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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan lehti 4/2019

Hyvät seurakuntalaiset,
valmistaudumme viettämään Herran ensimmäistä tulemista juhlistamalla Jeesuksen syntymää Betlehemissä. Mikä ilo onkaan uskoa Jumalaan, joka on niin lähellä
meitä ja joka on halunnut jakaa ihmisyytemme, jotta perustaisimme elämämme
ikuisesti Häneen!

tuksen seuraaminen velvoittaa meitä valitsemaan kohtuullisen elämäntavan.

Herran Jeesuksen syntymä tarjoaa riemun
aiheen koko ihmiskunnalle. “Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me
saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle
antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:14

Uskaltakaamme olla Jumalan opetuslapsia,
Hänen, joka teki itsensä kaikkien luotujensa köyhäksi palvelijaksi täyttääkseen heidät
jumalallisella elämällä. Älkäämme altistuko kaikenlaisille maallisille vaikutteille,
joilla ei ole mitään yhteistä joulun sanoman kanssa. Oppikaamme Vapahtajalta,
että antaminen tuo enemmän iloa kuin
saaminen. Avatkaamme ovemme niille,
jotka ovat yksin, syrjässä kuten paimenet,
joita Kristuksen aikoina pidettiin epäpuhtaina, sekä yhteiskuntamme hylkäämille
samoin kuin kaikille perheenjäsenillemme.
Jakakaamme kaikkien kanssa sydämemme
ja jopa omaisuutemme rikkautta! Siten
joulun riemu leviää runsaana ympärillemme suuremman joukon iloksi.

Osatkaamme uskovina elää joulun aika armon työssä seuraten Vapahtajaa, joka on
tullut lähelle meitä, niin pieniä kuin suuriakin, niin paimenia kuin kuninkaita.

Joulu juhlistaa “Lunastajan tulemista köyhänä köyhien keskelle”. Jeesuksen köyhyys
on todellista, konkreettista köyhyyttä. Jeesus syntyi tallissa vanhemmille, jotka olivat
menossa verolle pantaviksi keisarin käskystä.
Näissä köyhissä olosuhteissa toteutuu pelastus kaikille ihmisille. Tätä me myös
muistelemme jouluna, ja se on meille suuri
opetus. Pelastus ei ole löydettävissä omaisuuden runsaudesta, ei vallasta eikä tekniikasta, vaan kokonaan Jeesukselle omistetusta nöyrästä elämästä. Tämän elämän
tulee innoittaa meitä, tätä elämää meidän
tulee elää. Suurimmalle osalle meistä se
ei varmasti tarkoita radikaalia muutosta,
kaikesta omaisuudesta luopumista. Emme
kuitenkaan saa luopua evankelisen köyhyyden ihanteesta, joka asettaa kyseenalaiseksi tavaroiden hamuamisen ja kulutuksen
vimman. Kristittyinä juuri Jeesuksen Kris-

Ottakaamme uusin sydämin vastaan nämä
toivon täyttämät sanat tämän päivän maailmallemme: “Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman ... Tänään on
teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”
Luuk. 2:10-11
Iloista joulua kaikille!
Isä Jean Claude Kabeza
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property and possessions. Yet we still can
not discard the ideal of Gospel poverty, an
ideal that calls into question the amassing
of material possessions and frenzied con
sumption. As Christians, following Jesus
Christ obliges us to live a moderate lifestyle. As believers, let us spend this Christmas Season engaged in works of mercy, following our Savior, who has come close to
us, to both the humble and the great, to
shepherds and kings.

Dear
Parishioners,
We are now preparing to mark
the first coming
of our Lord with
the celebration
of Jesus Christ’s birth in Bethlehem. What
joy there is in believing in God, for he is
so close to us and has wanted to share in
our humanity so that we would base our
lives on Him for all eternity!

Let us dare to be disciples of God, His, who
made himself the poor servant of all creation to fill them with divine life. Let us not
be tempted by worldly matters that have
nothing to do with the Christmas message. Let us learn from our Savior: giving
brings more joy than receiving. Let us open
our doors not only to our families, but also
to those who are alone, shunned just like
the shepherds, who in the Lord’s day were
considered unclean, and to those rejected
by our present-day society. Let us share not
only the riches of our hearts but also of our
possessions with others! Then the joy of
Christmas will spread in greater abundance.

The birth of our Lord Jesus gives all of
humankind cause to rejoice. “And the
Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw his glory, the
glory as of the Father’s only Son, full of
grace and truth.” John 1:14
Christmas is a celebration of our Redeemer’s choice to join us in our poverty. The
poverty of Jesus is real, concrete poverty.
Jesus was born in a stable to parents who,
upon the emperor’s decree, travelled to
the town of their birth to register for the
census.

