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Rakkaat seurakuntalaiset,
Joulu on ovella, ja me valmistaudumme
 jättämään tämän vuoden ja aloittamaan uuden. 
Toivon, että voisimme kaikki yhdessä kiittää 
Herraa kuluneesta vuodesta ja katsoa toiveikkaasti tulevaan. 
   Olemme kuulleet monta kertaa, että kirkkomme Suomessa ei elä 
parasta hetkeään taloudellisesti. Voi olla, että monille meistä kulunut 
vuosi on ollut rankka. Olemme ehkä kohdanneet kärsimyksiä ja 
vaikeuksia ja kenties jopa suuria ja surullisia menetyksiä. 
   Adventtiaika tulee auttamaan kaikkia meitä. Adventtiaika on kutsu herätä 
ja valvoa, se on kutsu toivoa jälleen. Toivo syntyy muistosta, joka on 
täynnä hyvyyttä, ja varmuudesta, että näin tulee tapahtumaan 
jälleen. Jouluaattona kuulemme jo kahden tuhannen vuoden aikana 
kaikuneet sanat: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra” (Luuk. 2:11). 
   Tämä muisto herää joululiturgiassa eloon. Vapahtaja syntyy jälleen, 
hän on läsnä. Olkoon sydämemme Daavidin kaupunki. Joulu muistuttaa 
meitä siitä, että historiassa on tapahtunut jotakin, mikä on muuttanut asiat 
lopullisesti: Jumala tuli lihaksi. Tämän jälkeen voimme olla pelkäämättä. 
Voimme toivoa, voimme olla varmoja, että Herra on totisesti Immanuel!
   Haluan kiittää kaikkia teitä seurakuntalaisia siitä avusta, jota olette 
kuluneen vuoden aikana osoittaneet seurakuntaamme. 
Erityisesti haluan kiittää vapaaehtoistyöntekijöitä ja kiitos myös 
rukouksistanne! Toivotan teille kaikille rauhallista joulua ja onnellista 
uutta vuotta! Tämä erityisesti niille, jotka ovat sairaita ja yksinäisiä: 
rohkeutta! Kristus on toivomme!

Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Christmas is around the corner, and 
we are all preparing to leave this year 
behind us and start a new one. I hope that we can all 
be thankful to the Lord for this past year and look forward 
to the next with hopeful hearts. 
   By now, we are all conscious of the tough economic times that our 
Church has been facing here in Finland. It is also possible that many 
of us have had a tough year as well. Perhaps we have experienced 
suffering and setbacks in our lives; no doubt, some of us have been 
forced to cope with painful losses.
   The arrival of Advent brings help to us all. The season of Advent 
is a call to wake up and to stay vigilant. We are invited to be hopeful 
once again. Our hope comes from a memory full of goodness 
combined with the certainty that this will happen yet again. Echoing 
across two millennia, each Christmas Eve we hear the following 
words: “For today in the city of David a savior has been born for you 
who is Messiah and Lord”(Luke 2:11).
   This memory comes vividly to life in the Christmas liturgy. The 
savior will be born again. He is fully present. Let our hearts be like 
the city of David. Christmas reminds us of the historical event that 
irrevocably changed everything: God became flesh. We need not be 
afraid. We can hope, with certainty, that the Lord is truly Emmanuel. 
   I would also like to extend my thanks to all of you who have 
devoted your time and energies for the benefit of the parishduring 
the past year. I am especially grateful to all those who do volunteer 
work for the parish. Many thanks for your prayers.Wishing you all a 
peaceful Christmas and a joyful New Year! And, especially for those 
of you experiencing poor health and loneliness, have courage! 
Christ is our hope.

Please pray for me,
Father Marco

Dear parishioners,
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Kristuksen syntymäikoni

