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A Kesän mittaan tiedotusvälineet niin Suomessa kuin maailmallakin tekivät otsi-

koita monista kirkkoa ja kristinuskoa lähellä olevista aiheista. Ikävä kyllä otsikot 
eivät ollenkaan aina antaneet oikeaa kuvaa tapahtumista. Vaikutti ja vaikuttaa 
siltä, että totuuden sijasta mediaa kiinnostaa enemmän pinnallisen huomion saa-
minen ja toisaalta oman piiloideologisen viestin julistaminen.

Kun ministeri Päivi Räsänen piti tunnetun puheensa kesäjuhlilla, alkoi valtava 
mediamyllytys. Sen sijaan, että ihmiset (ja toimittajat) olisivat lukeneet ministe-
rin puheen ja asettaneet sen kontekstiin ja jopa miettineet uskonnon- ja omantun-
nonvapauden olemusta, he tuomitsivat ministerin lähinnä vain sillä perusteella, 
mitä olivat lööpeistä lukeneet.

Kun pyhä isämme Franciscus lempeään ja isälliseen tapaansa vastasi Brasilian 
paluulennolla toimittajien kysymyksiin, hänen homoseksuaalisuuteen liittyvät 
sanansa tulkittiin jonkinlaiseksi uudistukseksi ja irtiotoksi. Tämä siitä huolimat-
ta, että paavi vastauksessaan viittasi myös Katolisen kirkon katekismukseen, 
joka selvästi erottaa toisistaan taipumuksen homoseksuaalisuuteen ja varsinai-
set homoseksuaaliset teot, ja toteaa, että homoseksuaalisia taipumuksia omaa-
vat ihmiset “tulee kohdata kunnioittaen, myötätuntoisesti ja tahdikkaasti. Hei-
dän suhteensa on vältettävä kaikkea epäoikeudenmukaista syrjintää”. (Vrt. KKK 
2357-2359.)

Merkittävintä paavin vastauksessa oli kuitenkin jokin ihan muu asia: Paavi 
muistutti, että meidän ei tulisi tuomita ketään, joka nuoruudessaan on tehnyt jo-
takin syntiä, sitten katunut sitä ja saanut sen Jumalalta anteeksi ripissä, sillä Her-
ra on sen jo unohtanut, ja niin meidänkin pitäisi. “Se una persona è gay e cerca il 
Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? — Jos joku ihminen 
on homo, etsii Herraa ja hänellä on hyvä tahto, kuka minä olen häntä tuomitse-
maan?” paavi kysyy, aiheesta. Ongelma ei paavin mielestä ole homoseksuaali-
nen taipumus sinänsä vaan se, että siihen liittyvän elämäntavan puolustamiseksi 
muodostetaan lobbyja, painostusryhmiä. Eikä kaikki lobbaaminen ole hyvästä.

Uuden paavin ensimmäisiä kuukausia Pietarin virassa on seurattu hyvin innok-
kaasti. Ikävä sivujuonne tässä seuraamisessa on ollut se, että pyritään löytämään 
koko ajan asioita ja tapahtumia, jotka erottaisivat paavi Franciscuksen edeltäjäs-
tään, emerituspaavi Benedictuksesta. Viisainta olisi ottaa kuuleviin korviin py-
hän isämme vastaus, kun häneltä samalla paluulennolla kysyttiin, mikä on hä-
nen näkemyksensä abortista ja homoliitoista: “La [posizione] de la Iglesia. Soy 
hijo de la Iglesia. — [Näkemykseni] on se, mikä kirkolla on. Olen kirkon lapsi.”

On mainittava myös vastakkainen ilmiö. Se nimittäin, että joitakin todellisia uuti-
sia ja valtavia tapahtumia ei nosteta otsikoissa juuri ollenkaan esiin. Esimerkiksi 
Maailman nuortenpäivät, joka kokosi yhteen yli kolme miljoonaa nuorta uskos-
taan innostunutta katolilaista kaikkialta maailmasta, saatiin joissakin uutisissa 
näyttämään lähinnä paavin osallistumiselta poliittiseen keskusteluun “Brasilian 
bikinirannalla”. Mutta ei kyse ollut politiikasta vaan rukouksesta, messusta, ado-
raatiosta, katekeesista ja uskosta iloitsemisesta.

Tiedotusvälineiden — varsinkin julkisten sellaisten — tehtävänä voisi pitää tasa-
painoista, asiallista ja objektiivista uutisointia sellaisistakin tapahtumista, joita ei 
oikein edes ymmärretä. Sitä ainakin voisi toivoa.

Malttia
AjankohtaistaPääkirjoitus

Konstantinopolin eku-
meeninen patriarkka 
Bartolomeos vierailee 

Suomessa 11.–13.9.2013. Vierai-
lu liittyy Suomen ortodoksisen 
kirkon 90-vuotisjuhlaan auto-
nomisena kirkkona Ekumeeni-
sen patriarkaatin yhteydessä. 

Patriarkan vierailuohjelmaan 
kuuluu ekumeeninen kohtaa-
minen Espoon tuomiokirkossa 
11.9. Siihen osallistuvat luteri-

laisen kirkon arkkipiispa Kari 
Mäkinen, Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston puheenjoh-
taja, piispa Teemu Sippo SCJ 
ja muita SEN:n jäsenkirkko-
jen edustajia. Patriarkka tapaa 
myös islamia ja juutalaisuutta 
edustavia uskontojohtajia.

KATT/www.ekumenia.fi

Patriarkka Bartolomeos 
vierailee Suomessa 11.-13.9.

Hiippakunnan 
jäsenmaksu

Saaja: Katolinen kirkko Suo-
messa
Pankkitili: FI78 1014 3000 
2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

Jäsenmaksun maksaminen 
on vapaaehtoista, mutta kos-
ka katolisella kirkolla ei ole 
oikeutta kerätä jäsenmaksua 
valtionverotuksen yhteydes-
sä, sen maksaminen, samoin 
kuin seurakunnan tukemi-
nen ja Fides-lehden vuosiker-
ran maksaminen, on erittäin 
tarpeellista koko hiippakun-
nan ja seurakuntien toimin-
nan ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi.

Membership fee of 
the Diocese

Receiver: Katolinen kirkko 
Suomessa
Bank account: FI78 1014 
3000 2374 91
NDEAFIHH
Reference number: 90010
More information: 
katolinen.fi

The paying of the member-
ship fee is not obligatory, but 
– as the Catholic Church in 
Finland has not got the right 
to collect the so called church 
tax through the state – pay-
ing it as well as supporting 
the parish and the Diocesan 
Magazine Fides are very im-
portant for sustaining and 
developing the activities of 
the parishes and the whole 
Diocese.
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Sisältö

Maailman nuortenpäivät Brasiliassa

Paavi Franciscus vihki Vatikaanin uuden 
pyhän arkkienkeli Mikaelin patsaan siu-
naamisen yhteydessä perjantaina 5.7.2013 

pyhälle Joosefille, Neitsyt Marian puolisolle, ja py-
hälle arkkienkeli Mikaelille.

Siunaamis- ja vihkimistilaisuuteen paavi Fran-
ciscus oli kutsunut myös emerituspaavi Benedic-
tuksen, jonka läsnäolosta kaikki paikallaolijat suu-
resti ilahtuivat.

Siunaamisen yhteydessä paavi lausui muun 
muassa näin: “Vatikaanin puutarhassa on monia 
taideteoksia. Tämä juuri lisätty teos [pyhän Mika-
elin patsas] kuitenkin on aivan poikkeuksellisen 
tärkeä, sekä sijaintinsa perusteella että sen perus-
teella, mitä se ilmaisee. Se ei itse asiassa ole vain 
juhlateos, vaan myös kutsu mietiskelyyn ja ruko-
ukseen, mikä sopii oikein hyvin Uskon vuoden yh-
teyteen. Mikael – joka sanana tarkoittaa ‘sitä, joka 
on jumalankaltainen’, – on Jumalan ensisijaisuu-
den, transsendenssin ja voiman puolustaja. Mikael 
taistelee Jumalan oikeudenmukaisuuden puolesta 

ja puolustaa Jumalan kansaa sen vihollisilta, 
ennen kaikkea viholliselta par excellence: pa-
holaiselta.

“Ja pyhä Mikael voittaa, koska Jumala toi-
mii hänessä. Tämä veistos muistuttaa meitä 
siitä, että paholainen on voitettu, syyttäjä pal-
jastettu, hänen päänsä murskattu, sillä pelas-
tus on kerta kaikkiaan toteutunut Kristuksen 
veressä. Vaikka paholainen aina yrittää vää-
ristää arkkienkelin ja ihmiskunnan kasvoja, 
Jumala on vahvempi. Jumalan voitto ja pe-
lastus on tarjottu kaikille ihmisille. Me emme 
ole yksin tällä matkalla, elämämme koettele-

muksissa, vaan seuranamme ja tukenamme ovat 
Jumalan enkelit, jotka uhraavat niin sanotusti sii-
pensä auttaakseen meitä voittamaan niin monet 
vaarat, jotta me voisimme lentää korkealla verrat-
tuna niihin todellisuuksiin, jotka voivat väheksyä 
elämäämme tai vetää meidät alas.

“Vihkimällä Vatikaanivaltion pyhälle arkkien-
keli Mikaelille pyydän häntä suojelemaan meitä 
paholaiselta ja karkottamaan hänet.

“Vihimme Vatikaanivaltion myös pyhälle Joose-
fille, Jeesuksen huoltajalle, pyhän perheen huolta-
jalle. Tehkoon hänen läsnäolonsa meidät vahvem-
miksi ja rohkeammiksi tekemään tilaa Jumalalle 
meidän elämässämme ja voittamaan paha hyväl-
lä. Me pyydämme häntä suojelemaan meitä ja pi-
tämään meistä huolta, jotta armon elämä voisi kas-
vaa vahvemmaksi meissä kaikissa joka päivä.”

KATT/VIS/News.va

Vatikaani vihittiin kahdelle 
pyhimykselle

Kaksi paavia kanonisoidaan

APaavi Franciscus on hyväksynyt pyhäksi 
julistamisen kongregaation tekemän eh-
dotuksen ja säätänyt 5.7.2013, että autuaat 

paavit Johannes XXIII ja Johannes Paavali II julis-
tetaan pyhäksi.

Pyhäksijulistamisen päivämäärän arvellaan 
osuvan tämän vuoden puolelle, ja – edelleen arve-
lujen mukaan – mahdollisesti mutta ei välttämättä 
samalle päivälle, tosin mitään päivämäärää ei ole 
nostettu vielä esiin.

Tapaus on sinänsä mielenkiintoinen, että paavi 
päätti autuaan Johannes XXIII:n pyhäksijulistami-
sesta ilman, että Vatikaanissa olisi vahvistettu tois-
ta, erillistä ihmettä, jossa autuaan paavin esiru-
kouksilla uskottaisiin olleen oleellista vaikutusta. 
Tällaisen päätöksen paavi voi kuitenkin koska ta-
hansa tehdä, vaikka normaalisti toinen ihme vaa-
dittaisiinkin.

KATT

Reykjavikin eme-
rituspiispa Jó-
hannes Gijsen on 

kuollut. Hän kuoli va-
kavan sairauden murta-
mana maanantaina 24.6. 
synnyinmaassaan Hollan-
nissa.

Piispa Gijsen oli synty-
nyt 7.10.1932 Oeffeltissä 

Hollannissa. Hän sai pappiskoulutuksen synnyin-
maassaan ja toimi pappisvihkimyksensä jälkeen 
kappalaisena seurakunnassa, kunnes jatkoi histo-
rian ja teologian, erityisesti kirkkohistorian opin-
toja samanaikaisesti opettaen Roermondin hiippa-
kunnan seminaareissa.

Kun Gijsen valmistautui professuuriin Saksassa, 
nimitti paavi Paavali VI hänet Roermondin piis-

paksi. Hän toimi tässä tehtävässä vuosina 1972-
1993. Tämän jälkeen piispa Gijsen toipui parin 
vuoden ajan sairaudesta, jonka takia hän oli jou-
tunut jättämään piispan tehtävät. Piispa Gijsenin 
tultua parempaan kuntoon paavi Johannes Paa-
vali II nimitti hänet 13.10.1995 Reykjavikin hiippa-
kunnan asiainhoitajaksi. Lopulta hänet nimitettiin 
Reykjavikin piispaksi 24.5.1996. Tässä virassa hän 
toimi eläkkeelle jäämiseensä saakka 30.10.2007. 
Viimeiset vuotensa piispa Gijsen vietti kotimaas-
saan Hollannissa.

Piispa Gijsenin hautajaiset pidetään lauantaina 
29.6.2013 klo 10.30 Roermondin katedraalissa.

Levätköön rauhassa. Requiescat in pace.

KATT/NBK

Piispa Gijsen on kuollut
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Helsingin hiippakunnassa pitkään 
palvellut, nykyinen Pyhän Hen-
rikin katedraalin kirkkoherra, 

monsignore Marino Trevisini lähtee pois 
Suomesta. Trevisini kuuluu varsinaises-
ti Triesten hiippakunnan papistoon ja 
palaa syksyllä Italiaan oman piispansa 
pyynnöstä, koska häntä tarvitaan Tries-
tessä. Monsignore Trevisini on nimitetty 

Triesten katedraalin kirkkoherraksi.
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on ni-

mittänyt Pyhän Henrikin katedraaliseura-
kunnan vt. kirkkoherraksi 21.9.2013 alkaen 
isä Marco Pasinaton. Nimitys on voimassa 
toistaiseksi.

Hiippakuntajuhlassa Lohjalla 10.8.2013 
hiippakuntalaisilla on tilaisuus kiittää isä 
Marinoa hänen työstään Suomessa. Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunnassa hän 
viettää jäähyväismessun sunnuntaina 8. 
syyskuuta klo 11.00.

KATT

Mons. Trevisini palaa Italiaan

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 
tehnyt seuraavat nimitykset:

Isä Zdzislaw Huber SCJ siirtyy 1.9.2013 
alkaen Pyhän Marian seurakunnan kap-
palaiseksi ja isä Stanislaw Zawilowicz 
SCJ siirtyy 1.9.2013 alkaen Pyhän ristin 
seurakunnan kappalaiseksi.

Isä Francisco Garcia siirtyy 15.9.2013 al-
kaen Pyhän Olavin seurakunnan vt. kirk-
koherraksi ja isä Krystian Kalinowski 
siirtyy 15.9.2013 alkaen Nasaretin pyhän 
perheen seurakunnan kappalaiseksi.

isä Zdzislaw 
Huber SCJ

isä Stanislaw 
Zawilowicz SCJ

isä Francisco Garcia isä Krystian 
Kalinowski

Nimityksiä

Perjantaina 5.7.2013 
julkaistiin paavi Fran-
ciscuksen ensimmäi-
nen kiertokirje Lumen 
Fidei (uskon valo) 
uskosta. Kiertokir-
je ikään kuin päättää 
emerituspaavi Bene-

dictus XVI:n aloittaman sarjan teologisis-
ta hyveistä uskosta, toivosta (Spe salvi) ja 
rakkaudesta (Deus caritas est, Caritas in 

Veritate). Paavi Franciscus onkin toden-
nut, että kiertokirje perustuu paavi Bene-
dictuksen aloittamaan työhön, jota hän 
on sitten itse täydentänyt.

Kiertokirje on luettavissa monilla eri 
kielillä Vatikaanin verkkosivuilla. Suo-
meksi se julkaistaan syksyllä 2013.

KATT/VIS

Paavin uusi kiertokirje julkaistiin Katolinen nuorten suurtapah-
tuma, Maailman nuortenpäi-
vät, pidettiin Rio de Janeirossa 

Brasiliassa 23.-28.7.2013. Tapahtumaan 
osallistui yli 3 miljoonaa nuorta kaikkial-
ta maailmasta, myös Suomesta oli muka-
na muutamia nuoria.

Paavi Franciscus saapui Rio de Ja-
neiroon 22.7. Paavi tapasi nuoret osal-
listujat ensimmäisen kerran tervetuli-
aisseremoniassa 25.7. Sitä ennen paavi 
halusi vierailla esimerkiksi eräällä Rio 
de Janeiron slummialueista, Varginhan 
favelassa. Tiistaina 23.7. paavi matkusti 
Aparecidaan Neitsyt Marian pyhäkköön 
pyytääkseen Marian suojelusta sekä 
Nuortenpäiville että Latinalaiselle Ame-
rikalle – Aparecidan Neitsyt Maria on 
Brasilian suojelija. Nuortenpäivien ava-
jaismessun 23.7. Copacabanan rannalla 
vietti Rio de Janeiron arkkipiispa Orani 
João Tempesta.

Quinta da Boa Vista-puistossa oli val-
tava alue varattu rippituoleille ja osallis-
tujilla oli tilaisuus ripittäytyä omalla kie-
lellään; 26.7. myös paavi Franciscus otti 
vastaan viiden nuoren ripin italiaksi, es-
panjaksi ja portugaliksi. Illalla paavi viet-

ti ristintien hartauden nuorten kanssa.
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan 

lauantain 27.7. rukousvigilian ja sun-
nuntain 28.7. päätösmessun viettopaik-
ka olisi ollut “Campus fidei” Guaratibas-
sa Rio de Janeiron keskustasta länteen. 
Sinne nuorilla olisi ollut 13 km pyhiinva-
ellusmatka ja heidän oli tarkoitus yöpyä 
alueella. Järjestäjät joutuivat kuitenkin 
muuttamaan suunnitelmia Guaratibassa 
useita päiviä jatkuneiden rankkasateiden 
vuoksi, ja vigilia sekä paavin viettämä 
päätösmessu 28.7. olivat Copacabanan 
rannalla. 

Paitsi päätapahtumia paavin kanssa, 
nuortenpäivien runsaassa ohjelmassa 
oli piispojen katekeeseja, erilaisia kutsu-
muksiin liittyviä tapahtumia ja monen-
laisia nuorten tapahtumia.

Perinteiseen tapaan paavi ilmoitti pää-
tösmessun jälkeen seuraavien Maailman 
nuortenpäivien viettopaikan: vuonna 
2016 Maailman nuortenpäivät järjeste-
tään Krakovassa.

KATT/News.va

Maailman nuortenpäivät 
Rio de Janeirossa 23.-28.7.

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

5. syyskuuta 2013 klo 18.00.

Cecilia
– katolsk gudstjänstbok

Den nya 
gudstjänst-
boken inte 
bara för 
Stockholms 
katolska 
stift men 
också för 
Finland när 
den heliga 

mässan firas på svenska. 
Inbunden, 1320 sidor, 25 €.

katolinenkirjakauppa.net

”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” 
(Ap.t. 5:29)

Societas Sancti Gregorii Magni

Vanhan messun päivät 30.8.–1.9.2013 Tridentine Days

Isä Wojciech Grygiel FSSP vierailee Suomessa:

perjantai 30.8. friday
19.00  Pyhä Messu (MR 1962) Pyhän Henrikin 

katedraalissa (Holy Mass)

lauantai 31.8. saturday
17.00 Esitelmä Studium Catholicumissa (lecture)
18.00 Pyhä Messu (MR 1962) Studium 

Catholicumissa (Holy Mass)

sunnuntai 1.9. sunday
12.30  Gregoriaaninen messu (Missa Cantata, 

MR 1962) Pyhän Henrikin katedraalissa; 
kirkkokahvit

 gregoriusyhdistys.wordpress.com
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

Meidän hiippakunnassamme toimivien ursuliinien sisarkunnan perustaja, pyhä Ursula 
Ledóchowska, syntyi vuonna 1865 puolalais-itävaltalaiseen aatelissukuun, joka oli vahvasti 
omistautunut kirkolle. Eräs suvun jäsen oli Kansojen evankelioimisen kongregaation johtava 
kardinaali Roomassa. Hänen veljensä oli jesuiittajärjestön esimies, ja paavi Paavali VI julisti 
pyhän Ursulan vanhimman sisaren Maria Teresan autuaaksi ennen häntä vuonna 1975. Pyhä 
Ursula itse asui Suomessa Terijoella, jossa hän rakennutti ensimmäisen Stella Mariksen ennen 
ensimmäistä maailmansotaa Pietarin puolalaisten tyttöjen koulutuspaikaksi.  

