Hyvää
Joulua!
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan lehti 4 / 2017

Ylpeyden paradoksi
Rakkaat seurakuntalaiset!

Paljon on tapahtunut tämän syksyn aikana.
Isä Oscar lähti Tukholmaan, seurakuntaan on
tullut Tuomas Nyyssölä, ja rakas isä Tri on palannut
Henrikiin kappalaisena. Lisäksi todella hieno uutinen on se,
että lauantaina 27. tammikuuta 2018 Tuomas vihitään meidän kirkossamme
diakoniksi! Toivottavasti koko seurakuntamme voi tulla silloin iloitsemaan
yhdessä tästä tapahtumasta. Tuomas, rukoilemme kaikki sinun puolestasi!
Tahdon myös kiittää lämpimästi kaikkia niitä työnsä päättäneitä
seurakuntaneuvoston jäseniä, jotka ovat monien vuosien ajan palvelleet
neuvostossa. Kiitos teille kaikille! Samalla toivotamme tervetulleiksi uudet
seurakuntaneuvoston jäsenet. Ehdokkaita oli sen verran vähän, että päätimme
ottaa vastaan kaikki ehdokkaat. Toivottavasti voitte tutustua heihin ja tuoda
seurakuntaneuvostoon ehdotuksianne, neuvojanne ja ideoitanne. Toivon kovasti,
että seurakuntaneuvoston kautta kaikki voisivat tuntea olevansa aktiivisesti
mukana seurakunnan toiminnassa.
Joulu on ovella, ja haluan toivottaa kaikille teille hyvää ja rauhallista jouluaikaa.
Joulu on myös hetki, jolloin ehkä tunnemme itsemme tavallista yksinäisemmiksi,
kun vanhat tapahtumat tai menetykset tulevat helpommin mieleen. Kuitenkin joulu
haluaa tänäkin vuonna koko voimallaan kutsua meitä iloon: ”Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle!” (Luuk. 2:10). Sen, mitä enkeli sanoi
paimenille, kirkko tahtoo tuoda meillekin liturgian kautta. Toivon kovasti, että myös
seurakuntaamme voisi olla se paikka, jossa me kaikki voimme ammentaa tätä iloa
ja tuoda sitä perheellemme, ystävillemme ja kaikille ihmisille, joita kohtaamme.
Kuinka vaikeaa joskus onkaan olla iloinen. Silti ilo on juuri se, minkä Herra
tahtoo meille valmistaa. Kuten Paavali kehottaa Filippissä olevaa kirkkoa,
niin hänen sanansa saavuttaa meidätkin: ”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä
kerran: iloitkaa!” (Fil. 4:4). Aidon ilon lähde on ainoastaan Herrassa ja hänen
rakkaudessaan, joka loistaa täydellisimmin Kristuksessa. Hän tuli jakamaan
meidän todellisuutemme ja kantamaan meidän taakkojamme kanssamme.
Toivotan kaikille teille hyvää joulua ja armorikasta uutta vuotta!
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Rukoilkaa puolestani,
isä Marco.

Katsoin hiljattain tositapahtumiin perustuvan elokuvan Kaunis mieli. Elokuva kertoo Nobelin palkinnon voittaneesta John
Nashista, joka kamppaili koko elämänsä
ajan erittäin vaikean skitsofrenian kanssa,
joka sai hänen todellisuudentajunsa ajoittain järkkymään pahasti. Nashille järkyttävintä oli huomata, kuinka hänen näkemänsä
kuvitteelliset hahmot eivät olleet todellisia,
vaan sen sijaan hänen todellisuuteensa kuului vaikea sairaus ja sen hoitamiseen tarvittava voimakas lääkitys.
Katsoessani elokuvaa aloin miettiä omassa elämässäni olevia ”harhoja” ja sitä, kuinka vaikeaa minun onkaan joskus hyväksyä
omaa todellisuuttani. Usein en esimerkiksi
osaa pyytää apua, vaikka siihen olisi tilaisuus, koska minusta on helpompaa kieltää
kaikki ongelmani. Samoin en vastavuoroisesti myöskään pysähdy auttamaan muita,
koska näissä tilanteissa kerron aina itselleni
olevani siihen liian kiireinen. Oman epätäydellisyyden ja arkeen kuuluvien ongelmien
hyväksyminen tuntuukin joskus niin haasteelliselta, että on helpompaa elää kuvitelmissa ja haavemaailmoissa, joissa en joudu
kohtaamaan tekemiäni virheitä.
Myös henkilökohtainen ylpeys aiheuttaa usein sen, että ongelmien kohtaamisen
sijaan niitä alkaa vältellä eikä apua halua
pyytää muilta ihmisiltä tai Jumalalta. Silloin tuntuu, että on kaikkien kannalta helpompaa, jos esitän olevani jotain muuta
kuin todellisuudessa olen. Kuitenkin todellinen onnellisuus voisi käytännössä tulla
elämääni vain sitä kautta, että uskaltaisin
kohdata oman itseni rehellisesti ja antaisin