Viime keväänä olin työharjoittelussa Bra-
siliassa ja sain oman yhteisön paikallisista 
kirkon ihmisistä. Kevään aikana pääsin vie-
railemaan monien kotona ja minun oli hyvin 
vaikea hyväksyä sitä, miten monet ystävis-
täni elivät köyhissä oloissa ja liian pienissä 
huoneissa. Minua ahdisti, etten voinut tehdä 
asialle mitään. Lähtiessäni Suomeen minul-
la oli omassa mielessäni paljon suunnitel-
mia siitä, miten auttaisin heitä rahallisesti. 
En kuitenkaan toteuttanut näitä suunnitel-
miani, vaan luovuin niistä melkein heti  loi-
tonnuttuani ystävistäni takaisin Suomeen. 
Lokakuun alussa palasin Brasiliaan teke-
mään opintoja ja tapasin ystäväni jälleen. 
Tunsin valmiiksi huolta heidän tilantees-
taan. Hämmästykseni oli kuitenkin suuri, 
kun huomasin monen tilanteen muuttuneen 
paremmaksi. Eräs ystäväperheeni, joka oli 
nukkunut jaetussa huoneessa, oli saanut os-
tetuksi oman talon, ja vanhemmat kävivät 
nyt töissä. Kesän aikana yhteisö oli myös 
saanut valmiiksi uuden kirkon, joka on yksi 
kauneimmista, joita olen koskaan nähnyt. 
Vielä keväällä messut oli vietetty pihara-
kennuksessa, jossa aina sateen aikana tulvi 
vettä alttarille asti.
”Nämä ihmiset, joita tapaat täällä, ovat näh-
neet elämässään paljon ihmeitä”, eräs ystä-
väni totesi minulle kirkon pihassa.
Kun istuin hämmästyneenä uudessa va-
loisassa kirkossa, tuntui kuin Jumala olisi 
halunnut osoittaa minulle, että hän pystyy 
tekemään elämässämme suurempia ihmeitä 
kuin mitä voin itse edes suunnitella. Samal-
la mietin omaa elämääni ja sitä, miten se 
oli mennyt huomaamatta eteenpäin. Palat-

tuani Brasiliaan huomasin tämän tavallista 
selvemmin. Muistelin joitakin vaikeita tun-
teita ja pelkoja, joita minulla oli ollut vii-
me keväänä, mutta ei enää ollut. Nuo asiat 
olivat silloin tuntuneet ylitsepääsemättömil-
tä, mutta todellisuudessa Jumala oli tehnyt 
minussa työtään kaikessa hiljaisuudessa. 
Vaikka en edelleenkään luottanut Jumalaan 
paljon, olin kuitenkin nyt nähnyt hänen 
toimivan ihmisten elämässä ja näin saanut 
mahdollisuuden uskoa.
Elämässä näyttää törmäävän usein tilantei-
siin ja tunteisiin, jotka tuntuvat lähes mah-
dottomilta hyväksyä. Esimerkiksi omat tai 
läheisten sairaudet, tai arvostuksen tai työn 
menetys voivat olla tällaisia asioita. Olen 
aina kamppaillut paljon tilanteissa, joissa en 
itse voi muuttaa asioita paremmiksi. Samal-
la minua on aina koskettanut raamatunkoh-
ta, jossa sanotaan Jumalan suunnitelmien 
olevan meidän suunnitelmiemme yläpuo-
lella: ”Sillä minun ajatukseni eivät ole tei-
dän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole 
minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon 
korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun 
tieni korkeammat teidän teitänne ja minun 
ajatukseni teidän ajatuksianne” (Jes. 55: 
8-9). Tämän lupauksen pelkkä tiedostami-
nen voi auttaa tilanteissa, joissa oma usko 
ei riitä ja olosuhteet tuntuvat liian vaikeilta 
hyväksyä. Tuntuukin hyvältä muistaa, että 
Jumalan suunnitelma meitä varten on hyvä 
ja rakastava silloinkin, kun asioita ei itse 
pysty näkemään toiveikkaassa valossa.

    ◆◆◆  Aino Salmi

Jumalan tiet ja 
meidän tiemme

UUSI SISAR 
URSULIINIEN 
JOUKKOON
Moni on varmaan huomannut uuden ursu-
liinisisaren messussa ja miettinyt, kuka hän 
mahtaa olla. Onko hän vierailulla vai jääkö 
hän tänne? Mistä hän on tullut?
     Hän on venäläinen Maria Lezhnina, 
syntynyt Nalchicissa Kaukasus-vuorten 
juurella, mutta kasvanut Siperiassa, No-
rilskin teollisuuskaupungissa Jenisei-joen 
itäpuolella. Häntä ei ollut lapsena kastettu, 
kuten ei myöskään hänen vanhempiaan. 
Koulussa Maria kiinnostui uskonnosta, siitä 
mitä se oikein on. Hän liittyi kasteen kautta 
katoliseen kirkkoon 18-vuotiaana Pietarissa 
ja kului Pyhän Katariinan seurakuntaan.
    Pietarissa Maria opiskeli unkaria vuosina 
2000-2005 ja sivukielenä oli suomea.Opis-
kelun jälkeen Maria matkusti Ukrainaan 
jossa hän on myös tutustunut ursuliineihin 
ja sieltä hänen kutsumuksensa on saanut al-
kunsa.  Maria liittyi äiti Ursula Ledochows-
kan perustamaan harmaitten ursuliinien 
sisarkuntaan vuonna 2007. Hänen vanhem-
piensa ei ollut helppoa hyväksyä tätä eikä 
sopeutua ajatukseen, että tytär ei mennyt 
naimisiin. Onneksi, kuten Maria sanoi, hä-
nellä on sisko, ja vanhemmat voivat toivoa 
lapsenlapsia!
     Ensimmäiset luostarivuodet Maria vietti 
Ukrainassa. Vuonna 2009 hän aloitti novisi-
aatin Pniewyssä, Puolassa. Siellä hän suo-
ritti teologian maisterin tutkinnon Lublinin 
yliopistossa. Viimeiset vuodet Maria työs-
kenteli Venäjällä, jossa ursuliinisisarilla on 
kaksi yhteisöä. Kun niistä toinen suljettiin, 
ylisisar ehdotti, että Maria lähtisi Suomeen. 
”Sinä ymmärrät suomea, sinä voit lähteä 
Suomeen!” Päätös lähtemisestä ei kuiten-
kaan tuntunut helpolta, koska Maria olisi 
aina halunnut jäädä kotimaahansa tekemään 
työtä- mutta Herran tiet ovat tuntemattomat 
ja sisar Maria ottaa sen vastaan ilolla.   