Let us, with renewed hearts receive these
words of hope for our world of today: “Do
not be afraid; for behold, I proclaim to
you good news of great joy... For today
in the city of David a savior has been
born for you who is Messiah and Lord.”
Luke 2:10-11

In these humble circumstances the salvation of all people was made possible.
Christmas is a reminder of this, and it is a
great lesson for us. Our salvation is not to
be found in wealth, power, or technology,
but only from a life of humility totally
committed to Jesus. Such a life ought to
inspire us, to make us feel that this is the
life we should live. For the great majority of us, this probably does not require
such a radical sacrifice as giving up our

I wish you all a joyful Christmas!
Father Jean Claude Kabeza
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Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista
Autuas Hemming ja pyhä Birgitta
Kirkkosalin vasemmalla seinustalla sisääntulolta kuoriin päin neljäs lasimaalaus kuvaa autuasta Hemminkiä ja pyhää Birgittaa.
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suuntautuneen pyhiinvaelluksen jälkeen
hänen miehensä kuoli. Birgitta tuli kuuluisaksi lukuisista kokemistaan ilmestyksistä. Birgitasta tuli kuningatar Blankan
hovineito ja hänellä oli vaikutusvaltaa valtakunnan politiikkaan mm.
ilmestystensä kautta. Jäätyään
leskeksi Birgitta sai kutsumusnäyn, jonka mukaan hän oli
Jumalan kanava maailmaan.
V. 1350 hän matkusti Roomaan riemuvuoden pyhiinvaellukselle. Tavoitteena oli saada paavin hyväksyntä uudelle
luostarisäännölle. Poliittisena
tavoitteena oli saada paavi
palaamaan Avignonista takaisin Roomaan. Birgitta muutti
Piazza Farnesen varrella sijaitsevaan taloon, jossa hän eli
lopun elämänsä. Rakennus on
nykyään birgittalaisluostari.
Birgitta sai v. 1370 paavilta luvan perustaa
luostarin Vadstenaan. Mutta vasta hänen
kuolemansa jälkeen v. 1378 hyväksyttiin
luostarisääntö Omni Sanctissimi Salvatoris.
Birgitta kanonisoitiin v. 1391. Birgittalaisluostareita on useissa Euroopan maissa. Sellainen perustettiin mm. Naantaliin v. 1438.
Pyhän Birgitan muistopäivää vietetään 7.
lokakuuta. Naisena olemisesta pyhä Birgitta
kirjoitti:” Voidakseen olla
Maria, naisen
tulee ensin olla Martta.”

Ylemmässä kuvassa autuas Hemming ja
pyhä Birgitta seisovat rinnakkain omissa kuvakentissään.
Hemmingin piispanhiipan
takana on siivekäs enkelihahmo, jonka päätä ympäröi
sininen sädekehä. Hemmingin oikean käden sormet ovat
siunaavassa asennossa kuten
Jeesuksella edellisessä lasimaalauksessa. Pyhän Birgitan
katse on suuntautunut Hemminkiin päin. Hemming
(n. 1290 – 1366) ja Birgitta
(1303 – 1373) olivat paitsi aikalaisia, molemmat lähtöisin
Uplannista ja läheisiä ystäviä
keskenään. Birgitta oli äitinsä
puolelta kuulua Folkungasukua ja Hemmingin isä oli vauras tilallinen. Hemming lähetettiin opintielle aina
Pariisiin saakka ja hänet vihittiin papiksi
25-vuotiaana.
Lapsuudestaan asti Birgitta oli hyvin uskonnollinen. Birgitta naitettiin nuorena
Ulf Gudmarssonille ja hän sai kahdeksan
lasta. Birgitta teki kuninkaan lähipiiriin
kuuluneen miehensä kanssa useita pyhiinvaelluksia. Santiago de Compostelaan
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Hemmingistä tuli aluksi Turun tuomiokirkon kaniikki. Piispaksi hänet valittiin
v.1338. Paitsi piispan virkaa, Hemming
hoiti myös vastuullisia maallisia hallintotehtäviä. Hän kuului mm. kuninkaan
neuvostoon ja oli vaikutusvaltaisin henkilö Suomessa. Hänellä oli myös huomattava omaisuus, 250 maatilaa, ja hän
rakennutti Kuusiston piispanlinnan. Turun tuomiokirkkoa korjattiin venäläishävityksen jälkeen ja sitä laajennettiin.
Hemming lahjoitti kirkolle huomattavan
kirjakokoelman ja kirjoitti itsekin lukuisia alansa teoksia. Birgitan kehotuksesta
Hemming matkusti Avignoniin yrittäen
saada paavin palaamaan takaisin Roomaan. Hän yritti myös sovitella Ranskan
ja Englannin välejä, jotta satavuotinen
sota saataisiin päättymään. Paavi kyllä
palasi Roomaan, mutta vasta 30 vuotta myöhemmin. Hemmingin kuoltua
häneltä alettiin pyytää esirukouksia, ja
ajan kuluessa monet rukoukset täyttyivät ihmeellisellä tavalla. Turussa vietettiin Hemmingin autuaaksi julistamista
v. 1514. Hemmingin muistopäivää vietetään 22. toukokuuta.