myös muiden ihmisten nähdä minut sellaisena kuin olen.
Olen usein miettinyt tätä ylpeyden paradoksia. Jollain tavalla ihminen kai vaistomaisesti haluaa suojella itseään, eikä siksi
anna itsestään liikaa ulospäin muiden tarkkailtavaksi. Kuitenkin arvokkaampia hetkiä
elämässä olen kokenut silloin, kun olen uskaltanut edes hetkeksi luopua ylpeydestäni
ja nähdä oman elämäni rehellisesti. Ainakin
tähänastisessa elämässäni olen kuitenkin
huomannut, että pienistä poikkeuksista huolimatta tämä on minulle lähes mahdotonta.
On helpompaa elää sen ihmisen kanssa,
joka haluan kuvitella olevani, kuin suostua
näkemään itseni sellaisena kuin olen.
Elokuvan John Nash oli poikkeuksellisen
älykäs mies ja tottunut ratkaisemaan yhtälöitä, joihin tavallisilla ihmisillä ei ollut
mahdollisuuksia löytää ratkaisuja. Häneltä
vaatikin suurta nöyrtymistä huomata, ettei
oman mielen aiheuttamia ongelmia voinut
ratkaista vain itse päättelemällä tai sinnikkäällä työskentelyllä. Lopulta Nashin
elämän pelastaa hänen vaimonsa Alician
uskollinen rakkaus ja kyky jatkaa elämää,
huolimatta välillä kohtuuttoman tuntuisista vaikeuksista. Vaimon pyyteetön rakkaus
kuvastaakin hienosti Jumalan rakkautta siinä, kuinka se antaa Nashille toivoa ja luo
hyvyyttä ja turvaa kaikkien vaikeuksien
keskellä. Tällaista vaikutusta Nash ei olisi
pystynyt koskaan saavuttamaan vain omien
voimiensa, päättelykykynsä tai edes oikean
lääkityksen avulla.

◆◆◆ Aino Salmi
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Uusi seurakuntaneuvosto

Marja Torsti

Raija Markkula
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Heikki Salomies				

Christina Ståhle				

alkaen 1.1.2018

Sisar Anna Krasuska USJK

Diana Kaley

Timo Ala-Könni

Heikki Aronpää

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

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

Kansikuva on poikkeuksellisesti mustavalkoinen, vaikka joulukansi onkin
jo monta vuotta ollut värillinen. Kun kuitenkin juhlimme satavuotiasta Suomea, löytyi finna.fi. -tietokannasta vanha valokuva Henrikin jouluseimestä. Se on otettu vuonna 1937, ja kuuluu Pietisen kokoelmaan. Kaikki tutut
hahmot ovat paikoillaan, kookkaista enkeleistä tosin oikeanpuoleinen särkyi
sota-ajan pommituksissa, mutta toinen on ehostettuna edelleen käytössä.
Enkelit pitävät käsissään, eivät suinkaan pitkää keihästä, vaan kolmihaarais-

ta kynttilänjalkaa. Ne ovat tainneet aikojen kuluessa hävitä, samoin kuin osa
lampaista. Seimi on ilmeisesti rakennettu kirkkosalin vasempaan päätyyn,
missä nykyisin on ovi sakastiin ja Marian patsas. Kuorikaari on huomattavasti kapeampi kuin nykyisin. Seimen edessä on rukousjakkara, ja uhrilahjalipas oikealla. Kauniit kukkaryhmät koristavat seimeä, jonka rakentamisessa
on nähty paljon vaivaa. Voi hyvin kuvitella, miltä jouluyön messuun tulijasta on tuntunut. Kristus on syntynyt, riemuitkaa!
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K.: Opiskelit sitten Roomassa
ja valmistuit melko nopeasti.
Mikä oli kokemuksesi ikuisesta
kaupungista?