     Meille kahdelle syntyi vilkas keskustelu 
teepöydän ääressä Henrikin kirkon venäläi-
sistä juurista, joka heti teki paikasta kotoi-
semman. Puhuimme siitä, miten Maria on 
kokenut tämän uuden paikkansa... Hän on 
jo todennut Suomen hyvän ekumeenisen ti-
lanteen, opiskelee uutterasti jo osaamiensa 
kielten (venäjä, puola, englanti...) lisäksi 
intensiivikurssilla suomea. Osan keskuste-
luista kävimme jo suomeksi, mutta suurim-
man osan englanniksi.
     Hän on käynyt myös kirkkokahveilla, 
siellä häntä voi tervehtiä. Hän auttaa opin-
tojensa ohella lastentarhassa, vaikka opis-
kelu onkin nyt hänen päätyönsä. Hänellä 
on siinä hyvä pohja, vaikka noista ensim-
mäisistä kieliopinnoista onkin jo kulunut 
useita vuosia. Kysyessäni, jääkö hän tän-
ne, hän vastasi että ainakin vuodeksi, sitten 
hän ei tiedä. Miten hän oppii suomea, mitä 
toiset päättävät...luulen, ja uskonkin, että 
hän viihtyisi täällä. Tosin tämä on nykyisin 
hyvin kansainvälinen hiippakunta, mutta 
meissä suomalaisissa on aina pohjalla tiet-
ty slaavilainen melankolia, ja luulen, että 
tutustuessaan meihin paremmin hän löytää 
paljon yhtymäkohtia. 
     Kiitos sisar Marialle miellyttävästä ja 
antoisasta keskustelusta teepöydän ääressä! 
Ehkä voimme vielä joskus jatkaa tätä kes-
kustelua!

 ◆◆◆ Tuula Luoma op  
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Nuorena etsin katolisia kirkkoja ulko-
maan matkoilla päästäkseni hetkeksi 
yksin mietiskelemään. Kun olin 1970-
luvulla Roomassa, aamu-unisuudestani 
piittaamatta nousin varhain ja 
lähdin kuuntelemaan kaupungin 
heräämistä kirkonkellojen soittoon. 
Kun eräänä aamuna kävelin Campo 
dei Fiorin kukkatorille, huomasin 
työhön kiiruhtavien ihmisten jatkavan 
matkaansa Piazza Farnesen aukiolle 
pieneen kirkkoon aamumessuun, ja 
seurasin heidän esimerkkiään. Tällaista 
on katolilaisuus, ajattelin. 

Ennen kuin minut oli otettu katoliseen 
kirkkoon, aloin käydä Henrikin kirkossa 
itsekseni ja joskus messussakin. 
Kuuntelin hiljaisuutta katsellessani 
lasimaalauksia,  krusifiksia alttarilla 
ja punaista valoa sakramenttikappelin 
oven luona, ja tunsin niiden toivottavan 
kulkijan tervetulleeksi.  Tuolloin Henrikin 
kirkon messu oli monin paikoin latinaksi 
ja se teki minuun vaikutuksen. Vatikaanin 
toisen konsiilin myötä latina oli monissa 
maissa jo jätetty pois käytöstä katolisessa 
messussa, mutta ei Suomessa.  Vaikka en 
ymmärtänyt latinaa paljonkaan, vanha 
kieli vei ajatukset vuosisatojen taakse, 
Suomen keskiajan katolisuuteen ja kauan 
sitten eläneisiin pyhimyksiin. 

