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Joulua!
Hyvää
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   Olemme kutsutut elämään 
tämän ajan täynnä odotusta ja 
valmiina vastaanottamaan Jeesuksen, 
joka tulee. Adventtiaika alkaa kehotuksella: 
”Valvokaa!” (Mark. 13:33.35.37). Mitä tarkoittaa valvoa, 
odottaa? Kuten paavimme sanoi laupeuden riemuvuoden 
päättyessä, se tarkoittaa, että opimme keskittymään elämässä 
olennaiseen eli pysyvään. Vuosi on päättynyt, mitä sitä jää? 
Me tiedämme, että siitä jää nimenomaan laupeus, rakkaus 
eli Jumala. Siksi tänäkin vuonna voimme osallistua siihen 
suureen ihmeeseen. joka on Jeesuksen syntymä.
   Tänäkin vuonna tulemme kuulemaan enkeleiden 
ilosanoman, joka on tarkoitettu meille kaikille: 
”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra!” (Luuk. 2:11). Jumalan 
rakkaus on se, mikä pysyy. Siksi voimme jälleen riemuita 
hänen tulemisestaan, sillä hän elää ja lahjoittaa ilonsa ja 
valonsa kaikille meille.
   Toivotan hyvää joulua erityisesti yksinäisille, sairaille 
ja niille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Rohkeutta! 
Jumala ei ole unohtanut meitä, vaan tulee poikansa kautta 
pelastamaan meitä!

Hyvää joulua ja armorikasta uutta vuotta kaikille!
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Rakkaat seurakuntalaiset!
Tämän vuoden lopussa tahdon 
teidän kanssanne kiittää Herraa laupeuden 
riemuvuodesta, joka päättyi ennen adventtiajan alkua. 
Toivon, että olemme tämän vuoden aikana saaneet paljon 
armolahjoja.
   Tahdon kiittää myös kaikkia teitä seurakuntalaisia, jotka 
olette tukeneet minua ja seurakuntaa monin eri tavoin, varsinkin 
rukouksin. Kiitän sydämellisesti seurakuntamme kappalaisia 
isä Oscaria, isä Federicoa ja isä Tritä heidän yhteistyöstään. 
Kiitos myös sisarillemme ja kaikille niille maallikoille, jotka 
vapaaehtoisesti auttavat seurakunnan toimintaa. 
Antakoon Herra teille kaikille satakertaisesti takaisin!
   Paavi Franciscus sanoi laupeuden riemuvuoden päätösmessun 
saarnassaan: ”Tämä laupeuden vuosi on kutsunut meitä jälleen 
löytämään ytimen, palaamaan olennaiseen…Laupeus vie meidät 
evankeliumin sydämeen.” Me kaikki olemme kutsutut tämän 
vuoden lopussa ja liturgisen vuoden alussa tulkitsemaan 
päättyvän ja alkavan vuoden tuon olennaisen merkityksen kautta.
   Adventtiaika ja pian jouluaika kutsuvat meitä mietiskelemään 
aikaa. Monesti me  valitamme, koska tuntuu, ettei meillä ole 
riittävästi aikaa, että aika kuluu liian nopeasti, uusi vuosi on 
taas alkamassa, emmekä ehkä ole valmistautuneet siihen. 
   Usein tässä tilanteessa huomaamme, että meillä ei ole aikaa 
Jumalalle. Adventtiaika liturgisen vuoden alussa sen sijaan 
julistaa meille, että Jumalalla on aikaa meille! Jumala 
lahjoittaa meille aikansa. Hän toteuttaa tämän astumalla 
aikaan, historiaan, niin että siitä tulee lunastuksen aika, 
niin että historiastamme tulee pelastuksen historia. 
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Joulua, Kristuksen syntymäjuhlaa, alet-
tiin viettää kristikunnassa yleisemmin 
300-luvulta alkaen. Ikoni julistaa Juma-
lan sanaa näkemisen kautta. Ikoni on 
ikkuna tuonpuoleiseen. Ikonin merkitys 
oli suuri varsinkin puutteellisen luku-
taidon aikoina. Kristuksen syntymäiko-
nin aiheet muotoutuivat pääpiirteissään 
ennen 600-lukua jakamattoman kirkon 
aikana ja saivat lopulliset piirteensä 
1300-luvulla idän kirkon taiteessa. 7. 
ekumeeninen kirkolliskokous v. 787 
määritteli kirkon opin ikonien käytöstä. 
Syntymäikonissa aiheet toistuvat aina 
samoina ja samassa järjestyksessä.