Tänä vuonna on tasan 150 vuotta autuaan Maria Teresan syntymästä. Häntä kutsuttiin jo 
eläessään Afrikan äidiksi, vaikka hän ei lähtenyt lähetystyöhön Afrikkaan. Kuitenkin hän 
herätti suuresti innostusta lähetystyöhön Keski-Euroopan saksankielisellä alueella. Vuon-
na 1894 hän perusti avustussäätiön, joka keräsi rahaa, vaatteita ja muita tarvikkeita köyhi-
en ja lähetystyöntekijöiden hyväksi. Täten toimimalla hän rakennutti seurakuntakeskuksia 
kouluineen ja sairaaloineen. Vaikka eurooppalaiset siirtomaavaltiot silloin olivat jo viralli-
sesti lopettaneet orjakaupan, se kuitenkin jatkui yhä Afrikassa arabialaisten ja afrikkalaisten 
kauppiaitten toimintana. Maria Teresa oli taitava lähetystyön edistäjä. Hän piti esitelmiä, jär-
jesti näyttelyjä Afrikan lähetystyöstä ja kirjoitti varojen hankkimiseksi jopa näytelmän nimel-
tä Zaida, musta tyttö. Hän kirjoitti alussa salanimellä ajatellen, että hänen sanomansa menisi 
paremmin perille miehen nimellä, ja hänen työnsä kantoi paljon hedelmää.

Elokuun rukousaiheet koskevat kasvatustyötä. On rukoiltava sekä lasten ja nuorison että 
vanhempien ja opettajien, uskonnonopettajienkin puolesta - erityisesti Kirkon evankelioimis-
työn puolesta Afrikassa. Kaikkialla Afrikassa tarvitaan - niin kuin meillä Suomessakin - hy-
vää uskonnollista opetusta ja kasvatusta. Ilman sitä tuskin saadaan aikaan tai pystytään säi-
lyttämään tulevaisuudessa kaikkialla maailmassa sellaista yleistä hyvinvointia, joka nyt on 
suurella vaivalla saavutettu. Ihmettelemme poliitikkojen saamattomuutta. Mutta mitä me 
itse kukin teemme tilanteen parantamiseksi? On tyydyttävä niihin pieniin askeliin, joihin ta-
vallinen ihminen ja kristitty hyvin kykenee - kuten autuas Maria Teresa opetti. Häntä vaivasi 
terveellinen sydämen ”laajentuma”. Hän käytti hyväksi niitä suhteitaan ja lahjoja, jotka hä-
nellä oli. Tämä tauti pitää muita tauteja meiltä poissa.

Orjakauppa on nykyisin saanut uuden nimen, ihmiskauppa. Mutta viimeisin nimi ei enää 
peittäne koko nykyajan orjuuden ilmiötä, erityisesti Afrikassa. Nyky-Afrikan lähetystyönte-
kijöitä askarruttavat Jumalan valtakunnan tähden ja Kristuksen rohkaisemina orjuuden uu-
det ilmiöt: valtava köyhyyden ongelma, epäoikeudenmukaisuuden vitsaus ja demokraatti-
suuden puute. Nämä vitsaukset uhkaavat Afrikkaa kuten pari sataa vuotta sitten Eurooppaa, 
kun se oli teollistumassa. Vaikka mustien manner on täpötäynnä luonnonrikkauksia, niiden 
tulot eivät koidu tavallisten afrikkalaisten perheitten hyväksi. Eri kansat, heimot, uskonnolli-
set ryhmät ja uusi sukupolvi pyrkivät pääsemään valtaan ja saamaan käsiinsä maassa olevia 
arvokkaita mineraaleja.

On rukoiltava Afrikan kansojen rauhaisan yhteiselämän puolesta, että kaikki ihmiset siellä 
saisivat elää ihmisarvonsa mukaisella tavalla, rauhassa ja kohtalaisessa hyvinvoinnissa. Olisi 
tärkeää, että korkean elintason maat auttaisivat asiantuntemuksellaan eivätkä vain hyödyt-
täisi Afrikan rikkauksilla itseään. Olisi toivottavaa, että meidän hiippakuntamme jokaisessa 
seurakunnassa olisi oma lähetyspiiri.                                                                                                                           

Rukoilkaamme...

Elokuu
• Että vanhemmat ja opettajat auttaisivat uutta sukupolvea elämään vilpittömin 

omintunnoin.
• Että kirkko Afrikassa julistaisi evankeliumia uskollisesti ja edistäisi siellä rauhaa ja 

oikeudenmukaisuutta.

Syyskuu
• Että aikamme ihmiset, jotka elävät äänekkäässä maailmassa, löytäisivät hiljaisuu-

den arvon ja oppisivat kuuntelemaan Jumalan ääntä sekä veljiään ja sisariaan.
• Että vainoista kärsivät kristityt eri puolilla maailmaa todistaisivat Kristuksen rak-

kaudesta profeetallisella tavalla.

Augusti
• Att föräldrar och lärare hjälper den nya generationen att växa till i medvetande om 

världen och livet.
• Att de lokala kyrkorna i Afrika troget förkunnar evangeliet och stödjer fred och 

rättvisa.

September
• Att vår tids människor som ofta översköljs av ljud, upptäcker värdet av tystnad 

och lär sig lyssna både på Guds röst och på sina medmänniskor.
• Att de kristna som förföljs kan vittna om Kristi kärlek.

isä  Frans Voss SCJ

Rukouksen apostolaatti  
Elokuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

11.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUN-
TAI (III)
1L Viis. 18:6-9
Ps. 33:1+12, 18-19, 20+22. - 12ac
2L Hepr. 11:1-2, 8-19 tai 2L Hepr. 11:1-2, 8-12
Ev. Luuk. 12:32-48 tai Ev. Luuk. 12:35-40

AUTUAAN NEITSYT MARIAN TAIVAA-
SEEN OTTAMINEN, JUHLAPYHÄ
14.8. keskiviikko, AATON MESSU
1L 1. Aik. 15:3-4, 15-16, 16:1-2
Ps. 132:6-7, 9-10, 13-14. – 8
2L 1. Kor. 15:54-57
Ev. Luuk. 11:27-28

15.8. torstai, JUHLAPYHÄN MESSU
1L Ilm. 11:19a, 12:1, 3-6a, 10ab
Ps. 45:10, 11-12, 16. - 10b
2L 1. Kor. 15:20-26
Ev. Luuk. 1:39-56

18.8. KIRKKOVUODEN 20. SUNNUN-
TAI (IV)
1L Jer. 38:4-6, 8-10
Ps. 40: 2, 3, 4, 18. - 14b
2L Hepr. 12:1-4
Ev. Luuk. 12:49-53

25.8. KIRKKOVUODEN 21. SUNNUN-
TAI (I)
1L Jes. 66:18-21
Ps. 117:1, 2. - Mark. 16:15
2L Hepr. 12:5-7, 11-13
Ev. Luuk. 13:22-30

1.9. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUN-
TAI (II)
1L Sir. 3:17-18, 20, 28-29
Ps. 68: 4-5ac, 6-7ab, 10-11. - 11b
2L Hepr. 12:18-19, 22-24a
Ev. Luuk. 14:1, 7-14

8.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUN-
TAI (III)
1L Viis. 9:13-18
Ps. 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17. – 1
2L Filem. 9b-10, 12-17
Ev. Luuk. 14:25-33

15.9. KIRKKOVUODEN 24. SUNNUN-
TAI (IV)
1L 2. Moos. 32:7-11,13-14
Ps. 51:3-4, 12-13, 17+19. - Luuk.15:18
2L 1. Tim. 1:12-17
Ev. Luuk. 15:1-32 tai Ev. Luuk. 15:1-10

6.-13.8.     Vierailu seurakunnissa ja hiip- 
  pakunnan keskuksissa Boni-  
  fatiuswerkin edustajien kanssa.
10.8.          Hiippakuntajuhla Lohjalla ja  
  Stella Mariksessa.
25.-31.8.   Pyhiinvaellus pappien kanssa  
    Pyhälle maalle.
5.9.           Opetushallitus. Kuuleminen   
   perusopetuksen uskonnon 
  opetussuunnitelman työryh-  
  mässä.
8.9.   Vahvistuksen sakramentti 
  Turussa.
13.-18.9.   Pohjoismaiden piispainkonfe- 
  renssin kokous Tromssassa.

Piispan kalenteri Kärlek och 
klokhet

O Gud, du vishet och kraft!

Din helige Andes sju gåvor ger insikt

och styrka åt vårt ja och vårt nej:

Vishetens, klokhetens, urskiljandets,

rådets, rättvisans, uppriktighetens och

modets gåva.

Låt oss vara lyhörda för din Andes

ingivelse. Ge oss klokhet och styrka

Att vilja förverkliga det vi insett.

Ur: Novena inför den helige Ignatius av 
Loyolas fest (31.8)

Eutanasia 
Muutamia lääketieteellisiä  

ja eettisiä kysymyksiä
Raimo Goyarrola LL, TT

Nykyisessä 
yhteiskun-
nallisessa 
keskus-
telussa 
eutanasialla 
tarkoitetaan 
monia eri 
asioita. Siksi 
on tärkeää 

määritellä, mitä eutanasialla 
tarkoitetaan ja mitä katolinen 
kirkko siitä opettaa. Nid., B6, 45 
sivua. 8 €.

katolinenkirjakauppa.net

Verbum Domini 
Benedictus XVI

Paavi 
Benedictuk-
sen tärkeä 
kehotuskirje 
Jumalan 
sanasta 
kirkon 
elämässä ja 
lähetystehtä-
vässä. KATT 

2012. Nid., 120 sivua. 12 €. 

katolinenkirjakauppa.net
katolinenkirjakauppa.net



FIDES 86
Pyhä isä

Paavi Franciscuksen saarna 
messussa sunnuntaina 28. 7. 
Copacabanan rannalla

Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat nuoret!

Menkää ja tehkää 
kaikki kansat 
opetuslapsiksi.” 
Näillä sanoil-
la Jeesus puhuu 

teistä jokaiselle. Hän tarkoittaa: ”Oli 
hyvä, että osallistuit Maailman nuor-
tenpäiviin ja elit uskoa todeksi yhdessä 
kaikkialta maailmasta tulleiden nuor-
ten kanssa, mutta nyt sinun on men-
tävä kertomaan tästä kokemuksesta 
toisille.” Jeesus kutsuu sinua olemaan 
opetuslapsi lähetystyössä! Mitä Her-
ra sanoo meille tänään juuri kuuntele-
mamme Jumalan sanan valossa? Mitä 
Herra sanoo meille? Kolme ajatusta: 
Menkää, älkää pelätkö, ja palvelkaa.

Menkää. Näinä päivinä 
Riossa teillä on ollut kau-
nis kokemus Jeesuksen koh-

taamisesta yhdessä, olette tun-
teneet uskon ilon. Mutta kokemus tästä 
kohtaamisesta ei voi jäädä suljetuksi 
omaan elämäänne tai pieneen ryhmään 
seurakunnassanne, liikkeessänne tai yh-
teisössänne. Se olisi kuin hapen riistämis-
tä palavalta liekiltä. Usko on liekki, joka 
kasvaa sitä enemmän mitä enemmän sitä 
jaetaan ja välitetään eteenpäin, jotta kaik-
ki voisivat tuntea Jeesuksen Kristuksen, 
elämän ja historian Herran (vrt. Room. 
10:9), rakastaa häntä ja tunnustaa hänet.

Mutta huomatkaa: Jeesus ei sanonut 
”menkää jos tahdotte tai ehditte”. Hän 
sanoi: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat 
opetuslapsiksi.” Uskon kokemuksen ja-
kaminen, uskosta todistaminen, evan-
keliumin julistaminen on tehtävä, jonka 
Herra uskoo koko kirkolle, myös sinul-
le. Se on käsky, joka ei kuitenkaan synny 

hallitsemisen halusta ja vallanhalusta, 
vaan rakkauden voimasta; siitä, että Jee-
sus ensin tuli keskellemme ja antoi meille 
ei vain jotakin itsestään, vaan itsensä ko-
konaan, hän antoi elämänsä pelastaak-
seen meidät ja näyttääkseen meille Ju-
malan rakkauden ja laupeuden. Jeesus ei 
kohtele meitä orjina, vaan vapaina ihmi-
sinä, ystävinä, veljinä. Hän ei vain lähe-
tä meitä, vaan saattaa meitä, hän on aina 
vierellämme tässä rakkauden lähetysteh-
tävässä.

Minne Jeesus lähettää meidät? Ei ole 
rajoja: hän lähettää meidät kaikkien luo. 
Evankeliumi on kaikkia, ei joitakin var-
ten. Se ei ole vain niitä varten, jotka näyt-
tävät meistä läheisimmiltä ja vastaanot-
tavimmilta. Se on kaikkia varten. Älkää 
pelätkö mennä ja viedä Kristus kaikkiin 
ympäristöihin, olemassaolon rajamaille, 
myös heille, jotka näyttävät kaukaisim-
milta ja välinpitämättömimmiltä. Herra 
etsii kaikkia, tahtoo, että kaikki tuntisivat 
hänen laupeutensa ja rakkautensa läm-
mön.

Erityisesti toivon, että tämä Kristuksen 
kutsu ”menkää” saisi vastakaikua teis-
sä Latinalaisen Amerikan kirkon nuoris-
sa, jotka osallistutte piispojen johtamaan 
maanosan laajuiseen lähetystehtävään. 
Brasilia, Latinalainen Amerikka, maailma 
tarvitsee Kristusta! Pyhä Paavali sanoo: 
”Voi minua, ellen evankeliumia julista!” 
(1. Kor. 9:16) Tämä maanosa on ottanut 
vastaan evankeliumin, joka on leimannut 
sen historiaa ja kantanut paljon hedelmää. 
Kirkko tarvitsee teitä, teidän intoanne, 
luovuuttanne ja iloanne. Brasilian suuri 
apostoli, autuas José de Anchieta, lähti lä-
hetystyöhön ollessaan vasta 19-vuotias. 
Tiedättekö mikä on nuorten evankelioi-
misen paras väline? Toinen nuori. Tämä 
on kaikkien teidän tienne!

Älkää pelätkö. 
Joku saattaa aja-
tella: ”ei minulla 

ole mitään erityis-
tä koulutusta, miten minä voi-
sin lähteä julistamaan evanke-
liumia?” Rakas ystävä, pelkosi 
ei ole niin kovin erilainen kuin 
Jeremialla, kuten juuri kuulim-
me lukukappaleessa, kun Ju-
mala kutsui hänet profeetaksi. 
”Voi, Herra, Jumalani, en minä 
osaa puhua, minä olen niin 
nuori!” Herra sanoo myös teil-
le sen minkä hän sanoi Jeremi-
alle: ”Älä pelkää… minä. Herra, 
olen sinun kanssasi ja suoje-
len sinua.” (Jer. 1:7,8). Hän on 
kanssamme!

”Älä pelkää!” Kun lähdem-
me julistamaan Kristusta, hän itse kulkee 
edellämme ja ohjaa meitä. Lähettäessään 
opetuslapsensa lähetystyöhön hän lupa-
si: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät” (Matt. 28:20). Tämä on totta myös 
meille! Jeesus ei koskaan jätä ketään 
yksin! Hän on kanssamme aina.

Jeesus ei myöskään ole sanonut 
”mene” vaan ”menkää”: meidät on kut-
suttu yhdessä. Rakkaat nuoret, olkaa tie-
toisia koko kirkon seurasta ja myös py-
hien yhteydestä tässä lähetystehtävässä. 
Kun kohtaamme haasteet yhdessä olem-
me vahvoja, löydämme voimavaroja joita 
emme tienneet meillä olevankaan. Jee-
sus ei kutsunut apostoleja elämään yksi-
nään, hän kutsui heidät muodostamaan 
ryhmän, yhteisön. Käännyn myös teidän 
puoleenne, rakkaat papit, jotka yhdessä 
minun kanssani vietätte tätä eukaristiaa. 
Olette tulleet tänne nuortenne kanssa, ja 
on hienoa jakaa tämä uskon kokemus! Se 
on varmasti nuorentanut teitä kaikkia; 
nuori tartuttaa nuoruutta. Mutta tämä on 
vain yksi askel matkalla. Pyydän: jatka-
kaa heidän saattamistaan jalomielisesti ja 
ilolla, auttakaa heitä osallistumaan aktii-
visesti kirkon elämään; älkööt he koskaan 
tunteko olevansa yksin! Haluan myös sy-
dämestäni kiittää liikkeiden ja uusien yh-
teisöjen nuorisotyön ryhmiä, jotka saat-
tavat nuoria heidän kokemuksessaan 
kirkkona olemisesta niin luovasti ja roh-
keasti. Menkää eteenpäin älkääkä pelät-
kö!

 
Viimeinen ajatus: palvelkaa. 

Psalmin alussa olivat nämä 
sanat: ”Laulakaa Herralle 

uusi laulu!” (Ps. 96:1). Mikä 
on tämä uusi laulu? Se ei ole sa-

noja tai melodia, vaan elämänne laulu, 

sitä, että annatte elämänne samaistua Jee-
suksen elämään ja jaatte hänen tunteen-
sa, ajatuksensa ja tekonsa. Ja Jeesuksen 
elämä on muita varten elettyä elämää. Se 
on palvelevaa elämää.

Pyhä Paavali sanoi juuri kuullussa lu-
kukappaleessa: ”Olen ruvennut kaikkien 
orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdol-
lisimman monia” (1. Kor. 9:19). Julistaak-
seen Jeesusta Paavali ryhtyi ”kaikkien 
orjaksi”. Evankelioiminen on henkilökoh-
taista Jumalan rakkauden julistamista, se 
on itsekkyytemme voittamista, se on pal-
velemista polvistuen pesemään veljiem-
me jalat, kuten Jeesus teki.