Kun minusta yli kolmekymmentä vuotta 
sitten   oli   tullut katolilainen, viikon 
kohokohta on sunnuntain messu. On 
suuri tunne yhteenkuuluvuudesta messua 
viettävien pappien, seurakuntalaisten 
ja Kristuksen kanssa olla yhdessä 
rukoilemassa, kuunnella urkujen soittoa 
ja päivän saarna sekä laulaa latinaksi 
tai suomeksi Gloria, Credo, Sanctus ja 
Agnus Dei.  Arkipäivinä on hyvä mennä 
pelkistettyyn hiljaiseen aamumessuun, 

kun yön jälkeen mieli on avoin ottamaan 
vastaan uuden päivän.  Ollessani 
työelämässä kävin säännöllisesti 
töihin mennessä tiistaisin ja torstaisin 
aamumessussa, ja edelleenkin usein. 
Olen oppinut ymmärtämään liturgian 
eukaristian ydinasiaksi, ja jokainen 
messussa käynti vie minut syvemmälle 
siihen kätkeytyvään hengelliseen 
maailmaan. Useimmiten messun 
päättymisen jälkeen lauletaan messua 
viettäneen papin johdolla yhdessä Ave 
Maria  tai muu Marian hymni. Laulu soi 
mielessäni, kun lähden eteenpäin päivän 
tehtäviini. 

Seurakuntaneuvostossa oli elokuussa 
esillä ehdotus, että katedraalissa 
olisi aamumessu myös lauantaisin. 
Isä Tri oli jo aiemmin usein viettänyt 
ursuliinisisarten talon kappelissa 
lauantaisin aamumessun, mutta 
syyskuusta alkaen se on koeluonteisesti 
ollut kello kahdeksalta katedraalissa. 
Vähitellen mukaan on tullut sisarten 
lisäksi muitakin osanottajia. Lauantain 
iltamessussa on jo sunnuntain Raamatun 
lukukappaleet, joten lauantain tekstit 
ovat vain aamumessussa. Viikonpäivistä 
tavallisen ajan lauantait on omistettu 
Neitsyt Marialle, ellei lauantai ole 
liturgisessa kalenterissa jonkun pyhäksi 
julistetun muistopäivä, ja erityinen 
merkitys on kuukauden ensimmäisen 
lauantain aamumessussa, joka  vietetään 
Neitsyt Marian tahrattoman sydämen 
kunniaksi.  Ehkä lauantain aamumessut 
jatkuvat ensi vuonnakin pyhän Henrikin 
katedraalissa, mutta ainakin vakiintuneet 
tiistain ja torstain aamumessut ovat puoli 
kahdeksalta. 

 ◆◆◆  Raija Markkula

AAMUMESSU ON HYVÄ ARKIPÄIVÄN ALOITUS  RETRETIN HELMIÄ  

Pyhän Henrikin seurakunnassa jär-
jestettiin 24.10.2018  retretti  ruko-
uksesta ja kirkkoisien perinteestä.  
Ohjaajana oli kirkkoherra, isä Mar-
co Pasinato. Retretissä hiljennymme  
niin, että Jumalan sana voisi valais-
ta sydämemme ja puhutella meitä. 
Hyvä opetus juurtui syvään lämpi-
män huumorin saattelemana!
Isä meidän -rukous on koko kristi-
kunnan yhteinen aarre.  Opetuslapset 
vaikuttuivat nähdessään Jeesuksen 
rukoilevan ja hekin tahtoivat oppia 
rukoilemaan.  Jeesus opetti kutsu-
maan Jumalaa Isäksi ja pyytämään 
häneltä kaikkia elämämme tarpeita, 
ennen muuta etsimään Jumalan val-
takuntaa. Kaikki muu seuraisi aika-
naan. Meidän tulisi jättää itsemme ja 
toinen toisemme joka päivä Isämme 
huolenpidon varaan.
Varhaiset kirkkoisät myös opettivat 
ihmisiä rukoilemaan. On tärkeää, että 
monet heistä olivat tunteneet apos-
toleita henkilökohtaisesti. He elivät 
rukouksen täyttämää, pyhää elämää.  
Isä Marco korosti, että rukouksessa 
tärkeää on avoin, kuunteleva asen-
ne, sillä rukous ei ole uppoutumista 
omaan itseen, vaan avautumista Ju-
malan mahdollisuuksille. Rukoilija 
haluaa vastata Jumalan kutsuun, olla 
Jumalan seurassa ja kasvaa siinä. 
Suurten kirkkoisien kulta-aika oli 
200-400- luvulla,  jolloin Augusti-

nus ja monet muut kirkon opettajat  
kirjoittivat teoksensa. Kirkkoisät 
ajattelivat, että Raamattu on kirjako-
koelma Jumalan ja ihmisen välisestä 
rakkaussuhteesta, ja heille Raamatun 
lukeminen oli hengellinen kokemus. 
Kirkkoisien mukaan Raamattu ei si-
sällä ehdotonta tietoa, joka vakuut-
taisi uskon salaisuudet mekaanisesti 
ulkoapäin, eikä Raamatussa ole tie-
toa, joka kumoaisi ihmisen kaikki 
vastaväitteet ja epäilyt. Sen sijaan 
Raamattu avautuu, kun sitä luetaan 
rukouksen hengessä.
Isä Marco korosti, että rukouksella 
on voima muuttaa ihmistä ja kasvat-
taa häntä pyhyyteen ja että  kristilli-
sessä elämässä pyhyys koskettaa ja 
haastaa jokaista ihmistä.