Taivasta esittää ikonin yläosassa sininen 
puolikaari. Siitä lähtee Jumalan ykseyttä 
kuvaava säde kohti Jeesus-lasta. Sätees-
sä oleva tähti on Jeesuksen vertauskuva. 
Säde voi jakautua tähden jälkeen kol-
meksi, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kris-
tuksen pienikokoisuus kuvaa Jumalan 
alentumista. Kapalot kuvataan ennus-
merkkinä tulevista käärinliinoista. Maria 
kuvataan usein lepoasennossa saatuaan 
päätökseen työnsä luomisen uudistami-
sessa. Marian kautta Jeesus on saanut 
ihmisluonnon. Pyhillä ihmisillä ja en-
keleillä on sädekehä. Seimi on Golgatan 
uhrin ennusmerkki ja se muistuttaa alt-
taria tai ehtoollisen ateriapöytää.
 
Apokryfisessa Jaakobin evankeliumissa 
kerrotaan, että Joosef löysi luolan, jon-
ne hän vei kihlattunsa Marian. Pyhän 
Gregorios Nyssalaisen mukaan pimeä 
luola on synnin pimentämä maailma, 
jossa loistaa totuuden aurinko. Aasi ja 
härkä luolan suulla edustavat profetian 

täyttymystä: ” Härkä tuntee omistajansa 
ja aasi isäntänsä, mutta Israel ei tunne ja 
minun kansani ei tajua (Jes. 1.3)”.  
Ikonissa on kolme paimenta, joista yksi 
seisoo Joosefin edessä. Joosef kuvataan 
epäilevänä. Josefin epäilyn merkkinä 
joissakin ikoneissa paimenen sauva on 
poikki. Paimenen takana nousee pro-
feetta Jesajan ennustama Iisain juuri-
vesa. Iisai oli kuningas Daavidin isä ja 
Jeesus Daavidin sukua. Enkeleistä yksi 
kertoo paimenille ilosanoman ja muut 
ylistävät Jumalaa ylöspäin kohotetuin 
käsin. 

Matteuksen apokryfisessa evankeliu-
missa kerrotaan kahdesta kätilöstä, Sa-
lomesta ja Zelomesta, jotka pesevät Jee-
sus-vauvan. Salomen kerrotaan epäil-
leen neitseellistä syntymää, siksi hänen 
kätensä kuivettui. Se kuitenkin parani 
hänen koskettuaan Jeesusta. Peseminen 
kuvaa Jumalan nöyrtymistä ja täydel-
listä alistumista ihmisyyteen. Tietäjät, 
Melkior, Kaspar ja Baltasar on kuvattu 
800-luvulta lähtien jouluikoniin. He tu-
levat aina hevosilla, koska ovat kunin-
kaita. Rahvas ratsastaa kameleilla.
Ikoni esittää joulukertomuksen rikkaas-
ti kuvailmaisun keinoin. Kristuksen 
syntymäikoniin mahtuu jouluevanke-
liumi, profetioita vanhasta testamen-
tista, apokryfikirjojen perimätietoa ja 
ennusmerkit Kristuksen tulevasta teh-
tävästä ihmiskunnan pelastajana, joka 
saa täyttymyksensä ylösnousemuksen 
ilossa pääsiäisenä.

    ◆◆◆  Heikki Aronpää 

Kristuksen syntymäikoni
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Näillä sanoilla nuori pappi Jean 
Claude Kabeza aloitti ensimmäisen 
Henrikin katedraalissa viettämänsä 
päämessun. Hänet oli vihitty papik-
si pari viikkoa aikaisemmin Marian 
kirkossa, jossa seurakuntalaisia oli 
runsaasti läsnä, ja jossa aivan konk-
reettisesti oli tuntenut sen ilon ja 
riemun, jolla uusi nuori pappi otet-
tiin vastaan.
Meille Jean Claude oli tuttu aikai-
semmilta kesiltä, jolloin hän tutus-
tui pastoraaliseen työhön, jolloin 
hänen ja isä Guy Barbier’n välille 
syntyi luja ja vahva side, ei vähiten 
yhteisen kielen, ranskan, johdos-
ta. Isä Guy oli hänelle hengellinen 
isä, opastaja ja opettaja, ja kun hän 
v. 2010 sai Suomen kansalaisuuden 
silloinen piispa Józef Wróbel kehotti 
häntä tutustumaan Pradon seminaa-
riin, jossa isä Guykin oli aikoinaan 
opiskellut.
Kesä Suomessa ja Henrikissä an-
toi hänelle runsaasti ystäviä, ja kun 
hän sitten piispa Teemun lähettämä-
nä hiippakunnan pappiskokelaana 
aloitti opiskelunsa Lyonissa, heitä 
jäi tänne paljon. Myös pappisse-
minaarin papit olivat innokkaita 
kuulemaan isä Guyn toiminnas-