Kolme ajatusta: Menkää, älkää pelätkö, 
ja palvelkaa. Noudattamalla näitä kolmea 
ajatusta saatte kokea, että se joka julistaa 
evankeliumia saa ottaa evankeliumin vas-
taan, se joka välittää uskon iloa saa ilon. 
Rakkaat nuoret, kun palaatte kotiin, älkää 
pelätkö todistaa auliisti Kristuksen evan-
keliumista. Ensimmäisessä lukukappa-
leessa kerrottiin, kuinka Jumala lähettä-
essään profeetta Jeremian antoi hänelle 
vallan ”repiä ja särkeä, tuhota ja hävittää, 
rakentaa ja istuttaa” (Jer. 1:10). Tämä kos-
kee myös teitä. Evankeliumin tuominen 
on Jumalan voiman tuomista, jotta revi-
tään ja särjetään paha ja väkivalta, jotta 
tuhotaan ja hävitetään itsekkyyden, su-
vaitsemattomuuden ja vihan asettamat 
esteet, jotta rakennetaan uutta maailmaa. 
Rakkaat nuoret: Jeesus Kristus laskee tei-
dän varaanne! Kirkko laskee teidän va-
raanne! Paavi laskee teidän varaanne! 
Maria, Jeesuksen äiti ja meidän äitim-
me, saattakoon teitä aina hellyydellään. 
”Menkää ja tehkää kaikki kansat opetus-
lapsiksi.” Aamen.

28. Maailman nuortenpäivät Rio de Janeirossa 2013:  

1

3

2
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Hiippakunta

Osa pappisseminaristeista tekee 
pihalla kevätsiivousta ja toi-
set osallistuvat internetin kaut-

ta opetusohjelmaan. Huomattavan talo-
remontin jälkeen pappisseminaari siirtyi 
vuonna 2006 vanhaan bysanttilaisen rii-
tuksen ekumeeniseen keskukseen, jota lä-
hes 40 vuotta johti isä Robert de Caluwé. 
Nykyisen pappisseminaarin rehtori on Py-
hän Henrikin katedraaliseurakunnan kirk-
koherra, monsignore Marino Trevisini ja 
Myllyjärven paikallisjohtaja ja vararehtori 
on isä Cristiano Magagna. Molemmat ovat 
kotoisin Pohjois-Italiasta, Triestestä ja To-
rinosta.

Isä Cristiano, jonka vihki papiksi paavi 
Johannes Paavali II, painotti että pappisse-
minaarilla on isä Robertin siunaus. Päära-
kennuksen peruskorjauksen alkuvaiheessa 
kaikki oli hyvin hankalaa ja täynnä kai-
kenlaisia vaikeuksia. Tällöin koko yhtei-
sö päätti rukoilla isä Robertin apua, tukea 
ja siunausta työlle ja heidän aikomuksel-
leen perustaa paikalle pappisseminaari. 
He pyysivät isä Robertin esirukouksia, että 
”kaikki menisi paremmin”. Rukoukseen 
vastattiin nopeasti ja nyt työ sujui. Neo-
katekumenaalinen pappisseminaari onkin 
ollut suuri menestys. Kaikkiaan siellä on 
ollut n. 40 seminaristia, joista viisi on vi-

hitty papeiksi Suomessa. He kaikki toimi-
vat Suomessa hiippakuntapappeina: isät 
Krystian ja Oscar Jyväskylässä, isät Marco, 
Francisco ja Matthew Helsingissä. (Syys-
kuussa tosin isä Krystian lähtee Ouluun 
ja isä Francisco Jyväskylään.) Tällä hetkel-
lä seminaarissa on 12 pappiskandidaattia.

Pappisseminaarin rahoitus tulee käytän-
nössä kokonaan ulkomailta, lähinnä Tries-
ten ja Torinon neokatekumenaalisilta yh-
teisöiltä.

Keskustelimme pitkään isä Cristianon 
kanssa neokatekumenaalisesta tiestä, sen 
tavoitteista ja merkityksestä. Neokateku-
menaalinen tie alkoi 1960-luvun maallis-
tuneessa Espanjassa. Paikallinen maallik-
ko sai henkilökohtaisen eksistentiaalisen 
herätyksen, jonka perustana oli paavi Paa-
vali VI:n ajatus siitä, että ”kirkko uudistuu 
köyhissä”. 

Aktiivinen toiminta
Toiminta kadulla, köyhien keskuudessa 
herätti paikallisen piispan huomion, joka 
siinä näki konkreettisesti toteutuvan Va-
tikaanin II kirkolliskokouksen ajatukset 
kirkon uudistumisesta. Ideana oli tarve 
viedä evankeliumi uudelleen niille kas-
tetuille, jotka eivät eri syistä tunne omaa 
kirkkoaan ja kristillistä oppia. Kateku-

menaatti (aikuisille annettu kasteopetus), 
joka oli osa alkukirkon työtä ja pakanoi-
den käännyttämistä, oli jäänyt kirkon 
toiminnassa taka-alalle. Nyt oli uudis-
tettava jo kastetut eli toimittava neokate-
kumeenisesti.

Koko maailmassa on runsaat miljoona 
neokatekumeenia ja lähes 4000 neokate-
kumenaaliselta tieltä tulevaa hiippakunta-
pappia. Pappisseminaareja on mm. Espan-
jassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. 
Neokatekumenaalinen tie palvelee paikal-
lisen hiippakunnan piispaa toteuttaen hiip-
pakunnan kristillistä initiaatiota ja jatkuvaa 
kasvatusta uskoon sääntönsä mukaisesti.

Neokatekumenaalinen yhteisö toimii 
pienryhmissä, joihin kuuluu enintään 40 
henkilöä. Tällaisia pienryhmiä on Suomes-
sa useita mm. Oulussa, Jyväskylässä, Lah-
dessa ja Helsingissä. Kaikkiaan Suomessa 
neokatekumeeneja on vajaat 100.

Neokatekumenaalinen tie koostuu eri 
vaiheista, ehkä osittain vastaavalla taval-
la kuin idän kirkon askeleet pyhyyteen 
(www.ortodoksi.net/index.Php.Filokalia). 
Tie jakautuu vaiheisiin eli etappeihin, jossa 
uudistetaan mm. kasteen lupaukset.

Isä Cristiano painotti, että tie perustuu 
kristillisen elämän kolmeen peruselement-
tiin (kolmijalkaan), kuten Vatikaanin II kir-
kolliskokous korostaa: Jumalan sana, li-
turgia ja yhteisö. Ensimmäinen vaihe on 
toimiminen esimerkin kautta pienryhmis-
sä. Tässä vaiheessa painotetaan Jumalan 
sanaa Raamatussa ja jokaisen henkilökoh-
taista suhdetta siihen. Ensimmäistä vaihet-
ta johtaa neokatekumenaalinen pappi. Toi-
sen vaiheen muodostaa pyhä messu, joka 
vietetään roomalaisen riituksen ja pyhän 
Justinoksen todistuksen mukaan. Ehtool-
linen annetaan aina kaikille molemmissa 
muodoissa kuten bysanttilaisessa riituk-
sessa. Tässä tie katsotaan pastoraaliseksi 
välineeksi, joka täyttää seurakunnan ja aut-

taa seurakuntia, joilla ei ole riittävästi omia 
resursseja. Kolmannen vaiheen muodostaa 
parannuksen liturgia, johon kuuluu sekä 
kollektiivinen parannusrituaali että henki-
lökohtainen rippi.

Pienyhteisöä johtaa kirkkoherran kans-
sa ja hänen pastoraalisen vastuunsa alaise-
na katekistiryhmä, jonka muodostaa aina 
naimisissa oleva pariskunta ja neokateku-
menaalinen pappi. Tällainen yhteisö on 
pysyvä muodostelma. Tavoitteena on että 
jokainen neokatekumenaaliseen ryhmään 
kuuluva voi elää läpi tien kaikki eri vaiheet, 
jossa jatkuvasti uudelleen ja uudelleen uu-
sitaan kasteen lupaukset.

Neokatekumenaalinen tie on saanut kir-
kon lopullisen hyväksynnän vuonna 2008. 
”Tie” on seurakunnallinen realiteetti ja 
paikka, jonne jokainen voi mennä, jos on 
menettämässä uskonsa tai jos oma usko on 
heikentynyt. ”Tie” tekee jatkuvasti lähetys-
työtä niin kuin koko kirkkokin koko maa-
ilmassa.

Jan-Peter Paul

Yhteystiedot
Hiippakunnallinen lähetysseminaari
Myllyjärventie 9
02740 Espoo
puh. 09-4129358
e-mail: redemptoris.mater@katolinen.fi

Pappisseminaari Myllyjärvellä
Aurinko paistaa siniseltä taivaalta, kun ajan hiippakunnal-

lisen lähetysseminaarin Redemptoris Materin pihaan Espoon 

Myllyjärvellä. Pappisseminaari on osa neokatekumenaalisen 

tien kansainvälistä lähetystoimintaa. 

(www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=it)
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Hiippakuntamme viides 
reformaation jälkeinen 
piispa, oma piispam-
me Teemu Sippo SCJ, 
piti kenties ensimmäi-

sen piispanmessun Koroistenniemel-
lä sitten 1400-luvun eli n. 600 vuoteen.  
Lauantaina 8.6.2013 Turun seurakunta 
näet järjesti neljännen perättäisen ker-
ran ”juhannusmessun”, ja pääseleb-
rantiksi oli saapunut piispa Teemu.   

Koroinen on kivenheiton päässä Turun 
tuomiokirkosta Aurajoen yläjuoksun 
suuntaan.  Koroisten multiin on hau-
dattu piispa Teemun kolme varhaista 
edeltäjää, piispat Bero (1249–1259), Rag-
vald (1259–1266) ja Catillus (1266–1286). 
Heidän hautansa löytyivät kaivauksis-
sa vuonna 1902. Piispanistuin siirrettiin 
alajuoksulle vuonna 1290 ja Turun tuo-
miokirkko vihittiin käyttöönsä vuonna 
1300. Näin Koroinen jäi taustalle, mutta 
Koroisten kirkko toimi vielä Räntämäen 
piispankirkkona lähes koko 1300-luvun. 
Lopulta merirosvot ja ryövärit, joita kut-

sutaan vitaaliveljiksi, tuhosivat Korois-
ten piispankirkon vuonna 1396. Tarina 
ei kerro, onko paikalla vietetty messua 
tämä jälkeen ennen kuin vuonna 2009.

Nykyään Koroistenniemellä, entisen 
kirkon alttarin kohdalla, kohoaa viiti-
senkymmentä vuotta sitten pystytetty 
valkoinen puuristi. Niemeltä on ainut-
laatuinen näkymä, sillä sieltä näkyy sa-
manaikaisesti kolme keskiaikaista kirk-
koa, Turun tuomiokirkko, Maarian 
kirkko ja Katariinan kirkko. Puuristi on 
valitettavasti huonossa kunnossa ja olisi 
aika vaihtaa se vaikkapa muistopaadek-
si, jota myös voitaisiin käyttää alttarina. 
Ja mikäs sen sopivampaa, jos muistopaa-
si-alttari olisi juuri entisen piispankirkon 
alttarin kohdalla.

Messua vietettiin latinaksi ja selebrant-
teina olivat piispan lisäksi kirkkoher-
ra Peter Gebara ja isä Wieslaw Swiech. 
Birgittalaissisaret johtivat kirkkolaulua: 
samat De Angelis -messun ikiaikaiset sä-
velet, joita uskonveljemme ja -sisaremme 
olivat laulaneet vielä 1400-luvulla kaikui-

vat nyt uudelleen samassa paikassa, jossa 
kirkkomme sai Suomessa alkunsa. Lau-
luun yhtyi koko sydämestään messuun 
osallistunut kansa, noin 80 henkeä.

Tilaisuuden käytännön järjestelyt ja 
kustannukset hoiti Maltan ritarikunta tu-
kijoukkoineen, ja ritarillisuutta lisäämäs-
sä olivat Pyhän Haudan ritarikunnan 
edustajat sekä Johanniittain ritarikunta 
(protestanttinen haara). Osa messuvie-
raista käveli kirkolta Koroisiin, jossa val-
misteluihin osallistuivat myös kirkkoher-
ran värväämät seurakuntalaiset.  

Messussa Robert Paul luki 1. lukukap-
paleen (Jer. 1:4-10), johanniitta Max Sc-
hulman luki 2. lukukappaleen (1. Piet. 
1:8-12), Mika Viljanen lauloi vuoropsal-
min, Lemmikki Louhimies luki esiruko-
ukset ja Benito Casagrande luki Maltan 
ritarikunnan rukouksen (hän oli muu-
toinkin erittäin suureksi avuksi tilaisuu-
den järjestämisessä).   

Messun tekstit olivat pyhän Johan-
nes Kastajan syntymän juhlapyhän mes-
susta. Piispa luki evankeliumin (Luuk. 
1: 5-7), jossa kerrotaan miten enkeli il-
moitti Sakariaalle, että hänen vaimon-
sa Elisabet, korkeasta iästään huolimat-
ta, synnyttää pojan, Johanneksen, josta 
tuli Kristuksen edelläkävijä. Saarnas-
saan piispa korosti, että kristityn kutsu-
mus ei ole henkilökohtainen asia, vaan 
kutsumuksen tulee näkyä kaikessa mitä 
ihminen tekee. Myös pyhä Johannes 
Kastaja oli uskollinen kutsumukselleen 
marttyyrikuolemaansa saakka. Piispa 
korosti myös Koroistenniemen merkitys-
tä pyhänä paikkana suomalaisille kato-
lilaisille. Loppuhymninä laulettiin Salve 
Regina. Koroisten piispankirkko oli py-
hitetty Neitsyt Marialle, joten sama Neit-
syt Maria -hymni, jota paikalla laulettiin 
1200-luvulta aina parinsadan vuoden 
ajan, nousi nyt uudelleen Neitsyt Mari-
an korviin taivaassa - O pia, o clemens, o 
dulcis Virgo Maria!

Messun jälkeen Pertti Pussinen Maa-

rian luterilaisesta seurakunnasta selosti 
Koroisten historiaa asiantuntevasti eku-
menian hengessä. Hän korosti, että Ko-
roisten historia antaa aihetta kiitollisuu-
teen Luojaa kohtaan, joka on sallinut 
kirkon tulla Suomeen ja juuri tähän paik-
kaan. Hänen eloisa puheensa ja siihen 
liittynyt esiintymisasunsa kirvoittivat 
lämpimät ja raikuvat suosionosoitukset.

Messun jälkeen järjestäjät tarjosivat 
messuväelle juotavaa ja purtavaa kesäi-
sen ulkoilmatapahtuman tyyliin. Hen-
gellisen ravinnon jälkeen ruumiillinen-
kin virkistäytyminen maistui kaikille, ja 
päivän teki täydelliseksi kirkkaalta tai-
vaalta paistanut aurinko.

Messun jälkeen kutsuvieraat tutus-
tuivat Pyhän Hengen kappeliin, jonka 
Benito Casagrande on restauroinut ko-
titalonsa kellarikerrokseen. Pyhän Hen-
gen kappelin historian alkujuuret ovat 
keskiajalla, mutta kappeli syntyi uudes-
taan 1980-luvulla tehtyjen arkeologisten 
kaivausten yhteydessä ja niiden jälkeen. 
Siihen liittyvä historia on ihmeellinen ja 
täynnä Jumalan johdatusta. (Lisätietoja: 
http://www.casagrandentalo.fi/pyhan-
hengenkappeli.htm)

Piispa kutsuttiin myös ensi vuoden 
“juhannusmessuun”, ja hän on kaikkien 
suureksi iloksi vastannut kutsuun myön-
tävästi.  Ensi vuonna messu pidetään 
lauantaina 14.6.2014 samassa paikassa. 
Kaikki hiippakuntalaiset ovat tervetullei-
ta, sillä Koroinen ei ole vain Turun asia - 
se on koko katolisen Suomen pyhä paik-
ka.   

Saas muuten nähdä, onko ensi vuon-
na alttariksi soveltuva muistopaasi pai-
kallaan, valkoisen ristin tilalla. Jos Herra 
suo...

Robert Paul
Kuvat: Reijo Luoma

Turun Koroisissa piispanmessu 
ensi kertaa vuosisatoihin 

Messua viettävät suuren puuristin edessä isä Wieslaw Swiech SCJ, piispa Teemu Sippo SCJ ja 
kirkkoherra Peter Gebara SCJ. Maltan ritarikunnan lippu liehuu huonokuntoisen valkoisen ristin 
edessä. Risti osoittaa paikan, jossa alttari sijaitsi 1200-1400-luvun piispankirkossa.

Messuväkeä oli n. 80. Eturivissä mm. Birgittalaissisarten kuoro sekä ritareita viitoissaan.

Maarian seurakunnasta Pertti Pussinen 
esitti Koroisten historiaa ajanmukaiseen 
asuun sonnustautuneena. 

Messukansa valmistautuu messuun kirk-
koherra Peter Gebaran johdolla. Turun 
tuomiokirkon torni kohottautuu taustalla, 
Aurajoen siintävien laineiden vasemmalla 
puolella.
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Isä Joosef Dang? 
Isä Dang Tien Dung kertoo, että on jo pitkään harkinnut kastenimensä Joosef 
ottamista kutsumanimekseen. Hänen vietnaminkielisellä nimellään Dung on 
kaunis merkitys, mutta nimi tuottaa vaikeuksia esimerkiksi suomea tai englantia 
puhuville. Häntä voi siis kutsua nykyisin isä Joosefiksi.

Hiippakunta

HIIPPAKUNTA

Ryhmä Pyhän Olavin seurakun-
talaisia vieraili Sastamala Gre-
goriana - musiikkitapahtumassa 

sunnuntai-iltana 21.7. Konsertissa esiin-
tyi erittäin tasokas lauluyhtye Ensemb-
le Petraloysio, jonka laulajilla on erittäin 
laaja kokemus renessanssi- ja barokki-
ajan laulumusiikista.

Konsertissa kuultiin 1500-luvun mes-
tarin Giovanni Pierluigi da Palestri-
nan kuusiääninen paavi Marcelluksen 
messu, jota konserttipaikan ainutlaatui-
nen akustiikka korosti. Edellisen lisäksi 
kuultiin mm. Maria-motetteja.

Palestrinan messun nimeämisellä 
Paavi Marcelluksen messuksi on mielen-
kiintoinen historia. Syynä voi olla paavi 
Marcelluksen pitämä puhuttelu kuoron 
laulajille pääsiäisen aikoihin 1555. Paavi 
nimittäin moitti laulajia siitä, että nämä 
olivat valinneet pääsiäisajan palveluksiin 
asiaankuulumattoman iloiselta kuulos-

tavaa musiikkia ja vaati, että nämä huo-
lehtisivat siitä, että teksti tulee aina ym-
märretyksi. Kun Palestina sitten kirjoitti 
messua kardinaalikollegion tilauksesta, 
hän nimesi messun paavin mukaan.

Viimeisenä numerona ennen väliai-
kaa kuoro esitti Credon. Kun miesääni 
aloitti ”Credo in unum Deum” oli meillä 
muutamalla todella lähellä, ettemme jat-
kaneet alitajuntaisesti totuttuun tapaan 
”Patrem omnipoténtem…” – saimme 
nauraa itsellemme.

Väliajalla isä Krystian sai huomiota 
osakseen papinpuvussaan monien ih-
misten tullessa keskustelemaan hänen 
kanssaan. Tämä oli omiaan muistutta-
maan ihmisiä siitä, että katolilaisuus ei 
ole ainoastaan historiaa, vaan elävää elä-
mää myös tämän päivän Suomessa.

