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Rakkaat seurakuntalaiset
Tämäkin lukuvuosi on päättynyt ja kesälomat ovat edessämme. Tänäkin vuonna
Herra on yllättänyt meidät monilla lahjoilla
ja armoilla. Olemme saaneet iloita siitä,
että isä Oscar on ollut kanssamme tammikuusta lähtien, ja nyt heinäkuun alusta
diakoni Jean-Claude tulee palvelemaan
seurakunnassamme.
Haluan myös toivottaa tervetulleeksi
ne 16 uutta jäsentä, jotka liittyivät kirkkoomme helluntaiaattona ja saivat piispalta
vahvistuksen sakramentin. Olkoon tämä
aika otollinen katolisen uskonne syventämiselle ja osallistumisellenne seurakunnan
elämään.
Tänäkin vuonna meillä on ilo saada isä
Marino vierailulle Suomeen! Hän saapuu
27. kesäkuuta ja viettää kanssamme pari
viikkoa. Toivottavasti monet teistä voivat
silloin olla paikalla tervehtimässä häntä.
Haluan myös pyytää rukouksianne tämän
kesän Maailman nuorten päivän puolesta.
Tämä suurtapahtuma järjestetään Krakovassa, Puolassa, heinäkuun viimeisellä viikolla, ja paavi Franciscus saapuu paikalle.
Rukoilkaamme, että Herra olisi Suomesta
lähtevien nuorten kanssa ja saattaisi heitä
tähän kauniiseen tapahtumaan.
Toivon, että me kaikki kesän tullessa
löytäisimme aikaa lomaa varten latautuaksemme edessä olevaa vuotta varten ja
levätäksemme Herrassa ja Herran kanssa.
Raamatussa korostetaan, että lepo tulee
Jumalalta, koska vain hän voi todella sammuttaa sen janon, joka on kaikissa meissä.
Profeetta Jesaja kehottaa epäjumalien
puoleen kääntynyttä Israelin kansaa näillä
sanoilla: ”Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa
veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa,
ostakaa vilja ilmaiseksi, syökää, ottakaa
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maksutta viiniä ja maitoa” (Jes. 55:1).
Pitkän vuoden ja monien tapahtumien
jälkeen me kaikki janoamme lepoa ja
lohtua. Monesti ajattelemme, että tarvitaan rahaa, jotta voisimme todella nauttia
kesäajasta. Jesajan sanat ovat sen sijaan
todella vaikuttavat. Hän sanoo, että on
sellaista ruokaa ja vettä, jota ei osteta
rahalla, ja joka on ainoa todellinen keino
löytää levon täyteys.
Lepo on lahja Jumalalta, lepo löytyy
ainoastaan Jumalassa. Profeetta Jesaja
jatkaa: ”Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte
työstänne saamanne palkan siihen, mitä
ei tee kylläiseksi? Kuulkaa minua, tulkaa
minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte
elää” (Jes. 55:2-3).
On olemassa lepo, jota ei hankita rahalla,
jota ei osteta, vaan joka vastaanotetaan.
On olemassa lepo, joka ei perustu asioihin ja toimintoihin, vaan suhteeseen.
Herra sanoo: ”Kuulkaa, niin saatte elää.”
Kuuleminen tarkoittaa sitä, että asetumme
suhteeseen jonkun kanssa.
Toivotan kaikille teille hyvää kesää!
Levätkää Herrassa, etsikää häntä tämän
kesän aikana, niin löydätte rauhan.
Rukoilkaa puolestani,
isä Marco

Kaksi uutta diakonia!
Lauantaina 16. huhtikuuta klo 12.00 katedraalikirkossamme vihittiin ensimmäistä kertaa historiassa kaksi diakonia, jolla
on juuret Afrikassa. He ovat Jean-Claude
Kabeza ja Leonard Wobilla Shwei.
Vihkimisen toimitti piispamme Teemu Sippo, ja tilaisuus oli todella kaunis. Kirkko oli täynnä, ja mukana oli
monia kauempaakin tulleita, kuten
Jean-Clauden perheenjäsenet, jotka
ovat kotoisin Ruandasta. Läsnä oli
myös monia suomalaisia ystäviä, sillä
Jean-Claude on ollut pitkään Suomessa.
Hän on opiskellut sairaanhoitajaksi ja
työskennellyt muutamia vuosia ennen
kun meni opiskelemaan papiksi Lyoniin,
Etelä-Ranskaan.
Leonard on kotoisin Kamerunista, ja
hänellä on monia tuttuja myös Pyhän
Olavin seurakunnasta, missä hän on ollut
viime syksystä lähtien. Hän opiskelee
siellä suomea vuoden kestävällä intensiivikurssilla. Juhlaan oli tullut myös
monia Leonardin ystäviä Norjasta, jossa
hän on suorittanut maisterintutkinnon
teologiassa ennen Suomen tuloaan.
Liikuttavin hetki oli ehkä kuitenkin
se, kun heidät esiteltiin piispalle ja koko
kansalle. Lyonin Pradon seminaarin
rehtori kertoi Jean-Clauden elämänvaiheista. Samalla muisteltiin pappia,
joka on kaikille meille Henrikin seurakuntalaisille hyvin rakas ja joka on
jättänyt muistoihimme syvän jäljen: isä
Guy’tä.