ta Suomessa ja Virossa sekä hänen 
käynneistään Venäjällä. Jean Claude 
käänsi heille ranskaksi täältä kerää-
miään ja saamiaan tietoja isä Guystä 
ja tämän yhteyksistä Emmaukseen.
Kun Jean Claude vihittiin diakoniksi 
viime huhtikuussa, hänen piti tulla 
palvelemaan Henrikiin heinäkuun 
alusta, mutta suruksemme näin ei 
käynyt. Turussa isä Peter tarvitsi ki-
peästi apulaista, joten uusi diakoni 
siirtyi palvelemaan Turkuun. Papiksi 
hänet vihittiin Marian kirkossa lau-
antaina 15. lokakuuta ja sen jälkeen 
hän siirtyi takaisin Turkuun, isä Pe-
terin kappalaiseksi.
Jean Claude on täynnä nöyryyttä uu-
den tilanteen edessä. Olla pappi on 
hänelle suuri Jumalan lahja ja kutsu. 
Hän haluaa kaikin mahdollisin ta-
voin olla ihmisten tukena, sillä hän 
on nähnyt, miten hukassa monet ih-
miset ovat. Miten he epätoivoisesti 
hakevat jotakin, joka täyttäisi tyhjiön 
heidän elämässään. Turun seurakun-
nassa hän joutuu isä Peterin apuna 
matkustamaan laajalti, viettämään 
diasporamessuja eri puolilla, osallis-
tumaan opetukseen ja sielunhoitoon. 
Hän haluaa parantaa suomen kielen 
taitoaan, joka nykyiselläänkään ei 

ole huono, mutta ennen kaikkea hän 
ilmaisi halunsa ja tahtonsa opiskella 
ruotsia, kunnolla ja oikein, kuten hän 
sanoi. Turun seurakuntaan kuuluu 
Ahvenanmaa ja lounainen, ruotsin-
kielinen saaristoalue, joten kielitai-
dolle on tarvetta. Uskon hänen op-
pivan, sillä hänellä on motivaatiota 
ja rohkeutta, rakkautta ja uskallusta 
riittämiin.
Jean Claudessa hiippakunta on saa-
nut hyvän uuden papin, joka on 
nähnyt ja kokenut paljon, jolla on 
edellytyksiä ymmärtää niitä ongel-
mia, joita tässä pienessä monikult-
tuurisessa hiippakunnassa esiintyy. 
Hänellä on myös herkkä korva niil-
le, joiden elämä ei aina jaksa seurata 
kirkon opetuksia. Hän kantaa huolta 
käännynnäisten opetuksesta, haluaa 
panostaa nuoriin ja lapsiin, unohta-
matta senioreja, joista hän Henrikis-
sä ollessaan oli hyvin kiinnostunut. 
Mutta hän sanoi myös, että kaikkein 
tärkein on messu, eukaristia, herk-
kyys Jumalan äänelle. Hän arvostaa 
paavi Franciscuksen lempeyttä ja 
lujuutta, laupeutta ja armoa, sitä me 
tarvitsemme kaikki.
Me rukoilemme Jean Clauden puo-
lesta, hän on luvannut rukoilla mei-
dän puolestamme.

 ◆◆◆  Tuula Luoma

TÄMÄ ON MINUN 
KOTISEURAKUNTANI!
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rikin ympäristön kaduilla ja heidän 
kiusanaan oli kolmen suomalaispo-
jan ryhmä, joka aina tytöt nähdes-
sään alkoi ajaa heitä takaa ja heitellä 
lumipalloilla. Yleensä tytöt saivat va-
roituksen ajoissa, kun pojista suurin, 
Heikki, jota tytöt sanoivat Viherpök-
syksi, tuli näkyviin ja vartiossa ollut 
kiljaisi tytöille Viherpöksyn tulevan. 
Kerran kuitenkin kävi huonosti, sillä 
pojat lähestyivät kahdelta puolelta ja 
tytöt juoksivat epätoivoissaan kohti 
Marmoripalatsia toivoen pääsevän-
sä pujahtamaan piiloon sen pihalle, 
jonka porttia vartioivat pilarin pääs-
sä olevat ilvekset. Pojat juoksivat 
karjuen tyttöjä kohti, mutta...