Tällä hetkellä Suomessa ja muualla 
Euroopassa on paljon hengellistä 
etsintää ja kaipausta. On selvää, 
että hengellisen opetuksen ja 
ohjauksen tarve on erittäin suuri. 
Miten voisimme löytää hengellisiä 
isiä ja äitejä?  Onko meidänkin 
aikanamme kirkkoisiä, ja miten 
tunnistaisimme heidät?

     ◆◆◆  Marketta Pylväskangas
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haavasta.
Lasimaalauksen alaosassa on ku-
vattuna elämän puu. Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa Jumala kasvat-
taa Eedenin puutarhan keskelle kak-
si puuta: elämän puun ja hyvän ja 
pahan tiedon puun (1. Moos. 2:17). 
Jumala kieltää ihmistä syömästä hy-
vän ja pahan tiedon puun hedelmiä, 
sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, 
olet kuoleman oma. Syntiinlankee-
muksessa käärme houkutteli Aa-
damin ja Eevan syömään kielletyn 
puun hedelmää, ja Jumala karkotti 
heidät paratiisista. Jumala asetti ke-
rubit ja loimuavan miekan vartioi-
maan elämän puulle johtavaa tietä. 
Elämän puu esiintyy Lähi-idän tai-
teessa kolmannelta vuosituhannelta 
eKr. alkaen. Tavallisimmin elämän 
puu on kuvattu taatelipalmuna. Raa-
matussa mainitaan elämän puu myös 
Sananlaskujen kirjassa ja Johannek-
sen ilmestyksessä. Elämän puu on 
vanhurskaan ihmisen palkka, ikui-
nen elämä Jumalan yhteydessä. 
                                                                                                     

 ◆◆◆  Heikki Aronpää

Lähteet:  
Tuula Luoma: Käsikirja katolisista pyhimyksistä
Wikipedia: Pyhä Rita Cascialainen, Elämän puu 
1.Moos. 2 ja 3
Ilm. 22

si poikaa, jotka perivät isänsä häijyt 
luonteenpiirteet. Rita eli 18 vuotta 
surkeassa ja väkivaltaisessa aviolii-
tossa. Rita yritti peitellä perheensä 
onnettomia oloja hurskaalla uskon-
elämällään. Hän toimi kanssaihmis-
ten sakramentteihin innostamisen 
puolesta. Hän jakoi almuja ja kävi 
sairaiden luona. 

Ritan mies sai surmansa tappelussa. 
Pojat vannoivat kostoa isänsä sur-
maajille, vaikka Rita rukoili heitä 
antamaan anteeksi. Lopulta hän epä-
toivoissaan rukoili, että pojat mie-
luummin kuolisivat viattomina kuin 
joutuisivat kadotukseen murhamie-
hinä. Äidin tuskainen toive toteutui 
kahden vuoden sisällä. Rita liittyi 
nyt augustinolaisluostariin. Nunnana 
Rita harjoitti ahkerasti katumustöitä. 
Kristuksen ilmestyminen ja otsaan 
tullut stigma on Ritan pyhimysker-
tomukseen kuuluvaa uskon tradi-
tiota. Rita kuoli Casciassa v. 1456. 
Pyhä Rita Cascialainen on erityisesti 
epätoivoisten ja mahdottomien asi-
oiden, sorrettujen vaimojen ja väki-
valtaisten puolisoiden uhrien suoje-
lija. Paavi Leo XIII kanonisoi hänet 
v.1900. Muistopäivää vietetään 22. 
toukokuuta.

Aivan lasimaalauksen yläosassa on 
kuvattuna viisi naulaa kaarevassa 
maljassa. Pyhän Ritan stigma muis-
tuttaa meitä viidestä Kristuksen 

Pyhän Henrikin katedraalin          
lasimaalauksista     Osa 6

Pyhä Rita Cascialainen
Kuudennen lasimaalauksen aiheena 
kirkkosalin oikealla sivulla alttarista 
käsin on pyhä Rita Cascialainen. La-
simaalaus sijaitsee urkuparven por-
taiden kohdalla. Portaat jakavat nä-
kymän kahtia. Ylemmässä kuvassa 
on kaksi hahmoa. Oikealla puolella 
on pyhä Rita ja vasemmalla Jeesus 
Kristus. Kuva kertoo tapahtumas-
ta, jossa Rita sai ilmestyksen Kris-
tuksesta ja tämän piikkikruunusta 
augustinolaisnunnien luostarissa. 
Kohtaamisessa ja rukouksessa Rita 
sai stigman otsaansa. Stigma on ku-
vattuna lasimaalauksessa punaisena 
kiilana Ritan otsassa. 