Toivotamme näille hiippakuntamme
uusille diakoneille Herran siunausta ja
saatamme heitä rukouksilla. Erityisesti
valmistaudumme vastaanottamaan JeanClauden, sillä 1. heinäkuuta lähtien hän
palvelee täällä Henrikissä kanssamme.
Tervetuloa, Jean-Claude!
◆◆◆ isä Marco
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Vuosi takana Miltä nyt tuntuu?
Joka vuosi helluntain aikaan seurakuntaan tulee uusia jäseniä kirkkoon oton
kautta. Joillekin alku on hankalaa, eikä
heitä kovin usein näy kirkossa. Toiset
taas sulautuvat osaksi seurakuntaa ja sen
toimintaa näennäisesti hyvinkin helposti. Yksi näistä on vuosi sitten kirkkoon
otettu Jukka Marttinen.
Hän kiinnitti huomiotani jo johdantokurssin aikana, koska hän näytti
kuuntelevan niin tarkasti. Lisäksi hän
osallistui usein sunnuntain päämessuihin
jo kurssin aikana, mikä ei valitettavasti
ole kovin tavallista, vaikka siihen kehotetaankin. Kun hän vielä valitsi pyhimysnimekseen hiukan harvinaisen Brunon,
tuntui siltä, että tästä nuoresta miehestä
olisi hyvä saada haastattelu Sanctukseen.
Kysyessäni asiaa hänellä ei ollut mitään
sitä vastaan.
Ensimmäinen kysymys koski tietysti
sitä, miten hän kiinnostui katolisesta kirkosta, ja miten hän sai tiedon johdantokurssista. Se tieto löytyi hänen sanojensa
mukaan ihan helposti katolisen kirkon
sivuilta. Kiinnostuksen syntyä oli hiukan
vaikeampi selittää. Omien sanojensa
mukaan Jukka oli aina ollut taipuvainen
hengellisyyteen, ja hiljalleen hänessä
kypsyi ajatus siitä, että katolinen kirkko
vastasi juuri tähän tarpeeseen. Kun kurssi
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sitten alkoi, tämä ajatus vahvistui hänessä jokaisen uuden tiedon kannattamana,
eikä hän epäillyt sitä, että oli löytänyt
oikealle tielle.
Mitä Jukka tekee kirkon ulkopuolella?
oli seuraava kysymys. Hän on opiskellut
valtiotieteitä, nimenomaan sosiaalialaa,
sillä häntä kiinnostaa ihmisten auttaminen.
Kirkolla on kuitenkin tärkeä osa hänen
elämässään. Kun kysyin, miten hän nyt
vuoden kuluttua arvioi johdantokurssin
merkitystä, olisiko hän tarvinnut lisää
tietoja, oliko jotakin liikaa tai liian vähän, hän mietti hetken ja totesi sitten,
että ei oikeastaan mitään. Perustiedot
sai luennoilta, toisaalta hän oli jo muutenkin tutustunut katoliseen kirkkoon ja
sen hengellisyyteen ja toimintatapoihin.
Hänellä oli ehkä jo valmiiksi hiukan
enemmän tietoa siitä, mihin oli liittymässä. Mutta koko ajan hän oppii lisää.
Kirkon elämään sulautuminen ja seurakunnan toimintaan osallistuminen näkyy
myös siinä, että Jukka toimii nykyään
joskus myös lukijana. Isä Federico pyysi hänet myös messupalvelijaksi, sillä
toisinaan tarvitaan myös aikuisia miehiä
palvelemaan. Jukka on ollut mm. kyntti-

länkantajana juhlavammissa messuissa.
Hän on myös alkanut harjoittelun gregoriaanisen messun alttaripalvelijaksi,
mutta on tässä työssä vielä aivan alussa.
” Minä en oikeastaan vielä saa tehdä
mitään, mutta olen mukana ja katson,
mitä muut tekevät”, hän sanoi.
Mikä häntä kiinnostaa vanhassa messussa? Liturgian kauneus, historiallisuus,
sen pitkä jatkumo. Hän myöntää myös,
ettei ole koskaan kokenut vanhaa messua, joten siihen liittyy varmasti myös
hiukan eksotiikkaa. Kuten me ”vanhat”
sanomme, hiukan haikeasti: niin, ne
nuoret romantikot!
Jukan pyhimysnimi Bruno kertoo
myös hänen ajatusmaailmastaan. Hän
kiinnostui kartusiaaneista kuultuaan
heistä johdantokurssilla, ja hän oli
tietoinen myös muutama vuosi sitten

ilmestyneestä dokumentista Into great
silence, joka kertoo Grand Chartreusen
luostarin vuodesta.
Tällä perusteella hän valitsi suojelijakseen juuri pyhän Brunon - sillä
seurauksella että pitkään muistin hänet
vain Brunona!
		

◆◆◆ Tuula Luoma
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Heikki Aronpää

Pyhiinvaelluksella
Roomassa

Olen ollut useita kertoja Roomassa,
mutta nyt maaliskuun alussa katselin
Roomaa ensi kertaa katolilaisena P.
Henrikin seurakunnan laupeuden riemuvuoden pyhiinvaelluksella. Matkakumppaninani oli vaimoni Eija-Liisa,
joka puolestaan katseli samoja näkymiä,
kuten aina ennenkin, luterilaisesta
näkökulmasta. Voitte arvata, että meillä
riitti kosolti keskusteltavaa 45 vuoden
toistemme tuntemuksen ryydittämänä.