Heikki Paavisto

Isä Dung eli nykyään isä Joosef (tai 
Father Joe) johti menestyksellises-
ti tämänvuotista pyhiinvaellusta 

Yläneeltä Köyliön Kirkkokarille. Vael-
lukseen osallistui noin kaksikymmentä 
katolilaista. Tähän ekumeeniseen pyhiin-
vaellukseen eivät, jostakin syystä, tänä 
vuonna osallistuneet luterilaiset. Reitti 
oli perinteinen ja kaikki, yhtä lukuunot-
tamatta, suorittivat vaelluksen alusta lop-
puun jalan.

Vaelluksen kohokohtia olivat luonnol-

lisesti messut, varsinkin piispanmessu 
Kirkkokarilla, ja rukoukset sekä hengel-
liset laulut. Sää suosi vaeltajia. Ensim-
mäinen päivä vaellettiin lämpimässä 
aurinkoisessa säässä. Toisenkin päivän 
aamupäivä oli suotuisa, mutta odotettu 
rankkasade saapui iltapäivällä piispan-
messun jälkeen.

Kaikki olivat tyytyväisiä pyhiinvael-
lukseen, joka yhdisti eri kulttuureista tu-
levia Suomessa asuvia katolilaisia. Meitä 
oli Suomen lisäksi Vietnamista, Irakista, 
Saksasta ja muistakin maista. Eri kielet 
rikastuttivat ilmapiiriä ja iloinen laulu ja 
nauru olivat osa onnistunutta pyhiinva-
ellusta.

Ensi vuotta ajatellen olisi hyvä laa-
tia selkeät ohjeet pukeutumisen varalle. 
Hyvät kengät ja sukat sekä vaihtovaatteet 
ovat ”must”, samoin sadevaatteet ja vesi-
pullot. Kuumina päivinä voi kulua jopa 
1,5 litraa vettä. Riittävän kattava ensiapu-
laukku on myös tarpeellinen (mm. kipu-
lääkkeet ja siteet, laastarit sekä lihassär-
kyä lievittävät voiteet). Kyypakkauskin 
voi tulla hyvään tarpeeseen, koska käär-
meet eivät, tällä vaelluksella, olleet har-
vinaisia.

Pyhiinvaellus on monelle meistä eräs 
kesän kohokohta, jonka perintöä tulee 
vaalia. Suurkiitos isä Joosefille kaikesta 
työstä ja myös muille valmisteluun osal-
listuneille.

Jan-Peter Paul

Kesäkuun lopulla pidettiin Sak-
sassa Osnabrückissä  41. kerran 
teologiset opintopäivät Pohjois-

maiden katolilaisille. Niiden järjestäjänä 
toimii Ansgar-Werk, joka on diaspora-
katolilaisia tukeva järjestö. Suomea päi-
villä edustivat allekirjoittaneen lisäksi 
isä Frans Voss SCJ, Marko Pitkäniemi, 
Marja-Leena Rautakorpi, Anja Purhonen 
sekä Katri ja Mari Malm.

Tänä vuonna päivien teemana oli vie-
raus, joka diasporassa eläville on hyvin 
tuttua. Pohdimme ensimmäisenä päivä-
nä tuttuuden ja vierauden käsitteitä so-
siologiselta sekä psykologiselta kannalta. 

Toisesta päivästä alkaen pääsimme tu-
tustumaan teemaan Raamatun näkökul-
masta. Aloitimme vieraudesta Uudes-
sa testamentissa professori Hans-Georg 
Gradlin johdolla ja viikon lopulla pro-
fessori Georg Steins perehdytti meidät 
syvällisesti Ruutin kirjaan ja siinä esiin-
tyvään vierauden tematiikkaan. Sunnun-
taina päätimme opintopäivät juhlalliseen 
Pietarin ja Paavalin messuun Osnab-
rückin katedraalissa sekä retkeen Dinkla-
gen benediktiiniluostariin.

Teemu Heikman

Sikstuksen kappelin 
musiikkia Sastamalassa

Teologiset opintopäivät 
Osnabrückissä

Marttyyripiispa 
Henrikin jalanjäljissä - 
Pyhiinvaellus Yläneeltä 
Köyliön Kirkkokarille 
kesäkuussa 2013

Matkalaiset konsertin jälkeen Pyhän Olavin kirkon seinustalla. Vasemmalta: Marja Laine, Tuula 
Bottas, isä Krystian, Berta Sipi, Heikki Paavisto, Veli Kolhinen
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Jumalan anteeksianto syntiselle on 
kirkon syntyhetkestä lähtien nähty 
keskeisenä uskoon kuuluvana asia-

na. Sen perusta on jo kasteen sakramen-
tissa. Katolisen kirkon katekismus sanoo: 
”Kaste on ensimmäinen ja merkittävin 
sakramentti syntien anteeksiantamiseksi. 
Se  nimittäin liittää meidät Kristukseen, 
joka on kuollut meidän syntiemme täh-
den ja herätetty kuolleista meidän van-
hurskauttamisemme tähden, jotta mekin 
alkaisimme elää uutta elämää. (Room. 
6:4)” (nr. 977) Kristus kuoli ristillä syn-
tisten edestä, jotta ne, jotka uskovat hä-
neen, pelastuisivat. Toisen pääsakramen-
tin, eukaristian vieton keskuksessa ovat 
kalkin kohdalla asetussanat, jotka kuulu-
vat:  ”Tämä on minun vereni, joka teidän 
edestänne vuodatetaan syntien anteeksi-
antamiseksi.” Evankeliumissa kerrotaan, 
miten tärkeä sija Jeesuksen toiminnas-
sa oli vapauttaa ihmisiä sairaudesta, pa-
han vallasta ja erityisesti synnin ja syyl-
lisyyden kahleista. Kaikesta tästä tuli 
esiin hänen jumalallinen voimansa, joka 
hämmästytti ihmisiä. Monet pitävät Jee-
suksen vertausta armahtavasta isästä ja 
tuhlaajapojasta Luukkaan evankeliumis-
ta (luku 15) kuin pienoisevankeliumina, 
ilosanoman yhteenvetona. Kertomuksen 
uskomattoman laupias isä ottaa iloiten 
vastaan huonoilla teillä perusteellisesti 
ryvettyneen poikansa ja järjestää hänen 
paluustaan iloiten suuren juhlan. Evan-
keliumin  perusteella kirkkoisä, pyhä 
Augustinus rohkeni sanoa, että ”Juma-
la antaa katuvalle syntiselle nopeammin 
anteeksi kuin äiti pelastaa lapsensa tules-
ta”.

Vuosisatojen ajan kirkon opetus Juma-
lan armahtavaisuudesta syntistä ihmis-
tä kohtaan on merkinnyt lukemattomille 
ihmisille vapauttavaa ja ilahduttavaa ko-
kemusta. Kysymys kuuluu vain, miten 
ihmiset ottavat tämän sanoman vastaan 

nykyaikana? Vaikuttaa siltä, että meidän 
perin maallistuneessa yhteiskunnassam-
me sanoma syntien anteeksisaamisesta 
ei juurikaan koskettaisi ihmisiä, ei aina-
kaan suurta enemmistöä. Syynä tähän 
on varmastikin se, että monilta Jumala 
on hävinnyt näköpiiristä ja samalla syn-
nin käsite rikkomuksena Jumalaa koh-
taan on hämärtynyt. Jos ei ole Jumalaa, 
ei ole syntiäkään! Tämä ei kuitenkaan 
vähennä sitä tosiasiaa, että ihmiset koke-
vat syyllisyyttä, että heidän omatunton-
sa kolkuttaa, kun he ovat syyllistyneet jo-
honkin väärään. Vaikka hyvän ja pahan 
välistä eroa pyritäänkin paljolti häivyttä-
mään, niin eettiset normit ovat edelleen-
kin todellisuutta ja niiden rikkominen 
aiheuttaa joskus ankaraakin arvostelua, 
tuomitsemista ja syyllisyyttä. Siksi suuri 
kysymys kuuluu: Miten selviän syylli-
syyteni kärsimyksestä? Ihminen voi pyr-
kiä sovittamaan pahoja tekojaan, mikä 
todella onkin tärkeää. Se saattaa onnis-
tua, mutta usein vain tiettyyn rajaan asti. 
Monesti sovittaminen ei ole enää mah-
dollista. Useimmiten ihminen puolustau-
tuu torjumalla syyllisyyttään. Hän saat-
taa osoittaa toisiin ihmisiin, työntämällä 
syyllisyytensä heidän kannettavakseen 
ja sanoo: en minä vaan he! Hän saattaa 
syyttää olosuhteita, vallalla olevaa yleistä 
käytäntöä tai menneisyytensä kärsimyk-
siä vääristä teoistaan. Kuitenkaan ihmi-
nen ei tällä tavoin onnistu lopulta vapau-
tumaan omasta vastuustaan.

Vain vilpitön tunnustus ”Minä olen 
tehnyt pahaa, olen syyllinen”, voi merki-
tä muutosta syyllisyydestä kärsivälle ih-
miselle. Kirkon julistus ja uskontunnus-
tuksen lause syntien anteeksiantamisesta 
on siis alati ajankohtainen. Se koskettaa 
meitä nykyajankin ihmisiä. Siksi kirkko 
kutsuu ihmisiä myöntämään syyllisyy-
tensä, ottamaan vastaan uskon Jumalaan 
ja apostoli Paavalin tavoin ”sovittamaan 

Tällä Uskon vuosi –teemasivulla julkaistaan Uskon 
vuoden aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mie-
telmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista. 
Tämän pienoiskatekeesin on kirjoittanut Helsingin 
piispa Teemu Sippo SCJ.

Uskon vuoden tapahtumia Helsingin 
katolisessa hiippakunnassa

On tärkeää, että tieto Uskon vuoden tapahtumista saavuttaa kaikki hiippakuntalai-
set. Fides pyrkii kokoamaan tiedot kaikista Uskon vuoteen liittyvistä tapahtumis-
ta, luennoista, seminaareista, retreteistä ja muista hengellisistä tilaisuuksista koko 
hiippakunnassa. Kaikkia seurakuntia ja yhdistyksiä pyydetään lähettämään tiedot 
Uskoon vuoteen liittyvistä tapahtumistaan osoitteeseen fides@katolinen.fi.  
 
10.8.2013 Hiippakuntajuhlan ohjelma: Uskon vuosi
• klo 10.00  Lohjan Pyhän Laurin kirkossa: rippitilaisuus
• klo 10.30  Lohjan Pyhän Laurin kirkossa: juhlallinen messu
• klo 13.00  lounas Stella Mariksessa
• klo 13.50  kiitokset mons. Marino Trevisinille
• klo 14.00  Uskon vuosi: esitys
• klo 15.00  Neitsyt Marian hartaus: kulkue ja piispan siunaus
• klo 16.00  lähtökahvit 

itsensä Jumalan kanssa” (2. Kor. 5.20). 
Yksin Jumala voi antaa synnit anteeksi 
ja vapauttaa syyllisyydestä, kuinka suuri 
tuo syyllisyys lieneekään. Rukous ja rak-
kauden teot voivat auttaa ihmistä sydä-
men kääntymykseen ja parannukseen.

Kirkon liturgiassa synnintunnustus 
ja Jumalan anteeksianto, kääntymys ja 
uuden elämän alku, ovat tärkeällä si-
jalla. Messun alussa - kuten myös katu-
mushartauksissa - läsnä olevat uskovat 
tunnustavat yhteen ääneen Jumalalle ja 
toisilleen syyllisyytensä. Missä muual-
la tapahtuukaan vastaavaa! Sen jälkeen 
messua viettävä pappi lausuu pyynnön 
Jumalan armahduksesta. Myös eukaris-
tian vietto kokonaisuudessaan merkitsee 
sovinnon ja syntien anteeksiannon juh-
laa.

Parannuksen sakramentti eli rippi on 
sitten mahtava Kristuksen kirkolleen lah-
joittama armon väline yksityiselle ihmi-
selle syntien anteeksiantamiseksi, var-
sinkin silloin kun on kyseessä raskas 
syyllisyys. Varhaisen kirkon ajatuksen 
mukaan ”kun kasteen sakramentissa on 
kyse vesikasteesta, niin ripissä on kyse 
katumuksen kyynelten kasteesta”. Kris-
tus antoi apostoleilleen oman valtansa 
antaa syntejä anteeksi. Apostolien seu-
raajina piispat ovat tämän sakramentin 
varsinaisia hoitajia. Piispan työtovereina 
papit toimivat useimmiten ripissä Juma-
lan anteeksiannon välittäjänä katuville 
ihmisille. Ripittäytyjä saa useinkin tois-
tuvassa ripissä yhä uudelleen osakseen 
evankeliumin tuhlaajapojan tavoin Isän 
Jumalan rakkauden. Katumus, synnin-
tunnustus ja rippi-isän synninpäästö an-
tavat ihmiselle suuren rauhan ja ilon sy-
dämeen, sekä herättävät kiitollisuuden ja 
rakkauden Jumalaa kohtaan. Ripittäyty-
minen voi tehdä ihmisen myös anteek-
siantavaisemmaksi, armollisemmaksi 
ja ymmärtäväisemmäksi kanssaihmisiä 
kohtaan. Se voi ja sen tarkoituksenakin 
on luoda ihmisten keskuuteen sovinnon 
ja hyvyyden ilmapiiriä. Tähän kaikkeen 
meitä tänä Uskon vuotena kutsutaan.

+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

”Uskon syntien 
anteeksiantamisen”

Jeesuksen 
viimeiset päivät

Paavi Benedictuksen 
Jeesus Nasaretilainen 

-kirjasarjan toinen osa

Paavi Benedictuksen suurteok-
sen toinen osa on ilmestynyt 
suomeksi Perussanoma Oy:n 
julkaisemana. Sid., 296 sivua. 
Hinta Katolisessa kirjakaupassa  
30 euroa. 

katolinenkirjakauppa.net

Caritas in veritate 
Benedictus XVI

Edellisen 
paavin, 
Benedictus 
XVI:n 
kolmas, 
hyvin ajan-
kohtainen 
kiertokirje, 
joka tuo 
esiin kristil-

lisiä periaatteita talouskriisin 
keskellä. Nid., 14x20 cm, 108 s. 
12 €.

katolinenkirjakauppa.net
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Uskon vuosi

En ollut ajatellut tekeväni Uskon vuo-
den pyhiinvaellusta, ennen kuin sain 
pyhiinvaeltajan passin eli credencialin 
käteeni Porton katedraalissa 20.6. Sii-
nä luki isolla AÑO DE LA FE eli Uskon 
vuosi 2012-2013, ja yhtäkkiä pyhiinvael-
lukseni sai lisäsyvyyttä - tästä tulisi to-
della Uskon vuoden yksi kohokohta.

Vuodesta 2002 alkaen olen vaeltanut 
kävellen kolmesti Częstochowaan, 
kolmesti Turkuun ja nyt kahdesti 

Santiago de Compostelaan (kolmas mat-
ka on jo mielessä - Camino Inglés A Co-
ruñasta, reitti, jota keskiajan suomalaiset 
katolilaisetkin vaelsivat). Vuonna 2011 kä-
velimme silloisen tyttöystäväni (nykyisen 
vaimoni) ja pikkuveljiemme kanssa Santia-
goon ranskalaista tietä (Camino Francés) 
Leónista yli 300 km. Nyt vuorossa oli por-
tugalilainen tie (Camino Portugués) Por-
tosta, yli 250 km, 11 päivää.

Miksi palaan aina vain vaeltamaan? Py-
hiinvaellus on huippujuttu, se on mahta-
va yhdistelmä lomaa, fyysistä ponnistus-
ta, hengellistä uudistumista ja sosiaalista 
kanssakäymistä. Muutamia paljon puhu-
via tunnuslauseita ovat ”Jokainen askel 
on rukous” ja ”El dolor es algo temporal, 
la gloria es para siempre” (Kipu on ohime-
nevää, kunnia ikuista). Jälkimmäinen teks-
ti oli t-paidassa, jonka vaimoni osti kovil-
le ottaneen vaelluksen päätteeksi pyhän 
Jaakobin kaupungista. Itse ostin Camino 
Portugués -paidan, johon oli merkitty reit-
timme. Viana do Castelo, Caminha, Ponte-
vedra, Padrón, Santiago - siinä joitain näke-
miämme paikkakuntia, joista jokainen jätti 
omat muistonsa.

Viana do Castelossa yövyimme karme-
liittojen ylläpitämässä alberguessa eli ma-
jatalossa ja vietimme iltaa slovakialaisryh-
män kanssa. Caminhassa yllätyimme, kun 
7-vuotias italialaistyttö oli taittanut päi-
vän etapin meitä nopeammin. Tosin hä-
nellä oli mukanaan isoisänsä, joka oli mm. 
vaeltanut jalkaisin Roomasta Jerusalemiin 
(3,5 kk) ja Mooseksen jalanjäljissä Egyptis-
tä Jordaniaan (mm. 3 vrk autiomaassa nä-
kemättä ketään,12 litraa vettä mukanaan).

Pontevedrassa Espanjan (tai Galician) 
puolella kävin luostarissa, jossa Jeesus ja 
Maria ilmestyivät Fátiman sisar Lucialle, 
Padrónissa söimme kuuluisia paikallisia 
paprikoita.

Portugalilainen tie on ranskalaista tietä 
paljon hiljaisempi. Portugalin puolella 
emme tainneet nähdä vaelluksen aikana 
yhtäkään vaeltajaa muutoin kuin maja-
taloissa. Espanjan puolella vaeltajia oli jo 
hieman enemmän, mutta sänkypaikoista 
ei tarvinnut juosta kilpaa kuten ranskalai-
sella tiellä. Jos jätetään laskuista yksi pitkä 
pätkä teollisuusalueella Galician alussa, 
portugalilainen tie on lumoavan luonnon-
kaunis. Erityisesti voin suositella Portuga-
lin puolella vaihtoehtoista rannikkoreittiä 
Caminho da Costa, joka mahdollistaa pu-
lahduksen valtameren aaltoihin. Rantahie-
kan hieronta tekee hyvää myös vaellukses-
ta kipeytyneille jalkapohjille.

Päivittäinen vaellusmatkamme oli 18-30 
km, aamulla noustiin klo 6:n tienoilla ja 
perillä oltiin joskus jo klo 13:n, joskus vas-
ta 19:n jälkeen. Klo 19-20.30:n tienoilla joka 
paikkakunnalla oli  iltamessu. Vaelluksem-
me aikana oli kaksi suurta juhlaa, Johan-
nes Kastajan sekä Pietarin ja Paavalin juh-

lapyhät, mutta emme päässeet näkemään 
niiden juhlallisia viettoja (Portossa juhan-
nusta vietetään niin, että mennään rannalle 
ja hakataan toisia leluvasaroilla päähän!). 
Juhlallisin messu, johon osallistuimme, oli 
pyhiinvaeltajien messu Santiagon kated-
raalissa (päivittäin klo 12), joka oli kaikin 

puolin erinomaisesti toteutettu. Kun jät-
timäinen botafumeiro-suitsutusastia lähti 
messun jälkeen liikkeelle, kamerat saivat 
käydä, mutta sitä ennen pidettiin tarkasti 
huolta messun pyhyyden rikkomattomuu-
desta.