” Kaikki neljä ilvestä loikkivat lu-
messa meitä kohti kauniina ja hil-
jaisina ja vaarallisina. Niiden selkä 
köyristyi, korvat painuivat luimuun, 
ja kun en muuta keksinyt, heittäy-
dyin Heddin päälle lumeen suojel-
lakseni ainakin häntä ... Keihäsaidan 
läpi minä näin punaisen Katolisen 
kirkon, missä olimme kerran Han-
na-tädin kanssa käyneet katsomassa 
jouluseimeä, ja mietin, mahtaisiko 
Hanna-täti auttaa, jos ajattelisin hän-
tä oikein keskittyneesti - mutta siinä 
samassa kirkon oven yläpuolella sei-
sova piispa Henrik kohotti sauvansa 
ja osoitti sillä meitä. Ja Paavali lii-
teli oven vasemmalta puolelta ilman 
halki ja torjui pitkällä miekallaan 
ilvekset. Sitten oven oikealla puo-

Kuten useimmat eivät ole huoman-
neet, kirkon julkisivulla asustavat 
herrat Henrik, Pietari ja Paavali ovat 
olleet poissa paikoiltaan syksyn ajan, 
mutta todennäköisesti palaavat ko-
tiinsa jouluksi. Yli sadan vuoden ah-
kerointi on heikentänyt heidän kun-
toaan huomattavasti, joten oli korkea 
aika antaa heille kunnollinen huolto, 
ihonpuhdistus, kuorinta, vaatteiden 
kunnostus ja kadonneiden osien pa-
lauttaminen, olihan Pietari vuosien 
vieriessä kadottanut avaimiaan ja 
Paavali katkaissut ajan melskeissä 
sormensa. Herrat lähetettiinkin tästä 
syystä huoltoon Tampereelle.

”Sagor från Främlingsgatan, Muu-
kalaiskadun satuja” on suomenruot-
salaisen Irmelin Sandman Liliuksen 
muistelmateos lapsuudestaan sota-
ajan Helsingin Muukalaiskadulla, 
aivan lähellä Henrikin kirkkoa. Hän 
oli silloin kuusivuotias ja hänen pik-
kusiskonsa Heddi neljä. He seikkai-

livat Henrikin ympäristön kaduilla 
sodasta huolimatta, juoksivat pom-
misuojaan hälytyksen tullessa.
Eräänä tähtikirkkaana yönä pom-
mikoneet pudottivat lastinsa Kai-
vopuistoon ja läheisten rakennusten 
kaikki puiston ja rantatien puoleiset 
ikkunat särkynyt,  lasinsirpaleita oli 
kaikkialla. Saattoi olla juuri se kerta, 
jolloin Henrikin kirkon kuorin ikku-
nat vaurioituivat, jolloin pyhää Bir-
gittaa kuvaava lasimaalaus tuhoutui 
kokonaan ja ristiinnaulittua esittävä 
keski-ikkuna osittain. Nämä tuhot 
saattoivat kyllä tapahtua muissakin 
pommituksissa, niistä ei ollut puu-
tetta.

Miten Henrik, Pietari ja Paavali liit-
tyvät tähän kirjaan, jonka ostin kah-
dellakymmenellä sentillä kirpputo-
rilta? Ja mitä tekemistä tällä kirjalla 
ja sen kertomuksilla on patsaiden 
kunnostuksen kanssa?
Irmelin siskoineen leikki usein Hen-

KIRKON PELASTAVAT PATSAAT

lella seisova Pietari tuli avaimiaan 
kalisutellen ja avasi pienen Kaivarin 
puoleisen portin, jota emme olleet 
koskaan aikaisemmin huomanneet.

