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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan lehti 1/20210

tua koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin. Tämän vuoden 2021 alusta alkaen meidän kristillistä olemassaoloamme ei
kuitenkaan ole pantu tauolle.

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette
saa aikaan mitään. Jos te pysytte minussa
ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen”

Kun

koronatilanne paheni, seurasimme
hiippakunnan ohjeistuksia ja vähensimme
messuihin osallistujien määrää. Messuja on
säännöllisesti striimattu ja katekeesia on
voitu jatkaa internetin teknisten välineiden
ansioista. Nämä kokemamme vaikeat ajat
ovat paljastaneet ehkä arvaamattomatkin
kykymme reagoida, sopeutua ja olla luovia.

(Joh. 15:5,7).

Rakkaat seurakuntalaiset,
viinipuu ja sen oksat
ovat kuva elintärkeästä
yhteydestä ylösnousseeseen Kristukseen.
Tämä yhteys perustuu uskolle häneen, joka
on tosi viinipuu. Isä Jumala on viinitarhuri ja me olemme oksat. Tämä suhde, joka
yhdistää viinipuun sen oksiin, on luonteeltaan läheisen vastavuoroinen, kumpikin pysyy toisessa tuottaakseen hedelmää.
Mitä tämä tarkoittaa tänään?

Toistaiseksi

odottakaamme toiveikkaasti
parempia päiviä ja meille suotuisampia
päätöksiä. Taistelkaamme aina välisiämme
ristiriitoja vastaan kristillisenä yhteisönä,
ettemme päätyisi pelaamaan vastustajan
peliä.

Isä Joosefin ja isä Federicon kanssa halu-

amme kiittää seurakuntalaisia, jotka ovat
erityisesti antaneet panoksensa seurakunnan auttamiseksi.

Kirkko on uusi kansa, joka on syntynyt

Kiitos

seurakuntaneuvostolle ja talousneuvostolle, jotka ovat työskennelleet kovasti rinnallamme voidaksemme kulkea
eteenpäin näinä vaikeina aikoina! Kiitos
teille rakkaille seurakuntalaisille, jotka
olette pitäneet huolta kirkostamme! Kiitos
teidän avustanne ja anteliaisuudestanne,
joka mahdollistaa seurakuntamme toiminnan! Seurakunta ei voisi elää ilman kaikkia
meitä.

Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kirkko on perustettu apostoleille,
joiden tehtävä on johtaa sitä. Kristuksessa
pysyminen tarkoittaa siis uskollisuuden säilyttämistä kirkolle. Tässä on kyse orgaanisesta yhteydestä, niin kuin viinipuun ja sen
oksien tapauksessa. Ei ole olemassa aivan
yksinäistä kristittyä; olemme kristittyjä yhdessä veljiemme ja sisariemme kanssa, koska meidät on oksastettu Kristukseen, jonka
näkyvä merkki kirkko on. Mutta siinä missä Kristus on täydellinen, maanpäällinen
kirkko, joka koostuu lukuisista oksista, on
varsin kaukana täydellisestä ja tarvitsee pikemminkin kääntymystä. Meitä kutsutaan
siis mukautumaan kuolleeseen ja ylösnousseeseen Kristukseen tekemällä rakkaudesta
Jumalaan ja lähimmäiseen elämämme kompassin. Näin kirkosta tulee Ylösnousseen
kasvot ja oksista hyvän hedelmän tuottajia.

Rukoilkaamme edelleen toistemme puo-

lesta, sairaiden puolesta, surun koettelemien perheiden puolesta, niiden puolesta,
jotka omistautuvat muiden palvelemiselle,
vapaaehtoisten puolesta, ja kaikkien niiden
puolesta, jotka eivät ole vielä voineet ottaa
vastaan kristillisen initiaation sakramentteja ja odottavat tätä hetkeä toivossa!
Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

Tänä

vuonna 2021, kuten myös viime
vuonna, seurakuntamme on täytynyt sopeu-
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Isä Jean Claude Kabeza

“I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much
fruit, because without me you can do nothing.
If you remain in me and my words remain in
you, ask for whatever you want and it will be
done for you” (John 15:5,7).

been put on hold.

When

the coronavirus situation worsened, we followed the guidelines set by the
Diocese and restricted the number of participants for each Mass. Daily Masses are
streamed regularly and it has been possible
to continue the Catechism instruction
thanks to the available internet communication platforms. These tough times have
revealed our previously untapped ability to
react, adapt and use our creativity.

Dear Parishioners,

The grapevine and its branches present an
image of the vital connection we have to
the risen Christ. This connection is based
on the belief in him, the true grapevine.
God the Father is the vine grower and we
are the branches. This relationship, which
connects the grapevine to its branches, is
by nature reciprocal, both remain within
the other in order to bear fruit. What does
this mean for us today?