TIELLÄ
PAPPEUTEEN

V. : Rooma on ikuinen, joskin myös melko pölyinen kaupunki verrattuna Pohjanmaan lakeuksiin ja niiden puhtaaseen
luontoon. Koska minulla oli aikaisempia
opintoja alla, valmistuin kolmen vuoden
jälkeen Gregoriana-yliopistosta pyhän
teologian lisensiaatiksi, pääaineenani
fundamentaaliteologia. Kun dogmatiikka tutkii kristillistä uskoa, fundamentaaliteologia tutkii tämän uskon perusteita.
Olen aina ollut kiinnostunut oppimaan
uutta, joten siinä mielessä pitkäkään
opintoputki ei ole tuntunut raskaalta.

Seurakunnalle on
tullut tutuksi nuori
mies alttarilla. Hän
suostui kertomaan
hiukan tiestään
katoliseen kirkkoon ja
pappeuteen.
Kysymys: Kuka olet?
V.: Olen Tuomas Nyyssölä. Olen hiippakuntamme pappiskandidaatti ja olen
syyskuusta asti asunut Pyhän Henrikin
pappilassa, jossa avustan erilaisissa töissä. Odotan diakoniksi vihkimistä, johon
tämän lehden ilmestyessä ei pitäisi enää
kulua kovin pitkää aikaa.
K.: Mistä päin Suomea olet kotoisin?
V. : Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta,
Lappajärveltä. Herätysliikkeet ovat vahvoja Pohjanmaalla, ja itsekin opin kristinuskon aakkoset tässä ympäristössä.
Lukion jälkeen muutin Helsinkiin opiskelemaan ja valmistuin teologian maisteriksi 2010. Opiskeluaikana huomasin
olevani kiinnostunut katolisesta uskosta.
Jälkeenpäin ajatellen minua puhuttelevat
erityisesti kirkon opetus ja sakramentaalinen elämä.
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K.: Ja sitten päätit liittyä katoliseen
kirkkoon. Mitä sitten tapahtui?
V. : Minut otettiin kirkon täyteen yhteyteen keväällä 2007. Tällöin sain myös
ajatuksen pappeudesta. Kesti kuitenkin
joitain vuosia, ennen kuin saatoin aloittaa seminaariopinnot, mikä tapahtui
vuonna 2014. Seminaarini oli Roomassa sijaitseva Collegium Germanicum
et Hungaricum. Kyseinen seminaari on
siinä mielessä perinteikäs osoite suomalaisopiskelijoille, että ennen minua
siellä asui Anders Hamberg, ja edellisen vuosisadan alussa 1907-1911 Adolf
Carling, sittemmin monsignor Carling.
Ja jo paljon ennen häntä Johannes Jussoila, reformaation aikaan 1578-1580!
Collegium perustettiin aikanaan pyhän
Loyolan Ignatiuksen toimesta edistämään vastauskonpuhdistusta - vielä on
siis hieman tehtävää.

K.: Nyt on edessä ensin diakoniksi ja
sitten papiksi vihkiminen. Haluatko
vielä sanoa jotakin meille seurakuntalaisille?
V. : Diakoniksi vihkimiseni on 27. tammikuuta Pyhän Henrikin katedraalissa,
johon kaikki ovat tervetulleita. Haluaisin jo nyt kiittää kaikkia hiippakuntamme pappeja, sisaria ja maallikoita siitä
hyvästä työstä, jota hiippakunnassamme
tehdään. Toivottavasti voisin tulevaisuudessa antaa oman panokseni siihen, jos
Jumala suo, niin pappina. Lopuksi toivotan kaikille Sanctuksen lukijoille siunattua adventin ja joulun aikaa!
Kiitos haastattelusta! Myös me henrikiläiset toivotamme sinulle onnea tiellä pappeuteen, ja uskallan sanoa, että
myös rukouksemme seuraavat tulevaa
pappia!
◆◆◆ Tuula Luoma