Santa Brigida

Tulopäivän tiistain illan jo hämärtyessä
saavuimme majoituspaikkaamme Pyhän
Birgitan luostariin Piazza Farnesella.
Majoitus oli hyvää hotellitasoa, ruoka
herkullista ja monipuolista ja sijainti
keskellä Roomaa. Yhteiset ruokarukoukset lujittivat kokemustamme koko
pyhiinvaeltajajoukon yhteisestä perheestä. Suomalaisen sisar Marja-Liisan
huolenpito ja ystävällisyys lämmitti
meidän jokaisen mieltä.
Pyhässä Birgitassa (1303 – 1373) yhdistyivät profeetta, mystikko, rohkea poliitikko ja perheenäiti. Hänen taustansa oli
varakas ja hän sai hyvän koulutuksen,
mikä ei ollut tavallista tuohon aikaan.
Birgitasta tuli Pohjoismaiden historian vaikutusvaltaisimpia naisia. Birgitta
naitettiin jo 13 vuotiaana ja hän sai kahdeksan lasta. Hän toimi mm. kuningas
Maunu Eerikinpojan neuvonantajana ja
kuningatar Blankan opettajana. Puolisonsa kuoleman jälkeen v.1344 Birgitta
omistautui kokonaan kutsumukselleen
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ja halusi perustaa luostariyhteisön. Hän
muutti Roomaan. Hän asui elämänsä
loppuun asti talossa, jossa majoituimme.
Birgitta toimi tarmokkaasti paavin
palaamiseksi Avignonista takaisin ja
kuurian uudistamiseksi. Paavi Urbanus
I vahvisti augustinolaisperinteeseen
kuuluvan luostarisäännön ja antoi luvan
luostarin perustamiseen Vadstenaan.

Keskiviikkona aikainen herätys
ja pikainen aamiainen

Ohjelmassa oli paavi Franciscuksen
yleisvastaanotto Pietarin kirkon aukiolla. Perillä tuli olla hyvissä ajoin, sillä
valtavan yleisömassan turvatarkastus
kesti jo pari tuntia. Meille oli varattuna
istumapaikat läheltä Franciscuksen
istuinta. Kiitos piispaTeemulle ja isä
Marcolle! Aurinkoinen sää suosi, Pyhä
Isä oli rakastettava ja hänen sanomansa
koskettava, kuten aina. Moni sai kotialbumiinsa upeita lähikuvia tapahtumasta.
Kokemus oli ainutlaatuinen. Läsnä oli
Pyhän Pietarin 266. seuraaja.

Santa Maria Maggiore ja
Santa Prassede

Iltapäivällä tutustuimme Rooman suurimpaan Pyhälle Marialle omistetuista
kirkoista, Santa Maria Maggioreen,
jossa pidimme myös messun. S. Maria
Maggiore rakennettiin yhtenä Rooman
varhaisimmista kirkkorakennuksista.
300-luvun puolivälissä, kun kristinusko
oli saavuttanut tasavertaisen aseman
muiden uskontojen joukossa, paavi Libe-

rius sai unessa käskyn rakentaa kirkon
Neitsyt Marialle paikalle, jossa elokuun
5. päivänä sataisi lunta. Näin tapahtui
Esquilinus-kukkulan laella. 400-luvulta
periytyvä kirkko on neljänneksi tärkein
pyhiinvaelluskirkoista. Rakentamisajankohtana pidettiin Efeson kirkolliskokous
v.431, jossa vahvistettiin Neitsyt Marian
pelastushistoriallinen tehtävä Jeesuksen
äitinä, Jumalan synnyttäjänä, Mater Dei.
Neitsyt Maria on myös jokaisen katolilaisen hengellinen äiti. Kirkossa on
säilynyt alkuperäisiä mosaiikkiteoksia
400-luvulta. Kolmelaivainen kirkkosalin
tilajako on alkuperäinen.
S. Maria Maggioren lähellä on S.
Prassede-titulaarikirkko. Nimitys tulee
siitä, että kristityt kokoontuivat alkuaikoina yksityiskoteihin aterioimaan
Jeesuksen esikuvan mukaisesti leivän
ja viinin ääressä. Paikkoja nimettiin
rakennusten omistajien nimillä (titulus).
Ensimmäisellä vuosisadalla Praxediksen
kodissa on sijainnut tällainen rukoushuone. Nykyinen kirkko on 800-luvulta.

San Calliston katakombit

Torstain ohjelmassa oli kierros pyhän
Calliston katakombeissa ja tutustuminen
P. Paavalin kirkkoon.
San Calliston katakombit Via Appian
varrella ovat saaneet nimensä Pyhän
Calixtuksen mukaan. Hän oli paavina
200-luvun alussa. Katakombit olivat
kristittyjen hautausmaita varsinaisen
kaupungin ulkopuolella. Lain mukaan
kaupungin muurien sisäpuolelle ei saanut
haudata vainajia. Kristityt hautasivat
vainajansa pitkiin labyrinttimäisiin
käytäviin. Ne oli kaivettu pehmeään
tuffikiviseen maaperään, joka kovettui

kaivun jälkeen kestäväksi rakenteeksi.
S. Callistoon haudattiin vainojen aikakaudella marttyyreja, monia pyhimyksiä ja paaveja aina 400-luvulle saakka.
Katakombeista kehittyi pyhiinvaelluspaikkoja. Katakombeissa on arvokkaita
varhaisen kirkkotaiteen seinämaalauksia
ja tekstejä tallella. Kansainvaellusten
aikana katakombeja ryöstettiin. Kristinuskon tultua valtauskonnoksi 300-luvun
lopulla, luita siirrettiin hevoskuormittain
kirkkoihin reliikeiksi. Pian katakombit
unohdettiin. Ne löydettiin uudelleen
vasta uuden ajan alussa 1500-luvulla.

