Ristin valossa
Pyhän ristin seurakunnan lehti 2/2018

Rakkaat veljet ja sisaret,
Seurakuntalehtemme edellisestä ilmestymisestä on mennyt jo yli puoli
vuotta. Jos tavallisen perheen elämässä tapahtuu paljon puolessa
vuodessa, kuinka paljon enemmän tapahtuukaan yhteisössä, jossa on
satoja ihmisiä. Viimeisen puolen vuoden aikana seurakuntamme on
saanut iloita monista riemullisista tapahtumista mutta myös elää
vaikeita ja surullisia hetkiä, jotka ovat olleet meille haasteena. Uskon,
että myös vaikeiden kokemuksien kautta Jumala kutsuu meitä
kääntymykseen ja yhä syvempään rakkauteen häntä ja ihmisiä
kohtaan. Nykytilanne maailmassa ja kirkossamme kutsuu meitä
valitsemaan Kristuksen yhä tietoisemmin ja peruuttamattomammin.

Nyt enemmän kuin koskaan ennen meidän tulee vastata elämäämme ja
uskoamme koskeviin tärkeimpiin kysymyksiin. Haluammeko seurata
Kristusta hintaa katsomatta, vain rakkaudesta häneen? Mistä voimme
löytää elämämme syvimmän merkityksen ja voiman kulkea eteenpäin?
Eikö siitä, että olemme yhtä Jumalan ja toistemme kanssa? Eikö siitä,
että meidät yhdistää Jumalan rakkaus?
Loppujen lopuksi, henkilökohtainen elämämme ei ole vain meidän
omamme. Olemmehan Kristuksen ruumiin jäseniä. Meidän
kutsumuksemme on tuoda Jumalan läsnäoloa ja siunausta sinne, missä
elämme. Meidät yhdistää usko Jeesukseen Kristukseen ja rakkaus
hänen kirkkoansa kohtaan. Me kaikki olemme kirkko, koska pysymme
Kristuksessa. Hänen rakkautensa, hänen Henkensä vaikuttaa meissä.
Pienet eleet ja teot voivat olla suuria, jos teemme ne rakkaudesta. Tällä
tavalla voimme katsoa myös seurakuntamme elämää. Seurakunnassa
haluamme ennen kaikkea jakaa uskoa, toivoa ja rakkautta toistemme
kanssa. Alkaen pyhästä messusta, jossa Jeesus tulee luoksemme leivän
ja viinin nöyrässä ja köyhässä muodossa, aina ystävälliseen
keskusteluun toisen seurakuntalaisen kanssa, meidät yhdistää Kristus,
joka on meidän keskellämme. Hän opettaa ja vahvistaa meitä, jotta
yhdessä veljiemme ja sisariemme kanssa kasvaisimme hänen
kaltaisuudessaan ja kerran pääsisimme turvallisesti taivaallisen Isän
kotiin.
Rakkaat veljet ja sisaret, sekä isä Stanislaw Zawilowiczin että itseni
puolesta haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette aktiivisesti läsnä
seurakunnan elämässä rukouksen, vapaaehtoistyön ja taloudellisen
tuen kautta. Kiitämme teitä sydämellisesti ystävyydestä ja suuresta
avusta, jota me papit saamme teiltä monissa asioissa. Ilman teitä
emme pystyisi palvelemaan seurakuntaamme hedelmällisesti. Toivon,
että myös tulevaisuudessa kaikki yhdessä pystymme tekemään paljon
hyvää seurakuntamme hyväksi.
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra

Seurakunnassa tapahtuu
Haluan jakaa kanssanne tietoja ja muistoja joistakin viimeisen puolen vuoden
tapahtumista Tampereella ja muilla paikkakunnilla, joilla seurakuntamme
toimii.