Umbriassa kauan lapsettomana ollut 
pariskunta sai tyttövauvan v. 1381. 
Vauvan nimeksi tuli Rita. Vanhem-
mat olivat hurskaita uskovaisia. He 
johdattivat ja opastivat tytärtään 
Kristuksen tuntemisessa. Jo nuorena 
Rita halusi mennä luostariin, mutta 
vanhemmat pyysivät ja rukoilivat, 
että heidän ainoa lapsensa menisi 
naimisiin, jotta heistä pidettäisiin 
huolta vanhana ja että tytär saisi it-
sekin perheen turvaa. Rita suostui 
vaimoksi Paolo Fernadinolle. Mies 
oli kuitenkin kiivasluontoinen ja 
raaka käytökseltään. He saivat kak-
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU  tiistai, torstai       07.30
AAMUMESSU  lauantai     08.00
ILTAMESSU     maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai   18.00
RUUSUKKO     keskiviikko     17.30
ADORAATIO    perjantai     17.30
VESPER          lauantai     17.40

Rippitilaisuus lauantaisin 17.00-17.55 ennen messua, maanantai, keskiviikko,  
perjantai, sunnuntai 17.30 tai sopimuksen mukaan. 

HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA!

SU   23.12  ADVENTIN 4. SUNNUNTAI 
                      09.30  english mass
                      11.00  päämessu
                      11.15  messu Tapanilassa
                      12.30  messu italiaksi
                      18.00  iltamessu

SU  24.12   JOULUAATTO, HERRAN SYN-  
  TYMÄ, velvoittava juhlapyhä 
                       14.00  perhemessu
                       16.00  messu ruotsiksi
                       24.00  jouluyön messu

TI   25.12    JOULUPÄIVÄ, HERRAN SYN-  
   TYMÄ, velvoittava juhlapyhä 
                       12.00  joulupäivän messu
                       13.00  messu Tapanilassa
                       18.00  iltamessu englanniksi

KE  26.12   TAPANINPÄIVÄ, PYHÄ STE-  
   FANOS, marttyyri, juhla 
                       11.00  tapaninpäivän messu
                       18.00  joululauluja seimen   
         ympärillä

SU  30.12   PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,  
   JOOSEF, juhla
                       09.30  english mass
                       11.00  päämessu 
                       18.00  iltamessu 

TI   1.1        PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄ-  
   JÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,  
                       velvoittava juhlapyhä 
                       09.30  english mass
                       11.00  päämessu
                       11.15  messu Tapanilassa
                       18.00  iltamessu 

SU   6.1   LOPPIAINEN, HERRAN ILMESTY- 
          MINEN,  velvoittava juhlapyhä 
                     09.30  english mass
                     11.00  päämessu
                     13.00  gregoriaaninen messu 
                     16.30  messu espanjaksi 
                     18.00  iltamessu 

SU 12.1   HERRAN KASTE, juhla 
                    09.30  english mass
                    11.00  päämessu 
                    11.15  messu Tapanilassa 
                    12.30  perhemessu 
                    18.00  iltamessu 

SU 20.1   PYHÄ HENRIK, PIISPA JA 
          MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA
                KOKO SUOMEN SUOJELIJA,   
          juhlapyhä 
                    09.30  missa latina
                    11.00  päämessu 
                    12.30  messu ruotsiksi 
                    15.00  messu Porvoossa 
                    18.00  iltamessu 

SU 27.1   KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI 
                    09.30  english mass
                    11.00  päämessu 
                    11.15  messu Tapanilassa 
                    12.30  messu italiaksi 
                    18.00  iltamessu

LA  2.2   HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN,   
        KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla 

SU 3.2    KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI 
                   09.30  english mass 
                   11.00  päämessu 
                   13.00 messu ruotsiksi
                   16.30  messu espanjaksi 
                   18.00  iltamessu 

SU 10.2  KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI 
                     09.30  english mass
                    11.00  päämessu 
                     11.15  messu Tapanilassa 
                    12.30  perhemessu 
                    18.00  iltamessu

SU 17.2  KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI 
                     09.30  missa latina 
                     11.00  päämessu 
                     12.30  gregoriaaninen messu 
                     15.00  messu Porvoossa 
                     18.00  iltamessu 

SU 24.2  KIRKKOVUODEN 7. SUNNUNTAI 
                    09.30  english mass 
                    11.00  päämessu 
                    11.15  messu Tapanilassa 
                     12.30  messu  italiaksi 
                    18.00  iltamessu 

SU 3.3    KIRKKOVUODEN 8. SUNNUNTAI 
                    09.30  english mass 
                    11.00  päämessu 
                    13.00  gregoriaaninen messu 
                    16.30  messu espanjaksi 
                    18.00  iltamessu 

KE 6.3    TUHKAKESKIVIIKKO
                   16.30  messu englanniksi,  
                        tuhkan jakaminen 
                   18.00  messu suomeksi,  tuhkan   
      jakaminen 
Paasto- ja abstinenssipäivä. Alkaa paaston-
aika.