mukaansa Maunu ei ollut noudattanut
Kristuksen antamia ohjeita riittävästi
eikä luottanut Jumalan apuun.
Heikki Aronpää
Lähteet:
Piispa Teemu Sippo: Paimenkirje autuaasta Hemmingistä
Rauno Heikola Turun sanomat pääkirjoitus
24.12.2005: Turun piispa Hemming – hiippakunnan
ja kirkon rakentaja
Wikipedia: Birgitta (pyhimys)

Alemmassa kuvassa on joukko ratsumiehiä ja palava kaupunki. Kysymyksessä
on kuningas Maunu Eerikinpojan ristiretki Laatokalle Nevajoen suulle. Maunu Eerikinpoika valloitti Pähkinälinnan
kaupungin v. 1348 ja ulotti Ruotsin ja
lännen kirkon vaikutusvallan alueelle.
Retkeen vaikuttivat keskeisesti Birgitan
neuvot ja kehotus. Novgorod valtasi kuitenkin kaupungin takaisin jo seuraavana vuonna. Ristiretken jälkeen Birgitan
yhteydet kuningasperheeseen katkesivat.
Birgitta oli hyvin pettynyt, koska hänen
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ALTTARIPALVELIJA
Alttarilla palvelee nykyisin ilahduttavan
suuri joukko nuoria, joista erään poimin
haastateltavaksi. Huomiotani kiinnitti miten usein hän omasta aloitteestaan
saapui sunnuntain päämessuun. Esitin
hänelle muutamia kysymyksiä, ja vastaukset kertoivat hänestä paljon.
KUKA OLET?

Olen Victor Ocampo, Pyhän Henrikin
seurakunnasta. Asun Vuosaaressa ja käyn
Aurinkolahden peruskoulua. Minun
perheeseeni kuuluu äiti Leila, isä Sergio
ja sisko Helena. Kotona puhun englantia äidin ja siskon kanssa, espanjaa isän
kanssa, ja isovanhempieni kanssa puhun
suomea. Olen 14-vuotias ja tällä hetkellä
olen yläasteella, 8-luokalla.

suuden suunnitelmia. Olen tällä hetkellä
8-luokalla, ja haluaisin mennä lukioon
ja mahdollisesti sieltä sitten yliopistoon.
MITÄ AJATTELET KATOLISESTA KIRKOSTA?

MITÄ HARRASTAT JA MITÄ KIINNOSTUKSEN KOHTEITA SINULLA ON?

Itse pidän kirkossa käymisestä ja yleisesti
katolisesta kirkosta. Sen kautta olen saanut tukea elämän vaikeuksissa, uusia kavereita (varsinkin vahvistusleirin kautta)
ja nähnyt muita näkökulmia kuin meidän nyky-yhteiskunnan valtavirran näkemykset. Kirkon avulla voi tuntea, että
on osa jotain suurempaa kuin pelkästään
me, tällä pienen pienellä planeetalla, jossa vain ”sattumalta” löytyy elämää.
Tänä vuonna kävin vahvistusleirillä Pikku-Syötteellä. Vahvistusleiri on kylläkin
ollut yksi parhaimmista muistoistani
tänä vuonna. Siellä sain tutustua uusiin
ihmisiin, jotka asuvat ympäri Suomea ja
jotka ovat tulleet ympäri maailmaa.
Ehkä paras asia, joka tapahtui vahvistus-

Harrastan ohjelmointia, brasilialaista
jiu-jitsua, koiran kävelyttämistä ja olen
myöskin messupalvelija. Pidän yleisesti
tietotekniikasta, scifi-kirjoista ja kielistä.
Vapaa-ajalla käyn välillä myös juoksemassa/hölkkäämässä tai pelaamassa kavereiden kanssa jalkapalloa tai koripalloa.
Olen myös ehdolla Helsingin nuorisoneuvostoon (ehdokasnumero 57).
MITÄ TULEVAISUUDENSUUNNITELMIA SINULLA JO ON?

