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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

Uskon vuoden
ytimessä

Ryhmä kardinaaleja
pohtimaan kuurian uudistusta

Pyhä isämme Franciscus on kutsunut maailman kaikki piispat järjestämään kaikkeinpyhimmän sakramentin palvonnan omissa
katedraaleissaan kesäkuun 2. päivänä, kun
vietetään Kristuksen pyhän ruumiin ja veren
juhlaa (silloin kun se on siirretty torstailta
sunnuntaille). Näin tehdään myös Suomessa
samaan aikaan, kun paavi osallistuu vastaavaan adoraatioon Roomassa.
Mielestäni paavi Franciscus antaa tällä kutsullaan, jonka hän haluaa liittää nimenomaisesti Uskon vuoden tapahtumien joukkoon, tärkeän viestin. Uskon vuosi on keskeiseltä osaltaan myös eukaristinen; eukaristia sekä edellyttää uskoa että ravitsee
sitä. Pyhässä kommuuniossa me kohtaamme Jumalan ja saamme ottaa hänet
vastaan todellisesti, tosin vielä näkemättä häntä kasvoista kasvoihin.
Pyhä Tuomas Akvinolainen ei kirjoittanut turhaan: “Jeesus, verhottuna sinut
näen nyt. Anna tapahtua kaipuun täyttymys: että peittämättä kasvos nähdä saan,

P

aavi Franciscus on nimittänyt ryhmän kardinaaleja eri puolilta
maailmaa toimimaan neuvonantajinaan yleismaailmallisen
kirkon hallinnossa ja pohtimaan Rooman kuuriaa koskevan apostolisen konstituution
(Pastor bonus) uudistamista.
Tällainen ehdotus oli noussut
esiin jo paavinvalintaa edeltäneissä kardinaalien kokoontumisissa.
Ryhmä kokontuu ensimmäisen kerran 1.-3. lokakuuta 2013.
Siihen kuuluvat kardinaali Giuseppe Bertello, Vatikaanival-

tion hallintoviraston puheenjohtaja; kardinaali Francisco
Javier Errázuriz Ossa, Santiago de Chilen emeritusarkkipiispa (Chile); kardinaali Oswald
Gracias, Bombayn arkkipiispa (Intia); kardinaali Reinhard
Marx, Münchenin ja Freisingin
arkkipiispa (Saksa); kardinaali
Laurent Monsengwo Pasinya,
Kinshasan arkkipiispa (Kongon
demokraattinen tasavalta); kardinaali Sean Patrick O’Malley
O.F.M. Cap., Bostonin arkkipiispa (Yhdysvallat); kardinaali George Pell, Sydneyn arkkipiispa (Australia) sekä ryhmän
koordinaattorina toimiva kardinaali Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga S.D.B., Tegucigalpan arkkipiispa (Honduras).
Ryhmän sihteerinä toimii Albanon piispa mons. Marcello Semeraro.
KATT

autuutees kun pääsen, ikikunniaan.” (Adoro te devote, 7)
Eukaristia on kirkon elämän lähde ja huippu. Rakkautemme eukaristiaa kohtaan kertoo paljon uskostamme. Siksi on hyvä, jos tämän Uskon vuoden aikana
voisimme todella tarkastella omaa suhdettamme eukaristiaan: Tunnenko kirkon
opetuksen eukaristiasta, valmistaudunko huolellisesti kommuuniota varten, ripittäydynkö tarpeeksi usein, miten otan eukaristian vastaan? Osoitanko käytökselläni riittävää kunnioitusta eukaristiselle Kristukselle vai olenko välinpitämätön tätä mittaamattoman arvokasta lahjaa kohtaan?
Jo pelkkä hiljainen osallistuminen alttarin sakramentin palvontaan on vahvaa
rukousta. Adoraatiossa me voimme antaa eukaristisen Kristuksen kuulla äänettömät pyyntömme, samalla kun me avaamme sydämemme Jumalan tahdolle.
Adoraatiossa me pääsemme laskeutumaan Jumalan rauhaan ja turvaan.
Ottakaamme siksi osaa – mahdollisuuksiemme mukaan – eukaristisen Kristuksen palvontaan. Jos ei muuten, niin edes lyhyesti vierailemalla kirkossa tabernaakkelin äärellä. Kristuksen todellinen läsnäolo eukaristiassa on todellinen hengellinen aarre, ei vain Uskon vuoden vaan itse asiassa uskon itsensä ytimessä.
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S

uomen Ekumeeninen Neuvosto on myöntänyt Ekumeeninen teko 2012 –tunnustuksen
Taizé Helsinki 2012 –tapahtumalle. Tunnustus luovutettiin 18.4.2013 Helsingissä SEN:n kevätkokouksen yhteydessä. Kunniakirjat annettiin
yhteensä 39:lle Taizé Helsinki 2012 –tapahtuman
aktiiviselle vastuuhenkilölle. Heidän joukossaan
ovat myös katolilaiset Emil Anton ja Miira Kuhlberg.