School of Ignatian Prayer
Ignatiaaninen rukouskoulu kokoontuu maanantai-iltaisin 15.1., 5.2.,
12.3. ja 16.4. iltamessun jälkeen kabinetissa ja kappelissa. Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita (p.
Henrikistä ja p. Mariasta).
Huom! Tilaisuudet ovat englanninkielisiä.
A spiritual journey supporting the
participants to approach God in
prayers and to deepen their familiarity with God through the indications
offered by Saint Ignatius of Loyola
in the Spiritual Exercises.
Under the guidance of the Holy Spirit, and the instructions of the guide,
the participants will learn to let the
Word of God resonate in their lives
so that the Word may enlighten and
open paths of life because the highest
glory of God is that the person lives
to the fullest.
School of Ignatian Prayer on Mondays 15.1., 5.2., 12.3. and 16.4. after
Mass till 20:00 (max 20:30) at Kabinetti and Chapel, open to parishoniers of both Parishes.
Guide: Silvia Bertozzi. Welcome!
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista Osa 2

Pyhä Dominicus

Toinen lasimaalaus kirkkosalin oikealla sivulla alttarista käsin esittää
pyhää Dominicusta. Yläkuva esittää
pyhän Dominicuksen saamaa ilmestystä v. 1214. Hän oli vetäytynyt met8

sään paastoamaan ja rukoilemaan
harhaoppisten albigenssien puolesta.
Kolme päivää ja yötä lakkaamatta itkettyään Jumalan puoleen hän kohtasi Neitsyt Marian ilmestyksessä.
Maria sanoi Pyhän Kolminaisuuden
tahtovan välineeksi maailman uudistamiseksi enkelien psalttarin. Tämä
tarkoitti ruusukkoa. Lasimaalauksessa pyhä Dominicus on polvistuneena
Neitsyt Marian eteen. Neitsyt Maria
ojentaa hänelle tehtävän. Dominicus kuvataan pyhimyksenä, josta on
merkkinä sädekehä pään ympärillä.
Psalmeja on 150. Dominicus alkoi
saarnata näyn perusteella ruusukkoa,
jossa iloiset, murheelliset ja kunniakkaat salaisuudet sisälsivät kukin
viisi pelastushistoriallista mysteeriä.
Niihin liitetään kymmenen Ave Maria-rukousta. Näin 3x5x10 tekee 150
rukousta.
Alakuva esittää dominikaaniveljiä
antamassa enkelille leipää. Legendan mukaan Dominicus oli lähettänyt kaksi dominikaaniveljeä kerjäämään Roomassa. He eivät olleet
saaneet mitään kotiin vietäväksi,
paitsi pienen leivän kannikan, jonka
eräs sääntökuntaa rakastava kerjäläisnainen oli antanut heille säälistä.
Paluumatkalla he kohtasivat nuoren
miehen, joka peräänantamattomasti

kerjäsi almua. Rakkaudesta Jumalaan dominikaaniveljet päättivät luopua tuosta ainokaisesta leipäpalasestaan nuorukaisen hyväksi. Samassa
nuorukainen katosi. Dominicus lohdutti kotiin tyhjin käsin palanneita
veljiä sanoen heidän ruokkineen
paluumatkallaan enkelin. Kun koko
luostarin veljestö oli kokoontunut
ruokailemaan, pyhän Dominicuksen rukoillessa saliin ilmestyi kaksi
nuorukaista korit täynnä leipää. He
aloittivat jakamisen nuorimmasta.
Annettuaan leipää viimeisenä Dominicukselle nuorukaiset kumarsivat ja
katosivat näkyvistä. Ruoan jakaminen ensin nuorimmalle on tapa, jota
noudatetaan edelleen dominikaanien
keskuudessa.
Dominicus de Guzman syntyi
Burgosin provinssissa Espanjassa
1170. Hän opiskeli Palenciassa ja
oli kaniikkina Osman katedraalissa. Kaksikymmentäviisivuotiaana
hänet vihittiin papiksi. 1200-luvun
alussa hän seurasi piispaansa Diego
de Azevedoa Tanskaan ja Roomaan.
Näillä matkoillaan Dominicus sai
herätyksen vastustaa albigenssien
kerettiläisyyden leviämistä EteläRanskassa. 1210-luvun alussa hän
saarnasi ja teki lähetystyötä Toulousen alueella. Hän eli köyhästi ja
yksinkertaisesti kuten paikalliset
asukkaat. Hän käännyttikin paljon
eksyneitä takaisin katoliseen kirkkoon. V. 1215 Dominicus perusti