29.3. – 1.4.2018
Triduum sacrum eli Pääsiäisen Kolme Pyhää Päivää vietettiin
juhlallisesti Tampereen lisäksi myös Vaasassa ja Pietarsaaressa.
Roomassa asuva vietnamilainen pappi kutsuttiin Pietarsaareen
toimittamaan kaikki Triduum Sacrumin jumalanpalvelukset Pyhän
Mikaelin kappelissa vietnamin kielellä, mikä oli suuri ilo alueen
vietnamilaisille seurakuntalaisille. Yleensä Pietarsaaressa pidetään
messut ruotsin kielellä kaikille paikkakunnilla asuville katolilaisille.
5. toukokuuta – Ensimmäinen kommuunio Hämeenlinnassa
Juhlamessussa kolme lasta sai ensimmäisen kommuunion. Messu
vietettiin Poltinahon seurakuntatalossa. Samassa paikassa on kerran
kuukaudessa lasten uskonnonopetus.
26. toukokuuta – Ensimmäinen kommuunio Tampereella
Kauniina lauantaipäivänä klo 12.00 juhlallisessa messussa 24 lasta sai
ensimmäisen kommuunion. Ryhmä oli poikkeuksellisen suuri. Messu
alkoi ensikommuuniolasten, messupalvelijoiden ja pappien kulkueella,
joka lähti seurakuntasalista ja astui kirkkosaliin ulko-ovesta. Perinteen
mukaan messun jälkeen seurakuntasalissa oli kirkkokahvit
ensikommuuniolapsille ja heidän läheisilleen.

27. toukokuuta – Ensimmäinen kommuunio Vaasassa
Kauniissa messussa Vaasan kappelissa 4 lasta sai ensimmäisen
kommuunion. Tilaisuutta oli valmisteltu ahkerasti. Vaasan kappelissa
on kerran kuukaudessa uskonnonopetus eli katekeesi kouluikäisille
lapsille. Tästä syksystä lähtien katekeesilauantain yhteydessä
vietetään perhemessua klo 12.00.
3. kesäkuuta – Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlapäivänä
juhlamessussa ja sakramenttikulkueessa kiitimme Jeesusta siitä, että
hän on jatkuvasti meidän kanssamme eukaristian sakramentissa.
9. elokuuta – Taiteiden yö Vaasassa
Lämpimänä elokuun iltana, jolloin Vaasan kaupunki muuttui suureksi
ihmisten ja kulttuurin kohtaamispaikaksi, seurakuntamme kappeli jo
toisen kerran avasi ovensa kaikille, jotka halusivat tutustua katoliseen
kirkkoon. Kappelimme oli Vaasan taiteiden yön virallisella listalla.
Ryhmä ahkeria seurakuntalaisiamme järjesti katolisen kirjallisuuden
ja uskonnollisten esineiden myyjäiset sekä arpajaiset ja tarjosi kaikille
vieraille kahvia herkullisten kakkujen kera. Isä Zenon palveli oppaana
kaikille, jotka tulivat tutustumaan kappeliimme. Yhdessä vieraiden
kanssa rukoilimme ruusukkoa kolmella kielellä. Lopuksi saimme
kuulla seurakuntalaisemme kauniin lauluesityksen. Iloitsemme, että
monet vaasalaiset poikkesivat kappeliimme.
11. elokuuta – Osallistuminen hiippakuntajuhlaan ja
pappisvihkimykseen Lohjalla
Tänäkin vuonna pieni ryhmä seurakuntalaisia ja me papit lähdimme
tilausbussilla paikalliskirkkomme yhteiseen juhlaan. Iloamme lisäsi se,
että hiippakuntajuhlan yhteydessä diakoni Tuomas Nyyssölä vihittiin
papiksi. Isä Tuomas on kotoisin Lappajärveltä, joka sijaitsee meidän
seurakuntamme alueella. Hän on nyt Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan kappalainen.
2. syyskuuta – kirkkoherran, isä Zenon Strykowskin SCJ
syntymäpäivä
Tampereella vietettiin sunnuntaina 2.9. kirkkoherran, isä Zenon
Strykowskin 50-vuotissyntymäpäivää. Juhla alkoi klo 10.30 messulla,
jossa isä Zenonin kanssa seurakunta kiitti Jumalaa hänen elämästään
ja palvelutyöstään ja rukoili hänen puolestaan. Yhdessäolo jatkui
seurakuntasalissa, jossa isä Zenonille laulettiin Elina Grönlundin

sanoittama laulu ja Sinikka Meurman tentti päivänsankaria
puutyötaidoissa ja tamperelaistietämyksessä. Kahvipöydät
luonnollisesti notkuivat monenlaisista herkuista.
16. syyskuuta – Piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti
Myös tänä vuonna vahvistettavien ryhmä oli suuri, 19 nuorta.
Saarnassa piispamme kehotti vahvistettavia nuoria elämään uskoa
täysillä todeksi, pyytämään Pyhän Hengen siunausta ja käyttämään
häneltä saamiaan lahjoja.