Itse haluaisin tehdä jotakin tietotekniikkaan liittyvää, tai mahdollisesti haluaisin
sähkö- tai muulle insinöörialalle. Mutta
en ole oikein pitkälle miettinyt tulevai6

leirillä oli yllättävästi ei mikään kavereiden tapaaminen tai yöllä valvominen,
vaan se, kun menimme juhannuksena
noin klo 3 ulos rukoilemaan ruusukkoa,
samalla kun kävelimme pienen kierroksen, ja kun pääsimme takaisin, pidettiin
aamumessu ulkona leiripaikan vieressä.

kautta olen tutustunut moniin tämänhetkisiin ystäviini. Tietenkin messussa
palveleminen on välillä vaikeata eikä sen
aikana pidä ruveta tutustumaan muihin
messupalvelijoihin. Suosittelen kovasti
kaikille, jotka haluavat kokeilla messussa palvelemista, kokeilua. Me muut
messupalvelijat olemme aina valmiita
auttamaan muita messupalvelijoita riippumatta siitä, ovatko he ”kokeneita” tai
vasta alkaneita palvelijoita.

OLET MYÖS MESSUPALVELIJA, MITÄ
SIITÄ AJATTELET?

Olen ollut messupalvelijana jo pari vuotta. Itse tykkään messussa palvelemisesta,
koska se ensinnäkin on konkreettinen
apu papeille ja messupalvelijat voivat
nähdä ”behind the scenes ” asioita kirkosta ja messuista, mikä on ollut hyvin
opettavaista. Myöskin minulla on hyviä
kavereita, jotka palvelevat messussa ja on
aina kiva palvella heidän kanssaan, ja sen

Tällaisia nuorukaisia kasvaa Henrikissä meidän iloksemme! Me toivotamme
Victorille hyvää tulevaisuutta ja kiitämme häntä hänen alttiudestaan palvella
alttarilla.
Tuula Luoma op
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Musiikkimietteitä
adventin
kynnyksellä
Taide on suuri lahja, jonka Luoja on ihmisille antanut kaikissa eri muodoissaan. Niin
myös klassinen musiikki, erityisesti kirkkomusiikki, joka on sävelletty Jumalan kunniaksi, kirkon liturgian eli yhteisen rukouksen
auttamiseksi sekä tietysti jumalanpalveluksen
juhlistamiseksi.
Musiikilla on aina sija liturgiassa, olkoon se
sitten arkipäivän yksinkertaisissa vuorotervehdyksissä tai hallelujasävelmissä tai juhlallisten messujen urkukappaleissa, gregoriaanisissa hymneissä ja virsissä. Moni ei useinkaan
tule ajatelleeksi, että gregoriaaninen laulu on
koko länsimaisen taidemusiikin perusta. Jos
sitä ei olisi ollut, maailmamme olisi todella
köyhempi sekä hengellisesti että henkisesti.

luotsannut jo monien vuosien ajan lahjakas
psalmista-säveltäjä Markus Mäkelä. Kantaviin voimiin kuuluu myös Marko Näätänen,
joka on tehnyt korvaamatonta työtä gregoriaanisen laulun saralla. Ilokseni voin kertoa,
että schola pystyy laajentumaan myös tarpeen mukaan, ja nyt on tullut uusia taitavia
laulajia, jotka laulavat myös sunnuntain iltamessuissa.

Varsinkin juhla-ajat, kuten adventti ja jouluaika, tarjoavat paljon sielunravintoa jokaiselle juuri musiikin kautta. Lukemattomat
urku- ja kuoroteokset sekä hymnit ja virret
julistavat kristinuskon ajatonta sanomaa jokaiselle ihmiselle.

Sen lisäksi meillä on aktiivinen seurakuntakuoro, johon uudetkin jäsenet ovat tervetulleita. Toivomme toki, että tulijoilta löytyisi
laulutaidon lisäksi myös nuotinlukutaitoa
ja sitoutumistahtoa. Kuoroa koordinoi sisar
Barbara.

Ääni on tärkeä. Eräs teologi sanoikin osuvasti, että Johanneksen evankeliumin alku
voisikin kuulua: ”Alussa oli Ääni, ja Ääni
oli Jumalan luona.” Sana ja ääni ovat saman
kolikon kaksi puolta. Yhdessä ne tekevät kokonaisuuden.

Annetaan soiton ja laulun kaikua! Toivotan
omasta puolestani kaikille siunattua adventtija jouluaikaa!