kerjäläissaarnaajia varten yhteisön,
joka seurasi augustinolaissääntöä.
Saarnaajaveljien sääntökunta, Ordo
Praedicatorum OP, sai paavillisen
hyväksynnän v. 1216. Dominicus
vaikutti kulkien Italiassa, Ranskassa
ja Espanjassa. Kaikkialla hän perusti veljien ja sisarten yhteisöjä. Dominicus kuoli Bolognassa v. 1221.
Paavi Gregorius IX kanonisoi hänet
jo seuraavalla vuosikymmenellä v.
1234. Suomessa oli keskiajalla dominikaaniluostarit sekä Turussa että
Viipurissa. Reformaation jälkeen
dominikaanit palasivat Suomeen v.
1949 ja perustivat kulttuurikeskuksen Studium Catholicumin. Pyhän
Dominicuksen muistopäivä on 8.
elokuuta.
”Kaikkivaltias Jumala, sinä teit
pyhästä Dominicuksesta totuutesi
väsymättömän
julistajan.
Suo, että hän opetuksellaan ja esimerkillään olisi kirkolle pysyvä tuki
ja esirukouksillaan meille uskollinen
puoltaja sinun luonasi. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta. Aamen.” (Kat. rukouskirja)
◆◆◆ Heikki Aronpää
Lähteet: Veli Gabriel Salmela.
Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä
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LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU
ILTAMESSU
RUUSUKKO
ADORAATIO
RISTINTIE
VESPER

tiistai, torstai
maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai
keskiviikko
perjantai
paastonajan perjantai
lauantai 				

07.30
18.00
17.30
17.30
17.30
17.40

Mahdollisuus ripittäytymiseen lauantaina 17.00-17.55 ennen messua,
maanantai, keskiviikko, perjantai, sunnuntai 17.30 tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!

TO 21.12
		
LA 23.12

pyhä Petrus Canisius, pappi ja 		 MA 1.1
kirkonopettaja
		
pyhä Johannes Ketyläinen, pappi 		

SU 24.12 ADVENTIN 4. SUNNUNTAI - 		
		
JOULUAATTO
09.30 mass in English
11.00 päämessu
14.00 perhemessu
TI 2.1
16.00 messu ruotsiksi
		
24.00 jouluyön messu
KE 3.1
MA 25.12 HERRAN SYNTYMÄ LA 6.1
		
JOULUPÄIVÄ (velvoittava)
12.00 joulupäivän messu
13.00 messu Tapanilassa
18.00 iltamessu
TI 26.12
		

TAPANINPÄIVÄ,
PYHÄ STEFANOS, juhla
11.00 tapaninpäivän messu

SU 7.1

KE 27.12 pyhä apostoli ja evankelista 		
		
Johannes, juhla
TO 28.12 Betlehemin viattomat lapset, 		
		
marttyyrit, juhla
PE 12.1
PE 29.12 pyhä Thomas Becket, piispa ja 		
		
marttyyri
SU 14.1
SU 31.12 PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,
		
JOOSEF, juhla
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
16.00 messu tagaloksi
18.00 iltamessu
KE 17.1
LA 20.1
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SU 21.1 PYHÄ HENRIK, PIISPA JA 		
		
		 MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA
KOKO SUOMEN SUOJELIJA, 		
		
juhlapyhä
09.30 missa latina
11.00 päämessu
12.30 messu ruotsiksi
14.00 messu portugaliksi
15.00 messu Porvoossa
16.00 messu arameaksi
18.00 iltamessu

PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄ-		
JÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,
(velvoittava)
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
18.00 iltamessu

MA 22.1
KE 24.1
		
TO 25.1
		
PE 26.1
LA 27.1

pyhä Basileios Suuri ja Gregorios
Nazianzolainen, piispat ja
kirkonopettajat, mp
Jeesuksen pyhä nimi
HERRAN ILMESTYMINEN - 		
LOPPIAINEN (velvoittava)
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
18.00 iltamessu