24–25. syyskuuta – Paavin messu Tallinnassa
Tähän juhlaan oli pakko päästä. Jo maanantaiaamuna pieni ryhmä
nuoria seurakunnastamme lähti isä Stanislawin johdolla kohti
Tallinnaa. Tiistaiaamuna varhain ryhmä seurakuntalaisia isä Zenonin
kanssa lähti tilausbussilla Helsingin laivaterminaaliin. Siellä liityimme
Suomesta lähtevään noin viidensadan katolilaisen ryhmään. Paavin
messu oli erittäin kaunis ja antoi meille paljon hengellistä iloa. Messun
jälkeen saimme vielä nähdä Tallinnan vanhan kaupungin kauneutta ja
lopuksi nauttia hyvästä seurasta ja herkullisesta ruoasta Virukauppakeskuksessa odottaessamme lähtöä terminaaliin. Tampereelle
saavuimme noin klo 3.00 keskiviikkoaamuna.

Nuorten matka Tallinnaan
Syyskuussa paavi vieraili Tallinnassa, jolloin myös joukko suomalaisia
katolilaisia seilasi Suomenlahden yli tervehtiäkseen häntä.
Helsinkiläiset olivat järjestäneet nuorille oman reissun, jolle
toivotettiin tervetulleiksi myös muiden seurakuntien nuoret.
Meidänkin seurakunnastamme tuli nuoria mukaan katsomaan pyhää
isää. Osalla reissu alkoi jo sunnuntai-iltana, jolloin kokoonnuttiin
Helsinkiin. Maanantaiaamuna sitten nostettiin purjeet kohti Tallinnaa,
jossa meillä oli muun muassa katekeettinen kaupunkikierros. Illalla
vietimme messun kauniissa Püha Vaimu - kirkossa eli Pyhän Hengen
kirkossa ja lopuksi meillä oli kaunis adoraatio. Adoraation päättyessä
kirkko oli täpötäynnä - joukkoomme oli liittynyt puolalaisseurue.
Lauloimme yhdessä. Ja sitten olikin jo aika palata hostellille, koska
tiistaina oli aikainen herätys.
Tiistain ohjelma olikin varsin täysi. Aamupalan jälkeen kiirehdimme
Pyhän Kaarlen kirkolle, jonne paavi tuli tapaamaan nuoria. Kaupunki
oli yllättävän tyhjä eikä kirkollakaan ollut kovin pitkää jonoa, joten
olimme ensimmäisten joukossa jonossa. Kirkko kuitenkin täyttyi ja
täyttyessään jännitys tiivistyi - paavi oli tosiaan tulossa ja me olimme
niin lähellä! Nuorten tapaaminen oli kaunis. Virolainen kuoro lauloi
kauniisti ja eri kirkkokuntien edustamat nuoret kertoivat siitä, miten
Jumala oli koskettanut heitä.
Nuorten tapaamisen ja lounastauon jälkeen oli aika jonottaa
Vapaudenaukiolle, jossa paavi vietti messun illalla. Oli ainutlaatuinen
mahdollisuus päästä niin lähelle paavia, sillä Tallinnan väkijoukko oli
huomattavasti pienempi kuin mitä se on Roomassa. Oli mukava
huomata, että eri maista yhteen kokoontuneet katolilaiset pystyvät
yhdessä viettämään messua ja pystyvät osallistumaan siihen
aktiivisesti. Italian kielen taidoista olisi ollut hyötyä paavin saarnan
tulkinnassa.
Paluumatkalla Helsinkiin hiippakuntamme valtasi koko laivan - meillä
oli hiippakuntajuhlat merellä! Pitkän mutta antoisan päivän päätteeksi
jaoimme kokemuksiamme muiden kanssa ja vertasimme valokuvia.
Kaikki olivat päässeet uskomattoman lähelle paavia! Oli hauska
huomata, miten innoissaan myös papit olivat, jotka olivat nähneet

paavin useita kertoja, mutta eivät koskaan niin läheltä. Meidän papa on
meille kaikille erityinen.
Silvia Müller