On suuri asia, että seurakunnassamme elää
sekä gregoriaanisen laulun että virsilaulun
perinne. Meillä toimii gregoriaaninen schola
eli mieslauluryhmä ’Verbi Dei Sono’, jota on

Marko Pitkäniemi OFS
urkuri
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Henri Johannes Miettunen
Luukas Christopher Murray
Ester Nurminen
Victor Xavier Ocampo
Vivian Meiling Prantner
Helmi Wilhelmiina Roivainen
Mateusz Szura
Saana Amanda Tarsala
Kevin Tran
Thuy Ngan Tran
Alexandrea Veloso
Raven Agbada
Sherina Bazil Vijayaranjan
Victoria Isabelle Cohen
Gabriel Desmond Cunningham
Agnes Kyllikki Dosa-Racz
Peppi Elena Erkko
Daniel Ernest Karinen
Suvi Miranda Lähteenmäki Castro
Ilmari Johannes Mäkelä
Tawi Muan Ester Niang
Sofia Nombe Madiya
Giovanni Pironato
Catalina Quintanilla Miguel
Sarianne Ralli
Pedro Romera Alvarez
Maria Annalisa Santiago
Linda Ruth Madeleine Sigwo Sigwo
Sami Stracquadanio
Sara Stracquadanio
Antonia Mikaela Tervaportti
Mauro Vilho Sakari Vartiainen

SEURAKUNNAN
HENKILÖUUTISIA
KASTETTUJA

Irwin Sulo Samuel Löwenhild
Jayden Kamsiyochukwu Kamah-Chidozie
Inka Sofia Ylitalo
Hai Dang Dash Nguyen
Bao Han Vo
Aidan Atheeswaran
Adryan Atheeswaran
Samantha Nicole Iacoviello
Mio Minore Michael Casagrande
Ellen Albertina Bigi Brennan
Alyanna Marie Salditos
Thomas Da Sacco Ocampo
Gabriel Humberto Jarnen Santos

ENSIKOMMUUNION SAANEITA
Agnes Kyllikki Dosa-Racz
Jennifer De Paola

VAHVISTUKSEN SAKRAMENTIN
SAANEITA
Fernando Rafael Agana
Lana Isabelle Agana
Samantha Danielle Agana
Kirsten Shane Agillon
Laura Andersin
Natalia Izabella Blizniak
Samuel Borzi
Byar Meh
Anna Sofia Giardini
Karolina Annukka Halonen
Maria Henriikka Harpf
Htoo May
Anna Azad Hodeda Jakob
Amanda Delina Alexandra Jussila
Wendy Kanan Kasongo
Pamela Claudia Korkiamäki
Emilia Alexandra Koskinen
Ellen Abby Kuittinen
Mattia Lai
Maria-Clara Antonia Lamberg

AVIOLIITTOON VIHITTYJÄ

Tomás John O’Shaughnessy ja Heini Johanna
Salmela
Arto Kalevi Kuusisto ja Daniela Realpe Campaña
Rafael Antonio Castillo Felmer ja Ingrid Elisabeth
Helander
Pio Ansgar Simonsen ja Sara Pauliina Nevalainen
Alfred Akelibilna Akoore ja Dorcas Ania

HERRASSA POISNUKKUNEITA
Van Duoi Nguyen
Marco Dario Sifo
Julia Pham Thu Thuy
Pekka Ensio Karpinski
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LITURGINEN KALENTERI
AAMUMESSU
ILTAMESSU
RUUSUKKO
RISTINTIEN HARTAUS
VESPER

tiistai, torstai ........................................................... 07.30
maanantai, keskiviikko, perjantai, lauantai ........... 18.00
keskiviikko ............................................................... 17.30
paastonaikana 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!

SU 22.12 ADVENTIN 4. SUNNUNTAI
09.30
11.00
11.15
12.30
18.00

SU 29.12 PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA JA
JOOSEF, juhla
09.30 english mass
11.00 päämessu
16.00 messu tagalogiksi
18.00 iltamessu

english mass
päämessu
messu Tapanilassa
messu italiaksi
iltamessu

KE 1.1

PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN
MARIAN JUHLA, velvoittava
juhlapyhä

14.00 perhemessu
16.00 messu ruotsiksi
24.00 jouluyön messu

TO 2.1

pyhät Basileios Suuri ja Gregorios
Nazianzolainen, piispat ja kirkonopettaja, mp

KE 25.12 JOULUPÄIVÄ, HERRAN SYNTYMÄ,
velvoittava juhlapyhä

SU 5.1

3. JOULUN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

TI 24.12

HERRAN SYNTYMÄ, JOULUAATTO,
velvoittava juhlapyhä

09.30
11.00
13.00
16.30
18.00

12.00 joulupäivän messu
13.00 messu Tapanilassa
18.00 iltamessu englanniksi
TO 26.12 TAPANINPÄIVÄ, PYHÄ STEFANOS,
juhla