....Pietari ja Paavali ohenivat ja 
muuttuivat lumiharsoiksi. He palasi-
vat tavallisille paikoilleen ja muut-
tuivat taas tavallisiksi patsaiksi. ”
Tämä sadunomainen tapahtuma 
ilahdutti minua, kun luin sen. Jos 
Henrik, Pietari ja Paavali ovat aina 
olleet yhtä herkkäkuuloisia pienten 
hädälle, ei ole mikään ihme, että 
heidän kuntonsa on rapistunut. On 
aivan oikein, että patsaat kunnos-
tetaan, ja sitä varten seurakunnalla 
on remonttitili, jolle voi halutessaan 
panna mieleisensä summan.

Tilinumero on  
FI12 17453 00009 2959, 
viitenumero 2008.

      ◆◆◆  Tuula Luoma

Lähde: Muukalaiskadun satuja, 
suom. Raija Jänicke. Tammi 2001
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU   tiistai, torstai                     07.30
ILTAMESSU       maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai  18.00
RUUSUKKO        keskiviikko                17.30
ADORAATIO      perjantai               17.30
VESPER              lauantai                  17.40
Mahdollisuus ripittäymiseen 17.00 - 17.45 välisenä aikana tai 
sopimuksen mukaan. 
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!

  

SU 11.12    ADVENTIN 3. SUNNUNTAI   
  (gaudete-sunnuntai)
                       09.30  english mass
   11.00  päämessu
                       12.30  perhemessu
                       14.00  liettuankielinen messu
                       18.00  iltamessu
MA 12.12    Guadalupen Neitsyt Maria
TI   13.12    pyhä Lucia, neitsyt ja marttyyri 
KE  14.12   pyhä Ristin Johannes, pappi ja   
   kirkonopettaja, mp
SU 18.12    ADVENTIN 4. SUNNUNTAI 
                       09.30  missa latina
                       11.00  päämessu
                       11.15  messu Tapanilassa 
                       12.30  ruotsinkielinen messu 
                       14.00  portugalinkielin. messu
                       15.00  messu Porvoossa 
                       18.00  iltamessu
KE 21.12   pyhä Petrus Canisius, pappi ja   
  kirkonopettaja 
PE 23.12    pyhä Johannes Ketyläinen, pappi
LA  24.12    JOULUAATTO, HERRAN SYN-  
   TYMÄ, velvoittava juhlapyhä 
                       14.00  perhemessu
                       16.00  ruotsinkielinen messu 
                       24.00  jouluyön messu
SU  25.12   JOULUPÄIVÄ, HERRAN SYN-  
   TYMÄ, velvoittava juhlapyhä      
                       12.00  joulupäivän messu
                       13.00  messu Tapanilassa 
                       18.00 iltamessu englanniksi
MA  26.12   TAPANINPÄIVÄ, PYHÄ STE  
   FANOS, marttyyri, juhla
                   11.00  tapaninpäivän messu
                   12.30  vietnaminkielinen messu
                   18.00  joululauluja seimen äärellä

TI  27.12    pyhä apostoli ja evankelista   
  Johannes, juhla 
KE 28.12    Betlehemin viattomat lapset,   
   marttyyrit, juhla 
TO 29.12    pyhä Thomas Becket, piispa ja   
   marttyyri 
PE 30.12    PYHÄ PERHE
LA  31.12    pyhä Sylvester I, paavi
SU  1.1       PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄ-  
  JÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,
                   velvoittava juhlapyhä 
                        09.30  english mass
                       11.00  päämessu 
                       11.15  messu Tapanilassa 
                       13.00  gregoriaaninen messu
                       16.30  espanjankielinen messu
                       18.00  iltamessu
MA  2.1       pyhät Basileios Suuri ja Grego-  
   rios Nazianzolainen, piispat ja 
                    kirkonopettajat
TI   03.01     Jeesuksen pyhä nimi
PE 06.01     HERRAN ILMESTYMINEN,   
    LOPPIAINEN, velvoittava   
    juhlapyhä 
                        11.00  päämessu 
                        18.00  iltamessu 
LA  07.01    pyhä Raimund Peñafortilainen,   
   pappi
SU 08.01    HERRAN KASTE
                        09.30  english mass 
                        11.00  päämessu
                        12.30  perhemessu
                        18.00  iltamessu
PE 13.1     pyhä Hilarius, piispa ja kirkon  
  opettaja