Vuonna 2018 Herrassa poisnukkuneet
Pyhän ristin seurakunnan jäsenet:
Jirjis Layla Youssef
Peter Hau
Mika Viljanen
Veli-Pekka Veistämö
Teresa Dias-Heikkilä

Herra, anna heille ikuinen lepo ja iäinen valkeus loistakoon heille.
Peter Hau, Pyhän ristin seurakunnan jäsen ja sen uskollinen
tukija ja auttaja, kuoli 72-vuotiaana 22.4.2018.
Muistaessani Peter Haun elämää mieleeni tulee apostoli Johanneksen
sanat: ”Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin
meidänkin tulee panna henkemme alttiiksi veljiemme puolesta.”
Uskon, että me kaikki, jotka tunsimme Peterin, tiedämme ja voimme
todistaa, että hän tosiaan on tehnyt elämästään lahjan toisille. Hän
palveli, meitä, Pyhän ristin seurakunnan yhteisöä, ilomielin ja
pyyteettömästi.
Hän oli hyvä aviomies ja isä. Ja seurakunnassa hän oli kuin hyvä veli
Kristuksessa meille kaikille. Hän rakasti aidosti seurakuntaamme eli
meitä kaikkia. Hänen kanssaan puhuminen oli aina suuri ilo, sillä hän
osasi kuunnella. Käyttäen moninaisia taitojaan kymmeniä vuosia Peter
huolehti kirkkorakennuksemme kunnosta. Hänellä oli paljon tietoja ja
taitoja ja hän auttoi ja neuvoi mielellään myös useita seurakuntalaisia
käytännön asioissa. Peter oli monien kykyjen ihminen. Jopa
yllättävissä hätätilanteissakin hän oli aina valmis auttamaan. Me kaikki
varmasti muistamme myös, että viime vuosina ennen joulua hän jakoi
lahjoja lapsille esittäen Pyhää Nikolausta.
Koko Peter Haun elämästä olemme Jumalalle kiitollisia. Kun nyt
ajattelemme hänen elämäänsä esimerkkinä, meidän on helpompaa
ymmärtää seuraavat Jeesuksen sanat:

”Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina
heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat,
jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta!” (Luuk. 12: 36‒37)
Toivomme syvästi, että hyvä Jumalamme sallii suuressa laupeudessaan
Peterin kokea näiden sanojen toteutuvan ja että tulee vielä aika, jolloin
kohtaamme hänet uudelleen siellä, missä kuolemaa, murhetta, itkua ja
kipua ei enää ole.
Isä Zenon Strykowski SCJ

Rakastettu seurakuntalaisemme Theresa Diaz
kuoli syyskuun 24. päivänä 2018.
Hän oli syvästi kunnioitettu seurakuntamme jäsen, joka huolehti
monista pääasiassa englanninkieliseen pyhään messuun liittyvistä
tehtävistä kirkossamme Tampereella. Hän oli henkilö, joka käytti
lahjojaan palvellakseen Jumalaa. Hänen aloitteestaan käynnistyivät
monet hankkeet varojen hankkimiseksi, kuten esimerkiksi
seurakunnan musiikin myynti CD-levyinä, kirkkoillalliset ja monet
muut. Hän luki usein sunnuntain lukukappaleet pyhässä messussa.
Hän auttoi monia apua tarvitsevia seurakuntalaisia esimerkiksi
järjestämällä kuljetuksia joulupäivän messuun pääsemiseksi sellaisille,
joilla ei ollut omaa autoa. Monet englanninkieliseen messuun
osallistuneet tunsivat hänet ja hän käytti tätä verkostoa auttamaan
muita. Hän toimi seurakunnassa monen lapsen kummina.
Kiitollisin sydämin rukoilemme Theresa Diazin sielun puolesta ja
kiitämme Jumalaa siitä, että meillä oli etuoikeus tuntea hänet ja kokea
hänen sydämensä hyvyys.
Nicholas Mavengere

Seurakuntamme taloustilanne
Vuoden alusta lähtien seurakuntamme taloudellinen tilanne on
huonontunut huomattavasti menojen nousun takia. Menot nousivat
kahdesta syystä:

1. Hiippakunta ottaa nyt seurakunnaltamme 10% tuloista. (Vuonna
2019 summa nousee 15%:iin).
2. Palkat papeille maksaa nyt seurakunta.
Mitä todennäköisemmin vuoden 2018 lopussa seurakuntamme
taseessa tulee olemaan alijäämä. Olemme suunnitelleet, että ensi
vuonna uusimme vihdoinkin kirkkorakennuksen
lämmönjakokeskuksen ja teemme muita tarpeellisia korjauksia.
Täytyy ottaa myös huomioon, että energiahinnat ja muut kulut ovat
nousseet viime aikoina. Ensi vuoden budjettia on hyvin vaikea tehdä,
sillä tuloja ei ole riittävästi kaikkien menojen kattamiseksi.
Rakkaat veljet ja sisaret, toivon hartaasti, että tälläkin kerralla
pelastatte seurakuntamme taloudellisista vaikeuksista lähettämällä
joka kuukausi tukenne seurakunnan pankkitilille. Toivon myös, että ne
seurakuntalaiset, jotka tähän asti eivät ole tukeneet seurakuntaamme,
aloittaisivat sen säännöllisesti. Jotta seurakuntamme talous ei
romahtaisi, tarvitaan kipeästi kaikkien tuloja saavien
seurakuntalaisten apua.

Seurakuntamme tilinumero: FI08 2236 1800 0045 66
Tilin omistaja: Pyhän ristin seurakunta
Viite: 90010
Suuret kiitokset kaikille, jotka huolehtivat seurakuntamme taloudesta!
Tällä hetkellä vain 80 seurakuntalaista tukee seurakuntaamme
taloudellisesti kuukausittain pankkisiirron välityksellä. Sen lisäksi
sunnuntainmessussa kävijät osallistuvat kolehtiin.
Ensi vuoden alussa tiedotamme tarkasti vuoden 2019 talousarviosta
sekä vuoden 2018 toteutuneesta budjetista.

Ilmoittakaa osoitteenmuutoksesta
Tärkeä pyyntö kaikille seurakuntalaisille, joiden osoite muuttuu.
Pyydän, että ilmoitatte osoitteenmuutoksesta seurakunnalle
sähköpostitse (risti@katolinen.fi), jotta osaamme päivittää osoitteenne
seurakunnan rekisterissä.

Myyjäiset
Sunnuntaina marraskuun 25. päivänä seurakuntasalissa järjestämme
myyjäiset seurakuntamme hyväksi. Myytäväksi voi tuoda leivonnaisia,
joulukoristeita ja muita uusia tuotteita – tällä kertaa emme järjestä
kirpputoria.
Jos tahdot olla mukana järjestämässä tapahtumaa tai tuoda
myytäväksi omia leivonnaisiasi tms., ilmoittaudu pappilaan tai
pikkusisar Leilalle.

Kirkkomme tarvitsee siivooja
Varojen puutteen takia seurakuntamme ei pysty tilaamaan
ulkopuolista siivouspalvelua. Niinpä kirkon ja seurakuntasalin siivous
on edelleen järjestettävä vapaaehtoisvoimin. Tähän asti muutamat
seurakuntalaiset ovat siivonneet molemmat tilat hyvin uskollisesti ja
huolella. Enää he eivät pysty siihen niin usein kuin olisi tarpeen, jotta
kirkko ja seurakuntasali olisivat asianmukaisessa kunnossa
sunnuntaisin. Kun katson isoa joukkoa seurakuntalaisia sunnuntain
messuissa, ajattelen: onko todella niin, että tästä suuresta yhteisöstä ei
löydy lisää vapaaehtoisia kirkon siivoojia? Varmasti jokainen huolehtii
oman kotinsa siisteydestä. Onko kirkkomme meille todella koti?
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi on helppoa. Sekä sakaristossa että
seurakuntasalin ilmoitustaululla on lista, johon voi kirjoittaa nimensä
ja itselle sopivan työn ajankohdan. Varmuuden vuoksi on hyvä
tarkistaa papilta, että talossa on ulko-oven avaaja paikalla.
Jokainen uusi avustaja perehdytetään kirkon ja seurakuntasalin
siivoukseen ja käytettäviin välineisiin.
Muutaman kerran vuodessa järjestämme siivoustalkoot. Niistä
ilmoitetaan etukäteen hyvissä ajoin.
isä Zenon Strykowski SCJ

Pyhän ristin seurakunnan ohjelma
Tampereen Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo 10.30 suomen
kielellä ja iltamessu klo 17.00 englannin kielellä.
Arkimessuja vietetään maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina illalla
klo 18.00.
Lauantaina messun ajankohta vaihtelee viikoittain.
Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo 10.00, ennen englanninkielistä
messu klo 16.30 ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo 17.40.
Torstaisin ja perjantaisin klo 18.30 on adoraatio.
Paastonaikana perjantaina klo 17.30 on ristintie.
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan.
HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia
arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista pappilasta tai
kirkon ilmoitustaululta!