SU 28.1

HERRAN KASTE, juhla
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu

KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 perhemessu
18.00 iltamessu
pyhä Antonius, apotti, mp
pyhä Fabianus, paavi ja marttyyri, 		
tai pyhä Sebastianus, marttyyri

SU 18.2

PAASTON 1. SUNNUNTAI
09.30 missa latina
11.00 päämessu
12.30 messu ruotsiksi
14.00 messu portugaliksi
15.00 messu Porvoossa
16.00 messu arameaksi
18.00 iltamessu

KE 21.2
		
TO 22.1
		

pyhä Petrus Damiani, piispa ja 		
kirkonopettaja
pyhän apostoli Pietarin piispanis-		
tuin, juhla

SU 25.2

PAASTON 2. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
11.15 messu Tapanilassa
12.30 messu italiaksi
16.00 ukrainalainen liturgia
18.00 iltamessu

SU 4.3

PAASTON 3. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu

pyhät Timoteus ja Titus, piispat, mp

pyhä Angela Merici, neitsyt

KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
12.30 messu italiaksi
16.00 ukranialainen liturgia
18.00 iltamessu

SU 4.2

KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu

SU 11.2

TUHKAKESKIVIIKKO
16.30 messu englanniksi, 		
				
tuhkan jakaminen
18.00 messu suomeksi,
				
tuhkan jakaminen
Paasto- ja abstinenssipäivä

pyhä Vincentius, diakoni ja marttyyri

pyhä Giovanni Bosco, pappi, mp
HERRAN TEMPPELIINTUOMI-		
NEN, KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
pyhä Ansgar, piispa, mp tai pyhä
Blasius

TI 6.2
		
TO 8.2
		
LA 10.2

KE 14.2

pyhä Frans Salesilainen, piispa ja
kirkonopettaja, mp
pyhän apostoli Paavalin käänty-		
mys, juhla

KE 31.1
PE 2.2
		
LA 3.2
		

pyhä Hilarius, piispa ja kirkonopet-		
taja

12.30 perhemessu
18.00 iltamessu

KE 7.3 pyhät Perpetua ja Felicitas, marttyyrit
pyhä Paul Miki seuralaisineen, 		 TO 8.3 pyhä Johannes a Deo, sääntökuntalainen
PE 9.3 pyhä Francisca Roomalainen, sään-		
marttyyrit, mp
tökuntalainen
pyhä Hieronymus Emiliani, tai 		
pyhä Giuseppina Bakhita, neitsyt
SU 11.3 PAASTON 4. SUNNUNTAI
pyhä Scholastica, neitsyt, mp
09.30 messu englanniksi
11.00 päämessu
KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI
11.15 messu Tapanilassa
09.30 messu englanniksi
12.30 perhemessu
11.00 päämessu
18.00 iltamessu
11.15 messu Tapanilassa
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SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 26.11.2017
KASTETTUJA
Frans Daniel Miettinen
Leon Lucas Ortega Jaukkari
Hao Thien Phung
Sandra Onyenuchea Adaba
Johannes Kristian Heino
Amelia Shanti Fabienovna Attié
Maxime Alexander Fabienovitch Attié
Ugomsinachi Lionel-Phil Uwajimogu
Paulina Margarita Valentina AlexandrovichOrellana
Arman Ashir Khan
Teo Toivo Koronen
Maria Samarah Serato
Dominik Margaglio
Mathias Thaddeus Ponteras
Albert Gabriel Lindroos
Kayla Agendia Ajubeseh
Karen Ngang Ajubeseh
Leon Emanuel Johansson
Aino Viola Sylvia Pulkkinen
VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN
SAANEITA
Vanessa Duran Duarte
Emely Araujo Rodriguez
Chukwuemerie Patrick Robert Okoye
Jovani Al-Gaserawi
Maximiliene Foncha
Eelis Vilhelm Holmsten
Luca Marie Philippe Gassot
Dar Meh
Margarida Mateus de Brito
Moise Kwizera
Gisele Musuene Kuasa
Jessica Lukanu Musuene Kuasa
Quang Hieu Harry Nguyen
Nicole Maria Vivian Serato
Pirkko Cindy Gabriela Niemistö
Kosmo Juhani Ilmari Koskinen
Matias Gabriel Lamberg
Eric Casper Benjamin Isomäki
Hai Yen Jessica Nguyen
Joshua Javier
Artur Eemeli Karinen
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Michele Ricci
Stefano Ricci
Jamie Bondad
Linda Kadyrova
Gabriella Rebecca Patty Poto Matalanzambe
Evelina Visniova
Susana Quintanilla Miguel
Maria Sofia Katarina Tawaststjerna
Ngoc Tran Dang
Anna Lai
Kenny Lai
Hanna Lai
Tommy Lai
Weronika Anna From
Liv Hardina Green
Nicole Linda Maria Wahlroos
AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ
Henryk Anton Emanuel Bigos ja Linda Heidi
Tuulia Åberg
Oliver Matti Petäjä ja Suzanne Marie Anne
Kauraniemi
HERRASSA POISNUKKUNEITA
Tarya Thomasen
Marjaterttu Liisa Hasselblad
Adolf Harpf
Toan Nang Nguyen
Renzo Porceddu
Roberto Giovanni Morelli