SU 15.1     KIRKKOVUODEN 
  2. SUNNUNTAI
                        09.30  missa latina
                       11.00  päämessu 
                       11.15  messu Tapanilassa 
                       12.30  ruotsinkielinen messu 
                       15.00  messu Porvoossa 
                       11.00  iltamessu
TI   17.1     pyhä Antonius, apotti 
LA  21.1     pyhä Agnes, neitsyt ja marttyyri
SU 22.1     PYHÄ HENRIK, PIISPA JA   
  MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA 
                  KOKO SUOMEN SUOJELIJA,   
  juhlapyhä 
                        09.30  english mass
                       11.00  päämessu 
                       12.30  italiankielinen messu
                       16.00  ukrainalainen liturgia  
                       18.00  iltamessu
TI  24.1      pyhä Frans Salesilainen , piispa   
  ja kirkonopettaja, mp 
KE 25.1     pyhän apostoli Paavalin 
  kääntymys, juhla 
TO 26.1    pyhät Timoteus ja Titus, piispat,mp 
PE 27.1     pyhä Angela Merici, neitsyt 
LA 28.1      pyhä Tuomas Akvinolainen, pappi  
  ja kirkonopettaja, mp
SU 29.1    KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI 
                        09.30  english mass
                        11.00  päämessu 
                        11.15  messu Tapanilassa 
                        16.00  messu tagalogiksi
                        18.00  iltamessu
TI  31.1      pyhä Giovanni Bosco, pappi, mp 
TO  2.2      HERRAN TEMPPELIINTUOMI  
  NEN, KYNTTILÄNPÄIVÄ,  juhla 
PE  3.2      pyhä Ansgar, piispa, mp, tai pyhä   
  Blasius 

SU  5.2     KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI 
                        09.30  english mass
                       11.00  päämessu 
                       13.00  gregoriaaninen messu 
                       16.30  espanjankielinen messu 
                       18.00  iltamessu
MA  6.2      pyhä Paul Miki seuralaisineen,   
  marttyyrit, mp 

KE  8.2     pyhä Hieronymus Emiliani tai pyhä  
           Giuseppina Bakhita, neitsyt 
PE 10.2     pyhä Scholastica, neitsyt, mp 
LA  11.2     Lourdesin Neitsyt Maria
SU 12.2     KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI 
                        09.30  english mass
                       11.00  päämessu 
                       11.15  messu Tapanilassa 
                       12.30  perhemessu 
                       18.00  iltamessu
TI  14.2      pyhät Kyrillos, munkki ja 
  Methodios, piispa, Euroopan 
                  suojelijat, juhla 
PE 17.2     Serviittien veljeskunnan seitsemän  
  pyhää perustajaa
SU 19.2     KIRKKOVUODEN 7. SUNNUNTAI 
                      09.30  missa latina 
                      11.00  päämessu 
                      12.30  ruotsinkielinen messu 
                      14.00  portugalinkielinen messu 
                      15.00  messu Porvoossa 
                      18.00  iltamessu
TI  21.2      pyhä Petrus Damiani, piispa ja   
  kirkonopettaja 
KE 22.2     pyhän apostoli Pietarin 
  piispanistuin, juhla 
TO 23.2     pyhä Polykarpos, piispa ja 
  kirkonopettaja, mp
SU 26.2     KIRKKOVUODEN 8. SUNNUNTAI 
                      09.30  english mass 
                      11.00  päämessu 
                      11.15  messu Tapanilassa 
                      12.30  italiankielinen messu 
                      16.00  ukrainalainen liturgia 
                      18.00  iltamessu
KE   1.3     TUHKAKESKIVIIKKO 
                       16.30  messu englanniksi,   
         tuhkan jakaminen
                       18.00  iltamessu, 
         tuhkan jakaminen
SU     5.3        PAASTON 1. SUNNUNTAI 
                        09.30  english mass 
                        11.00  päämessu 
                        13.00  gregoriaaninen messu 
                        16.30  espanjankielinen messu 
                        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: 27.11.2016

KASTETTUJA

Madelynn Fangyu Chew
Darius Fangjie Chew
Sofia Ysabel Llena
Emilia Alexandra Autio
Matilde Agatha Costantino
Edvin Ilmari Henrik Lehtinen
Van Tam Joosef Vo
Vanessa Iris Paulina Vanamo
Suveta Thevarasa
Marcus Aurelius Leander De la Torre
Diana Thomas
Virginia Yedoniah Honey Quiñones
Liam Dominic Kastrati
Felicia Alexandra Nyman
Jasper Ilmari Ollonen
Vanessa Wanjiku Ndungu
Jennie Sopuluchukwu Okoye
Luka Toivo Mikael Autio
Ella Mae McGrath
Li Lilian Ho Hoang
Vanessa Uwimbabazi
Bruno Mamirakiza
Alma Linnea Leskelä

