja ha-
luan lohduttaa ja auttaa surullisia ihmi-
siä. Minä olen kaikkia varten. En vain 
vietnamilaisia, vaan kaikkia. Tämä on 
minun kutsumukseni. Olla ihmisiä var-
ten, palvella heitä.

Kiitos, isä Tri! Me iloitsemme siitä, 
että olet saapunut tänne Henrikiin!

   ◆◆◆ Tuula Luoma op
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Karmeliittamaallikot Teresa-juhlassa

Pyhän Henrikin seurakuntasali oli 
kaksi kertaa karmeliittamaallikkojen 
juhlavuoden kunniaksi järjestämien 
tilaisuuksien näyttämöpaikkana. 
Huhtikuussa (26.4.) vietettiin pyhän 
Jeesuksen Teresan 500-vuotissynty-
mäjuhlaa sunnuntain iltamessun jäl-
keen. Tapahtumaa juhlisti kardinaali 
Kurt Kochin vierailu alkumaljan 
aikana. Ohjelman kohokohtia olivat 
yhteislaulu espanjalaisen pappiskan-
didaatin Pedro Pérez Gutiérrezin 
johdolla, kahden suomalaisen ru-
noilijan, Anne Hännisen ja Lealiisa 
Kivikarin, Teresa-aiheisten runojen 
lausunta, karmeliittanunnien kan-
sainvälisen virtuaalikuoron esitykset 
sekä karmeliittamaallikkojen koulut-
tajan Heidi Tuorila-Kahanpään juh-
laesitelmä pyhän Teresan sanomasta 
ja sääntökuntaperheestä. Espanja-
lainen munakas, kuivattu vuoristo-
kinkku ja lampaanjuusto maistuivat 
yhteensä noin sadalle juhlavieraalle. 
Lauantaina syyskuun 12. p:nä poh-

dittiin kansainvälisessä ekumeeni-
sessa seminaarissa Avilan Teresan 
mystiikkaa. Aamupäivällä keskus-
telivat karmeliittaisä Iain Matthew 
(Oxford / Rooma), jonka aiheena 
oli pyhä Teresa Kristuksen ylös-
nousemuksen todistajana, ortodok-
sinen pappi Marius-Ciprian Dinu 
(Bukarest), joka oli väitöskirjassaan 
(2012)  käsitellyt Teresan mystiikkaa 
ortodoksisesta näkökulmasta, sekä 
TT Pauli Annala (HY), joka puhui 
hengellisestä avioliitosta Sisäisen 
linnan viimeisessä kirjassa. Iltapäi-

PYHÄN TERESAN SYNTYMÄN 
500-VUOTISJUHLATAPAHTUMAT 

PYHÄN HENRIKIN 
SEURAKUNNASSA
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vällä olivat vuorossa slovenialainen 
filosofi, Salamancan yliopistossa 
2014 Avilan Teresasta väitellyt Ro-
bert Kralj ja taiteiden tohtori Juha 
Saitajoki, joka puhui väitöskirjansa 
aiheesta ”Pyhän Teresan hurmio” 
(Berninin veistos).
Seminaariin osallistui yhteensä 65 
henkilöä, joista neljä Tallinnasta. 
Tapahtumalla oli ekumeeninen ja 
valtakunnallinen ulottuvuus, koska 

Yhteistyötä ja ekumeniaa. Isä Gabirel Salmela OP toimi moderaattorina ja isä 
Marius-Ciprian Dinu (ort.) piti esitelmän.

osanottajia oli saapunut jopa Turusta 
ja Joensuusta.

Juhlaseminaarin julkaisun (2016)  ti-
laus: kahanpaa@ulc.jyu.fi
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU       07.30  tiistai, torstai
ILTAMESSU          18.00  maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai
RUUSUKKORUKOUS     17.30  keskiviikko
ADORAATIO          17.30  perjantai
VESPER                17.40  lauantai
PAASTOAIKANA perjantaina RISTINTIEN HARTAUS  17.30
ADORAATIO messun jälkeen
HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA!