SEURAKUNNAN  
HENKILÖUUTISIA: 
16.11.2018

KIRKKOON OTETTUJA
Suzana Clara Edit Ivanac

KASTETTUJA
Gio Raphael Ynion
Chimebuka Henry Ehujuo
Nuala Mary Josephine Vepsäläinen
Romario Gabriel Jamanca
Lukas Oliver Karikoski
Gabriél Perez
Yolanda Maria Luong
Sofia Catalina Willför
Ariana Ioana Ciubotaru
Olivia Erika Sopyllo
Daniel Elias Kuango Hönö
Kiara Emerice Amoedo
Quoc Hoang Tan Nguyen
Herbert Jeni Jelnetko
Evelina Za
Eira Isabella Ilvonen
Noah Johannes Ahonen
Aemilia Luna Emeraude Järvinen
Heli Catalina Järvinen
Lucas Oliver Kalvi
Lucas Tomasz Johannes Ronkainen

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Carlos Nuñez Sanchez
Giuseppina Del Re
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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

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

Ignatiaaninen rukouskoulu kokoon-
tuu maanantai-iltaisin 17.12. , 21.1., 
18.2., 18.3. ja 8.4. iltamessun jäl-
keen klo 18.45 kabinetissa ja kap-
pelissa. Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. Ma-
riasta). Huom! Tilaisuudet ovat eng-
lanninkielisiä. 

A spiritual journey supporting the 
participants to approach God in 
prayers and to deepen their familia-
rity with God through the indications 
offered by Saint Ignatius of Loyola 
in the Spiritual Exercises.
Under the guidance of the Holy Spi-
rit, and the instructions of the guide, 
the participants will learn to let the 
Word of God resonate in their lives 

Aikoinaan katedraalissamme oli 
Neitsyt Marian ja pyhän Joosefin 
patsaiden takana punaiset silkki-
verhot. Joku saattaa ne muistaakin 
1990-luvulta. Pyhän Henrikin yh-
distys antoi lahjoituksen näiden ver-
hojen palauttamiseksi. Sen toteutti-
vat ja suunnittelivat yhdessä kirkko-
herramme Marco Pasinaton kanssa 
seurakuntalaisemme Annu-Riitta 
Lindroos ja Markku Koponen. 
Annu-Riitta hankki nykyisin har-
voin saatavilla olevan käsin kirjotun 
luonnonvalkoisen dupion-silkki-
kankaan ja valmisti verhot käsityö-
nä. Silkin ompelu silkkilangalla pu-
nospistoin vaatii taitoa ja kärsiväl-
lisyyttä.  Kokonaisuutta tullaan täy-
dentämään ambon eli lukupulpetin 
ja alttarin tekstiileillä ensi vuonna. 
Näitä pyhäinkuvia juhlistavia ver-
hoja käytetään suurina juhlapäivinä 
ja juhla-aikoina kuten joulu- ja pää-
siäisaikaan. 
Kaikesta tästä voi antaa sydämelli-
set kiitokset sekä Annu-Riitan kir-
kon hyväksi antamalle työlle että 
myös pyhän Henrikin yhdistykselle, 
joka aina parhaansa mukaan kaunis-
taa katedraaliamme. 
 
     ◆◆◆ Raija Markkula

KATEDRAALIN PATSAIDEN JUHLAVERHOT

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 Mon-
days 17.12., 21.1., 18.2., 18.3. and 
8.4. after Mass from 18.45 to 20.15 
at Kabinetti and Chapel, open to pa-
rishoniers of both Parishes. Guide: 
Silvia Bertozzi. Welcome!

  School of Ignatian Prayer 
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UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

JOULUATERIA
Jouluaattona klo 12.00 Henrikin seu-
rakuntasalissa järjestetään jouluateria 
kaikille halukkaille, erityisesti van-
huksille ja niille, jotka joutuvat viet-
tämään joulua yksin. Tarjolla on ursu-
liinisisarten valmistama lounas ja jou-
lulauluja. Pyydetään ilmoittautumaan 
pappilaan etukäteen, jotta tietäisimme 
aterialle osallistuvien määrän. Lämpi-
mästi tervetuloa!