Santiago oli omaa luokkaansa, mutta 

muuten Espanja ja Portugali muistuttivat 
minua siitä, kuinka hyvin katolinen kirk-
ko Suomessa voi. Meillä messut ovat täyn-
nä kaikenikäistä väkeä kaikista kansoista, 
kirkko on elinvoimainen ja liturgiaa viete-
tään kunnioittavasti. Etelä-Euroopan pe-
rinteisesti katolisissa maissa messut näyt-

Uskon vuoden pyhiinvaellus 
Santiago de Compostelaan

USKON VUOSI

Paluu hyveeseen
Peter Kreeft

Puhutteleva 
kirja, joka 
kannustaa 
ottamaan 
hyveet uudel-
leen käyttöön 
elämäs-
sämme. 231 
sivua, sid. 
16€.

katolinenkirjakauppa.net

Miksi palaan aina vain vaeltamaan? Pyhiinvaellus 
on huippujuttu, se on mahtava yhdistelmä lomaa, 

fyysistä ponnistusta, hengellistä uudistumista ja sosiaalista 
kanssakäymistä.

tävät usein olevan lähinnä isoäitejä varten, 
ja liturgia on välillä vähän mitä sattuu. Kui-
tenkin näytti siltä, että Uskon vuosi on otet-
tu todesta myös näissä maissa. Näin isoja 
julisteita kirkkojen ulkopuolella, joissa si-
teerattiin Paavalia ja kehotettiin löytämään 
uudelleen kristillinen identiteetti. Sitä näis-
sä maissa todella tarvitaan, ja sitä me kaik-
ki tarvitsemme uuden evankelioimisen to-
teuttamiseksi.

Olemme vaimoni kanssa erittäin kiitol-
lisia ja onnellisia tekemästämme pyhiin-
vaelluksesta. Taas löysimme uusia puolia 
toisistamme ja kannustimme toisemme 
vaikeuksienkin läpi maaliin. Uskon vuotta 
on vielä muutama kuukausi jäljellä. Vielä 
ehdit Uskon vuoden pyhiinvaellukselle!

Emil Anton

Pyhiinvaeltajan kertomus 
Ignatius de Loyola

Jesuiitta-
järjestön 
perustajan 
erikoinen 
elämäkerta, 
joka ”pyrkii 
olemaan 
todistusta 
Jumalan 
johdatuk-
sesta tiellä 

kristilliseen täydellisyyteen. 
Sid., 126 sivua, 10€. 

katolinenkirjakauppa.net



FIDES 812
Nuorille

Tapaaminen 
Jeesuksen kanssa

Kaikki yksitoista opetuslasta läh-
tivät Galileaan ja nousivat vuo-
relle, minne Jeesus oli käskenyt 

heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he 
kumarsivat häntä, joskin muutamat epäi-
livät.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui 
heille näin: “Minulle on annettu kaik-
ki valta taivaassa ja maan päällä.Men-
kää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opet-
takaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä 
minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja 
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät maailman loppuun asti.”
 
Kommentti

Jeesuksen viimeisenä hetkenä maan pääl-
lä yksitoista apostolia kokoontuu Jeesuk-
sen ympärille. Herran näkyvä läsnäolo 
on erittäin tärkeää heille. He iloitsevat 
siitä. Mutta samalla he tuntevat syvän 
surun sydämessään: kohta Jeesus lähtee. 

Se on ymmärrettävä tuntemus. Mel-
kein kolme vuotta Herran kanssa oli var-
masti unohtumaton kokemus. Monta 
tuntia rukoilemassa hänen kanssaan, 
syömässä ja kävelemässä, kärsimässä ja 
nauttimassa. Kuinka hyvä olikaan olla 
Jeesuksen seurassa! Nyt näyttää siltä, että 
kaikki tuo päättyy.

Mutta Herra kiinnittää uudestaan 
huomion hänelle annettuun valtaan. Sa-
malla vallalla hän käskee apostolinsa 
kastamaan ja opettamaan uuden liiton 
sanomaa. Jeesuksen ylösnousemuksen 
todistajina apostolit lähtevät julistamaan 
evankeliumia kaikkialle. Monet ihmiset 
saavat kasteen ja opetusta suoraan hei-
dän välityksellään. Jotkut tulivat sitten 
papeiksi, ja heidän kauttaan taas toiset 
saivat kasteen.

Mekin olemme saaneet kasteen apos-
tolien ja pappien uskollisuuden kautta. 
Kasteen ketju on kestänyt katkeamatta 
lähes kaksi tuhatta vuotta. Minustakin 
riippuu, että tuo ketju kestäisi edelleen. 

Meilläkin on suuri vastuu. Kaikki kan-
sat, kaikki ihmiset odottavat meidän an-
teliasta vastaustamme. Kirkko levittää 
Jeesuksen sanomaa, ja se on meidän vas-
tuullamme. Millä tavalla? Missä ikinä 
oletkin, kotona, koulussa, yliopistolla, 
työpaikalla, kadulla, urheilukentällä… 
aina joku tarvitsee sinun apuasi, neuvoa-
si, esimerkkiäsi, kehotustasi, rukoustasi, 
rakkauttasi. 

Taivaaseen päästyäsi tulet huomaa-
maan riemuiten, kuinka paljon ihmisiä 
on siellä nauttimassa Jumalasta sinun 
apostolaattisi kautta. Tämä on mahdol-
lista, koska Jeesus on meidän kanssam-
me joka päivä maailman loppuun asti. 
Kiitos Jeesus!

isä Raimo Goyarrola

Lähetyskäsky
(Matt. 28:16-20)

Pyhiinvaellus Hattulaan
Hattulan keskiaikaisessa Pyhän Ristin kirkossa vietetään lauantaina 14. syyskuuta 2013 
katolinen pyhän ristin kunnioittamisen ja kantamisen hartaus. Tänä vuonna pyhiinvael-
luksemme osuu juuri oikealle päivälle, sillä kirkko viettää pyhän ristin ylentämisen juh-
laa aina 14.9., koska juuri tuona päivänä keisari Konstantinuksen äiti, pyhä Helena, löysi 
Jeesuksen ristin Jerusalemista v. 324. Idän kirkko alkoi viettää tätä juhlaa 400-luvulla ja 
lännen kirkko 600-luvulla. 

Messu Pyhän Henrikin katedraalissa vietetään klo 9.00 ja bussi Hattulaan lähtee mes-
sun jälkeen kirkon edestä, mukaan voi tulla myös Pyhän Marian kirkon kulmalta bussin 
18 pysäkiltä.

Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.00. Pyhän ristin kunnioittamisen ja ristin kantamisen 
jälkeen Hattulan seurakunta tarjoaa meille kahvit. Takaisin Helsingissä ollaan klo 15 jäl-
keen.

Edestakainen matka maksaa 25 euroa. Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskuk-
seen p. 09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.koho@katolinen.fi

Pyhiinvaelluksen järjestävät 
Maallikkodominikaanit ja Academicum Catholicum

Changemaker on vapaaehtois- ja 
vaikuttamistoiminnan verkos-
to kehityskysymyksistä kiin-

nostuneille nuorille ja nuorille aikuisille. 
Se on perustettu vuonna 2004 ja se on osa 
kansainvälistä Changemaker-verkostoa. 
Changemaker sai alkunsa Norjassa vuon-
na 1992. Muualla maailmassa se toimii 
Suomen lisäksi myös Islannissa, Unkaris-
sa, Hollannissa, Keniassa ja Pakistanissa.

Changemaker toimii Kirkon Ulkomaa-
navun yhteydessä, joka on Suomen suurin 
kehitysyhteistyöjärjestö ja Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon kansainvälistä diako-
niaa harjoittava elin. Changemaker on elä-
mänkatsomuksellisesti avoin, kirkollisia 
rajoja ylittävä ja puoluepoliittisesti sitoutu-
maton toimijayhteisö. Verkostodemokratia 
ja päätöksenteon läpinäkyvyys ovat tärkei-
tä. Changemaker toimii myös ruotsin kie-
lellä.

Changemakerin työn perustana ovat Jee-
suksen kehotus lähimmäisenrakkauteen ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaa-
ilmallinen ihmisoikeuksien julistus. Toi-
minnan tavoite on globaali oikeudenmu-
kaisuus. Changemaker pyrkii puuttumaan 
köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta 
ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. 
Changemaker uskoo, että kansainvälinen 
diakonia on yksi kirkon perustehtävistä, ja 
siksi se pyrkii edistämään kestävää ja laa-
dukasta kehitysyhteistyötä. Changema-
ker itse ei kuitenkaan tee kehitysyhteistyö-
tä vaan keskittyy vaikuttamistoimintaan. 
Koska ongelmat ovat ihmisten aiheutta-
mia, Changemaker näkee, että ihmiset itse 
voivat muuttaa maailmaa omien toiminta-
tapojensa muutoksella. Changemaker tar-
joaakin konkreettisia keinoja rauhan, ih-
misoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin 
puolesta toimimiseen.

Changemaker pyrkii toiminnallaan vai-
kuttamaan suomalaisiin poliitikkoihin, 
jotta he kantaisivat vastuunsa niin koti-
maassa kuin Euroopan Unionissakin. Vai-
kuttamistoiminnan kohteena ovat myös 

yksittäiset ihmiset, yritykset ja kirkot, joi-
den tekemät päätökset vaikuttavat maa-
ilman tilaan. Vuonna 2013 Changemaker 
kampanjoi maakaappauksista ja maan-
hankinnan oikeutuksesta. Kaapparit ku-
riin! –kampanjassa kerätään nimiä vetoo-
mukseen, jossa vaaditaan, että Suomen 
valtion omistamien yritysten maanosto-
toiminnassa varmistetaan ihmisoikeuksien 
ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien 
toteutuminen. Teema on esillä myös Chan-
gemakerin kesäkiertueella ympäri Suomea 
erilaisissa tapahtumissa.

Changemakerin toiminnan ytimenä 
ovat vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. 
Toiminta on nuorista lähtevää ja heidän 
omaehtoisesti toteuttamaansa. Changema-
kerilla on 22 paikallisryhmää eri puolilla 
Suomea. Ne järjestävät itsenäisesti erilais-
ta toimintaa jäsenten kiinnostuksesta riip-
puen, kuten teemailtoja, lukupiirejä, tapah-
tumia ja tempauksia. Valtakunnallisella 
tasolla Changemaker järjestää monipuo-
lista koulutus- ja vaikuttamistoimintaa. 
Changemakerilla on kolme teemaryhmää, 
velka, ympäristö ja rauha. Niissä suunni-
tellaan ja toteutetaan valtakunnallisia vai-
kuttamistoiminnan kampanjoita ja tuo-
tetaan koulutusmateriaalia. Ryhmät ovat 
avoimia, ja niiden toimintaan voi osallistua 
kuka tahansa teemoista kiinnostunut.

Changemaker järjestää vapaaehtoisil-
leen kaksi koulutusviikonloppua vuo-
dessa, jotka ovat verkoston tärkeimmät 
vuosittaiset koulutustapahtumat. Niihin 
kokoonnutaan ympäri Suomea koulut-
tautumaan, toteuttamaan tempauksia ja 
valmistelemaan tulevia kampanjoita. Li-
säksi pidetään hauskaa ja voimaannutaan 
maailmanmuuttamiseen. Vaikuttamistoi-
minnassa huolellinen kouluttautuminen ja 
asiantuntevuus ovat keskeisessä asemassa.

Laura Tiitu 

Lisää tietoa Changemakerista: 
www.changemaker.fi

Changemaker - 
vaikuttamistoiminta

Hetkipalvelus / Laudes ja vesper 

Herran juhlapyhät, pyhien vietot 
ja kuolleiden palvelus

Laudes- ja vespersarjan viimeinen osa 
on vihdoin valmis. A5, 534 sivua, nid. 
Normaali hinta 16 €. 

katolinenkirjakauppa.net

Huom! Hiippakuntajuhlassa 10.8. tasarahalla 15 €.

UUTUUS!



13NUORILLE • LUKIJOILTA

Lukijoilta

Aika: 30.8.2013 klo 10.00–16.00
Paikka: Helsingin Diakonissalaitos, Opiston suuri auditorio, 
 Alppikatu 2, 00530 Helsinki
Kieli englanti
 
PROGRAM
10.00 Welcoming words 
10.10 A Historical View: Glimpses from the Middle Ages
  - Considering some incidents from the past that shed light on 
 the present  Jyrki Knuutila prof.
10.20 Drawing on Ignatian insights in Finland today:
 - What questions might be answered? Pekka Y Hiltunen
10.45 The Ignatian way of life at the beginning of the 21st century
 - “What it means to live in an Ignatian way” Hans Zollner SJ
 Response Theresa Jezl CPPS
12.00 Lunch 
13.00 Healing mental images – Ignatian spiritual tradition and modern   
 psychotherapy, case studies Hans Zollner SJ
 Response  Peppi Sievers

Discussion
14.30  Coffee break
15.00 Panel discussion in Finnish - Paneelikeskustelu suomeksi
 puheenjohtajana Raili Gothóni
15.50 Closure - Päätössanat

Nürnbergin sotarikosoi-
keudenkäynnit olivat 
sarja oikeudenkäyn-
tejä (1945-1949), joihin 
lukeutui myös ns. lää-

kärioikeudenkäynti (1946-1947). Lääkä-
rioikeudenkäynnin tarkoituksena oli do-
kumentoida, miten natsilääkärit olivat 
toimineet sodan aikana, ja saattaa heidän 
tuomiolle tekemistään rikoksista. 

Todistajina kuultiin mm. Werner 
Leibbrandia (1896–1974), joka oli psykiatri, 
neuropsykologi, historioitsija, muusikko ja 
näyttelijä. Hän pyrki selittämään, miten oli 
mahdollista, että Hippokrateen valan van-
noneet lääkärit olivat päätyneet eutanasi-
aan ja epäinhimillisiin ihmiskokeiluihin. 
Leibbrandin, Leo Alexanderin ja Andrew 
Ivyn todistukset Nürnbergin lääkärioikeu-
denkäynnissä ovat mielenkiintoista luetta-
vaa (NEJM 1997;337:1436-1440). 

1930-luvulla rotuideologian tulokse-
na laadittiin Saksassa joukko lakeja, jotka 
kuvaavat sen aikaista ideologiaa. Kehittyi 
myös joukko käytänteitä, jotka noudattivat 
rotuideologiaa. Natsilääkärit olivat jo huh-
tikuussa 1933 SS-miesten kanssa yhdessä 
julkisesti häpäisseet ja kiusanneet juuta-
laisia lääkärikollegojaan. Samana vuonna 
säädettiin laki, joka vähensi mielisairaaloi-

den resursseja, eli mielisai-
raille oli vähemmän henki-
lökuntaa ja ruokaa. Vuonna 
1935 sallittiin abortti epäil-
täessä perinnöllistä sairaut-
ta (Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses) 
ja vuonna 1939 Hitler ni-
mitti lääkäri Karl Brandtin 
(s. 1904, kuolemantuomio 
1948) johtamaan eutanasia-
ohjelmaa (jolle ei ollut lain-
säädännöllistä pohjaa). Oh-
jelman nimeksi tuli T4, sillä 
eutanasia-asiat hoidettiin 
Berliinistä käsin, osoitteessa 

Tiergarten 4 toimineessa toimistossa.
Vuodesta 1939 kaikki lapset 3 ikävuo-

teen saakka piti ilmoittaa lääninlääkärille, 
jos lapsella todettiin idiotia, vakava perin-
nöllinen sairaus, Downin syndrooma tai 
epämuodostumia. Lääninlääkäri toimitti 
raportin Tiergarten 4:ään. T4:ssä päätettiin 
mitä lapsille tehtiin. Aikaa myöten perus-
tettiin 37 lastentappolaitosta, joissa lapset 
otettiin hengiltä barbituraateilla ja mor-
fiinilla. Jos lääninlääkäri ei toimittanut lo-
makkeita T4:ään, hän sai potkut ja toinen 
tuli hänen tilalleen.

Hitler määräsi SS-Obergruppenführer 
Philippe Bouhlerin ja kollega Karl Brandt-
in toimittamaan ”armokuoleman” kaikille 
sellaisille aikuisille, jotka olivat henkises-
ti sairaita tai jotka olivat älyllisesti taantu-
neita (kehitysvammaisia). Kaikki hoitoko-
deissa olevat hoidokit, ja myöhemmin mm. 
Puolan ja Ukrainan valloituksen jälkeen 
e.m. kriteerit täyttäneet ihmiset, ilmoitet-
tiin T4:ään. Ilmoituslomakkeen täyttämi-
sestä lääkäri tai hoitaja sai 2 reichsmark-
kaa. Lomakkeiden perusteella arvioitiin 
tapettavat ihmiset, arvioinnin teki 42 lääkä-
riä. Tammikuun 1940 ja elokuun 1941 vä-
lisenä aikana tapettiin yli 70 000 potilasta 
näillä kriteereillä.

Eutanasiaohjelman lisäksi natsilääkärit 
tekivät ihmiskokeita. Niissä haluttiin sel-
vittää mm. miten kauan ihminen elää jää-
kylmässä vedessä (300 ihmistä kuoli näis-
sä kokeissa), malarialääkkeiden vaikutusta 
malariaan sairastetuilla ihmisillä (1000 ih-
mistä inokuloitiin), miten kauan ihminen 
elää juomalla merivettä (40), millainen on 
inokuloidun ihoinfektion luonnollinen 
kulku ja miten lihas- ja hermokudos rege-
neroituu standardikudosvamman jälkeen. 
Kokeiltiin myös millainen röntgensäteily-
altistus aiheuttaa hedelmättömyyden, ja 
ihmisiä inokuloituiin eri mikrobeilla tau-
din luonnollisen kulun seuraamiseksi (la-
vantauti, kolera, kurkkumätä).

Nämä historialliset tosiasiat ovat mo-
nelle tuttuja ja ne on kuvattu yksityiskoh-
taisesti mm. Nürnbergin sotarikostuo-
mioistuimen asiakirjoissa. Olin itse asiassa 
hämmästynyt, miten paljon seikkaperäistä 
tietoa eutanasiaohjelmasta, ihmiskokeiluis-
ta ja tuomioistuintapahtumista on saatava-
na verkossa. 

Lääkärioikeudenkäynnin 23 syytetys-
tä 20 oli lääkäreitä. Syytetyistä 7 (5 lääkä-
riä) sai kuolemantuomion. Tuomitut todet-
tiin syyllisiksi mm. seuraaviin rikoksiin: 
lääketieteelliset kokeilut ilman potilaan 
suostumusta, lääketieteelliset kokeilut so-
tavangeille ja lääketieteelliset kokeilut val-
loitetun alueen siviiliasukkaille. Kokeilut 
täyttivät mm. seuraavat rikoksen kriteerit: 
murha, julmuus, raakalaismaisuus, kidu-
tus, epäinhimillinen teko sekä sotavanki-
en ja siviiliväestön joukkomurhan suunnit-
telu ja toteuttaminen. Siviiliväestö koostui 
suurelta osin eri tavoin vajaatoimisista ih-
misistä, kuten vanhuksista, mielisairaista, 
vaikeasti sairaista ja eri tavoin kehitysvam-
maisista ihmisistä.

Nykyaikaiselle lääkärille on havahdut-
tavaa todeta, miten hyvin Nürnbergin so-
tarikostuomioistuimessa läpikäydyt asiat 
heijastuvat oman aikamme lääketieteellisiä 

tutkimuksia koskevaan lainasäädäntöön 
ja miten vähän todella uusia periaatteita 
lainsäädäntöön on tullut 70 vuoden aika-
na. Tämä on toki tuttua, mutta vasta kun 
lukee kokeiluissa mukana olleiden ja niistä 
hengissä selvinneiden keskitysleirivanki-
en todistukset alkuperäisinä, asia valkenee 
ja siihen havahtuu. Verkko on käytettävis-
sämme.