VAHVISTETTUJA

Nicholas Johannes Bärlund
Roni Johannes Bärlund
Daniel Nunes Cabrita
Conor Kalle Cunningham 
Jack Juhani Cunningham
Marija Dodik
Isabel Maria Fau Tapaninen
Henna Antonina Linnea Groppi
Lian Khup Thang Hau
Julius Joonatan Tapani Hyytinen
John Marvin de Guzman Javier
Miguel Gabriel de Guzman Javier
Mika Järvinen
Outi Virve Järvinen
Johannes Constantin Klinge
Sami Laitakari
Thanh Vu-Jussi Lam
Thanh Vi-Lauri Lam
Maria Cristina Leppe

Stella Maria Mäkinen
Alyssa Faye Mansikka
Angelika Mercedes Mikkonen
Helena Viviana Ocampo
Tomesz Jami Krzystof Qvintus
Jacinta Robert Jackson
Onni Eemeli Roivainen
Aino Maria Savusalo
Mathias Anolreas Nuri Schoonjans
Lina Shamoon
Beatamaria Tervaportti
Luna Aleksandra Thusberg
Jimmy Tran
Teresa Huong Vakkala
Laurens Raimo Johannes Van Der Helm
Carlo Juho Olavi Vartiainen
Vinsan Nesakuma Jennifer Pathinathan
Weronika Wardzinska 
Wiktor Wienconek

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ

Robertus Wahyu Nayan Nugroho ja Yudith 
Harlynda
Van Tam Joosef Vo ja Thi Cam Van Maria 
Ta
Arthur Wilhelm Gabriel Hallberg ja Janina 
Maria Lindgren

HERRASSA POISNUKKUNEITA

Ari Hilding Öhman
Maija Kaarina Lehto
Adelaide Pia Antonietta Somervuo
Johan Casagrande 
Erland Boleslaw Salminen
Klaus Olof Birger Damsten
Ann-Mari Ingeborg Lehner

Kerran kuussa joka kuukauden kolmas tiistai 
kokoontuvat seniorit Pyhän Henrikin seura-
kuntasaliin. Näin on ollut 1980-luvun alusta 
lähtien, jolloin katolisten eläkeläisten seura 
Seniores Catholici aloitti toimintansa.
Aluksi seniorit saivat kirjeitse ilmoituksen 
kokoontumispäivästä, mutta ymmärrettä-
vistä syistä siitä käytännöstä on luovuttu. 
Onhan meillä Fides ja Sanctus!
Seniorien tilaisuus aloitetaan joka kerta 
messulla Pyhän Henrikin katedraalissa. Jos-
kus messun asemesta rukoilemme ruusukon 
tai paastonaikana ristintien, jos papeilla sat-
tuu olemaan muuta menoa. Messun jälkeen 
on seurakuntasalissa kahvitarjoilu. Kahvi-
kupin ääressä vapaasti keskustellen vieräh-
tääkin rattoisasti pari tuntia. Usein seuras-
samme on isä Marco tai joku muu papeista. 
Ja mitäpä muuta ohjelmaa sitten enää tarvit-

taisiinkaan. Nähdäkseni kaikki viihtyvät, ja 
tärkeää on, että saa tavata muita. On meillä 
silloin tällöin ollut ohjelmaakin: esitelmiä, 
diakuvia, filmejä matkoista tai pyhimyksis-
tä, haastattelujakin.
Senioreiden kokoontumisiin on jokainen 
tervetullut. Ei meillä ole ikärajaa, ei pääsy-
maksua, ei vuosimaksua, ei kontrollia pois-
saoloista. Toki vakituisesti senioreissa käy-
vältä saatetaan tiedustella, mikäli käyminen 
jää väliin, mikä on, oletko ollut sairas. Mut-
ta se on jo huolenpitoa.
Ketään ei karkoteta pois, paitsi kerran. Seu-
rakuntasalin avoimesta ovesta tallusteli si-
sään suuri lokki eikä se mokoma tahtonut 
millään poistua, vaikka isä Marco komensi 
sitä kohteliaasti sekä suomeksi että italiaksi 
menemään ulos.
 ◆◆◆ Marja-Leena Rautakorpi

Seniorit
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

JOULUNOVENIA
Joulunovenan perinne jatkuu tä-
näkin vuonna seurakunnassamme. 
Ensimmäinen kerta on  perjantaina 
16. joulukuuta klo 17.30 alkaen, ja 
sen jälkeen joulunovenan rukous on 
joka päivä joulukuun 23:een asti. 
Ensimmäinen ja viimeinen kerta on 
tarkoitettu erityisesti lapsille.  
Tervetuloa!