11.00 Tapaninpäivän messu
18.00 joululauluja seimen
äärellä
PE 27.12 PYHÄ APOSTOLI JA EVANKELISTA
JOHANNES, juhla
LA 28.12

BETLEHEMIN VIATTOMAT LAPSET,
juhla
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english mass
päämessu
gregoriaaninen messu
messu espanjaksi
iltamessu

MA 6.1

HERRAN ILMESTYMINEN,
LOPPIAINEN, velvoittava juhlapyhä
09.30 english mass
11.00 päämessu
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

PE 17.1

pyhä Antonius, apotti, mp

PE 14.2

SU 19.1

PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MARTTYYRI,
hiippakunnan ja koko Suomen
suojelija, juhlapyhä

PYHÄT KYRILLOS, MUNKKI
ja METHODIOS, PIISPA, Euroopan
suojelijat, juhla

SU 16.2

KIRKKOVUODEN 5. SUNNUNTAI

09.30
11.00
12.30
15.00
18.00

english mass
päämessu
messu ruotsiksi
messu Porvoossa
iltamessu

TI 21.1

pyhä Agnes, neitsyt ja marttyyri, mp

PE 24.1

pyhä Frans Salesilainen, piispa ja
kirkonopettaja, mp

LA 25.1

PYHÄN APOSTOLI PAAVALIN
KÄÄNTYMYS, juhla

SU 26.1

KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI
09.30
11.00
11.15
12.30
18.00

pyhä Tuomas Akvinolainen, pappi
ja kirkonopettaja, mp

PE 31.1

pyhä Giovanni Bosco, pappi, mp

SU 2.2

HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN,
KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
09.30 english mass
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu

MA 3.2

pyhä Ansgar, piispa, mp

KE 5.2

pyhä Agatha, neitsyt ja marttyyri, mp

TO 6.2

pyhä Paul Miki seuralaisineen,
marttyyrit, mp

SU 9.2

KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI
09.30
11.00
11.15
12.30
18.00

PYHÄN APOSTOLI PIETARIN PIISPANISTUIN, juhla

SU 23.2

KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI

KE 26.2
16.30
18.00

messu englanniksi, tuhkan jakaminen
messu suomeksi, tuhkan jakaminen
Paasto- ja abstinenssipäivä.
Paastonaika alkaa.

SU 1.3

PAASTON 1. SUNNUNTAI
09.30 english mass
11.00 päämessu
13.00 gregoriaaninen messu
16.30 messu espanjaksi
18.00 iltamessu

SU 8.3

PAASTON 2. SUNNUNTAI

SU 15.3

TO 19.3

english mass
päämessu
messu Tapanilassa
perhemessu
iltamessu

PAASTON 3. SUNNUNTAI
09.30
11.00
12.30
15.00
18.00
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english mass
päämessu
messu Tapanilassa
messu italiaksi
iltamessu