San Paolo fuori le mura

P. Paavalin kirkko on rakennettu
paikalle, johon apostoli Paavali haudattiin marttyyrikuolemansa jälkeen. Paikka sijaitsi silloisen kaupungin muurin
ulkopuolella, josta nimi fuori le mura.
Roomalainen ylhäisönainen Lucina otti
Paavalin ruumiin ja hautasi hänet perhehautaansa Ostian tien varressa. S. Paolo
rakennettiin yhtenä keisari Konstantinuksen kirkkorakennusohjelman hankkeista
300-luvulla. Usean paavin toimesta
kirkkoa laajennettiin viisilaivaiseksi
basilikaksi jo 300-luvun lopulta alkaen.
Se oli kristikunnan suurin kirkko ennen nykyistä Pietarin kirkkoa. Kirkko
tuhoutui tulipalossa v. 1823. Kirkko rakennettiin uudelleen nykyiseen asuunsa
1800-luvun puolivälissä. Keskilaivassa
kirkkoa kiertävät kaikkien paavien kuvat
P. Pietarista Franciscukseen. Vanhasta
kirkosta on säilynyt mm. triumfikaaren
mosaiikit 400-luvulta. Torstain messu
pidettiin San Paolossa.

San Giovanni in Laterano

Perjantain aamupäivä omistettiin
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Lateraanille ja siellä vietettiin myös
messu. Messuun osallistui juuri hiljattain pappisvihkimyksensä Roomassa
saanut Oskari Juurikkala. Onnittelut isä
Oskarille. Laterano-nimi johtuu alueen
omistaneesta Lateranius-suvusta, jonka
jäsen osallistui keisari Neron vastaiseen
salaliittoon. Salaliitto epäonnistui ja
Plautius Lateranus menetti päänsä ja
omaisuutensa keisarille. Myöhemmin
keisari Konstantinus lahjoitti alueen
Rooman piispalle ja rakennutti paavin
palatsin ja Rooman pääkirkon. Kerrotaan, että 300-luvulla kristittyjen
suosiminen ärsytti vielä enemmistönä
olleita pakanoita. Mm. tämän vuoksi
paavin kirkko haluttiin rakentaa keskusta-alueiden ulkopuolelle. Rooman vaikutusvaltaiset suvut kääntyivät hitaasti
kristityiksi. 1000 vuoden ajan Lateraani
merkitsi kristikunnalle samaa kuin Vatikaani nykyään. Lateraanissa ovat 28
keskiaikaisen paavin haudat ja lisäksi
mm. apostolien Pietarin ja Paavalin kallot. Nimi S. Giovanni johtuu siitä, että
kirkko on omistettu molemmille Johanneksille evankelistalle ja Kastajalle.
Kirkkoa on korjattu useaan otteeseen.
Nykyinen asu on sekä sisältä että ulkoa
1600- ja 1700-luvuilta. Kirkon vieressä
oleva nykyinen Lateraanipalatsi on
1500-luvulta. Samoihin aikoihin paavit
kuitenkin hylkäsivät Lateraanin ja muuttivat asumaan Vatikaaniin.

Parannuksen liturgia

Lounaan jälkeen perjantaina lähdimme
kohti Pietarin kirkkoa. Loppumatkan Via
della Conciliazionelta kirkolle kuljimme
pyhiinvaelluskulkueena ristiä kantaen ja
laulaen. Osallistuimme paavin johtamaan
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parannuksen liturgiaan. Liturgian tekstit
jaettiin meille kirjallisena ja isä Marco
tulkitsi messua meille korvakuulokkeisiin. Tapahtuma oli jo itsessään vaikuttava,
mutta aivan erityisen koskettavaa oli,
kun saattoi ripittäytyä paavin läsnä ollessa P. Pietarin haudan äärellä. Kahden
tuhannen vuoden jatkumo alkukirkosta
nykypäivään oli kouriintuntuvasti läsnä
ja antoi perspektiiviä Jumalan johdatuksesta ja varjeluksesta.

Pietarin kirkko

Lauantaina ohjelma jatkui Pietarin
kirkossa. Vietimme aamumessua Pyhän
Johannes Paavali II:n haudan kappelissa. Itselleni Johannes Paavali on erityisen merkittävä. Hänen esimerkillinen
elämänsä ja toimintansa ovat johdattaneet minut ensin perehtymään katolilaisuuteen ja sitten kirkon jäseneksi.
Keisari Konstantinus rakennutti ensimmäisen Pietarin kirkon apostoli Pietarin haudalle v.324. Pietari oli kärsinyt
marttyyrikuoleman läheisellä keisari
Neron kilpa-ajokentällä Neron vainoissa
60-luvun puolivälissä. Kirkon alttari on
apostolin haudan kohdalla noin 10 m
antiikin aikaisen nekropolin yläpuolella.
Kirkko oli suuri viisilaivainen basilika.
Kirkko palveli 1000 vuotta. Huolimatta
lukuisista korjauksista kirkko oli rappeutunut huonoon kuntoon 1500-luvulle
tultaessa. Paavi Julius II muurasi uuden
Pietarinkirkon peruskiven v. 1506.
Uutta Pietarin kirkkoa rakennettiin 120
vuotta 11 arkkitehdin suunnitelmien
mukaan. Heistä merkittävimmät olivat
Bramante, Michelangelo ja Maderno,
kaikki renessanssin ja varhaisbarokin
arkkitehtuurin mestareita. Rakentamisen