For now, let us hope for better days and

more favourable decisions for us. Let us always resist conflicts within our Christian
community, but instead seek to cooperate
and support each other.

Father

Joseph, Father Federico, and I
would like to thank all the parishioners
who have made a special effort to help the
parish.

The Church is a new people that is born

out of Christ’s death and resurrection. The
Church is based on the leadership of the
apostles. Remaining in Christ therefore
means remaining true to the Church. This
is essentially an organic connection, akin
to that of the grapevine and its branches.
There is no such thing as a solitary Christian; we are Christians together with our
brothers and sisters, because we are grafted into Christ, whose visible sign is the
Church. While Christ is perfection, the
Church in this world, which is composed
of many branches, is far from perfection
and thus in need of conversion. We are
asked then to conform to the dead and
risen Christ by making love for God and
our neighbour the compass for our lives.
In this way the Church will be the face of
the Risen One and the branches producers
of good fruit.

Thanks are also due to the Parish Council

and the Finance Committee for working
hard by our side to go forward during these
trying times! Thank you to all the dear
parishioners who have taken care of our
church. Thanks for all the helping hands!
We thank all the parishioners for their generosity, which makes our parish activities
possible! Thanks again and remain faithful!
The parish could not survive without each
and every one of us.

Let us continue to pray for each other, for
the sick, for the families weighed down by
sorrow, for those who dedicate themselves
to serving others, for the volunteers, and
for all of those who have not yet been able
to receive the Christian sacraments of initiation and are waiting for this moment in
hope!

This year of 2021, just like last year, our
parish has been forced to adjust to the restrictions put into place because of the
coronavirus. Nonetheless, this does not
mean that our Christian existence has

God bless all of you!
Father Jean Claude Kabeza
3

Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista
Kuorin lasimaalaukset

osa 13

Katedraalin kuorissa on kolmen lasimaa-

uksessa on kuvattu piispa Henrik ja oikeanpuoleisessa pyhä Birgitta. Sen mallina sanotaan olleen Vadstenan tunnettu Birgittaveistos.

lauksen ryhmä. Keskimmäinen on perinteinen kalvaarioryhmä, jossa Kristus on
ristillä Neitsyt Maria oikealla puolellaan ja
Johannes vasemmalla. Kirkkosalista katsoen kuorin vasemmanpuoleisessa lasimaala-

Lasimaalaukset

hankittiin kirkkoherra
Wilfrid von Christiersonin aikana 1907.
Kuvat: Magnus Löfving
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Maalaukset lahjoitti irlantilainen rouva
Mary Ryan. Kirkkoherran ja lahjoittajan
nimet esiintyvät lasimaalausten alaosassa.
Maalaukset valmisti lontoolainen Jones
and Willis’ Stained Glass and Decoration
Ltd. Pyhän Birgitan lasimaalaus särkyi
Helsingin pommituksessa 7. helmikuuta
1944, jossa sekä kirkko että pappila saivat
osumia. Tilalle hankittiin uusi Birgittaa esittävä lasimaalaus S. Vuorion maalaamosta
Helsingistä. Paavi Pius XII korotti Suomen
apostolisen vikaarikunnan hiippakunnaksi v. 1955. Tämän johdosta pääkirkosta,
Pyhästä Henrikistä, tuli katedraali. Kirkkoa laajennettiin v. 1962 jatkamalla kuoripäätyä neljällä metrillä. Lasimaalaukset
siirrettiin uuteen laajennettuun kuoriin.

muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ole
ihmiselle annettu koko taivaankannen alla”
(Ap. t. 4:8-12). Kaikissa evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes,
kerrotaan Jeesuksen kärsimyksestä, ristiinnaulitsemisesta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Siinä on jokaisen kristityn iankaikkisen elämän toivo ja uskon varmuus.

Piispa Henrik on Suomen kansallispyhi-

mys. Hän toi kristinuskon maahamme,
järjesti kirkollisia oloja ja kärsi marttyyrikuoleman v. 1156. Tarinan mukaan irlantilaiset ovat joskus katedraalissamme käydessään luulleet pyhää Henrikiä pyhäksi
Patrickiksi, koska pyhimys on puettu vihreään asuun, kuten Irlannin suojeluspyhimys. Olisiko lasimaalauksen irlantilais-brittiläisellä alkuperällä jotakin osuutta asiassa?
Henrikiä on luonnehdittu lähemmin ”Pyhän Henrikin lasimaalauksista”, osassa 3.