KE  09.12  pyhä Juan Diego Cuauhtlatoatzin
PE  11.12  pyhä Damasus I, paavi
LA  12.12  Guadalupen Neitsyt Maria

SU  13.12  ADVENTIN 3. SUNNUNTAI   
 (gaudete-sunnuntai)
              09.30  englanninkielinen messu
              11.00  päämessu
              11.00  messu Tapanilassa
              18.00  iltamessu

MA  14.12  pyhä Ristin Johannes, pappi ja   
     kirkonopettaja, mp

SU  20.12  ADVENTIN 4. SUNNUNTAI
             09.30  missa latina
             11.00  päämessu
             12.30  ruotsinkielinen messu
             15.00  messu Porvoossa
             18.00  iltamessu

MA  21.12  pyhä Petrus Canisius, pappi ja   
     kirkonopettaja
KE  23.12  pyhä Johannes Ketyläinen, pappi

TO  24.12  HERRAN SYNTYMÄ, JOULU-
AATTO, velvoittava juhlapyhä
             14.00  perhemessu
             16.00  ruotsinkielinen messu
             24.00  jouluyön messu

PE  25.12  HERRAN SYNTYMÄ - JOULU,   
     velvoittava juhlapyhä
             12.00  joulupäivän messu
             12.00  messu Tapanilassa
             18.00  englanninkielinen messu

LA  26.12  TAPANINPÄIVÄ - PYHÄ STE-  
    FANOS 1. MARTTYYRI, juhla
             11.00  tapaninpäivän messu
             16.00  joululauluja seimen äärellä
             18.00  iltamessu

SU  27.12  PYHÄ PERHE: JESSUS, MARIA,  
    JOOSEF, juhla
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             11.00  messu Tapanilassa
             12.30  italiankielinen messu
             18.00  iltamessu

MA 28.12  Betlehemin viattomat lapset, juhla
TI  29.12  pyhä Thomas Becket, piispa ja   
   marttyyri
TO  31.12  pyhä Sylvester, paavi
              18.00  kiitosmessu päättyneestä   
            vuodesta

PE  01.01  PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄ-  
                  JÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,   
     velvoittava juhlapyhä
              11.00  päämessu
              18.00  englanninkielinen messu

LA  02.01  pyhät Basileios Suuri ja Gregorios  
    Nazianzolainen, piispat ja
                 kirkonopettajat, mp

SU  03.01  2. JOULUN JÄLKEINEN 
    SUNNUNTAI
              09.30  englanninkielinen messu
              11.00  päämessu
             13.00  gregoriaaninen messu
             16.30  espanjankielinen messu
             18.00  iltamessu
KE  06.01  HERRAN ILMESTYMINEN - 
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 LOPPIAINEN, velvoittava juhlapyhä
             11.00  päämessu
             18.00  iltamessu

TO  07.01  pyhä Raimund Penafortilainen,   
    pappi

SU  10.01  HERRAN KASTE, juhla
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             11.00  messu Tapanilassa
             12.30  perhemessu
             18.00  iltamessu

KE  13.01   pyhä Hilarius, piispa ja kirkon  
     opettaja
LA  16.01    17.30  juhlallinen pyhän Henrikin  
       vesper

SU  17.01   PYHÄ HENRIK, PIISPA JA   
                  MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA  
     KOKO SUOMEN SUOJELIJA,   
     juhlapyhä
              09.30  missa latina
              11.00  päämessu, pyhän Henrikin   
           litania
             12.30  ruotsinkielinen messu
             15.00  messu Porvoossa
             18.00  iltamessu

KE 20.01   pyhä Fabianus, paavi ja marttyyri  
    tai pyhä Sebastianus, marttyyri
TO 21.01   pyhä Agnes, neitsyt ja marttyyri,mp

PE 22.01   pyhä Vincentius, diakoni ja mart-  
    tyyri

SU 24.01   KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             11.00  messu Tapanilassa
             12.30  messsu italiaksi
             18.00  iltamessu

MA 25.01   pyhän apostoli Paavalin käänty-  
     mys, juhla
TI  26.01   pyhät Timoteus ja Titus, piispat,mp
KE 27.01   pyhä Angela Merici, neitsyt
TO 28.01   pyhä Tuomas Akvinolainen,   
     pappi ja kirkonopettaja, mp

SU 31.01   KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             16.00  messu tagalogiksi
             18.00  iltamessu

TI  02.02   HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN,  
    KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla

KE 03.02   pyhä Ansgar, piispa, mp tai pyhä   
     Blasius
PE 05.02   pyhä Agatha,neitsyt ja marttyyri,mp
LA  06.02   pyhä Paul Miki seuralaisineen,   
     marttyyrit, mp

SU 07.02   KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI,   
          LASKIAISSUNNUNTAI
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             13.00  gregoriaaninen messu
             16.30  espanjankielinen messu
             18.00  iltamessu

MA 08.02   pyhä Hieronymus Emiliani tai   
    pyhä Giuseppina Bakhita, neitsyt

KE 10.02   TUHKAKESKIVIIKKO, paasto- ja   
     abstinenssipäivä
             16.30  englanninkielinen messu,   
           tuhkan jakaminen
             18.00  iltamessu, tuhkan jakaminen