aikana Vatikaania ehti hallita 20 paavia.
Kirkon rakentaminen vaati jättiläismäiset
investoinnit, joita rahoitettiin mm.
anekaupalla tunnetuin seurauksin Wittenbergissä 500 vuotta sitten.
Bramanten ideana oli täysrenessanssinen tasavartisen ristin muotoinen
keskeiskirkko. Michelangelo rakensi
kupolin, joka oli yhtä suuri kuin antiikin
Pantheonin ja hieman Pietarin kirkkoa varhaisemman Firenzen Duomon
kupolit. Trenton kirkolliskokous vierasti
tasavartista ristikirkkoa liian kreikkalaishenkisenä ja vaati uutta arkkitehtia Madernoa jatkamaan kirkkosalia kolmella
traveella, eli holvatulla pilarivälillä.
Näin tehtiin ja kirkko sai latinalaisen
ristin muodon pohjakaavassaan. Noin
40 vuotta kirkon valmistumisen jälkeen
1660-luvulla arkkitehti Bernini muotoili kirkon edustan pylväspihat, jotka
edustavat aikansa upeinta barokkityyliä.
Myös kirkon pääalttarin baldakiinikatos
on Berninin käsialaa. Kirkko on kristikunnan suurin sakraalirakennus. Sen
pituus on 186 m, suurin leveys 131 m,
kupolin halkaisija 42 m korkeus kupolin sisäkattoon runsaat 100 m. Kupolin
alle mahtuisi vaivatta 25-kerroksinen
nykyaikainen tornitalo. Kirkossa on mittaamattomat taideaarteet, joita palstatila
ei anna mahdollisuutta käsitellä tässä
enempää. Paavi Pius XII ilmoitti maailmalle 1950, että 1940-luvun arkeologisissa kaivauksissa on varmistettu Pyhän
Pietarin haudan sijainti ja perimätiedon
paikkansapitävyys.
Vierailukohteenamme oli myös Vatikaanin Sikstuksen kappeli , jonka rakennutti paavi Sixtus IV v. 1483. Kappelin
freskot ovat maailman kuulut. Michelan-

gelo maalasi mm. Aatamin luomisen ja
Viimeisen tuomion. Paavi valitaan perinteisesti Sikstuksen kappelissa. Näimme
mm. aukon katossa, johon rakennetaan
kutakin vaalitoimitusta varten erikseen
kamiinan savutorvi, jonka savun väri
ilmoittaa kansalle paavin valinnasta.

Chiesa Nuova

Sunnuntai alkoi messulla Chiesa
Nuovassa. V 1599 valmistunut barokkirakennus on Pyhän Filippo Nerin
hautakirkko. Neri perusti oratorionaarien
sääntökunnan 1575. Sielunhoito, saarna
ja pappiskoulutus sekä musiikki olivat
keskeisiä asioita sääntökunnassa. 1500luvun lopulla elettiin kirkkoa koetelleen
reformaation jälkeen vastauskonpuhdistuksen aikaa. Neri sai toiminnastaan
sairaiden ja köyhien parissa nimen
”Rooman Apostoli”. Paavi Gregorius
XV kanonisoi Nerin 1622.

Ympyrä sulkeutuu

Keskiviikkona aloitimme pyhiinvaelluksemme Pietarin kirkon aukiolta ja
sunnuntaina päätimme sen samassa
paikassa rukoilemalla paavin kanssa
Angelusrukouksen. Iltapäivällä alkoi
kotimatka monta kokemusta rikkaampana. Rooma on kaupunki, jossa jokainen
kortteli kertoo tarinansa. Kupunki on
2700 vuotta vanha, Ikuinen kaupunki,
kuten lyyrisesti kirjallisuudessa mainitaan. Kristinusko ja sen traditio on läsnä
kaikkialla kaupungissa, maan alla arkeologiassa, maan päällä raunioissa, rakennuksissa, taideteoksissa ja ihmisissä sekä
ilmassa kirkonkellojen kutsussa pyhään
messuun.
Kiitos piispa Teemu ja isä Marco!
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LITURGINEN KALENTERI

AAMUMESSU    	 tiistai, torstai  			
07.30
ILTAMESSU    	 maanantai, keskiviikko, perjantai  	 18.00
KESKIVIIKKO  	 ruusukko  			
17.30
PERJANTAI    	 ristintien hartaus PAASTONAIKANA ennen messua,
messun jälkeen adoraatio ja Jumalan laupeuden ruusukko adoraatio
PÄÄSIÄISAIKANA  				
17.30
LAUANTAI     	
vesper  				
17.40
              		