Keskimmäisen

lasimaalauksen aihe kärsivä Kristus, Maria ja Johannes kuvaa
Jeesuksen sanoja äidilleen ja Johannekselle:
”Nainen, tämä on poikasi! Sitten hän sanoi opetuslapselle: Tämä on äitisi! Siitä
hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta
Jeesuksen äidistä” (Joh. 19:26-27). Jo keskiajalta lähtien krusifiksi tai samanaiheinen
maalaus sijoitettiin sen alttarin yhteyteen,
jossa messu-uhri toimitettiin osoitukseksi
Kristuksen todellisesta ruumiillisesta läsnäolosta. Jeesuksen ristinkuolema, syntien
sovitus ja ylösnousemus ovat kristinuskon
ydinsanoma ihmiskunnalle. ”Jumala on
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainokaisen Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16).
Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Suuren
neuvoston edessä apostoli Pietari, Pyhää
Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!... Ei kukaan
muu voi pelastaa kuin hän (Jeesus). Mitään

Pyhä Birgitta (1303–1373) on tunnetuin

skandinaavinen pyhimykseksi kanonisoitu
nainen. Birgitalla oli merkittävää vaikutusvaltaa Ruotsin hovissa mm. ilmestystensä kautta. Birgitta pyrki taivuttelemaan
paavia palaamaan Avignonista takaisin
Roomaan, jonne hän itse asettui v. 1350
lopuksi elämäänsä. Birgitta sai paavilta luvan perustaa luostarin Vadstenaan.
Birgittalaisluostareita on useissa maissa.
Sellainen perustettiin myös Naantaliin
v. 1438. Birgitasta on enemmän ”Pyhän
Henrikin lasimaalauksista”, osassa 10.
Heikki Aronpää
Lähteet:
Kalevi Pöykkö: Pyhän Henrikin Katedraali,
Gummerus Kirjapaino Oy 2000.
Raamattu: Joh. 3:16, 14:6, 19:26-27; Ap. t. 4:8-12.
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ja arkkipiispa sanoi hänelle, että katolinen kirkko on ainoa oikea kirkko, ja sinä
kuulut sinne. Heikki lupasi liittyä, ja sen
hän tekikin, vaikka siihen kului aikaa.
Hän löysi katolisesta kirkosta yhteisön,
johon halusi kuulua, ja jonka hän koki
turvalliseksi. Hänessä säilyi aina se pienen
pojan halu todella kuulua jonnekin, että
hänellä on oma paikkansa yhteisössä, ja
että häntä arvostettiin. Hän totesi eräässä
haastattelussa, että hän tunsi seurakunnan pirstoutuneen ihmisille tärkeisiin ja
miellyttäviin ryhmittymiin, ja sanoi ”itse
en kuulu mihinkään ryhmään”. Hän sanoi toivovansa, että jokainen voisi tuntea
kuuluvansa sellaiseen yhteiseen seurakuntaan, jossa ”pidetään huolta myös meistä
huonommistakin”.

HEIKIN
TUOLI
ON
TYHJÄ
Henrikin seurakuntasalin ikkunanurkas-

sa on tyhjä paikka. Nyt sitä ei niin helposti huomaa, mutta koronarajoitusten poistuttua se näkyy. Se oli vuosien ajan Heikki
Salomiehen vakipaikka kirkkokahveilla,
ja sinne hänen ympärilleen kerääntyivät
aina samat ihmiset. Heikki otettiin katolisen kirkon jäseneksi 14.11.1993 yhdessä
vaimonsa Kertun kanssa. Hänen tiensä
kirkkoon oli ollut pitkä, mutta siellä hän
tunsi olevansa kotona.

Heikin

oli ehkä vaikea löytää ystäviä,
siihen saattoivat vaikuttaa lapsuuden kokemukset. Kahdenkeskisissä keskusteluissa hän joskus avautui elämästään, mutta
isommassa joukossa hän tavallaan sulkeutui kuoren sisään, ei paljastanut syvimpiä
ajatuksiaan. Muutama vuosi sitten kirkkoon liittyneestä Heikki Aronpäästä hän
löysi itselleen shakkitoverin, heidät näki
usein kesäsunnuntaisin ja muulloinkin
syventyneinä peliin Kaivopuistossa tai
Ursulan kahvilassa.

Heikki

kertoi joskus lapsuudestaan ja
siitä, miten hän aina tunsi olevansa ulkopuolinen. Osittain se johtui siitä, että
hänen isänsä oli ilmavoimien everstiluutnantti, ja perhe joutui aina muuttamaan
isän asemapaikan mukaan. Heikki joutui
vaihtamaan koulua hyvin usein, aina olivat vastassa uudet opettajat ja uudet tuttavat. Hän ei oikeastaan koskaan kotiutunut mihinkään, ennen kuin perhe muutti
vakituisesti Helsinkiin.

Heikki kuoli hyvin nopeasti ja yllättäen.