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM
Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39
Graafinen palvelu
Lehdet - esitteet - ilmoitukset - painopalvelu

ART-SET OY
Karjalankatu 2, puh 040 590 55 99
00520 HELSINKI
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KIRJALLISUUSPIIRI
Kokoontuu edelleen Henrikin seurakuntasalissa kevätkaudella seuraavina
maanantai-iltoina klo 18:
29. 1 Emmi Itäranta: Teemestarin kirja
Muut päivät ovat 12.2, 26.3, 19.4
(huom! Torstai!) ja 14.5. Kirjavalinta
ilmoitetaan myöhemmin.
KATOLISTA ELÄMÄÄ JATKOKURSSI
15. 1 isä Oskari Juurikkala kertoo liturgiasta
26. 2 ohjelma vielä avoin
12. 3 veli Gabriel ja katolinen paasto
30. 4 isä Tri johdattaa kiirastuleen
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Ilta alkaa klo 18.30 iltamessun jälkeen.
Tarjolla myös kahvia tai teetä.

FRANSISKAANIMAALLIKOT
kokoontuvat entiseen tapaan joka kuukauden toisena tiistaina klo 16 Marian
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

seurakuntasaliin erilaisten aiheiden
pariin. Illat ovat kaikille avoimia, tarkempi ohjelma tulee ilmoitustaululle
sekä Fidekseen.
Päivät ovat 9.1, 13.2, 13.3, 10.4 ja 8.5.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
myöhemmin.

HENRIKIN SENIORIT

kokoontuvat joka kuukauden 3. tiistaina ja aloittavat messulla klo 14. Sen
jälkeen yhdessäoloa seurakuntasalissa.
Päivät ovat 16.1, 20.2, 20.3, 17.4 ja
15.5.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
myöhemmin.

URKUILLAT
jatkuvat kirkossa klo 18 joka kuukauden 1. torstai. Pääsy vapaa, ohjelma 5
euroa. Tervetuloa!