SU 14.02   PAASTON 1. SUNNUNTAI
             09.30  englanninkielinen messu
             11.00  päämessu
             11.00  messu Tapanilassa
             12.30  perhemessu
             18.00  iltamessu

SU 21.02   PAASTON 2. SUNNUNTAI
             09.30  missa latina
             11.00  päämessu
             12.30  ruotsinkielinen messu
             15.00  messu Porvoossa
             18.00  iltamessu
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 KOTEIHIN  ja KIRKKOIHIN 
Ristit, krusifiksit, kortit, kuvat, ikonit

Seimet, pinssit
adventtikalenterit, kynttilät, kyntteliköt

 LUOSTARIEN TUOTTEITA LAHJOIKSI
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HENKILÖUUTISIA: 16.11.2014
Kastettuja

Luka Ennio Oskari Levola
Emilia Isabella Ohtonen
Thyron-Keiden Kelenna Amaihe
Pavle Mihovil Bergman
Obichukwu  Grace-Ann Owala
Verna Anna Maria Barbieri
Beniamino Maria Olavi Petteri Barbieri
Antonio Maria Marcus Barbieri
Nathaniel Rey Sta. Maria
Luka Rrupa
Chimbusomma Diandra Uwajimogu
Kiara Leticia Furtado
Mikael Daniel
Bryan Esomchi Amaechi
Andy Wami Takala
Nathaniel Rowen Panelo
Francis Emmanuel Gabucan
Lumi Alecia Fitzgerald
Sebastian Oliver Lähdemäki
Elsa Lilja Sophie Varsanpää
Elliot Johannes Conway
Romeo Ilmari Rizzo
Sebastian Karol Tomasz Sopyllo

Avioliittoon vihittyjä

Branden Edward Kiely ja Bianca Kristina 
Hutton

Herrassa poisnukkuneita

Eeva Anneli Tracewski
Pirkko Irene Allinen

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sa-
naa mietiskellen ja rukoillen 
Pyhän Hengen opastuksella.  
Kokoonnumme Pyhän Henri-
kin kabinetissa klo 18-19 seu-
raavina torstaipäivinä: 
21.01., 18.02.,  17.03., 21.04. 
ja 19.05.  

Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. 
Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.
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TOISSAPÄIVÄNÄ - EILEN 
- TÄNÄÄN -

Käsiini osui Sanctuksen joulunume-
ro vuodelta 1993. Toisen maailman-
sodan päättymisestä oli kulunut 48 
vuotta ja Balkanilla riehui sota. Sa-
moin kuin aikaisemmin, ihmiset, sa-
manlaiset kuin me, olivat joutuneet 
lähtemään kodeistaan. Yhtäkkiä tur-
vallisuus oli mennyttä, ystävät ka-
donneet tai muuttuneet vihollisik-
si, kodit tuhottu. Tänään, 22 vuotta 
myöhemmin, Eurooppaan tulvii jäl-
leen pakolaisia. Vuoden 1993 joulu-
numerossa ollut akateemikko Martti 
Haavion, runoilijanimeltään P. Mus-
tapää, vuonna 1945 ilmestyneestä 
runokokoelmasta “Jäähyväiset Ar-
kadialle” lainattu runo on edelleen 
hirvittävän ajankohtainen.

MADONNA 
PAKOLAISLAIVASSA

Santa Maria, yli meren sinä saavut
keskiyön hetkellä
(laiva, pimennetyin lyhdyin,
nyt se painuu puulaituriin
rasahtaen, äkkiä pysähtyen, touvit 
ovat maissa)
kalpeaa valoa hehkuen,
tuskaisena,
pieni nyytti jalkojesi edessä.
Ja enkelit, hartioillansa värisevät sii-
vet,
nyyhkivinä, hälisten ympärilläsi.

Ranta tuli äkkiä kirkkaaksi,
raunioiden ylle laski sininen huurre.
Kenttäkeittiö saapui.
Reges de Saba veniunt, veniunt,
aurum, thus, mirrham offerunt.
Santa Maria gloriosa,
kainalosauvoihin nojaten,
jalkaterä miinan runtelemana,
kumartuneena pienen poikasi ylitse.

Ja kaikki enkelit ja pakolaiset
tungeksivat ympärilläsi
veisaten herkeämättä viluisin äänin,
kurkoittuen nähdäkseen:
In hoc natali gaudio
benedicamus Domino -
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Laupeuden riemuvuosi
Laupeuden riemuvuosi alkaa juhlalli-
sella messulla tiistaina 8. joulukuuta 
klo 18. Sunnuntaina 13. joulukuuta klo 
11.00 päämessun yhteydessä piispam-
me avaa juhlallisesti katedraalimme 
laupeuden oven, joka on kirkkomme 
pääovi. Laupeuden riemuvuoden aikana 
ripittäytymisaikoja lisätään. 14. joulu-
kuuta lähtien on virallinen rippitilaisuus 
ennen jokaista iltamessua. Jokaisen il-
tamessun jälkeen rukoillaan laupeuden 
ruusukkoa. Tervetuloa!