Pyhän ristin kirkossa Tampereella
(Sunnuntai- ja juhlamessut sekä tärkeimmät tapahtumat)

27.10.2018 – 22.4.2019
la 27.10
su 28.10

pe 2.11
la 3.11
su 4.11
la 10.11
su 11.11
la 17.11

10.30
11.00
10.30
12.00
17.00
18.00
18.30
19.00
10.30
12.00
10.30
14.00
17.00
9.50
14.00
17.00
10.30
11.30
17.00
10.30
11.00

Lokakuu 2018
Perhemessu
Lastenkerho
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu vietnamin kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Marraskuu 2018
Iltamessu
Adoraatio
Lectio Divina in English
Messu kuolleiden puolesta suomen kielellä
Messu kuolleiden puolesta englannin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu tagalogin kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Katekeesi
Perhemessu
Nuortenilta
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikomuuniolapsille
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Perhemessu
Lastenkerho

su 18.11
su 25.11

su 2.12
pe 7.12
su 9.12
la 15.12

su 16.12
su 23.12
ma 24.12
ti 25.12

ke 26.12
su 30.12
ti 1.1.2019

su 6.1
la 12.1
su 13.1

10.30
14.00
17.00
10.30
12.00
17.00
10.30
12.00
17.00
18.00
18.30
19.00
10.30
17.00
9.50
12.00
14.00
17.00
10.30
14.00
17.00
10.30
17.00
24.00
10.30
12.00
14.00
16.00
10.30
10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
9.50
14.00
17.00
10.30
11.30
17.00

Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu puolan kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu vietnamin kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Joulukuu 2018
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Vietnaminkielinen retreetti (12.00 – 16.00)
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Iltamessu
Adoraatio
Lectio Divina in English
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Katekeesi
Lastenkerho
Perhemessu
Nuortenilta
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu puolan kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Jouluyön messu
Joulupäivän messu suomen kielellä
Joulupäivän messu arabian kielellä
Joulupäivän messu puolan kielellä
Joulupäivän messu englannin kielellä
Tapaninpäivän messu
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Tammikuu 2019
Juhlamessu suomen kielellä
Feast Mass in English
Loppiaisen messu suomen kielellä
Loppiaisen messu englannin kielellä
Katekeesi
Perhemessu
Nuorten ilta
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikomuuniolapsille
Sunnuntaimessu englannin kielellä

su 20.1

su 27.1

su 3.2
pe 8.2
su 10.2
la 16.2
su 17.2

su 24.2

su 3.3
ke 6.3
pe 8.3
su 10.3
pe 15.3
la 16.3
su 17.3

pe 22.3

10.30
11.30
14.00
17.00
10.30
12.00
17.00
10.30
17.00
18.00
10.30
17.00
9.50
14.00
17.00
10.30
11.30
11.30
14.00
17.00
10.30
12.00
17.00
10.30
17.00
18.00
17.30
18.00
10.30
17.00
17.30
18.00
9.50
14.00
17.00
10.30
11.30
14.00
17.00
17.30
18.00

Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunnuntaimessu puolan kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu vietnamin kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Helmikuu 2019
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Messu vietnamin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Katekeesi
Perhemessu
Nuortenilta
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikomuuniolapsille
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunnuntaimessu puolan kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu vietnamin kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Maaliskuu 2019
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Tuhkakeskiviikon messu
Ristintie
Iltamessu
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Ristintie
Iltamessu
Katekeesi
Perhemessu
Nuortenilta
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikomuuniolapsille
Sunnuntaimessu puolan kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Ristintie
Iltamessu

su 24.3

pe 29.3
su 31.3
pe 5.4
su 7.4
pe 12.4
la 13.4
su 14.4

to 18.4
pe 19.4
la 20.4
su 21.4

ma 22.4

10.30
11.30
12.00
17.00
17.30
18.00
10.30
17.00
17.30
18.00
10.30
17.00
17.30
18.00
9.50
14.00
17.00
10.30
11.30
11.30
17.00
19.00
15.00
12.00
22.00
10.30
14.00
16.00
18.00
10.30

Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunnuntaimessu vietnamin kielellä ja retreetti
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Ristintie
Iltamessu
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Huhtikuu 2019
Ristintie
Iltamessu
Sunnuntaimessu suomen kielellä
Sunnuntaimessu englannin kielellä
Ristintie
Iltamessu
Katekeesi
Perhemessu
Nuortenilta
Palmusunnuntain messu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikomuuniolapsille
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Palmusunnuntain messu englannin kielellä
Kiirastorstain messu ja adoraatio
Pitkäperjantain liturgia
Pääsiäisruoan siunaaminen
Pääsiäisyön vigilia
Pääsiäissunnuntain messu suomen kielellä
Pääsiäissunnuntain messu puolan kielellä
Pääsiäissunnuntain messu englannin kielellä
Pääsiäissunnuntain messu vietnamin kielellä
2. Pääsiäispäivän messu

Messut Tampereen ulkopuolella
27.10.2018 – 28.4.2019
HÄMEENLINNA
SEINÄJOKI
Erottajakatu 2, Ortodoksinen kirkko

Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1,

su 4.11 klo 15.00
su 2.12 klo 15.00
su 6.1 klo 15.00
su 3.2 klo 15.00
su 3.3 klo 15.00
su 7.4 klo 15.00

seurakuntasalissa
la 27.10 klo 18.00
la 24.11 klo 18.00
la 15.12 klo 19.00 HUOM! aika
la 12.1 klo 16.00 HUOM! aika
la 9.2 klo 18.00
la 16.3 klo 18.00
la 13.4 klo 18.00

PIETARSAARI
Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5

su 28.10 klo 12.00
la 3.11 klo 12.00
la 10.11 klo 12.00
su 25.11 klo 12.00
la 1.12 klo 12.00
su 9.12 klo 12.00
ke 26.12 klo 12.00
su 13.1 klo 12.00
su 27.1 klo 12.00
su 10.2 klo 12.00
su 24.2 klo 12.00
su 10.3 klo 12.00 Piispanmessu
su 24.3 klo 12.00
su 31.3 klo 10.00 vietnamin kielellä
su 14.4 klo 12.00
su 21.4 klo 12.00
su 28.4 klo 12.00

VAASA
Pyhän Sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22

su 28.10 klo 16.00
la 3.11 klo 16.00
la 10.11 klo 16.00
la 17.11 klo 16.00
la 1.12 klo 16.00
la 8.12 klo 16.00
ti 25.12 klo 17.00 HUOM! aika
su 13.1 klo 16.00
la 19.1 klo 16.00
la 26.1 klo 16.00
su 10.2 klo 16.00
la 23.2 klo 16.00
la 9.3 klo 16.00 Piispanmessu
la 23.3 klo 16.00
la 30.3 klo 16.00
su 31.3 klo 14.00 vietnamin kielellä
su 14.4 klo 16.00
to 18.4 klo 18.00 Kiirastorstainmessu
pe 19.00 klo 15.00 Pitkäperjantain liturgia
la 20.4 klo 20.00 Pääsiäisyön vigilia
su 21.4 klo 16.00
la 27.4 klo 16.00

KOKKOLA

KRISTIINANKAUPUNKI

Katariinankatu 3

yksityiskodissa – lisätietoja seurakunnasta
pe 2.11 klo 18.00
pe 7.12 klo 18.12
pe 18.1 klo 18.00
pe 22.2 klo 18.00
pe 29.3 klo 18.00
pe 26.4 klo 18.00

su 25.11 klo 16.00
su 9.12 klo 16.00
ke 26.12 klo 16.00

Pyhän ristin seurakunta,
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh: (03) 2127280

Seurakuntalehden toimitus ja
työryhmä: Pyhän ristin seurakunnan
seurakuntalaiset.

sähköposti: risti@katolinen.fi
kotisivu: http://risti.katolinen.fi

Lehden taitto: isä Zenon.
Isä Zenon: 044 065 85 27