Ei koskaan enää. Emme saa unohtaa. 
Niin me haluamme sanoa ja ajatella. Nat-
sien eutanasiaohjelma oli kuitenkin joh-
donmukainen seuraus selkeästä ja joh-
donmukaisesta opista, eli opista tiettyjen 
rotujen ylemmyydestä ja heikommasta ih-
misaineksesta. Jossain välissä tuon aikais-
ten lääkärikollegojen ymmärrys ja oivallus, 
heidän sydämensä, kuitenkin sulkeutui, 
ja he toteuttivat ilmeisen ongelmattomas-
ti ideologian mukaiset teot, jotka tieten-
kin ovat nyt täysin käsittämättömiä, mutta 
eivät olleet sitä tuolloin. Niiden käsittämät-
tömyys ei kuitenkaan saa sumentaa sil-
miämme siltä, että tämä voi tapahtua uu-
delleen. - Lääkäri kai se nykyään kanyylin 
pistää kuolemaantuomitulle, joka teloite-
taan lääkkein.

Olisiko kristitty lääkäri toiminut toi-
sin 70 vuotta sitten? Toivon niin ja uskon 
niin.  Emme tiedä, ketkä kollegat ovat nat-
sitoiminnan ja natsien tekojen marttyyrejä, 
mutta varmasti heitäkin oli. 

Muun muassa juuri tämän vuoksi kun-
kin lääkärin on itse tiedostettava jatkuvas-
ti ja voimakkaasti, että heikointakin ih-
miselämää on puolustettava. Myös tänään 
tarvitaan jokaisen yksittäisen lääkärin kut-
sumusta ja vakaumusta: ihmiselämää on 
suojeltava ja puolustettava.

Robert Paul

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kristillisen Lää-
käriseuran jäsenlehdessä 1/2013.
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Vatikaanin II kirkolliskoko-
uksen (1962-1965) antro-
pologiaan eli käsitykseen 
ihmisen olemuksesta vai-
kuttivat seuraavat 1900-lu-

vun alkupuolen filosofiset suuntaukset: 
dialoginen filosofia, personalismi ja fe-
nomenologia. 

Dialoginen filosofia ja personalismi oli-
vat tärkeitä, koska ne olivat tuoneet filoso-
fiseen keskusteluun sellaisen käsitteistön, 
jolla voitiin ilmaista ihmishengen erityis-
piirteitä. Dialogisessa filosofiassa minä-si-
nä -kaava korvasi reduktionistisen subjek-
ti-objekti -kaavan (minä-se). Dialogisessa 
filosofiassa ihmisten välistä kohtaamista 
nostettiin uuteen arvoon ja liitettiin samal-
la rakkauteen ja kommunikointiin. 

Myös fenomenologiassa käsiteltiin ih-
misten keskinäiseen kohtaamiseen liittyviä 
asioita (empatia, rakkaus, kommunikoin-
ti). Fenomenologisen metodin tavoitteena 
oli tutkia asioiden olemusta. Se muistutti 
siten kristillistä ajattelua ja sitä voitiin käyt-
tää hyödyksi kristillisessä filosofiassa.

Seuraavia ajattelijoita pidetään kirkollis-
kokouksen antropologiaan vaikuttaneiden 
filosofien historiallisina edeltäjinä: Søren 
Kierkegaard († 1855) ja kardinaali John 
Henry Newman († 1891). On myös mainit-
tava seuraavat dialogisen filosofian edusta-
jat: Friedrich Ebner († 1931), Martin Buber 
(† 1965) ja Emmanuel Lévinas († 1995). 

Ebner otti käyttöön luomiseen viittaavan 
dikotomian „minä-sinä“ luonnehtimaan 
henkistä elämää. Ihmisen persoonallisuus 
syntyy, kehittyy ja pyrkii täyttymykseen 
keskustelussa lähimmäisen kanssa. 

Buber on dialogin filosofian tärkein 
edustaja, hänen tunnetuin teoksensa on Ich 
und Du (Minä ja sinä) (1923) . Buberin mu-
kaan ihminen on dialoginen olento, jonka 
kehitys tapahtuu dialogissa ihmisen, maa-
ilman ja Jumalan välillä. Buberin filosofian 
taustalla vaikuttivat maailmansotien väli-
sen Euroopan yhteiskunnalliset suuntauk-
set: keskiluokkainen individualismi ja sosi-
alistinen kollektivismi. Näitä hän käsitteli 
kirjassaan Was ist der Mensch? (Mitä on ih-
minen?) (1942), jossa hän pyrkii konstituoi-
maan ihmisen olemuksen tämän suhteiden 
moninaisuuden pohjalta. 

Lévinaksella taas toisen ihmisen kasvot 
ovat ihmistä konstituoiva dialoginen mo-
mentti. 

Useilla mainituilla 1900-luvun alussa 

vaikuttaneilla filosofeilla oli 
yhteyksiä Edmund Husser-
lin († 1938) alulle panemaan 
fenomenologiseen liikkee-
seen. Husserlin Göttingenis-
sä toimineeseen fenomeno-
logipiiriin kuuluivat Adolf 
Reinach († 1917), aviopuoli-
sot Theodor Conrad ja Hed-
wig Martius († 1966), Edith 
Stein († 1942) sekä ranska-
lainen Alexander Koyré († 
1964). Husserlin siirryttyä 
Freiburg im Breisgauhun fe-
nomenologeihin liittyi myös 
puolalainen Roman Ingar-

den († 1970), josta oli tuleva merkittävä esi-
kuva Karol Wojtylalle, tulevalle paavi Jo-
hannes Paavali II:lle. 

On vielä mainittava Max Scheler († 
1928), jolla oli yhteyksiä edellä mainittuun 
Göttingenin piiriin. Hän pyrki sovelta-
maan fenomenologista metodia etiikkaan. 
Hänen pääteoksensa Der Formalismus in 
der Ethik und die materiale Wertethik on 
modernin etiikan perusteoksia. Karol Wo-
jtyla kirjoitti filosofisen väitöskirjansa Max 
Schelerin etiikasta. Siinä hän otti katolises-
ta näkökulmasta kriittisesti kantaa Schele-
rin näkemyksiin. 

Scheler tutki myös ihmisten välisiä suh-
teita ja filosofista antropologiaa. Schele-
rin ajatus, että persoona konkretisoituu ja 
manifestoituu jokaisessa aktissa eli teossa, 
koska persoona on ymmärrettävissä koko-
naisuutena, vaikutti Karol Wojtylan ajatte-
luun. Schelerin oppilas Dietrich von Hil-
debrand († 1977) toi moraalifilosofiseen 
keskusteluun kunnioittamisen käsitteen. 
Hildebrand piti kunnioittamista moraali-
sena perusaktina.  

Vatikaanin II kirkolliskokouksen pas-
toraalikonstituution Gaudium et spes 
(Kirkko nykymaailmassa) antropologiaan 
vaikuttivat erityisesti ranskalaisen perso-
nalismin edustajat Gabriel Marcel († 1973), 
Jacques Maritain († 1973), Emmanuel 
Mounier († 1950) ja Maurice Nédoncelle († 
1976), jotka kaikki olivat saaneet vaikuttei-
ta Henri Bergsonilta († 1941). 

Bergson on merkittävä sen takia, että 
hän kehitti vaihtoehdon Ranskassa vallalla 
olevalle positivistiselle suuntaukselle, joka 
suhtautui skeptisesti ja kielteisesti hengen 
realiteetteihin. 

Marcelin filosofia oli vaihtoehto sekä 
porvarillis-liberaalille että myös sosialisti-
selle maailmankuvalle, jossa omistamisella 
on keskeinen sija. 

Maurice Nédoncelle taas tutki sitä, millä 
tavoin minä-sinä-suhde konstituoi ja rikas-
tuttaa persoonallisuutta. Yhteenkuuluvuu-
den tunne eli ystävyyden ja rakkauden ko-
kemus kehittää minää. Nédoncelle kuten 
myös Buber olivat sitä mieltä, että Jumala 
on koettavissa jokaisessa ihmisten välises-
sä suhteessa.

Jacques Maritain loi uudentyyppisen 
kristillisen yhteiskunnan teorian artikke-
lissaan Humanisme intégral (1936), jolla oli 
suuri vaikutus katoliseen ajatteluun ennen 

toista maailmansotaa ja sen jälkeenkin. 
Maritain peräänkuulutti yhteiskuntaa, joka 
ei olisi yksilöiden summa, vaan persoonien 
muodostama yhteisö. Tämän yhteiskun-
nan tavoitteena olisi kaikkien kansalaisten 
kehittyminen persooniksi. 

Maritainin vaikutus näkyy erityisen 
hyvin pastoraalikonstituution Gaudium et 
spes toisessa osassa, joka käsittelee yhteis-
kunnallisia kysymyksiä.  

Pastoraalikonstituution toisessa osassa 
tuntuu myös esseisti ja idealisti Emmanuel 
Mounier’n vaikutus. Mounier ajatteli hen-
gellä olevan ylivalta materian yli ja olemi-
sella ylivalta omistamisen yli.

Heidi Tuorila-Kahanpää

Lähde: Juan Luis Lorda, Antropología cristia-
na. Del concilio Vaticano II a Juan Pablo II. 3ª 
Edición. Ediciones Palabra S.A., Madrid 1996. 
1. luku (Heidi Tuorila-Kahanpään lyhentämä) 
 

Pastoraalikonstituution ”Kirkosta nykymaail-
massa” eli Gaudium et spes toisen osan sisältö 
luvuittain: 1. Avioliiton ja perheen arvo; 2. Kult-
tuurin oikea kehittäminen; 3. Taloudellis-yhteis-
kunnallinen elämä; 4. Poliittisen yhteisön elä-
mä; 5. Rauha ja kaikkien kansojen yhteys.

Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
antropologian filosofisesta taustasta
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the Cosmos

Helsinki, September 2–4, 2013
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pyhän Ristin Johanneksen teosten tulkin-
taan.
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Vi lever i en tid av osäkerhet och oro. 
Många länders underrättelseväsen föl-
jer med nästan allt vi gör via spionpro-
gram på bl.a. internet, Facebook, Twit-
ter och LinkedIn. Microsoft, Apple, 
Yahoo och många andra ”servers” ger 
all sin insamlade information till Fören-
ta Staternas National Security Agency, 
NSA. Det verkar som om det inte läng-
re skulle finnas några personliga- eller 
bankhemligheter och privat liv. Den to-
talitära kontrollerande staten som Or-
well förutsåg i sitt verk ”1984” har blivit 
dagens verklighet.

Det är kanske i alla fall inte spe-
ciellt meningsfullt att dela med 
sig alla ens personliga tankar 

på det globala nätet – WWW eller World 
Wide Web. Kanske vi i stället borde söka 
oss tillbaka till det privata och verkli-
gen viktiga eller vår personliga relation 
till Gud. Denna relation är också tran-
sparent, men på en annan nivå. Vi öp-
pnar oss inte för hela världen utan för 
vår Skapare som håller våra hemligheter 
och som vi kan lita på. Bönen är givet-
vis det naturliga sättet att hålla kontakt 
med Gud. En stilla bön eller en formali-
serad bön såsom ”Fader Vår” är bra sätt 
att be och meditera. Många kristna mys-
tiker sökte Gud genom meditation och 
upplevde en mycket nära gemenskap 
med honom bl.a. Mäster Eckhart, Jan van 
Ruysbroeck, Teresa av Avila och Johan-
nes av Korset i väst. I öst har många mys-
tiker, heliga och författare av Filokalian 
haft liknande mystiska upplevelser.

Vad är då en mystisk upplevelse? Den 
har fyra klara kännetecken. För det första 
är det en upplevelse av enhet och för det 
andra utom tid och rum. Det är allom-
fattande varken objektiv eller subjektiv. 
Den är trans-subjektiv. Mystiska upplevel-
ser är även till sin natur känslobestämda. 
De är fulla av salighet och absolut bjudan-
de makt.  Slutligen är de outsägbara.

Resultatet är en känsla av djup ro och 
koncentration som stärker våra möjlighe-
ter till mera neutral och saklig bedömning 
och lösning av problem.

Den tyska jesuiten, prästen och missio-
nären Aiun-Ken Makasi Enomiya-Lasalle, 
även kallad Hugo Lasalle (1898-1970), ana-
lyserade den belgiska mystikern och mun-
kprästen i augustinerorden, den ärevördi-
ga Jan van Ruysbroecks (1294-1381) mystik 
och filosofi. Enligt van Ruysbroeck är en 
äkta mystisk erfarenhet möjlig. Denna er-
farenhet är dock helt beroende av Guds 
nåd. Hur upplever man denna situation. 
Van Ruysbroeck ger följande anvisningar: 
”Den som älskar Gud innerligt äger Gud i 
en åtnjutande vila skall vara sig själv hän-
given i verksam kärlek, och leva hela sitt liv 
i dygder i enlighet med rättfärdigheten. En 
sådan innerlig människa når genom dessa 
tre egenskaper och genom Guds hemliga 
uppenbarelse fram till ett kontemplativt 
liv.”

Van Ruysbroeck varnar den syndige 
då han säger: “Men söker man hänge sig 

åt den (söka Gud) utan att utöva dygdens 
verk, hemfaller människan åt andligt hög-
mod och självbelåtenhet, varifrån man en-
dast sällan tillfrisknar.”

Mystikern framhäver kärlekens betydel-
se och konstaterar att man skall i kärlek up-
poffra sig till Gud och ge av sig själv i allt 
man utför. Endast på detta sätt kan man 
möta Gud på ett indirekt sätt.

Lasalle konstaterar att mystikern även 
ofta under processen upplever det dju-
paste mörker, glömska av sig själv, käns-
la av fullkomlig enhet - man ser sig själv 
som samma ljus, genom vilken man ser. Är 
detta att vara i kontakt med Gud? Enligt 
van Ruysbroeck är svaret ett entydigt ja, 
och beskriver fyra kännetecken som iden-
tifierar upplevelsen:

• Man förnimmer Gud genom 
 hans nåd.
• Man känner att man lever i Gud.
• Man känner att man är ett med 
 Gud och
• Man har en outsläcklig längtan   
 till baka till Gud, d.v.s. när  
 människan från enheten med Gud  
 vänder tillbaka till sig själv.

Prästen och karmelitmunken Wilfrid Sti-
nissen (1927 - ), bosatt i Sverige, har skri-
vit mycket om kristen mystik bl.a. om 
Jesusbönen och biktens sakrament. Han 
behandlar Teresa av Avilas (1515-1582) 
mystik. Kyrkoläraren, den heliga Tere-
sa av Avila hör till de s.k. aktiva mysti-
kerna i motsats till t.ex. kyrkoläraren, he-
lige Johannes av Korset (1542-1591) och 
kyrkoläraren, heliga Teresa av Lisieux, 
även kallad heliga Teresa av Jesusbarnet 
(1873-1897).

Teresa av Avila beskriver mystikerns 
andliga utveckling i sina verk ”Den inre 
borgen” och ”Fullkomlighetens väg”. I 
det första verket beskriver hon den mys-
tiska utvecklingen, som hon jämför med 
en borg med många rum eller våningar. 
Genom bönen kan man träda in i denna 
mystikens borg. Denna första våning är ett 
tillstånd av relativ inre frid. Man kan med 
lugnt samvete ägna sig åt alldagen och li-
vets små njutningar. I den andra våningen 
blir denna relativa frid störd. Man upple-
ver Guds nåd, men kan inte bejaka den. 
Man är endast stum inför den. Detta är de 
flesta troendes dagliga tillstånd. Man vet 
att man borde gå vidare i tron, men man är 
inte tillräckligt stark för att göra det. Detta 
leder till inre sorg och nöd. Denna situation 
kallas för ett tillstånd av ”helig oro”.  Det 
är nu som man måste fatta beslut vilken 
väg man vill vandra. Om man går in i tred-
je våningen fattar man beslutet att gå in på 
den smala vägen som leder till livet. Man 
är fast besluten att aldrig mer förolämpa 
Gud. Man använder sin tid nyttigt och för 
inre bön. Dock lever man inte i ett tillstånd 
av mystik. Ens bön är aktiv, regelbunden, 
har ord och meningar. Man kommunicerar 
med Gud.

Den fjärde våningen är tröskeln till mys-
tiken och dess helgedom. Här når man en 

bön, som man inte längre kan be på eget 
initiativ, utan som Gud skänker den han 
vill. Denna bön kallas även ”vilans bön”.  
Man upplever djup frid och lugn t.o.m. 
njutning. Följden är delvis den samma 
som den Heliga Andens gåvor - man är 
mild mot andra människor, man fördömer 
ingen och man blir barmhärtig. Men man 
är dock fortfarande splittrad, tveksam och 
osäker.

I den femte våningen upphör denna 
splittring. Man upplever ”föreningens 
bön”. Man är utanför sig själv, men helt 
sig själv. Stinissen citerar kyrkoläraren, he-
lige Augustinus (354-430) och konstaterar 
”Gud är mig närmare än vad jag själv är” 
d.v.s. om man helt ger sig åt Gud, finner 
man sig själv. Man förlorar så att säga sin 
vilja, sitt förstånd, sitt minne och sin föres-
tällningsförmåga. Man är helt uppsugen 
och förlamad av Gud.

Då man är i den sjätte våningen kallad 
”den andliga förmälningen” går man in i 
ett helt nytt andligt tillstånd. Alla ens själs-
förmögenheter blir totalt fria, själens dju-
paste kärna blir förvandlad av Gud och fö-
reningen med honom blir varaktig.  

”I den sjunde våningen är anden defini-
tivt förenad med Gud - utan av någon som 
helst inblandning av det materiella. Själens 
förmögenheter kan däremot utöva sin nor-
mala aktivitet. Föreningen med Gud ver-
kar alltså inte längre störande och hindran-
de i det dagliga livet: tvärtom, det faktum 
att man här har kommit i den fullständiga 
harmonin, vartill man är skapad, medför 
att man mycket lättare och effektivare kan 
sköta sina göromål. Så förstår man att de 
stora mystikerna oftast också har utveck-
lat en otrolig aktivitet”, förklarar Stinissen.

Som exempel kan man nämna den he-
liga Birgitta (1303-1373), helige Franciskus 
(1181-1226), heliga Teresa av Avila själv 
och många andra. Det verkar som om man 
genom en närhet till Gud får 
bråttom att utföra hans verk. 
Teresa av Avila skriver: ”Vi kan 
verkligen vara tillfredsställda 
att vi använt vår tid väl”. Detta 
borde vara målsättningen i vårt 
dagliga och religiösa liv.

Teresa av Avila ger ett gott 
råd hur man skall be: ”Att hålla 
inre bön är som att umgås med 
en vän, som vi vet älskar oss 
och som vi därför ofta träffar 
för att ensamma och förtroligt 
tala med.”