KOLMEN TIETÄJÄN 
VIERAILU

Tänäkin vuonna saamme kolme tie-
täjää vierailulle seurakuntaamme. 
Torstaina 5. tammikuuta klo 15.00 
kokoonnumme ensin kirkkoon, ja 
sen jälkeen ohjelma jatkuu seura-
kuntasalissa. Kaikki lapset, jotka ha-
luavat tavata tietäjät, tervetuloa!

AVIOLIITTOKURSSI
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian 
seurakuntien yhteinen avioliitto-
kurssi järjestetään Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa tiistaisin klo 19.00 
seuraavina päivinä: 10.1.2017; 17.1; 
24.1; 31.1; 7.2; 14.2; 21.2. 
Lisätietoja saa isä Marcolta, 
050 5377775.  Tervetuloa!

MESSU VERKOSSA
Adventtiajan ensimmäisestä sun-

FRANSISKAANI- 
MAALLIKOT

Kaikille avoimet illat joka kuukau-
den 2. tiistai klo 16 Marian seura-
kuntasalissa. Ohjelma ilmoitetaan 
myöhemmin,  mutta päivät ovat 
13.12, 10.1, 14.2, 14.3, 11.4 ja 9.5.

KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu Henrikin seurakuntasa-
lissa klo 18 seuraavina päivinä:
19.12   Tove Jansson: Taikatalvi
16.1    Mika Waltari:  Isästä poikaan 
Kevätkauden muut päivät ovat 13.2, 
13.3, 10.4 ja 15.5. 
Kirjavalinnat ilmoitetaan myöhem-
min. 

Kirjojen ystävät tervetulleita!

KATOLISTA ELÄMÄÄ 
-JATKOKURSSI

Maanantaisin Henrikin seurakunta-
salissa klo 18.30:
30.1     Mihin kolehti menee? 
 Millä papit elävät? 
27.2     Ekologia ja katolilaiset. 
 Veli Gabriel.
27.3     Adoraatio - mitä se on? 
 Isä Marco Pasinato

nuntaista alkaen sunnuntaimessu lä-
hetetään suorana lähetyksenä netti-
sivullamme. Palvelus on tarkoitettu 
niille seurakuntalaisille, jotka ovat 
sairauden, pitkän matkan tai muun 
vakavan syyn takia estyneet tule-
masta kirkkoon.

HENRIKIN SENIORIT
Messu Henrikissä klo 14 joka kuu-
kauden 3. tiistaina, minkä jälkeen 
yhdessäoloa seurakuntasalissa. 
Seuraavat päivät ovat 20.12, 17.1, 
21.3, 18.4 ja 16.5.

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sa-
naa mietiskellen ja rukoillen 
Pyhän Hengen opastuksella.  
Kokoonnumme Pyhän Henri-
kin kabinetissa klo 18-19 seu-
raavina torstaipäivinä: 
19.1., 23.2., 23.3., 20.4. ja 1.6.  

Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita 
(p. Henrikistä ja p. Mariasta).

Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.

UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

JOULULAULUJA 
SEIMEN ÄÄRELLÄ
Pyhän Henrikin katedraalissa

Perinteinen 
yhteislaulu-
tilaisuus

26.12. klo 16.00

TERVETULOA!

KARNEVAALIT
 tulevat jälleen (helmikuun vii-
meinen lauantaina 25.2.2017). 
Pankaa päivä muistiin, tulossa 
on jälleen paljon hauskaa oh-
jelmaa, ruokaa ja juomaa! 
Tämä näin etukäteisilmoituk-
sena, tarkemmat tiedot tulevat 
aikanaan. Fidekseen ja ilmoi-
tustaululle.
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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: 
Heikki Aronpää, Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula ja Meiju Salonen. 
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite:  Sanctus Henricus,  Pyhän Henrikin aukio 1,  00140 Helsinki.     henrik@katolinen.fi
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.henrik.katolinen.fi

Toivotamme 
teille 

hyvää joulua
ja

siunausta 
uudelle 
vuodelle 
2017

papit, sisaret ja 
Sanctus Henricuksen

toimituskunta