Lukuisten kouluvaihdosten takia luteri-

lainen rippikoulu jäi Heikiltä käymättä,
sillä hän tunsi aina olevansa liian vanha
”pikkupoikien” joukkoon. Itse hän kertoi, että ensimmäisen pienen kipinän
katolisuuteen hän sai Alppilan yhteislyseon uskontotunneilla, mutta varsinainen
kiinnostus heräsi hänen käydessään yksityisesti rippikoulua isosetänsä arkkipiispa Ilmari Salomiehen johdolla. Hän sai
henkilökohtaista opetusta vuoden ajan,
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Hän romahti eräänä sunnuntaina messun
jälkeen ja joutui sairaalaan, josta ei enää
palannut. Hän oli tuntenut olonsa huonoksi jo pitemmän aikaa, mutta väheksyi
vaivojaan eikä myöskään tuntenut suurta
luottamusta lääkäreitä kohtaan. Sairaalassa hänellä todettiin hyvin laajalle levinnyt
syöpä, jonka parantaminen oli mahdotonta. Oli surullista, että hän ei ehtinyt
tavata tytärtään ennen kuolemaansa, eikä
hänellä ollut mahdollisuutta tehdä sovintoa tämän kanssa. Heikki kaipasi tytärtään viimeiseen asti.

Muistan Heikin seurakunnan Lourdesin-

Heikille hengellinen turvapaikka, jonne
hän palasi useana vuonna. Uskon, että
Lourdesin Neitsyt on hänen turvanaan
myös tiellä taivaan iloon kaikkien maallisten murheiden ja vaivojen jälkeen.

matkalta, kun hän ja Kerttu olivat vasta
liittyneet kirkkoon. He molemmat nauttivat matkasta suuresti, ja Lourdesista tulikin

Tuula Luoma op

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
talouskertomus vuodelta 2020
TULOT

2019

2020

82 995,02
69 902,67
27 445,50
41 307,32
25 734,93
13 005,85
175 980,00

45 016,49
35 397,64
25 200,00
48 120,99
13 877,66
1 990,07
149 405,45

Tulot yhteensä........................................... 425 371,29

319 008,30

MENOT

2020

kolehti.....................................................
avustukset seurakunnasta.....................
avustukset Saksasta (pappeja varten)
vuokra.....................................................
muut tulot (kynttilät).............................
sekalaiset tulot.......................................
jäsenmaksut...........................................

2019

SELITYS
tavalliset kolehdit
lahjoitukset srk:sta, lahjoitukset karitat. toim.
Diasporakomm. avustus pappien ylläpit. varten
vuokratulot (ursul., tiedot., srk-sali, huoneistojen vuokr.)
jura stolae, messustip., kynttilät, katekeesi,
usk. artikk. myynti
sekalaiset tulot, (kahvikassa ...)
jäsenmaksut

kiinteistön hoito (lämpö, sähkö, vesi..) 44 377,53
puht.pito, siivous.................................... 13 575,23
vuokramenot ja kiint.vero..................... 13 524,20

39 097,57 lämmitys, sähkö, kaasu, vesi
10 425,40 puhtaanapito, siivous, jätehuolto, puht. ulko-

omaisuuden tav. huolto......................... 26 374,26

12 786,93 kiinteistökorjaukset, omais. huolto, taloushal-

puhelin, posti, toimisto, lehdet............. 19 687,04
auton kulut............................................. 8 706,28

9 724,09 toimistokulut, posti, puhelin, faksi, internet
huoltokulut, autovakuutukset,
5 712,85 polttoainekulut,
muut automenot

alueet, srk-salin ylläp.

20 970,04 muut tal.hoidon menot, maan vuokra,
kiinteistövero -vakuutus, yhtiövast.
linto, tv-lupa, lehti

papiston ylläpito.................................... 59 559,68
liturgia, uskonnonopetus ym................ 31 735,11
3 664,51
pastoraalinen toiminta..........................

30 771,57 henkilöstökulut
21 256,45 liturgian menot, katekeesi opet. ja muu toimi
752,68 karitatiivinen työ, virkamatka, muut past. toim.

srk-lehti (painotyö, postitus)................. 16 445,04
sekal. menot (kynttilät..)........................ 11 840,60
matkakorvaukset ja palkat.................... 1 816,40

6 967,97 Sanctus Henr. painotyö, Sanctus Henr. postitus
10 690,93 usk. artikk. ostot, kynttilät, sek. menot
2 400,00 matkakorvaukset, palkkiot, eläkekulut, muut

hiippakuntamaksu................................. 33 099,42
Menot yhteensä.................................. 251 305,88

35 107,17 korjaus ja remontointikulut, rakennusprojekti

menot, ekum. toiminta

henkilöstösivukulut

219 895,92
99 112,38

Tulot-Menot
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Kun aikakausi muuttuu:
pyhän Gregorius Suuren
esimerkki
Koronapandemian

myötä kaikki tuntuu
niin kovin erilaiselta kuin ennen. Menneeseen ei ole paluuta, eikä tulevasta oikein
vielä tiedä. Paavi Franciscus on jo kauan
puhunut siitä, että elämme parhaillaan
jopa kokonaista aikakauden muutosta; ei
siis vain aikaa, jossa monet asiat muuttuvat, vaan aikaa, jossa itse aikakausi muuttuu. Mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa
ja miten siihen tulisi suhtautua katolisena
kristittynä?