Johannes av Korset hör till 
världslitteraturens största ly-
riska diktare. Det är i hans lyrik 
och i hur han levde sitt liv som 
vi delvis finner hans mystik. Jo-
hannes av Korset avskydde pa-
ramystiska företeelser såsom 
visioner, extaser och stigmata. 
Orsaken var att det väsentliga 
i ett kristet liv skyms undan. 
Hans lära om askes och frigörel-
se kan förklaras på följande sätt:

”Målet är Guds ära och här-
lighet d.v.s. kärlekens renhet; 

vägen till den fullständiga försakelsen av 
allt som inte är Gud. ’Nada, nada, nada’ 
för att komma till ’todo’. Sedan jag inte mer 
begär något, blir allt mig givet utan att jag 
begär det; sedan jag inte mer söker något, 
äger jag allt utan att söka det.”

Johannes av Korset konstaterar att ”på 
denna andliga väg måste man alltid van-
dra vidare, om man vill nå målet. Detta be-
tyder att vi alltid måste tillbakavisa våra 
begär och aldrig någonsin tillfredsställa 
dem.” För att uppnå målet måste man gå 
igenom ”själens dunkla natt”. Det första 
tecknet är att man inte finner någon gläd-
je eller tillfredsställelse vare sig i Gud eller 
i det skapade. Det andra tecknet är att man 
plågas av ängslan därför att man tycker sig 
gå bakåt och det tredje tecknet är att man 
inte längre kan meditera. Den troende är 
nu redo för den mera kontemplativa bönen 
d.v.s. bönen utan en mångfald av begrepp, 
bilder, känslor och ord.

”Då kan det hända att där man i absolut 
överlåtelse ger sig till Gud, helt likgiltig, ett 
stort lugn kommer över en, en djup frid. 
Man har återfunnit Gud, bortom alla käns-
lor, på ett mycket djupare och framför allt 
mera varaktigt sätt.”

I en tid då det privata i vårt liv delvis tas 
ifrån oss kan det vara nyttigt att på nytt gå 
in i sig själv. Processen som leder till kon-
templation och mystik kan för många vara 
ett sätt att dela med sig av sina inre tankar, 
i förtroende, till en vän som inte bedrar och 
har alternativa målsättningar.

Jan-Peter Paul

Källa: Hof, H. och Stinissen, W. (1972) Medi-
tation och mystik. Verbum, Karlskrona, Sve-
rige

På svenska

ARTIKKELEITA • PÅ SVENSKA

Förtroliga samtal med en vän

Johannes av Korsets medel för att lugna lidelserna 

”Du skall inte söka de bästa av de jordiska tingen, utan 
de enklaste. Önska för Kristi skull att få gå in i den totala 
utblottningen, i fullkomlig frigjordhet och absolut fattig-
dom i fråga om allt som finns av denna världen.

Se till att din håg alltid är vänd:

Inte till det som är lättare, utan till det som är svårare.

Inte till det som är behagligare, utan till det som är 
obehagligare.

Inte till det som är trösterikare, utan till det som är 
tröstberövande.

Inte till det vilsammare, utan till det som är arbetsam-
mare.

Inte till det som är mera, utan till det som är mindre.

Inte till det som är högre och mera värderat, utan till det 
som är lägre och oansenligare.

Inte till att vilja någonting, utan till att ingenting vilja.”
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Enhancing family life

In English

Bringing up children has never 
been an easy task, as an old pro-
verb says: “the whole village is 

needed to bring up a child”. However, 
I have a feeling, that our ancestors were 
favored with this respect, as children, 
very often, were growing up in multi-
generational families, where they were 
receiving their manners from numerous 
sources within a family and neighbors. 
Spouses had easier task as well, as they 
had they parents and relatives around 
and they could seek their help when nee-
ded. In case of a conflict between a pa-
rent and a kid, the latter could seek for 
mediation from its grandparents, relying 
on their lifelong experience. The siblings 
and relatives also played a vital role in 
developing the interpersonal skills. So, 
the whole village was involved, indeed.

Nowadays, the things are different. 
The relations between generations seem 
to get loose, young people are migrat-
ing, very often far away from their nests 
and they are settling new spaces, estab-
lishing their homes in grounds, which, 
family wise, are empty. This makes diffi-
cult for the wisdom of earlier generations 
to pass to a new generation. Young par-
ents are left alone with the most impor-
tant part of their life – being successful 
in marriage and family. Being young par-
ents in a new environment costs a lot of 
effort to make your family life successful. 
To make the efforts manageable, a struc-
tured approach is needed. Parents need 
a tool to reach their families greatest po-
tential.

The International Federation for Fami-
ly Development (IFFD) provides such a 
tool, in a form of set of parenting cour-
ses. The main objective is to provide so-
lid support and effective aid for men and 
women in their roles as parents. Family 
Enrichment activity began in the mid-
sixties with the development of support 
programs for parents based on the case 
method: a useful way of promoting dia-
logue about real situations which avoids 
imposing our own ideas or dismissing 
other people’s. IFFD has General Consul-
tative Status with the UN Economic and 
Social Council (ECOSOC). After more 
than 30 years experience of carrying out 
these courses, the International Federati-
on for Family Development was founded 
in Orlando (Florida), as a union of non-
denominational, non-profit, independent 
and private Family Enrichment Centers. 
The headquarters is in Spain, which is 
where the first courses started.

In 2011 the IFFD arrived to Finland 
with a course called First Steps. It gath-

ered 10 couples originated from various 
countries (Finland, Sweden, Canada, the 
USA, Brazil, Poland). It has been very in-
formative and interesting event for all the 
participants. In the following year 2012 
new course was organized, and new cou-
ples joined.

IFFD courses are designed to suit the 
different stages of child development. 
All courses are structured on the partic-
ipant-based case study method and use 
cases involving real situations. Cases are 
first analyzed by small teams formed by 
few couples, and then discussed in larger 
groups at general sessions moderated by 
experts in Family Development.

The main aims of the courses are:
• Strengthening the relations between  
 husband and wife by involving  
 them in conversation about educa- 
 tion of their children and about their 
 marriage.
• Helping spouses and children devel- 
 oping fully their human potential.
• Exchanging experiences with anoth- 
 er parents, who face similar 
 challenges.

The courses help parents in:
• Separate facts from opinions about  
 the Family life, by promoting objec- 
 tive thinking.
• Distinguishing between relevant and  
 minor issues.
• Making decisions based on reliable  
 information.
• Thinking about parenting in a long- 
 term perspective.

Parents have always been the primary 
educators of their children. They need to 
take their parenting job seriously, and, 
like professionals, incorporate study and 
constant effort into their family life. Li-
ving for their children and for each other 
in mutual affection and selflessness is it-
self professionalism proper to parenting. 
I believe that IFFD with its tool can help 
everyone to become professional in the 
field of parenting.

Noticing growing interest, IFFD will 
continue in Finland in the coming years 
2013/2014, with a course First Steps, 
which is suitable for parents of kids be-
tween zero and three years old. More in-
formation about IFFD in Finland can be 
found in the Internet – iffd.fi, or by con-
tacting us via e-mail: jakub.montewka@
gmail.com.

Jakub Montewka

In autumn 2013, the course 
schedule is as follows:
Case N° 1       Introduction To The Program                      Saturday, September 7 2013
Case N° 2       Key Aspects Of Child Development           Saturday, September 28 2013
Case N° 3       The Family Environment                             Saturday, November 9 2013
Case N° 4       Heredity And Temperament                        Saturday, December 7 2013
Case N° 5       Communication With my child                       Saturday, February 1 2014
Case N° 6       Siblings                                                                Saturday, March 1 2014
Case N° 7       The Role Of Play In The Life Of A Child       Saturday, April 5 2014
Case N° 8       Will And Discipline                                           Saturday, May 3 2014

All meetings start at 15:00 pm and end at 16:45 pm. Location of the meeting: Tavasttähti 
student residence: Tavasttjernankatu 11, 00250 Helsinki. Registration fee for the course 
is 150 Euro.

JOHDANTOKURSSI 
2013-2014 HELSINGISSÄ

Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen johdantokurssi alkaa maanantaina 
9.9.2013 klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin 
aukio 1). Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan 
katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen kirk-
koon. Kaikille avoin kurssi päättyy toukokuussa. Kurssi on ilmainen eikä sille tar-
vitse ilmoittautua. Kurssi-iltoja on yleensä joka toinen maanantai alla olevan aika-
taulun mukaisesti.

Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta. Katekis-
mus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että Katolisessa kirjakau-
passa. Lisätietoja pappiloista (Henrik 09-637853 tai Maria 09-2411633).

USKONTUNNUSTUS
09.09.2013  Johdanto kurssiin ja Pyhä Kolminaisuus (isä Raimo Goyarrola)
23.09.2013  Jeesus Kristus (isä Manuel Prado)
07.10.2013 Kirkko (isä Robert Galla SCJ)
14.10.2013 Raamattu, traditio ja opetusvirka (piispa Teemu Sippo SCJ)

KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
04.11.2013 Kaste (isä Matthew Azzopardi)
18.11.2013  Vahvistuksen sakramentti (isä Rafal Czernia SCJ)
02.12.2013  Eukaristia (isä Marco Pasinato)
16.12.2013 Rippi ja sairaiden voitelu (isä Ryszard Mis SCJ)
13.01.2014  Avioliitto (isä Manuel Prado)
27.01.2014 Pappeus (isä Ryszard Mis SCJ)

ELÄMÄ KRISTUKSESSA
10.02.2014  Käskyt I (Javier Salazar)
24.02.2014  Käskyt II (isä Marco Pasinato)

RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
10.03.2014  Kirkkovuosi ja hetkipalvelus  (isä Dung Dang)
24.03.2014  Rukouksista ja hartauksista (Marjatta Jaanu-Schröder)
07.04.2014  Neitsyt Maria ja pyhät (isä Frans Voss)
28.04.2014 Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)

LOPUKSI
12.05.2014  Harjoitus 
13.-27.05.  Rippi (järjestetään jonkun papin kanssa)

KIRKKOONOTTO: lauantaina 28.05.2014 klo 18.00

Katolisia radiohartauksia. 
Yle Radio 1 Tiistaina 27.8. 
iltahartaus: Marjatta Jaanu-Schröder

Karmeliittamaallikot järjestävät vuonna 2013-2014 opinto-
piirin, jossa luetaan pyhän Jeesuksen Teresan pääteosta SISÄINEN 
LINNA.  Kokoonnumme kerran kuussa sunnuntaisin Studium Cat-
holicumiin, Ritarik. 3. Ohjelma syyskuun Fides-lehdessä. • Ennak-
koilmoittautuminen ja kyselyt: Heidi Tuorila-Kahanpää, puh.  050-
3410248 tai kahanpaa@ulc.jyu.fi.
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Ilmoitukset

Retretti suomeksi 
ja englanniksi 

Stella Mariksessa 

Bilingual Retreat 
at Stella Maris

Retretti suomeksi ja englanniksi Stella 
Mariksessa 6.-8. syyskuuta isä Robert 
Gallan johdolla, järjestäjänä Marian le-
gioona. Hinta 40 eur, omat lakanat ja 
pyyhkeet. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Annelle 040-9370227.

Bilingual Retreat at Stella Maris by the 
Legion of Mary 6.-8.9., spiritual direc-
tor is Fr. Robert Galla. Price 40 eur (with 
own bedding). 

Call Anne 040-937 0227 
for inquiries and registration.

HELSINGIN SEURAKUNTIEN 
SENIORIT!

TERESA RY KUTSUU TEIDÄT 
LAUANTAINA 31.8. 

VIERAIKSEEN

Teresa ry kutsuu Pyhän Henrikin kated-
raaliseurakunnan ja Pyhän Marian seu-
rakunnan seniorit Pyhän Marian kirkolle 
viettämään virkistävän lauantaipäivän, 
nauttimaan mukavasta yhdessäolos-
ta, muistelemaan menneitä, suunnitte-
lemaan tulevaa ja nauttimaan nykyhet-
kestä.

SENIORIPÄIVÄN OHJELMA 31.8.
11.00         messu Pyhän Marian kirkossa
12.30        lounas
Marjatta Jaanu-Schröder kertoo kirjas-
taan Ruusuja Neitsyt Marialle
15.00        kahvi

Ilmoittautuminen senioripäivään 23.8. 
mennessä Kirsi Muradjanille puh. 044 
5957222.
Ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot:
• osallistujan nimi ja puhelinnumero
• tieto mahdollisesta erikoisruokavalios-
ta tai ruoka-aineallergiasta

OLET SYDÄMELLISESTI 
TERVETULLUT!
Teresa ry

Prayer for Healing Service  
with Robert Canton  from California, 
USA,  in St. Mary’s church on Friday 

and Saturday 20th and 21st September. 
Programme in next Fides.

Contact: Lina Joannou-Jyränki. 
Tel: 0443140847 
www.robertcantonministries.org

Rukous parantumisen 
puolesta 

-tilaisuus, palvelijana Robert Canton Ka-
liforniasta, USA:sta. Tilaisuus järjeste-
tään Pyhän Marian kirkossa perjantaina 
ja lauantaina 20.-21.9.2013. Tarkempi oh-
jelma ilmoitetaan seuraavassa Fidekses-
sä.

Yhteyshenkilö ja lisätiedot: 
Lina Joannou-Jyränki
Puh: 0443140847 

Äiti Teresan peittopiiri

kokoontuu Stella Mariksessa kerran 
kuukaudessa 3. keskiviikkona klo 14-16.

 Tervetuloa! 

Birgittalaisoblaattien 
retretti

Birgittalaisoblaattien retretti pidetään 
Birgittalaisluostarissa 1.11. - 3.11. alka-
en perjantaina klo 18 ja päättyen lounaa-
seen sunnuntaina. Retretin johtaa piispa 
Teemu Sippo SCJ. Retrettimaksu, joka si-
sältää yöpymiset ja ruoat, on 90 €. Ilmoit-
tautuminen birgittalaissisarille, birgit-
ta.turku@kolumbus.fi tai puhelimitse 02 
2501910. 

Retretti ei ole tarkoitettu pelkästään ob-
laateille, vaan kaikki ovat tervetulleita!

Första kommunionsundervisning 
på svenska hösten 

2013 och våren 2014
De svenskspråkiga barn i Helsingforsförsamlingar-
na som är i åldern att gå till första kommunion år 
2014 ska delta i undervisning som ordnas i S:t Hen-
riks katedralförsamling i samband med de svenska 
mässorna. Lärare är Sara Torvalds.

Den 20 oktober, alltså den tredje söndagen i ok-
tober, inleds undervisningen i S:t Henriks försam-
lingssal kl. 11.30. Sara och eleverna deltar tillsam-
mans i den svenska mässan kl. 12.30 och fortsätter 
därefter undervisningen till kl. 14.30.

De följande undervisningsgångerna är tredje sön-
dagen i november, december, januari och mars, 
alltså 17 november, 15 december, 19 januari och 
16 mars. Observera att det inte är undervisning i 
februari, då är det sportlov, och inte heller i april, 
eftersom den tredje söndagen i april sammanfaller 
med påskdagen! Förstakommunionsmässan firas 
den tredje söndagen i maj.

Förstakommunionsundervisning 
klo 11.30−14.30: 20.10, 17.11, 15.12, 19.1 och 16.3. 

Informationen finns också på webben på 
http://henrikkatolinenfi.weebly.com/sakramentsundervisning.html 
och på www.sarax.com/1kommunion. Vi finns också på Facebook, sök 
på ”Sakramentsundervisning i Helsingfors”.

Om ni har frågor går det bra att ta kontakt med Sara Torvalds (050-5424632 eller sara.
torvalds@sarax.com eller www.facebook.com/sara.torvalds) eller rycka henne i armen i 
samband med en mässa.

Nuorten retretti 
(18-30v)

Stella Mariksessa
25.-27.10.2013. Retretti alkaa perjan-
taina klo 18.00 ja ja päättyy sunnun-
taina klo 15.30 piispanmessuun. 

Hinta 20 EUR.
Ilm. 040-9370227.

Oletko vastatullut tai uusi katolilainen? 
Tule mukaan kirkon toimintaan!

Welcoming Team on Helsingin katolisen hiippakunnan vapaaehtoisten jäsenten ryhmä, 
joka haluaa auttaa uusia katolilaisia kotiutumaan kirkkoonsa.

On hyvin tärkeää, että uudet seurakuntalaiset tuntevat olevansa tervetulleita kirkkoomme. 
Uudet jäsenet ovat suomalaisia sekä monista maista tulijoita erilaisine taustoineen ja kulttuu-
reineen.
Nykyisten ryhmän jäsenten kokemukseen perustuen pyrkimyksenämme on löytää paras 
mahdollinen tapa toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi. Näin tulija todella kotiutuu kirkkoom-
me ja löytää itselleen sopivan tavan olla aktiivisti mukana seurakunnassa. Ryhmä toimii yh-
teistyössä seurakunnan papiston kanssa.
Ryhmän kokoontumispaikkana on Studium Catholicum Helsingissä. Siellä järjestämme kuu-
kausittain uusien jäsenten tapaamisen. Tarkoituksena on, että joka toinen sunnuntai Studiu-
missa olisi tapaaminen, johon kaikki katolilaiset ovat tervetulleita. Ohjelmassa on keskuste-
lua, ruokaa, musiikkia/tanssia/laulua sekä joka kerta jonkin maan katolilaisuuden esittelyä. 
Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä 14. huhtikuuta esiteltiin Katolista kirkkoa Filippiineillä. 
Alla ovat seuraavien tapaamisten päivämäärät ja kellonaika on aina sama, klo 13-15: 

• 8.9. Katolinen kirkko Yhdistyineissä arabiemiirikunnissa
• 13.10. Katolinen kirkko Nigeriassa
• 10.11. Katolinen kirkko Puolassa
• 8.12. Katolinen kirkko Suomessa

Lisätietoja antaa Lucia Indren, +358 40 414 5861 tai lucia.indren@studium.fi
Studium Catholicum, Ritarikatu 3 B A 4, Helsinki 00170. www.studium.fi

WELCOMING TEAM

Tervetuloa kirkkoon

REQUIEM
Isä Jan Koolenin SCJ kuoleman 10-vuo-
tispäivän johdosta perjantaina 6.9 klo 
18.00 Pyhän Henrikin katedraalissa piis-
pa Teemu Sipon SCJ johdolla.

Messun jälkeen kahvitarjoilu seurakun-
tasalissa. Tervetuloa!
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
missa latina, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä 
messuja, perhemessu tai gregoriaaninen messu, 
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 
7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 
adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhtei-
sön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuk-
sen mukaan.

• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.45 Mass in Latin, 11.00 High Mass in Finnish, 
12.30 Mass in other languages, family Mass or Gre-
gorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., 
Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 
Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Ado-
ration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechu-
menal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by ap-
pointment. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

10.8. la hiippakuntajuhla (bussin lähtö Lohjal-
le klo 9.00, juhlallinen messu Lohjan kirkos-
sa klo 10.30, juhla Stella Mariksessa, paluu n. 
klo 16), 18.00 iltamessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ot-
taminen: 18.00 iltamessu

17.8. la 18.00 aattomessu
18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
20.8. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous
24.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
27.8. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvistuk-

sen sakramenttia varten
31.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen 
messu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 18.00 iltamessu

5.9. to 18.00 urkukonsertti
6.9. pe 18.00 sielunmessu isä Jan Koolenin 

kuoleman muistoksi (10 v.) ja kirkkokahvit
7.9. la 10.30-15.30 nuortenryhmä isä Marcon 

johdolla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihki-

minen: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu: isä 
Marinon jäähyväiset, 10.30-13.30 lastenker-
ho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

9.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
14.9. la pyhän ristin ylentäminen: 9.00 messu, 

pyhiinvaellus Hattulaan; 17.40 vesper, 18.00 
iltamessu

15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 
18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.9. su 
15.00 Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisen-
lähteentie 48): 22.9. su 15.00

Elokuussa ei messuja diasporassa.
Kesällä kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan kes-
kiviikkoisin.
Ruusukko ja adoraatio jälleen syyskuussa.