KOLME TIETÄJÄÄ
Kolme tietäjää vierailevat jälleen 
Pyhän Henrikin seurakunnassa! He 
saapuvat luoksemme lauantaina 5. 
tammikuuta. Ohjelma alkaa klo 15.00 
kirkossa ja jatkuu sitten seurakun-
tasalissa. Tapahtuma on tarkoitettu 
erityisesti lapsille, mutta kaikki olette 
tervetulleita! Lisätietoja isä Marcolta, 
050 5377775. Hyvää loppiaista!

AVIOLIITTOKURSSI
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikil-
le pariskunnille, jotka suunnittelevat 
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana. 
Kurssi alkaa tiistaina 8.1.2019 klo 
19.00 Henrikin seurakuntasalissa. 
Muut kurssin päivämäärät ovat: 15.1, 
22.1, 29.1, 5.2, 19.2 (Huom! kahden 
viikon tauko!), 26.2. Kurssille ei tar-
vitsee ilmoittautua erikseen. Kurssi 
on avoin kaikille. Lisätietoja saa soit-
tamalla isä Marcolle, 050 5377775. 
Tervetuloa!

JATKOKURSSI 
KATOLISESTA ELÄMÄSTÄ
on kerännyt runsaasti kuulijoita Ja 
jatkuu edelleen syventäen tietoisuutta 
katolisuuden eri aspekteista.  Kevään 
aiheina: 
28.1 Isä Ryszard Miś: Sitoutuminen 
ja vapaa tahto
25.2 Isä Tuomas Nyyssölä: Jumalaan 
uskominen nykypäivänä
25.3 Isä Federico Spanò: Kirkkolaki 
ja miten se koskee meitä
8.4   Isä Tri: Katolinen käsitys helve-
tistä

Ilta alkaa messun jälkeen klo 18.30, 
kahvia tai teetä pullan kera on tarjolla 
virkistykseksi. Tervetuloa kuuntele-
maan ja keskustelemaan!

FRANSISKAANI-
MAALLIKOT

Kaikille avoimet kokoukset joka kuu-
kauden 2. tiistai klo 16 Marian seura-
kuntasalissa. Tarkempi ohjelma tulee 
myöhemmin Fidekseen ja ilmoitus-
taululle.

JOULUNOVENA
Tänäkin vuonna tahdomme valmis-
tautua jouluun rukouksella. Jouluno-
venahartaus alkaa kirkossa maanan-
taina 17.12 klo 17.30, ja viimeinen 
kerta on sunnuntaina 23.12. Terve-
tuloa!

LUKUPIIRI
kokoontuu kerran kuussa maanantai-
sin klo 18 Henrikin seurakuntasalissa. 
Kevään päivät ovat seuraavat: 14.1, 
11.2, 11.3, 23.4 ja 6.5. 
Kirjavalinnat ilmoitetaan myöhem-
min, tervetuloa mukaan kaikki kirjo-
jen ystävät! 

SENIORIT
Joka kuukauden 3. tiistai klo 14 mes-
su katedraalissa, sen jälkeen yhdessä-
oloa seurakuntasalissa.
Päivät ovat: 15.1, 19.2, 19.3, 16.4 ja 
21.5.

URKUKONSERTIT
jatkuvat katedraalissa joka kuukau-
den 1. torstaina klo 18.
Päivät ovat: 3.1, 7.2, 7.3, 4.4 ja 9.5.

UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA  UUTISIA  TAPAHTUMIA

JOULULAULUJA 
SEIMEN ÄÄRELLÄ
Pyhän Henrikin katedraalissa

  Perinteinen 
  yhteislaulu-
  tilaisuus

  26.12. 
  klo 18.00

 TERVETULOA!

KARNEVAALIT
 tulevat jälleen lauantaina 
9.2.2019. 
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.

Lectio divina
Luemme yhdessä Jumalan sa-
naa mietiskellen ja rukoillen 
Pyhän Hengen opastuksella.  
Kokoonnumme Pyhän Henri-
kin kabinetissa klo 18-19 seu-
raavina torstaipäivinä: 20.12., 
24.1., 28.2., 28.3. ja 11.4. 
Kaikki seurakuntalaiset ovat 
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. 
Mariasta).
Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.
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Joukkokirje

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, 
lehti pyydetään palauttamaan osoitteella: 

SAncTUS hEnRicUS, 
pyhän hEnRikin AUkiO 1, 
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. puh. 09 637 853
Lehti on luettavissa myös osoitteessa www.henrik.katolinen.fi

papit, sisaret ja Sanctus Henricuksen toimituskunta

Toivotamme teille hyvää joulua ja
siunausta uudelle vuodelle 2019