Lectio divina

Luemme yhdessä Jumalan sanaa mietiskellen ja rukoillen
Pyhän Hengen opastuksella.
Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa klo 18-19
seuraavina
torstaipäivinä:
18.1., 8.2., 15.3. ja 19.4.
Kaikki seurakuntalaiset ovat
tervetulleita
(p. Henrikistä ja p. Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.
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JOULUOHJELMA
Tänä vuonna joulumessuohjelma on
vähän erikoinen, koska adventtiajan
neljäs sunnuntai on samalla jouluaatto. Silloin meillä on aamulla sunnuntaiohjelma, eli klo 9.30 englanninkielinen messu ja klo 11 päämessu. Illalla on kuitenkin jouluaaton tavallinen
messuohjelma, eli klo 14.00 perhemessu, klo 16.00 ruotsinkielinen messu ja klo 24.00 keskiyön joulumessu.
Tapaninpäivänä on messu klo 11. Hyvää joulua kaikille!
KOLME TIETÄJÄÄ
Kolme tietäjää vierailevat jälleen Pyhän Henrikin seurakunnassa! He saapuvat luoksemme loppiaispäivänä,
lauantaina 6. tammikuuta. Ohjelma
alkaa klo 15.00 kirkossa ja jatkuu sitten seurakuntasalissa. Tapahtuma on
tarkoitettu erityisesti lapsille, mutta
kaikki olette tervetulleita! Lisätietoja isä Marcolta, 050 5377775. Hyvää
loppiaista!
JOULUNOVENA
Tänäkin vuonna haluamme valmistautua jouluun rukouksella. Joulunovenahartaus alkaa 17.12 klo 17.30
kirkossa ja viimeinen kerta on lauantaina 23.12. Aiheena ovat jouluseimen eri hahmojen rukoukset joulua
odotellessa. Tervetuloa!
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AVIOLIITTOKURSSI
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille pariskunnille, jotka suunnittelevat
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.
Kurssi alkaa tiistaina 9. tammikuuta
klo 19.00 Henrikin seurakuntasalissa.
Muut kurssin päivämäärät ovat: 16.1,
23.1, 30.1, 6.2, 13.2. ja 20.2. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Kurssi on avoin kaikille. Lisätietoja saa soittamalla isä Marcolle, 050
5377775. Tervetuloa!
DIAKONIKSI VIHKIMINEN
Meillä on ilo ilmoittaa, että pappisopiskelija Tuomas Nyyssölä, joka on
palvelemassa
seurakunnassamme,
vihitään diakoniksi lauantaina 27.
tammikuuta 2018 kello 12.00 Pyhän
Henrikin kirkossa. Vihkimismessun
jälkeen on kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita messuun. Pyydän, että rukoilisimme kaikki Tuomaksen puolesta.
Jos joku haluaa tukea häntä taloudellisesti, se on mahdollista seurakunnan
tilin kautta (FI61 1014 3000 2118 01)
viitenumerolla 3007. Kiitos teille kaikille!
PAPIKSI VIHKIMINEN
Ilouutisena ilmoitetaan, että ensi
vuonna Pyhän Henrikin kirkossa vihitään uusi hiippakuntapappi, diakoni Edwin Gonzalez Rodriguez. Hän
on palvellut diakonina Oulun Pyhän
Nasaretin Perheen seurakunnassa.

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

Vihkiminen tapahtuu lauantaina 3.
helmikuuta 2018 klo 11.00, ja kaikki
olette lämpimästi tervetulleita. Rukoilkaamme hiippakuntamme tulevan
papin puolesta. Tervetuloa!

JOHDANTOKURSSI 20172018
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti
katoliseen kirkkoon liittymistä miettiville, mutta on erittäin hyödyllinen
myös ”vanhoille” katolilaisille, joiden
usko hyötyy päivittämisestä. Kurssi
on maanantaisin klo 18.30 alkaen
9.1
Rippi ja sairaiden voitelu, isä
Ryszard Mis SCJ
23.1 Avioliitto, isä Manuel Prado
OD
6.2
Pappeus, veli Gabriel Salmela
OP
20.2 Käskyt I, isä Marco Pasinato
6.3 Käskyt II, Javier Salazar
20.3 Käskyt III, isä Ryszard Mis
SCJ
3.4 Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia, isä Federico Spanò
24.4 Neitsyt Maria ja pyhät, sisar
Barbara USJK
8.5 Sääntökunnat ja kongregaatiot,
Tuula Luoma op
22.5 Eläminen kirkon yhteydessä,
Marko Tervaportti

KARNEVAALIT
tulevat jälleen lauantaina
10.2.2018.
Pankaa päivä muistiin, tulossa
on jälleen paljon hauskaa ohjelmaa, ruokaa ja juomaa!
Tämä näin etukäteisilmoituksena, tarkemmat tiedot tulevat
aikanaan. Fidekseen ja ilmoitustaululle.

JOULULAULUJA
SEIMEN ÄÄRELLÄ

Pyhän Henrikin katedraalissa

Perinteinen
yhteislaulutilaisuus
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,
00140 helsinki

Toivotamme teille hyvää joulua ja
siunausta uudelle vuodelle 2018

papit, sisaret ja Sanctus Henricuksen toimituskunta

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. puh. 09 637 853
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.henrik.katolinen.fi
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