Ensimmäisenä

eteläiseltä pallonpuoliskolta tulevana paavina Franciscus voi todeta
vakuuttavasti sen, mitä Vanhan mantereen
kristityt ovat jo vuosikymmeniä havainnoineet, mutta mitä he eivät välttämättä
ole vielä kunnolla sisäistäneet: länsimaista
kristikuntaa ei enää ole. Yhteiskunnallisen
sekularisaatiokehityksen myötä Euroopassakin vallitsee nykyään suuri eri maailmankatsomusten moninaisuus. Kirkko ei ole
enää ainoa kulttuurin ja eksistentiaalisen
sisällön tarjoaja.

mistä köyhimpien parista, missä janotaan
laupeutta, ei valtaa.

Jotkut yrittävät käyttää nykyistä aikakau-

den muutosta omien, usein politisoituneiden, tarkoitusperiensä ajamiseen. Sellaista
oli nähtävissä viimeisimmässä, Amazonian
aluetta käsitelleessä piispainsynodissa. Mitä
kirkko tulee sanomaan itsestään maailmalle ensi vuoden synodaalisuutta käsittelevässä piispainsynodissa? On varmastikin totta,
että monien vakiintuneiden ja jopa muuttumattomiksi uskottujen käytäntöjen on
muututtava. Kirkon päätöksenteko demokratisoituu, naisten ja ylipäänsä maallikoiden asema korostuu. Rooman kuuriakin
uudistuu ydinteemalla Praedicate evangelium, ”Julistakaa evankeliumia”.

Paavi Franciscus ei voivottele tätä tosiasiaa

vaan kutsuu kirkkoa kääntymään perustehtävänsä puoleen: julistamaan hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka tekee
kaikista ihmisistä sisaria ja veljiä, Isän lapsia. Äiti maa kärsii yhä enenevissä määrin
ihmisten ahneudesta, ja varallisuuserot rikkaiden ja köyhien välillä jatkavat kasvuaan.
Muutosta tarvitaan kirkossakin. Fransiskaanisen vision mukaan kirkon kääntymys
nousee inhimillisestä periferiasta, köyhim-

Kaiken muutoksen keskellä ei kuitenkaan
voida unohtaa kirkon kaksituhatvuotista
perinnettä, joka meitä kantaa ja jota ilman
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emme ole mitään. Kirkko on yksi ja ainoa
subjekti, joka kasvaa ja kehittyy aikojen
myötä pysyen kuitenkin aina samana, koska se on yksi ja sama, aikojen halki kulkeva
Jumalan kansa, niin kuin paavi Benedictus
opetti. Kauniisti ja yksinkertaisen arvokkaasti vietetty liturgia välittää aina kirkon
elämän täyteyden, mutta myös kirkkorakennukset itsessään avaavat meidät katolisen tradition syvyydelle. Tämän olen
ymmärtänyt nyt paremmin, kun olen tohtoriopintojeni aikana saanut asua Pyhän
Gregoriuksen luostarissa Caelius-kukkulalla
Roomassa.

Kuvat: Alpo Penttinen

myös vietti elämänsä parhaimmat vuodet,
ennen kuin hierarkkinen kirkko kutsui hänet palvelukseensa. Pyhän Benedictuksen
sääntöä seuraavat Pyhän Gregoriuksen luostarin munkit ottavat edelleen vieraita vastaan ”kuin Kristuksen itsensä” ja tarjoavat
edullista majoitusta ikuisessa kaupungissa
viipyville pyhiinvaeltajille.

Pyhää Gregorius Suurta, joka oli Rooman

piispana 590–604, pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä paaveista.
Hän eli todellisessa aikakauden muutoksessa: antiikin aika oli päättynyt ja keskiaika oli
alkamassa. Tämä ei saanut Gregoriusta vetäytymään kuoreensa – vaikka hän munkkina aina luostarin rauhaan kaipasikin –, vaan
tultuaan valituksi Pietarin istuimelle hän
ryhtyi tarmokkaasti järjestämään kirkon
asioita uudelleen muotoutuvassa Euroopassa. Gregorius oli jatkuvassa vuoropuhelussa
uusien germaanisten kansojen kanssa, ja
hän lähetti munkkiveljensä Augustinuksen
evankelioimaan Englantia. Gregorius uudisti kirkon hallintoa ja latinalaista liturgiaa
sekä piti erityistä huolta Rooman monista
köyhistä. Suuri paavi käytti itsestään nimitystä ”Jumalan palvelijoiden palvelija”
(servus servorum Dei).