TUHKAKESKIVIIKKO

09.30
11.00
11.15
12.30
18.00

english mass
päämessu
messu Tapanilassa
perhemessu
iltamessu

english mass
päämessu
messu ruotsiksi
messu Porvoossa
iltamessu

LA 22.2

09.30
11.00
11.15
12.30
18.00

english mass
päämessu
messu Tapanilassa
messu italiaksi
iltamessu

TI 28.1

09.30
11.00
12.30
15.00
18.00

english mass
päämessu
messu ruotsiksi
messu Porvoossa
iltamessu

PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN
PUOLISO, juhlapyhä

ACADEMICUM CATHOLICUMIN KEVÄÄN 2020 LUENNOT
23.1.2020 Birgitta & Ulf Ekman: Our journey to the Catholic faith
Before the lecture there is a mass in honor of Thomas Aquinas.
A rare opportunity to hear about Ulf and Birgitta Ekman’s journey to the Catholic Church
as they come to visit from Sweden. The lecture will be held in English at Studium’s Angelicum hall at 7pm. Before the lecture there is a mass in honor of Thomas Aquinas at 6pm at
Studium’s chapel (3rd floor) in Finnish.
27.2.2020 Filosofie magister, konsthistoriker Camilla Granbacka: Sigrid Schaumann
med palet och penna
FM Camilla Granbacka berättar om katolska och finländska konstnären Sigrid Schaumanns
liv. Föreläsningen äger rum i St. Henriks församlingssal kl. 19. Föreläsningen är på svenska.
26.3.2020 Munkki Serafim: Armenian pyhät – Grigor Narekilainen ja kansamurhan marttyyrit
Ennen luentoa vuosikokous.
Professori Serafim Seppälä saapuu kertomaan, miten ja miksi Armenian kirkko kanonisoi
vuonna 2015 kansamurhan marttyyrit ja millainen hahmo on 900-luvun Grigor Narekilainen
sekä miten nämä liittyvät toisiinsa. Luento järjestetään Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
klo 19. Ennen luentoa järjestetään AC:n vuosikokous klo 18, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita.
23.4.2020 Dosentti Anna Maria Viljanen: Romanit – näkyviä, mutta tuntemattomia
Kevään viimeisellä luennolla sukelletaan Suomen romanien historiaan ja romanikulttuuriin
dosentti Anna Maria Viljasen johdolla. Luento järjestetään Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
klo 19.
Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. Efteråt bjuds det på kaffe.
Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! Föreläsningarna är öppna för alla.
Varmt välkomna!
Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen 10 € suuruisen
jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60. Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig medlemsavgift på € 10
till vårt konto FI61 2001 2000 5130 60. I meddelandefältet, namn + e-postadress.
www.academicumcatholicum.blogspot.com
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JATKOKURSSI KATOLISESTA
ELÄMÄSTÄ

23.3.2020 Pappeus (veli Gabriel Salmela OP)

232323

6.4.2020

Talven ja kevään aiheet:

20.4.2020 Johdanto moraaliopetukseen II
(isä Raimo Goyarrola)

16.12. Caritaksen esittely
20.1. Vanhat kirkkoisät:
veli Marie-Augustin OP
17.2. Paavius: Alpo Penttinen
16.3. Päivien hierarkia: isä Tri
27.4. auki
25.5. auki
Ilta alkaa messun jälkeen klo 18.30,
kahvia tai teetä pullan kera on tarjolla
virkistykseksi. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

4.5.2020

Käskyt I (isä Oskari Juurikkala)

18.5.2020

Käskyt II (isä Ryszard Mis SCJ)

1.6.2020

Johdanto rukoukseen, kirkkovuosi ja hartauksia (isä Federico
Spanò)

15.6.2020 Neitsyt Maria ja pyhät (Tuula
Luoma)
17.8.2020 Sääntökunnat ja kongregaatiot
(sisar Barbara Ogeniewska USJK)

mmmmmmmmmmmmmmmmm

JOHDANTOKURSSI
2019-2020 HELSINGISSÄ

31.8.2020 Eläminen kirkon yhteydessä
(Marko Tervaportti)

AVIOLIITTOKURSSI
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille pariskunnille, jotka suunnittelevat naimisiinmenoa ensi vuoden aikana. Kurssi alkaa tiistaina
14.1.2020 klo 19.00 Henrikin seurakuntasalissa.

Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen
johdantokurssi jatkuu. Kurssi kokoontuu
joka toisena maanantaina klo 18.30 Pyhän
Henrikin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin
aukio 1).
Opetuspäivät ovat:

Muut kurssin päivämäärät ovat:
28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3.,
14.4., 28.4.

13.1.2020 Eukaristia I (isä Jean Claude
Kabeza)
27.1.2020 Eukaristia II (isä Rafal Czernia)

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua
erikseen. Kurssi on avoin kaikille.
Lisätietoja saa soittamalla isä Jean
Claudelle, 046 9552353.

10.2.2020 Rippi (isä Ryszard Mis SCJ)
24.2.2020 Sairaiden voitelu
(veli Marie-Augustin OP)
9.3.2020

Johdanto moraaliopetukseen I
(isä Marco Pasinato)

Tervetuloa!

Avioliitto (isä Manuel Prado)

mmmmmmmmmmmmmmmmm
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School of Ignatian Prayer

FRANSISKAANIMAALLIKOT

Ignatiaaninen rukouskoulu kokoontuu maanantai-iltaisin 16.12., 20.1., 24.2., 23.3. ja
20.4. iltamessun jälkeen klo 18.45 kabinetissa ja kappelissa. Kaikki seurakuntalaiset ovat
tervetulleita (p. Henrikistä ja p. Mariasta).
Huom! Tilaisuudet ovat englanninkielisiä.