iltamessu  			
18.00
Riemuvuoden aikana rippitilaisuus ennen jokaista iltamessua 17.30.
Tilaisuus ripittäytymiseen tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
HUOM! OHJELMAAN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!
KESÄLLÄ EI MESSUJA DIASPORASSA!
SU 5.6 KIRKKOVUODEN 10. SUNNUNTAI
             			09.30 messu englanniksi
             			11.00 päämessu
             			13.00 gregoriaaninen messu
             			18.00 iltamessu
MA 6.6 pyhä Norbert, piispa
TO 9.6 pyhä Efraim, diakoni ja kirkonopettaja
LA 11.6   pyhä apostoli Barnabas, mp
SU 12.6 KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI
             			09.30 messu englanniksi
             			11.00 päämessu
             			18.00 iltamessu
MA 13.6   pyhä Antonius Padovalainen,pappi
ja kirkonopettaja, mp
SU 19.6 LIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI
             		09.30 messu englanniksi
             		11.00 päämessu
             		13.00 messu Köyliön Kirkkokarilla
             		18.00 iltamessu
TI 21.6 pyhä Aloisio Gonzaga, sääntökunta-		
lainen, mp
KE 22.6 pyhä Paulinus Nolalainen, piispa, tai
             	 pyhät John Fisher, piispa, ja
		 Thomas More, marttyyrit
PE 24.6 PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 		
		 SYNTYMÄ, juhlapyhä
SU 26.6 KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI
             			09.30 messu englanniksi
             			11.00 päämessu
             			18.00 iltamessu
MA 27.6 pyhä Kyrillos Aleksandrialainen, 		
		 piispa ja kirkonopettaja
TI 28.6 pyhä Ireneus, piispa ja marttyyri, mp
KE 29.6 PYHÄT APOSTOLIT PIETARI JA 		
		 PAAVALI, juhlapyhä
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TO 30.6 Rooman ensimmäiset pyhät
		 marttyyrit
SU 3.7 KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI
             			09.30 messu englanniksi
             			11.00 päämessu
             			18.00 iltamessu
MA 4.7   Portugalin pyhä Elisabet
TI   5.7   pyhä Antonio Maria Zaccaria, pappi
KE 6.7 pyhä Maria Goretti, neitsyt ja
		marttyyri
LA 9.7 pyhä Augustinus Zhao Rong, pappi
		seuralaisineen, marttyyrit
SU 10.7 KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI
           				 09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
MA 11.7 pyhä Benedictus, apotti, Euroopan
suojelija, juhla
KE 13.7   pyhä Henrik, keisari
TO 14.7   pyhä Camillo de Lellis, pappi
PE 15.7   pyhä Bonaventura, piispa ja
			kirkonopettaja, mp
SU 17.7 KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
KE 20.7   pyhä Thorlak, piispa, Islannin
			suojelija, mp
TO 21.7 pyhä Lorenzo Brindisiläinen, pappi
		 ja kirkonopettaja, tai pyhä
		 Apollonaris, piispa ja marttyyri
PE 22.7   pyhä Maria Magdalena, mp

SU 24.7 KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
MA 25.7 pyhä apostoli Jaakob, juhla
TI 26.7 pyhät Joakim ja Anna,
		 Neitsyt Marian vanhemmat
TO 28.7   pyhä Martta, mp
PE 29.7   pyhä Olavi, marttyyri, Norjan
		 suojelija, mp
LA 30.7   pyhä Petrus Chrysologus, piispa ja 		
kirkonopettaja
SU 31.7 KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            		
11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
MA 1.8   pyhä Alfonso Maria de’Liguori,
		 piispa ja kirkonopettaja, mp
TI 2.8   pyhä Eusebius Vercelliläinen, piispa,
		tai pyhä Pierre Julien Eymard, pappi
TO 4.8 pyhä Jean Marie Vianney, pappi, mp
PE 5.8 Santa Maria Maggiore-kirkon
		 vihkiminen
LA 6.8   Herran kirkastuminen, juhla
SU 7.8   KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
MA 8.8   pyhä Dominicus, pappi, mp
TI   9.8   pyhä Ristin Teresa Benedicta,
		 neitsyt ja marttyyri, Euroopan
             suojelija, juhla
KE 10.8 pyhä Laurentius, diakoni ja
		 marttyyri, juhla
TO 11.8 pyhä Clara, neitsyt, mp
PE 12.8 pyhä Jeanne Francoise de Chantal,
		 sääntökuntalainen
LA 13.8 pyhä Pontianus, paavi, ja
		 Hippolytus, pappi, marttyyrit
SU 14.8 KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu

PE 19.8 pyhä Bernhard, apotti ja
		 kirkonopettaja, mp
SU 21.8 KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
MA 22.8 Autuas Neitsyt Maria,
		 taivaan kuningatar, mp
TI 23.8   pyhä Rosa, neitsyt
KE 24.8 pyhä apostoli Bartolomeus, juhla
TO 25.8 pyhä Lydvig, tai pyhä José de
		 Calasanz, pappi
LA 27.8   pyhä Monica, mp
SU 28.8 KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				18.00 iltamessu
Tänään kerätään kolehti Pyhän maan hyväksi.
LA   3.9   pyhä Gregorius Suuri, paavi ja
		 kirkonopettaja, mp
SU 4.9   KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				13.00 gregoriaaninen messu
            				16.30 messu espanjaksi
            				18.00 iltamessu
TO 8.9 autuaan Neitsyt Marian syntymä, 		
juhla
PE 9.9   pyhä Pierre Claver, pappi
SU 11.9 PYHÄN HENRIKIN KATEDRAALIN
		 VIHKIMINEN, juhla
            				09.30 messu englanniksi
            				11.00 päämessu
            				11.00 messu Tapanilassa
            				12.30 perhemessu
            				18.00 iltamessu