Divina eloquia cum legente crescunt, ”Ju-

malan sanat kasvavat niitä lukevan kanssa”,
pyhä Gregorius kirjoittaa Hesekiel-kommentaarissaan. Taiteessa hänet kuvataankin usein Raamattu kädessä ja kyyhkynen,
Pyhän Hengen symboli, olallaan. Jumalan
sanaa ei ole annettu meille vain ulkonaisesti
toistettavaksi vaan sisäisesti omaksuttavaksi, niin että se saa elää ja tulla meissä yhä
enemmän lihaksi. Inkarnaation periaate
kulkee eteenpäin, niin yksittäisten kristittyjen kuin koko kirkonkin osalta, ehkä
erityisesti suurina murrosaikoina. Jumalan
sanan valossa ja Pyhän Hengen johdatusta
kuunnellen nykyinenkin aikakauden muutos näyttäytyy kaikesta sekavuudestaankin
huolimatta siunattuna ja armorikkaana aikana olla katolinen kristitty.

Caeliuksella, vastapäätä Palatinusta, koho-

avan Chiesa di San Gregorion barokkifasadi
kuuluu Rooman upeimpiin, mutta sen takaa löytyy kirkko ja benediktiiniläisluostari, joiden historia ulottuu aina 500-luvulle
asti: Gregorius itse oli silloin muuttanut sukudomuksensa munkkiluostariksi, jossa hän

Alpo Penttinen
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Englanninkielinen ensikommuunio 9.5.2021

Suomenkielinen ensikommuunio 9.5.2021

Suomenkielinen ensikommuunio 16.5.2021
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Ruotsinkielinen
ensikommuunio
16.5.2021

Suomenkielinen ensikommuunio 23.5.2021

Suomenkielinen ensikommuunio 30.5.2021

Ensikommuunio 6.6.2021.
Kuvassa on myös kaksi uutta diakonia, Daniele Giacchetto
ja Pedro Perez, jotka piispa Teemu vihki diakoneiksi 5.6.2021.
Kuvat: Anneli Oula
11

LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU
ILTAMESSU
SUNNUNTAI
RUUSUKKO
ADORAATIO
VESPER

tiistai, torstai ...................................................... 07.30
maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai ..... 18.00
messu klo .................................... 9.30, 11.00, 18.00
keskiviikko .......................................................... 17.30
perjantaisin ........................................................ 17.30
lauantai .............................................................. 17.40

RIPPITILAISUUS lauantaisin 17.00 -17.55 ennen messua, muina päivinä 17.30
tai sopimuksen mukaan. HUOM! OHJELMAAN VOI TULLA MUUTOKSIA!

KIRKKOVUODEN TAVALLINEN AIKA

11.7.
13.7.
14.7.
15.7.

20.6. SU KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI
21.6. MA pyhä Aloisio Gonzaga, sääntökunta22.6. TI

16.7. PE

lainen, mp
pyhä Paulinus Nolalainen, piispa,
tai pyhät John Fisher, piispa ja
Thomas More, marttyyrit

SU
MA
TI
PE

10.7. LA

pyhä Henrik, keisari
pyhä Camillo de Lellis, pappi
pyhä Bonaventura, piispa ja kirkonopettaja, mp
Karmel-vuoren Neitsyt

kirkonopettaja, tai pyhä Apollinaris,
piispa ja marttyyri
22.7. TO pyhä Maria Magdalena, juhla
24.7. LA pyhä Sharbel Makhluf, pappi

27.6. SU KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI
28.6. MA pyhä Ireneus, piispa ja marttyyri, mp
29.6. TI PYHÄT APOSTOLIT PIETARI JA PAAVALI,

4.7.
5.7.
6.7.
9.7.

KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI

18.7. SU KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI
20.7. TI pyhä Thorlak, piispa, Islannin suojelija
21.7. KE pyhä Lorenzo Brindisiläinen, pappi ja

24.6. TO PYHÄN JOHANNES KASTAJAN
SYNTYMÄ, juhlapyhä
26.6. LA pyhä Josemaría Escrivá, pappi

30.6. KE
3.7. LA

SU
TI
KE
TO

25.7. SU KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI
26.7. MA pyhät Joakim ja Anna, Neitsyt Marian

juhlapyhä
Rooman ensimmäiset pyhät marttyyrit
pyhä apostoli Tuomas, juhla

vanhemmat, mp

28.7. KE pyhä Martta, mp
29.7. TO pyhä Olavi, marttyyri, Norjan suojelija
30.7. PE pyhä Petrus Chrysologus, piispa ja

KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI

kirkonopettaja

pyhä Antonio Maria Zaccaria, pappi
pyhä Maria Goretti, neitsyt ja marttyyri
pyhä Augustinus Zhao Rong, pappi
seuralaisineen, marttyyrit
pyhä Knuut, marttyyri, Tanskan suojelija, mp