Kaikille avoimet esitelmäillat joka
kuukauden 2. tiistaina Marian kirkon
seurakuntasalissa.
l

l

A spiritual journey supporting the participants to approach God in prayers and to
deepen their familiarity with God through
the indications offered by Saint Ignatius of
Loyola in the Spiritual Exercises.
Under the guidance of the Holy Spirit, and
the instructions of the guide, the participants will learn to let the Word of God resonate in their lives so that the Word may
enlighten and open paths of life because the
highest glory of God is that the person lives
to the fullest.

l

l
l

14. tammikuuta: Padre Pio, pappi
ja mystikko

11. helmikuuta: Kohilan kristillinen
koulu Virossa
17. maaliskuuta: San Damianon
krusifiksi
Huhtikuussa ei ole opintopiiriä.

12. toukokuuta: Unkarin Elisabet.

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!
mmmmmmmmmmmmmmmmmm

LASTENKERHO
4-7 v. lapsille

School of Ignatian Prayer on Mondays
16.12., 20.1., 24.2., 23.3. and 20.4. after
Mass at 18.45 to 20.15 at Kabinetti and Chapel, open to parishoniers of both Parishes.
Guide: Silvia Bertozzi. Welcome!

kuukauden 2. sunnuntaina klo 10.00
Pyhän Marian lastentarhan tiloissa,
Puistokatu 1a.
Tapaamisen päätteeksi pyhä messu
Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 12.30.

LECTIO DIVINA
Luemme yhdessä Jumalan sanaa mietiskellen ja rukoillen Pyhän Hengen opastuksella.
Kokoonnumme Pyhän Henrikin kabinetissa klo 18.45 - 19.45 seuraavina
keskiviikkopäivinä: 18.12., 15.1., 19.2.,
18.3 ja 15.4.
Kaikki seurakuntalaiset ovat tervetulleita
(p. Henrikistä ja p. Mariasta).

TERVETULOA

Järjestää: Silvia Bertozzi, ocv.
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JOULUNOVENA

KARNEVAALIT

Tänäkin vuonna tahdomme valmistautua jouluun rukouksella. Joulunovenahartaus alkaa kirkossa tiistaina
17.12. klo 17.30 ja viimeinen kerta on
maanantaina 23.12. Tervetuloa!

Tulevat jälleen lauantaina 22.2.2020.
Pankaa päivä muistiin, tulossa on jälleen paljon hauskaa ohjelmaa, ruokaa
ja juomaa! Tämä näin etukäteisilmoituksena, tarkemmat tiedot tulevat aikanaan. Fidekseen ja ilmoitustaululle.

SENIORIT

JOULUATERIA

Joka kuukauden 3. tiistaina klo 14
messu katedraalissa, sen jälkeen
yhdessäoloa seurakuntasalissa.
Päivät ovat:

Jouluaattona klo 12.00 Henrikin seurakuntasalissa järjestetään jouluateria
erityisesti vanhuksille ja niille, jotka
joutuvat viettämään joulua yksin.
Tarjolla on ursuliinisisarten valmistama lounas ja joululauluja. Pyydetään
ilmoittautumaan pappilaan etukäteen, jotta tietäisimme aterialle osallistuvien määrän.

14.1., 18.2., 17.3., 14.4. ja 19.5.

URKUKONSERTIT
jatkuvat edelleen joka kuukauden 1. torstaina kirkossa klo 18.
Pääsy vapaa, ohjelma maksaa
viisi euroa.

Lämpimästi tervetuloa!

LUKUPIIRI
Kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa
klo 18 mielenkiintoisten kirjojen ja värikkään keskustelun merkeissä. Kevään
kulttuuri-illat ovat : 7. tammikuuta, 3.
helmikuuta, 2. maaliskuuta, 30. maaliskuuta ja 11. toukokuuta. Kirjavalinnat ilmoitetaan myöhemmin.

JOULULAULUJA SEIMEN
ÄÄRELLÄ
Pyhän Henrikin katedraalissa

Perinteinen yhteislaulutilaisuus
26.12. klo 18.00

Tervetuloa!

TERVETULOA!
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,
lehti pyydetään palauttamaan
osoitteella:

SANCTUS HENRICUS,
PYHÄN HENRIKIN AUKIO 1,
00140 HELSINKI

Siunattua joulua
ja armollista uutta vuotta!

NETTI VAI PAPERI?
Jos haluat seurakuntalehtesi vain nettiversiona etkä välitä paperilehdestä, ilmoitathan pappilaan
p. 09637853 tai sähköpostilla henrik@katolinen.fi, niin poistamme sinut paperilehden postituslistalta. Tätä mahdollisuutta on kyselty, joten tässä vastaus.
SANCTUS HENRICUKSEN TOIMITUS: Päätoimittajat isä Jean Claude Kabeza toimituksessa lisäksi: Heikki
Aronpää, Tuula Luoma, Anneli Oula, Meiju Salonen 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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