Joulunovena
Tänäkin vuonna jatkuu joulunovenan 
perinne seurakunnassamme. Ensimmäi-
nen joulunovenan rukous on torstaina 
17. joulukuuta klo 17.30 alkaen ja sen 
jälkeen joka päivä joulukuun 23:een 
asti. Ensimmäinen ja viimeinen kerta 
on tarkoitettu erityisesti lapsille.  Ter-
vetuloa!

Kolmen tietäjän vierailu
Tänäkin vuonna saamme kolme tietäjää 
vierailulle seurakuntaamme. Tervetuloa 
kaikki lapset, jotka ovat halukkaita ta-
paamaan heitä. Kokoonnumme keski-
viikkona 6. tammikuuta klo 15.00 kir-
kossa, sen jälkeen ohjelma jatkuu seu-
rakuntasalissa. 

Henrikin seniorit
joka kuukauden 3. tiistai. Ohjelmassa 
messu klo 14 ja sen jälkeen kahvittelua 
seurakuntasalissa.

Avioliittokurssi
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seu-
rakuntien kevään 2016 yhteinen avio-
liittokurssi järjestetään Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa torstaisin klo 19.00 
seuraavina päivinä: 21.1.; 28.1.; 4.2.; 
11.2.; 18.2.; 25.2. ja 3.3. Lisätietoja saa 
isä Marcolta, 050 5377775.  Tervetu-
loa!

Kirjallisuuspiiri siirtyy 
Henrikiin

Hilpeä lukupiiri on kokoontunut jo 
kymmenen vuoden ajan Studium Cat-
holicumin tiloissa, ja muuttaa nyt majaa 
Henrikin seurakuntasaliin.
Päivä on edelleen maanantai kerran 
kuussa klo 18, joten tervetuloa entiset 
ja uudet jäsenet!

11.01.2016  Graham Greene, vapaava-
lintainen kirja

Ensimmäisellä kerralla päätämme myös 
kevään muista kirjoista, joten varautu-
kaa ehdottamaan kiintoisia lukukoke-
muksia! Kevään muut päivät ovat 8.2, 
7.3, 11.4 ja 30.5. Mahdollisista muutok-
sista ilmoitetaan ajoissa!
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KARNEVAALIT
 

tulevat jälleen (helmikuun 2. lauan-
taina). 
Pankaa päivä muistiin, tulossa on jäl-
leen paljon hauskaa ohjelmaa, ruokaa 
ja juomaa! 
Tämä näin etukäteisilmoituksena, 
tarkemmat tiedot tulevat aikanaan. 
Fidekseen ja ilmoitustaululle.

JOULULAULUJA 
SEIMEN ÄÄRELLÄ
Pyhän Henrikin katedraalissa

Perinteinen 
yhteislaulu-
tilaisuus

26.12. klo 16.00

TERVETULOA!
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Fransiskaanimaallikot
kokoontuvat edelleen joka kuukauden 
toisena tiistaina klo 16 
Marian kirkon seurakuntasalissa.
12.1  Marko Pitkäniemi kertoo Mariasta
9.2   on vuorossa veli Gabriel.

Esitelmäillat ovat kaikille avoimia.

Antoisia maanantai-iltoja
on luvassa kevätkaudella! Tarkoituk-
sena kuulla alustus, keskustella,
kysellä ja nauttia kupponen kahvia tai 
teetä. Itse kullekin tekee
hyvää päivittää katolisia tietojaan ja 
luulojaan hyvässä seurassa.
Kokoonnutaan Henrikin seurakun-
tasaliin seuraavina maanantai-iltoi-
na
klo 18.30 (jotta halukkaat pääsevät 
messuun, ovet ovat auki jo klo 18!)

25.1 Isä Tri kertoo enkeleistä
22.2 Rukouksista, ruusukosta, het-

kirukouksista - aihe on vielä hieman 
epävarma
21.3 Isä Marco puhuu kiirastulesta

Miettikää myös mistä haluatte kuulla 
enemmän ja oppia enemmän!



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

Laupeuden 
riemuvuoden 

merkeissä 
toivotamme 

teille hyvää joulua
ja

siunausta 
uudelle 
vuodelle 
2016

Papit, sisaret ja 
Sanctus Henricuksen

toimituskunta