31.7. LA pyhä Ignatius de Loyola, pappi, mp
1.8.
2.8.
12

SU KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI
MA pyhä Eusebius Vercelliläinen, piispa,
tai pyhä Pierre Julien Eymard, pappi

TAPAHTUMIA –
JOS KORONA SUO

4.8. KE pyhä Jean-Marie Vianney, pappi, mp
5.8. TO Santa Maria Maggiore -basilikan
vihkiminen

6.8. PE Herran kirkastuminen, juhla
7.8. LA pyhä Sixtus II, paavi seuralaisineen,

KESKIVIIKON
KIRKKOKAHVIT

marttyyrit, tai pyhä Cajetanus, pappi

iltamessun jälkeen ovat luvassa,
ellei yllätyksiä tapahdu. Seurakuntasaliin on helppo järjestää turvavälit,
iltamessuissa ei yleensä ole ollut
kovin paljon väkeä. Kirkkokahveja
onkin jo odotettu hartaasti!

8.8. SU KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI
9.8. MA pyhä Ristin Teresa Benedicta, neitsyt
10.8. TI
11.8. KE
12.8. TO
13.8. PE
14.8. LA

ja marttyyri, Euroopan suojelija, juhla
pyhä Laurentius, diakoni ja marttyyri,
juhla
pyhä Clara, neitsyt, mp
pyhä Jeanne-Françoise de Chantal,
sääntökuntalainen
pyhät Pontianus, paavi ja Hippolytus,
pappi, marttyyrit
pyhä Maximilian Kolbe, mp

URKUKONSERTIT
jatkuvat aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18 kirkossa.

15.8. SU AUTUAAN NEITSYT MARIAN TAIVAASEEN OTTAMINEN, juhlapyhä
16.8. MA Unkarin pyhä Tapani
19.8. TO pyhä Jean Eudes, pappi
20.8. PE pyhä Bernhard, apotti ja kirkon21.8. LA
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.

SU
MA
TI
KE

HIIPPAKUNTAJUHLA
on toistaiseksi arvoitus. Sen onnistuminen riippuu siitä, saammeko
Lohjan kirkon messua varten, ja
myöskin mahdollinen juhla messun
jälkeen – onko sitä mahdollista
järjestää? Nämä asiat eivät ole meidän hallussamme. Paljon riippuu
koronatilanteesta.
Tästä ilmoitetaan kyllä aikanaan.

opettaja, mp
pyhä Pius X, paavi, mp

KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI

pyhä Rosa, neitsyt
pyhä apostoli Bartolomeus, juhla
pyhä Ludwig tai pyhä José de Calasanz,
pappi
27.8. PE pyhä Monica, mp
28.8. LA pyhä Augustinus, piispa ja kirkonopettaja, mp

HATTULAN VAELLUS
toteutunee syyskuussa, mutta
siitä tulevat tarkemmat tiedot
lähempänä tapahtumaa.

29.8. SU KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI
3.9. PE pyhä Gregorius Suuri, paavi ja kirkon-

JOHDANTOKURSSI

opettaja, mp

alkaa jälleen syyskuussa.
Samoin toivottavasti pääsemme
jo ensi syksynä ja talvena
järjestämään myös jatkokurssin,
josta on jo ollutkin kyselyitä.

5.9. SU KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI
8.9. KE Autuaan Neitsyt Marian syntymä,
juhla

9.9. TO pyhä Pierre Claver, pappi
13

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA
KASTETTUJA

Malmivaara, Olivia Aurelia
Kairenius, Urho Gervase Alex Harry
Robin Fernando Alena
Ranta, Abiah Marvie
Tshomba, Maeva Thérèse
Quintana, Kaisla Violeta
Kuusito-Realpe, Natalia Ada Isabela
Pittock, Renia Maria
Nguyen, Gianna Khan Nhu
Alimagno, Haizen Ross
Nguyen, Enzo Akeksis
Neffe, Selena Hanna
Okorochukwu, Ngakudi Angel
Feria Galindez, Nieve Aitana
Perez, Eleonora
Tee, Meng Long
Nguyen, Thi Bich Hoa
Nguyen, Dinh Nghi
Tran, Thi Hoang Yen
Dihn, Hoang Khan
Tran Nguyen, Thao Duyen
Akoore, Awintuna
Enckell, Erik Daniel
Iloani, Dumanis Roputachukwu
Miettinen, Pauliina Gabriela
Onuora, Elina Chibugom Brielle
Uber, Aida Serena
Orlandan, Dennash
Garboa Hincapie, Erick Matias
Alatalo-Espiritu, Vienna Marjatta Teresita
Szura, Samuel