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 
fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.
fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

• La 9.30 messu, 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suo-
meksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 
messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 messu 
suomeksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30 ruus-
ukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, pe, la 
17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-17.55. Seurakun-
nan kanslia on avoinna ti 13-16, ke 9-12 ja to 13-16.  

• Sat. 18.00 9.30 Mass in Finnish, Mass in Fin-
nish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High 
Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 
18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 adoration. 
Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., 
Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.30-17.55, Sun. 
9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open: Tues. 
13-16, Wed. 9-12 and Thurs. 13-16.

10.8. la hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruu-

sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ot-
taminen: 18.00 messu suomeksi

17.8. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi

18.8. su Pyhän Marian seurakunnan nimik-
kojuhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu (koululaisten siunaaminen), 
16.30 adoraatio/Adoration, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

31.8. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

7.9. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, Cafe 
Maria seurakuntasalissa, 11.30 messu viet-
namiksi, 13.00 ukrainalainen liturgia, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu 
suomeksi klo 11.00 joka sunnuntai
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): Syk-
syn ensimmäisen messun aika ilmoitetaan leh-
den seuraavassa numerossa.

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.
fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su (9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suo-
meksi), 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
18.00 iltamessu englanniksi. Ma, ke, pe, la 
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 
18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tun-
tia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. 
 
• Sun. (9.00 Mass in Latin, Swedish or Fin-
nish), 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
18.00/18.30 Mass in English. Mon., Wed., Fri., Sat. 
7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs., 18.30 Mass in 
Finnish. Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half 
an hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for di-

aspora below.)
10.8. la hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 

messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ot-
taminen: 18.00 messu

17.8. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

23.8. pe 18.00 messu Porissa
24.8. la 9.00 katekeesi, 10.00 messu Ahvenan-

maalla, 13.15 perhemessu
25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

3.9. ti 18.30 miestenpiiri
7.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
8.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihkimi-

nen: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu 
(vahvistuksen sakramentti), 12.30 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

10.9. ti 18.30 teologinen opintopiiri
14.9. la 9.00 katekeesi, 13.15 perhemessu
15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
24.8., 14.9. la 9.00

DIASPORA
Ahvenanmaa: 24.8. la 10.00
Eurajoki: 11.8., 25.8., 8.9. su 15.00
Pori: 23.8. pe 18.00
Huom! Sunnuntain iltamessu alkaa jo klo 18.00 
ja sunnuntaisin vietetään messu myös klo 9.00.

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-
612659, fax 014-612660. Isä Krystian Ka-
linowski 044-5001383. Sähköposti olavi@ka-
tolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 11.30 
ruusukko englanniksi, 12.00 messu englannik-
si. Ma 17.45 katekismuksen lukeminen, 18.00 
messu. Ti 17.45 katekismuksen lukeminen, 
18.00 messu, 19.00 Neokatekumenaalisen tien 
sanan liturgia seurakuntasalissa. Ke 17.45 ka-
tekismuksen lukeminen, 18.00 messu. To 17.45 
katekismuksen lukeminen, 18.00 adoraatio, 
18.30 messu. Pe 17.45 katekismuksen lukemi-
nen, 18.00 messu. La 10.00 messu, 19.00 Neoka-
tekumenaalisen tien eukaristia seurakuntasa-
lissa. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messun 
alkua ja sopimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 11.30 Ro-
sary in English, 12.00 Mass in English. Mon. 17.45 
reading of the Catechism, 18.00 Mass. Tues. 17.45 
reading of the Catechism, 18.00 Mass, 19.00 Litur-
gy of the Word of the Neocatechumenal Way in the 
parish hall. Wed. 17.45 reading of the Catechism, 
18.00 Mass. Thurs. 17.45 reading of the Catechism, 
18.00 Adoration, 18.30 Mass. Pe 17.45 reading of 
the Catechism, 18.00 Mass. Sat. 10.00 Mass, 19.00 
Eucharist of the Neocatechumenal Way in the pari-
sh hall. Confessions half an hour before Mass and 
by appointment.

10.8. la lähtö hiippakuntajuhlaan Stella Marik-
seen klo 5.30, paluu n. 21.30

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ot-
taminen: 18.00 adoraatio, 18.30 messu

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

24.8. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu, 13.00 
lounas

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

13.9. pe 17.45 katekismuksen lukeminen, 18.00 
messu, 19.00 johdantokurssi

15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

Elokuussa ei toimintaa diasporassa!
Syyskuun messuajat diasporassa eivät vielä 
ole selvinneet. Lisätietoja saa ottamalla yhteyt-
tä seurakuntaan.

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivi-
tetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta 
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

Pyhän Mikaelin ekumeeninen pyhiinvaellus 
sunnuntaina 29.9. alkaen klo 13.00

Järjestäjät: Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
ta, Pyhän Olavin katolinen seurakunta, Mikke-
lin ortodoksinen seurakunta ja Mikkelin kau-
punki 

Matkan pituus on n. 10 km ja arvioitu kesto n. 
6 tuntia. Matkan varrella pidetään eri kirkko-
kuntien hartaushetkiä ja kuullaan eri paikko-
jen historiasta. Mukana vaelluksella mm. piis-
pa Arseni ortodoksisesta seurakunnasta, isä 
Krystian Kalinowski Pyhän Olavin seurakun-
nasta sekä tuomiorovasti Juha Palm Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnasta, oppaana Helena 
Partanen.
Kuljetus järjestetään Jyväskylästä. Lisätieto-
ja puhelimitse tai sähköpostitse Pyhän Olavin 
seurakunnasta.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@ka-
tolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämes-
su, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 iltames-
su englanniksi. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka 
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuk-
sen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja 
lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutok-
sia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain 
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon il-
moitustaululta.

• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Fin-
nish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in Eng-
lish. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 18.30 Adoration. Sat. 
Mass schedule varies. Confessions every day half an 
hour before Mass or by appointment. Please check 
the bulletin board at the back of church for possible 
changes. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

10.8. la 7.30 lähtö kirkon edestä hiippakunta-
juhlaan Stella Marikseen

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ot-
taminen: 18.00 juhlamessu, 18.40 adoraatio

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po 
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 11.45 vahvistettavien nuorten van-
hempien kokoontuminen, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

8.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihkimi-
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nen: 10.30 päämessu, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

14.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po 
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alan-
gon katu 11): 2.6. su 15.00
Kokkola
(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.5. la 
16.00, 14.6. pe 18.00!
(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): -
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): -
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): 11.5. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): klo 12.00: su 12.5., su 26.5., la 8.6., la 
15.6., la 29.6.
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljanka-
tu 1): klo 18.00: -
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 12.5., 
su 26.5. (ensikommuunio), la 8.6., la 15.6., la 
29.6.

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alan-
gon katu 11): 1.9. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
7.9. la 16.00 (Koivuristin seurakuntakoti, Ora-
vankatu 29): 16.8. pe 18.00
Kristiinankaupunki (Ulrika Eleonoran kirkko, 
Koulutori): -
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnas-
ta): 23.8. pe 15.00, 7.9. la 11.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): klo 12.00: la 17.8., la 31.8., su 8.9., la 14.9., 
su 29.9.
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljanka-
tu 1): -
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rau-
hankatu 8 C 22): klo 16.00: la 17.8., la 31.8., su 8.9., 
la 14.9., su 29.9.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu 
ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 
800015-1888441.

• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) 
päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 
1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhai-
ten torstaisin. 

• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 
5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass 
in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass 
and Adoration. Confessions half an hour befo-
re Mass and by appointment. Pastor most easily 
contacted on Thursdays. Masses also in other ci-
ties. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 
messu

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00 
messu

22.8. to autuas Neitsyt Maria, taivaan kunin-
gatar: 18.00 messu

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00 
messu, koululaisten siunaaminen, kesäta-
pahtuma kirkon puistossa

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 
messu

5.9. to 18.00 iltamessu
6.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 

messu
12.9. to Pyhän Henrikin katedraalin vihkimi-

nen: 18.00 messu
15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 18.00 

iltamessu

DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopi-

muksen mukaan.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaakson-
katu 2): 8.9. su 16.00 Huom. uusi paikka!
Lahti (ort. kirkko): 7.9. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 15.9. 
su 12.00

KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.9. la 14.00–
16.00; Kouvola (seurakuntasali): Huom. 14.9. 
la 11.00-13.00! (opetuksen päätteeksi messu 
klo 13)

Kirkkoherra on lomalla 20.8. saakka. Tarvitta-
essa ottakaa yhteyttä Helsingin Pyhän Marian 
tai Pyhän Henrikin seurakuntaan.
Kirkkoherran olleessaan lomalla kirkossamme 
on joko messu tai Jumalan sanan liturgia ja eh-
toollisen jakaminen.

Kesätapahtuma Pyhän Ursulan seurakunnassa 
sunnuntaina 25.8.
- Pyhä messu kirkossa klo 11.00
- Koululaisten juhlallinen siunaaminen
- Kilpailuja ja leikkejä puistossa

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. 
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu 
perhe.katolinen.fi

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraa-
tio, messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.00 
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilai-
suus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in 
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Fin-
nish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adorati-
on. Tues., Wed., Sat. 19.00 Liturgy of the Neoca-
techumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half 
an hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for di-
aspora below.)

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu 

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 18.8., 15.9. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.9. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.8., 22.9. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.8., 8.9. su 
17.30

Toimistot

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Säh-
köposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: katoli-
nen.net/katekeesi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-650715. Avoinna arkisin klo 

10-16. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu-
katolinen.fi.  

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi. Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 13-16 
ja keskiviikkoisin klo 13-18. Kirjasto on kiinni ju-
hannuksesta syyskuun alkuun. Ekumeeninen 
aamurukous torstaisin klo 8.30.

Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmas-
ta ja muusta toiminnasta www.studium.fi sekä 
puhelimitse kirjaston aukioloaikoina.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@
caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. 

Yhdistykset

Academicum Catholicum
Kokoonnumme Pyhän Marian seurakunnan 
seurakuntasalissa, Mäntytie 2, keskiviikkoisin 
klo 18.00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Vi 
samlas i Sankta Marias församlingssal, Tallvä-
gen 2, på onsdagar kl. 18.00. Mötena är öppna 
för alla.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, nettisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Vs. yhteyshenki-
lö Markku Vähätalo, vahatalo@iki.fi.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English at Saint 
Henry’s Cathedral starting at 18.00. After-
wards, a nice get-together in the parish hall. 
Welcome! See: cschelsinki.wordpress.com.

Elokuvakerho
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa hyvien 
elokuvien äärellä klo 18 seuraavina torstaipäi-
vinä:

19.9. Tulivuoren juurella, ohj. John Huston
17.10. Viimeinen metro, ohj. Francois Truffaut
14.11. Likakasvoiset enkelit, ohj. Michael Curtiz
12.12. Pähkinänsärkijä, ohj. Andrei Koncha-
lovsky

Ihmisten valintoja elämässä ja yhteiskunnas-
sa, hyvää ja pahaa, satua ja totta. Tervetuloa! 

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis

Kevät 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuu-
kaudessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakun-
tasalissa, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Koko-
uksemme ovat avoimia kaikille. Kokouksen 
jälkeen on mahdollisuus osallistua iltames-
suun klo 18.00.
31.8.2013 Ekumeeninen ristisaatto Karmeliitta-
luostari - Tapiolan kirkko
PAX ET BONUM - hyvää kesää!

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. 
Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä 
Antoine Lévy OP.

 
Jeesuksen pyhän sydämen 

maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheen-
johtaja Matti Andelin, gsm 040-9668288, E-mail 
matti.andelin@welho.com.

Helsinki: 
Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haahkapolku 3 
A 21, 00200 Helsinki, gsm 040-7365470, E-mail 
harri.v.makela@kolumbus.fi.

Tampere: 
Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 040-
4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com.

Turku: 
Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-
5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

 
Karmeliittamaallikot (OCDS)

Karmeliittamaallikot(OCDS)
Vastuuhenkilö: Sinikka Luukkanen,
puh. 040-4137498, s-posti: sinikka.luukkanen@
helsinki.fi

Kirjallisuuspiiri
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. 
klo 18 seuraavina maanantaipäivinä:
16.9. Sigrid Undset: Kristiina Lauritsantytär
14.10. Edgar Lee Masters: Spoon River Antologia
11.11. Zhang Jie: Raskaat siivet
9.12. Ephraim Kishon: Paratiisi vuokrattavana
Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät maailmanym-
pärimatkalle erilaisten ihmiskohtaloiden muka-
na!

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum

Vastuuhenkilö: Nikodemus Heikman OP, puh. 
050-564 0686, s-posti: nikodemus.heikman@
gmail.com.
maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Maria-klubi
Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keski-
viikkona. Klo 14.00 messu Pyhän Marian kir-
kossa, jonka jälkeen kahvitus ja ohjelmaa srk-
salissa.
Ke 4.9. Suunnittelua ja seurustelua
Ke 2.10. Tarja Veijalainen tutustuttaa Sigrid 
Schaumanin taiteeseen.
Ke 6.11.Heidi Tuorila-Kahanpää: ”Edith Stei-
nin näkemys uskosta”.
Ke 4.12. Pekka Kivekäs: Piea cantiones - joulu-
lauluja.

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seura-
kuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen 
noin klo 19.
Legion of Mary meets every Friday at St. Mary’s 
parish hall after the Mass and adoration, ca. at 
19:00.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 040-
9601211.  • Adoration on Monday at 17:30.

Seniorit
Tiistaina 20. elokuuta messu Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen seu-
rakuntasalissa. Tervetuloa!

Suomen Samaritas-apu ry
(Finlands Samaritas-hjälp rf)

Postitusosoite Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 
Espoo. Kotisivu sites.google.com/site/suomen-
samaritas. Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16. 
Puheenjohtaja Jan Krook, Gsm 041-5067808, E-
mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira Kuhl-
berg, Gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@
welho.com.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina ai-
koina tiistaisin messun jälkeen. Toivotamme ter-
vetulleiksi mukaan kaikki nykyiset ja uudet Te-
resat ja teresaystävät.

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

Yhdistykset • Societies • Muut • Others

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other occasions. Yhteys, 
Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.



FIDES 820 TAKASIVU

Tapahtumat

Burmalaiset Khun Kya ja Sebastian 
Day Paw olivat järjestelyvastuus-
sa kansainvälisestä tapahtumas-

ta, jossa kokoontui yli 140 burmalais-
ta. Seminaariin osallistujista noin 80 tuli 
ympäri Suomea ja noin 60 eri puolilta Eu-
rooppaa, muista Pohjoismaista, Saksasta 
ja Ranskasta sekä Englannista. Osa vie-
raista majoittui koululle ja osa isäntäper-
heisiin. Vastaavanlainen tapahtuma jär-
jestettiin viime vuonna Norjassa ja tänä 
vuonna oli Suomen vuoro. Ensi vuonna 
tapahtuma järjestetään Saksassa.

Myanmar Catholic Community in Eu-
rope painottaa tapahtumissaan nuorten 
kulttuurituntemuksen lisäämistä ja teo-
logisen opetuksen järjestämistä. Suurin 
osa seminaariin osallistujista oli nuoria 
ja nuoria aikuisia. Läsnä oli koko viikon 
ajan 15. – 20.7. burmalainen pappi Brian 
Banya ja sisar Eugenia Paul, jotka vasta-
sivat messujen järjestämisestä sekä teo-
logisesta opetuksesta. Seminaari huipen-
tui arvovieraan, piispa Stephen Tjephen 
tuloon; hän on Loikaw’n hiippakunnan 
apulaispiispa Myanmarista. Hän tapasi 
myös meidän piispamme Teemu Sipon. 
Viikko huipentui loppujuhlaan, johon 
kumpikin piispa osallistui. Piispa Teemu 
Sippo piti kannustavan puheen nuoril-
le, jossa hän toivotti nuoret tervetulleiksi 
kotiin ja toivoi nuorten olevan seurakun-
nassaan kuin kotonaan ja muistutti, että 
Jumala rakastaa heitä jokaista sellaisena 
kuin he ovat.

Tyypillinen seminaaripäivä alkoi mes-
sulla, jonka jälkeen oli opetustuokioita. 
Vapaa-aikana tutustuttiin Helsinkiin ja 
pelattiin mm. jalkapalloa. Kysyimme se-
minaarin osanottajalta Michale Mungil-
ta, joka on asunut Suomessa nyt 9 vuot-
ta ja on töissä autopesulassa, että mikä 
on ollut seminaarin paras anti. Hän ker-
toi sen olevan eri puolita Eurooppaa tu-
leviin muihin burmalaisiin tutustumisen. 
Pakolaistausta yhdistää ja kokemusten 
jakaminen antaa voimia jaksaa arjessa ja 
suunnitella omaa tulevaisuutta. Myan-
marissa puhutaan yhteensä seitsemää 
eri murretta ja seminaarin osanottajat 
puhuivat murteista ainakin viittä, joten 
jo omalla äidinkielellään puhuminen on 
ollut harvinaista herkkua. Onneksi kaik-
ki osaavat burmaa, joka yhdistää erikieli-
set toisiinsa.

Burmalaiselta yhteisöltä tapahtuman 
järjestäminen on ollut valtava ponnistus, 
sillä kaikki on tapahtunut vapaaehtois-
voimin. Jokainen on tehnyt sitä, mitä on 
parhaiten osannut. Seminaariin osallistu-
minen oli ilmaista, mutta jokainen vastasi 
matkakustannuksistaan itse. Yhteisruo-
kailuja varten järjestettiin sisäisiä keräyk-
siä ja myös Suomen Caritas ry on tukenut 
tapahtuman järjestämistä taloudellises-
ti sekä auttanut käytännön järjestelyissä.

Larissa Franz-Koivisto
Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja 

MYANMARILAISTEN 
KESÄTAPAAMINEN

Minulla oli ilo päästä vierailemaan yhdessä Caritaksen 
hallituksen jäsenen Mervi Hopian, Pertti Ylisen ja 
yhdistyksen moderaattorin, isä Wieslaw Swiechin SCJ 
kanssa burmalaisten järjestämään kesätapahtumaan 
Helsingissä englantilaisella koululla.

Sebastian Day Paw, Larissa Franz-Koivisto, Khun Kya

Piispa Teemu Sippo ja piispa Stephen Tjephe sekä seminaarin osanottajia.

Kansantanssiesitys 

Nuorten tanssiesitys 

Jäsenmaksu on 20 euroa. 
Jäsenmaksun voi suorittaa Sampopankin ti-
lille FI73 8000 1270 1545 04, viite 2215.
Kannatustuen viitenumero on 2202.

Caritaksen toimisto/kauppa avoinna: 12.8.- 
30.8 kello 12.00-17.00 (Huom!)
AURINKOISTA KESÄÄ!

Caritas-
kuulumisia