MA 15.8 AUTUAAN NEITSYT MARIAN
		TAIVAASEENOTTAMINEN, juhlapyhä
TI 16.8   Unkarin pyhä Tapani
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Ensikommuunio
1.5.2016

Ensikommuunio
8.5.2016

Ensikommuunio 15.5.2016
Ensikommuunio Porvoossa

Ruotsinkielisten ensikommuunio

Englanninkielisten
ensikommuunio
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SEURAKUNNAN HENKILÖUUTISIA: 22.05.2016
Kastettuja
Karl Johan Clemens Von Walze
Teresa Ngaleva Rosamystica Kairenius
Tiara Suceneck Velasquez – Salazay
Karen Gonzalez - Lopez
Eimy Lazara Gonzalez – Lopez
Aliisa Rakel Lindroos
Thao Nghi Teresa Pham
Elsa Astrid Charlotte Garcia Berner
Sofie Pi Paoline Casagrande
Chael St. John Larkin
Limae Claire Phuah
Zelika Maria Handanovic
Lauri Hemminki Kyntäjä
Blanche Claire Olbery
Uche Hugo David Williams
Lukas Petteri Warfield
Daniela Aurelia Girs
Manuela Mari Robert Jaco
Gia Duyen Bui
Kim Duyen Bui
Liisa Atete
Roberto Onni Chiorazzo
Anna Maria Forss
Samatar Malik Liam Grüne
Gerald Jr Nkimbi Agendia
Royce Nwuongang Agendia
Samira Lumiere Mombo Mbumba
Hoed Nombe Nombe
Sofia Nombe Madiya
Jimmy George Nehme
Ensikommuunion saaneita
Limae Claire Phuah
Zelika Maria Handanovic
Blanche Claire Olbery
Gabriel Loisa
Matheu Pierard
Cristofor Ciubotaru
Leevi Sarama
Minh Tuan Nguyen
Jimmi Vainionpää
Tim Vainionpää
Nhi Ta
Joshua Cortez
Daniel Lindholm
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Julisha Vinsonnesakumar
Khang Nuguyen
Laura Audrone Andersin
Denise Ngueahou
Michelle Ngueahou
Michelle Sandra Angela Niemistö
Julian Aukusti Raiskio
Rafael Antonio Rovera
Angelina Jasmin Lähdemäki
Ledwin Arturo Muraja
Chisom Amos Stephen Salminen
Carla Felicia Kekki
Anna Azad Hodeda Jakob
Mary Helena Anneli Welsh
Kevin Bunos
Verna Anna Maria Barbieri
Jul Han
Marko Kristian
John Brownson Rimiton
David Brent De Rana
Ester Niang
Ester Confucious
Filip Koivisto
Mireta Kokko
Luca Boglaru
Antonella Kuutschin
Daniel Hörhammer
Quang Vinh Vicent Nguyen
Navy Phung
Miriam Guarino
Peppi Elena Erkko
Emma Garavelli
Petri Talander
Maria Ricci
Emmanule Ricci
Paolo Ricci
Elise Njila
Marie Njila
Zarah Juvonen
Osmo Maasalo
Sebastian Suvanne
Isabella Nehme
Samuel Borzi
Moed Nombe
Sofia Nombe
Vikko Matteus Minkkinen

Oliver Marco Leoni
Erica Aino Johanna Räikkönen
Renato Nyman
Victor Gustafsson
Maria Jarmolinska
Alexandrea Veloso
Avelyn Divya Cutinha
Eila Rizk
Claudia Garcia Llana
Timo Alexander Tammisto
Tanya Thankam John
Juan Miguel Lacida
Gregors Ludboržs
Max Cohen
Francesca Grillo Kajava
Ilmari Grillo Kajava
Vahvistettuja
Evan Harasty
Nicolas Maetz
Emma Grillo Kajava
Hanna Ryan
Margherita Carlòn
Stella von Plato
Ashley Cutinha
Michael Israel
Jhoel Mae Javier
Erika Widsten
Renata Grillo
Sophia Björqvist
Anna Chiara Andres
Paul Herring
Kirkkoon otettuja
Melina Meriam Robert Jaco
Manuel Jaco Robert Jaco
Erno Santeri Heino
Petra-Maria Henrietta Heino
Karin Laila Irene Ilvonen
Joona Sami Christian Laaksonen
Marina Agneta Nyholm
Tarya Thomasen
Toni Markus Mäki
Tarja Kaarina Sinisalo
Iiro Juhani Mäkelä
Sam Johannes Björklund
Tomi Juhani Ferm
Johanna Maria Toivainen

Seppo Antero Virtanen
Marja Elina Moisio
Emilie Catherine Suzanne Thibault
Carita Kaarina Margareta Rindoll
Avioliittoon vihittyjä
Timi Kalevi Petranen ja Petra Erika
Kehrävuo
Tuure Tapio Kiviranta ja Sarah Frances
Bowen-Walsh
Herrassa poisnukkuneita
René Edouard Camille Lardot
Tom Björn Weckström
Cecilia Maria Rosnell
Mauri Uolevi Sarnasto
Angervo Ritva Affleckt
Erkki Evert Nousiainen
Helena Regina Parhola

PARTURILIIKE BROR BÄCKSTRÖM
Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki
puh. 09 622 722 02, mob. 0500 66 71 39
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
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UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA UUTISIA TAPAHTUMIA

KESÄKAHVIT

alkavat keskiviikkona 8. kesäkuuta iltamessun jälkeen, jolloin seurakuntasalissa on
tarjolla kahvia, teetä, pientä purtavaa ja ennen
kaikkea mukavaa seuraa. Tervetuloa!