Kaijanto, Raine Alfred
Jääskelainen, Cecilia
Tavale, Umberto Michele
Gradanos, Sanchez Humberto
Rautala, Ritva Anneli
Von Hellens, Ilse Maj Inkeri
Salomies, Heikki Aarne Ilmari
Viheriäranta, Leena Marjatta
Pfennish, Max
Nikkanen Mirja Inkeri
Miletta, Antonio
El-Khouri, Grace Rita

ENSIKOMMUUNION SAANEITA
Savolainen, Aarne Karinpoika
Tee, Meng Long
Nguyen, Thi Bich Hoa
Nguyen, Dinh Nghi
Tran, Thi Hoang Yen
Dihn, Hoang Khan
Tran Nguyen, Thao Duyen
Iverson, Ethan Charles
Martin Gozales, Leticia
Harrison, Dina Mirej
Kandelin, Tanya Marie
Muhumuza, Maria Adriana
Ferreyra, Nico Agostino
Ferreyra , Luka Santeri
Ströngberg, Alexandra Nicole
Dijon D.Daumar, Matthea
Pirhonen, Henrik Jaakko
Ayala, Sebastian

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Motha, Gaetan Leonard
Welander, Susanne Marie Henriette
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Kateregga, Lucas Andrew
Neziraj, Robin
Domaj, Emanuel
Korkiamäki, Toni Pauli
Tillaeus, Alina Chikamjiaba
Capula, Vanessa Evita Lucia
Wilkinson, Terrance
Marca, Mikaela Hannele
Tanke Aba, Levi Samson
Kosinski, Matti
Oppong-Kyeremateng, John Raymond
Szrama, Miron Jan Teodor
Szrama, Asta Stefania
Sapio, Stefhanie Nychole
Joseph, Shawn Etonge Ndeke
Le, Hong Sofia
Nordman, Nelli Saara
Mäkelä, Aaron Veikko Aleksanteri
Amudeng, Lucia
Holohan, Eileen
Robinson, Garin
Geo Malar Vizhi, Evelin Maria
Cleland Silva, Victoria
Laari , Matias Rafael
Laari, Max Oliver
Vatanen, Agata Aino Eloisa
Ramsey, Dominic Richard Rafael Edvard
Mpindi, Jenny Petra
Pham, Wayne
Mönicke, Lucia
Sigwo Sigwo, Valérie Briginette Isabella
Sigwo Sigwo, Sebastién
Mäkinen, Lucas
Nurmi, Suvi Jeanette
Le, Viivian
Le, Gia Han
Ngague Monkam, Carl Ibrey
Henry-Biabaud, Tilda-Marie Alina
Lempinen Guerra, Vanessa Margarita
Lintu, Emma Ligia
Leoni, Peppina Simonetta
Oliaku, Chidalu Trinity
Öberg, Gabriel Alejandro

Do, Viet Anh-Andy
Obika, Onyinye Christina
Sirainen, Milo
D´Angelantonio, Enzo
Antone, Carlos Habib

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ

Jalava, Alexi Juhani ja
Listyowardojo Teresa Ekaristina
Colangelo, Timothy ja
Kivisilta, Kia Kristiina

KIRKKOON OTETTUJA

Savolainen, Aarne Karinpoika

SEURAKUNNAN
VUOSIKATSAUS 2020
Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaan
kuului vuoden 2019 alussa 4891, lopussa
4779 jäsentä.

2019

15

2020

Kastettuja ................ 90

88

Kuolleita .................. 24

17

Kirkkoon liittyi ......... 22

10

Kirkosta erosi .......... 168

24

Ensikomm. pääsi .....		
93

79

Vahv. sakr. sai .......... 75

107

Kirkoll. aviol. vihittiin.. 18

7

Suomen kansal. ....... 2445

2399

Muu kansal. ............ 2319

2492

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,
lehti pyydetään palauttamaan
osoitteella:

SANCTUS HENRICUS,
PYHÄN HENRIKIN AUKIO 1,
00140 HELSINKI

RUKOUS PYHÄLLE JOOSEFILLE
Pyhä Joosef,
sinä sait suuren tehtävän
pyhän perheen suojelijana.
Sinä otit sen vastaan Jumalalta
luottaen hänen johdatukseensa.
Sina näit Jumalan Pojan kasvavan kodissasi.
Pyhä Joosef, kirkon ja perheiden suojelija,
rukoile, että mekin saamme nähdä
Jeesuksen kasvavan kirkoissamme
ja kodeissamme.
Kuolevien suojelija,
auta kuolemaa lähestyviä valmistautumaan
Herransa kohtaamiseen. Aamen.
Katolinen rukouskirja

SANCTUS HENRICUKSEN TOIMITUS: Päätoimittaja isä Jean Claude Kabeza. Toimituksessa lisäksi:
Heikki Aronpää, Tuula Luoma, Anneli Oula, Alpo Penttinen ja sr Renata Glucha.
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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