KÖYLIÖN PYHIINVAELLUS

tehdään tavalliseen tapaan sunnuntaina 19.
kesäkuuta. Tarkemmat ohjeet ovat ilmoitustaululla ja Fideksessä, mutta kannattaa kysellä
josko mukaan vielä mahtuisi.

KÖKARIN FRANCISCUSJUHLA

vietetään viikonloppuna 1.-3. heinäkuuta.
Pääjuhla on sunnuntaina 3. heinäkuuta, jolloin
vietetään myös katolista messua. Tarkempia
tietoja http://franciskusfesten.com.

Kardinaali Peter Turkson vieraili Suomessa ja vietti päämessun Pyhän Henrikin
katedraalissa 22. toukokuuta. Tilaisuus oli lämmin ja vaikuttava. Kiitämme hänen
läsnäolostaan.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

SYYSKUUN HATTULAN
VAELLUS

on hyvä merkitä kalenteriin jo nyt. Siis
17. syyskuuta vietämme Ristin ylentämisen
hartautta Hattulassa. Tarkemmat ohjeet ja
aikataulu tulevat myöhemmin Fidekseen ja
seurakunnan ilmoitustaululle.

ISÄ MARINO VIERAILEE
SUOMESSA

Meillä on ilo tiedottaa, että isä Marino
vierailee Suomessa 27.6. - 11.7. Toivotamme isä Marinon lämpimästi tervetulleeksi Suomeen. Toivottavasti monet
teistä voivat tulla tervehtimään häntä
näinä päivinä. Tervetuloa, isä Marino!
16

PAPPIEN LOMAT

HIIPPAKUNTAJUHLA

Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen juhlaa vietetään 13. elokuuta. Juhla
alkaa klo 10 juhlallisella messulla Lohjan

keskiaikaisessa Pyhän Laurin kirkossa, josta
matka jatkuu messun jälkeen Stella Marikseen. Tämänvuotisesta ohjelmasta vastaavat
ursuliinisisaret, jotka ovat toimineet Suomessa
40 vuotta. Juhlaan mahtuu runsaasti ohjelmaa,
lounas, näyttelyitä ja esitelmiä. Päivä päättyy
kulkueeseen Neitsyt Marian patsaan luo, lähtökahveihin ja loppusiunaukseen.
Henrikin seurakunta järjestää bussikuljetuksen juhlaan. Bussi lähtee katedraalin
edestä klo 8.15 ja ajaa Lohjalle. Sama bussi
vie meidät messun jälkeen Stella Marikseen ja
tuo sieltä takaisin Helsinkiin n. klo 17.
Matka maksaa 15 euroa/henkilö ja raha
kerätään bussissa.
Ilmoittautuminen pappilaan p. 09-637853.

HUOM! MYÖS OMALLA AUTOLLA TULIJOIDEN ON ILMOITTAUDUTTAVA PAPPILAAN, JOTTA RUOKA SAADAAN RIITTÄMÄÄN.

Pyhän Henrikin seurakunnan papit
pitävät lomansa seuraavina aikoina:
isä Marco on poissa 18.7. - 4.8., isä
Federico on lomalla heinäkuussa ja isä
Oscar ja isä Tri elokuussa.

DOMINIKAANIT
JUHLIVAT

Maallikkodominikaanit viettävät sääntökunnan 800-vuotisjuhlaa Dominicuksen
päivänä, maanantaina 8. elokuuta. Messu
Henrikin katedraalissa klo 18, ja sen jälkeen
kahvitarjoilu seurakuntasalissa.
Myös ohjelmaa on luvassa, joten kaikki
Dominicuksesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!
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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

H I I P PA K U N TA J U H L A
LAUANTAINA 13.8.2016

Laupeuden riemuvuosi
ja Ursuliinisisarten 40 vuotta Suomessa
OHJELMASSA:
klo 10.00 - Juhlallinen messu Pyhän Laurin kirkossa (Lohja)
(messu televisioidaan)
klo 13.00 - Lounas Stella Mariksessa
klo 14.00–15.30 - Ohjelma neljässä pisteessä:
1. Näyttely Iäti kestää hänen armonsa
2. Elokuva pyhästä Ursulasta (n. 20 min.)
3. Valokuvanäyttely: Ursuliinien 40 vuotta Suomessa
4. Toimintaa lapsille: nukketeatteriesitys ja onginta
klo 15.30 - Esitelmä laupeuden riemuvuodesta (kappeli),
isä Ryszard Mis SCJ
klo 15.45 - Kulkue Neitsyt Marian patsaan luo, laupeuden ruusukko,
Salve Regina ja loppusiunaus
n. klo 16.00 - Loppukahvit

Sanctus Henricuksen toimitus: Päätoimittaja isä Marco Pasinato, toimituksessa lisäksi:
Timo Koskiluoma, Tuula Luoma, Anneli Oula ja Meiju Salonen.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään lähettämään SH:n toimitukselle.
Toimituksen osoite: Sanctus Henricus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
henrik@katolinen.fi
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