28.-30. syyskuuta 2012 järjestetty Taizé Helsinki 2012 -tapahtuma kokosi yli tuhat nuorta Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä ja
muualta Euroopasta. Ensimmäistä
kertaa Suomessa järjestetyn “Luottamuksen pyhiinvaellus” -tapahtuman kokonaiskävijämäärä oli noin
9000. Tapahtuman kutsuminen
Suomeen edellytti ennakkoluulottoman nuorten ydinryhmän päättäväisyyttä, suuren vapaaehtoisjoukon innostusta ja sitoutumista,
eri kirkkojen seurakuntien mukaantuloa, ekumeenista yhteistyötä, pääkaupunkiseudun perheiden vieraanvaraisuutta ja piispojen
siunausta. Ekumeeninen teko 2012 -tunnustus annettiin ekumeniaa erinomaisesti edistäneestä kansainvälisen tapahtuman toteutuksesta.
KATT/ekumenia.fi

Piispa: nykyinen uskonnonopetusratkaisu on hyvä

A

ivan kuin vastauksena opetusministerin
asettaman työryhmän kokoonpanoon,
johon ei ole sisällytetty uskontokuntien
edustajia, vaikka sen aiheena on oman uskonnonopetuksen korvaaminen uskontotiedon ja etiikan
opetuksella, Suomen Ekumeenisen Neuvoston
puheenjohtaja, Helsingin katolinen piispa Teemu
Sippo SCJ puolustaa uskonnonopetuksen nykyistä
mallia ja toteaa mm. näin:
“Ihminen on luonteeltaan uskonnollinen ja se

liittyy vahvasti arvomaailmaan. Suomen väestöstä suurin osa kuuluu johonkin uskontoon. Tällöin
olisi merkillistä jos varhaiskasvatuksen dokumenteissa ja suunnitelmissa ei mainittaisi uskonto-sanaa tai edes tunnustettaisi ilmiön vaikuttavuutta.
Tällöin maailmassa keskeinen kasvatuslähtökohta
yritettäisiin lakaista maton alle.”
KATT/ekumenia.fi
>> teksti kokonaisuudessaan sivulla 4

Kaksi syyrialaista piispaa edelleen kaapattuina

2

2. huhtikuuta 2013 kaapatut Aleppon syyrialaisortodoksinen metropoliittaYohanna
Ibrahim ja kreikkalaisortodoksinen metropoliitta Boulos Yazigi ovat edelleen tuntemattomien taistelijoiden hallussa. Tieto heidän vapautumisestaan osoittautui paikkaansa pitämättömäksi.
Kummankaan piispan kirkko ei ole kuullut heistä
mitään eikä kummallekaan ole esitetty mitään vaatimuksia.
Paavi Franciscus esitti keskiviikon yleisvastaanotollaan 24. huhtikuuta vetoomuksen piispojen
vapauttamiseksi ja väkivallan lopettamiseksi Syyriassa.
Isä Georges Abou Khazen OFM, Aleppon lati-

nalaisen vikariaatin administraattori, kertoi Vatikaanin radiolle 23. huhtikuuta, että metropoliitat
olisi kaapattu matkalla, jonka tarkoituksena oli
saada vapaaksi kaksi helmikuussa siepattua pappia. Näistä toinen on armenialaiskatolinen ja toinen kreikkalaisortodoksinen pappi. Khazenin mukaan kaappaajat olivat sanoneet luovuttavansa
papit piispoille.
Syyrian kirkot pyytävät esirukouksia kaapattujen piispojen, kaikkien kaapattujen ja kaikkien
sodan uhreina kärsivien puolesta.
KATT/CNS/Radiovaticana/Asianews.it/ekumenia.fi

Isä Michel Kayal on nuori armenialaisen riituksen katolinen pappi Alepposta. Hänet ja kreikkalaisortodoksinen pappi Maher Mahfouz kaapattiin 9. helmikuuta
2013 linja-autosta Alepposta Damaskokseen johtavalla tiellä. Ilmeisesti kaappaajat
esittivät lunnasvaatimuksen ja vaativat 15 kapinallistaistelijan vapauttamista Syyrian vankiloista. 20. helmikuuta 2013 isä Michel pystyi minuutin kestäneessä puhelussa kertomaan äidilleen olevansa yhä elossa. Sen jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä.
Tunnen Michel Kayalin omalta opiskeluajaltani Roomasta, jolloin kävimme samoilla
luennoilla Angelicumissa. Silloin hän oli vielä seminaristi. Rukoilkaamme kaapattujen piispojen, isä Michelin ja kaikkien kaapattujen puolesta.
Katri Tenhunen, toimitussihteeri, Katolinen tiedotuskeskus
Paavi Franciscus Santa Maria Maggiore -basilikassa 4.5.2013
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Hiippakunnasta
Piispa Teemu Sipon SCJ avauspuheenvuoro Suomen
Ekumeenisen Neuvoston kevätkokouksessa
18.4.2013 kokonaisuudessaan:

S

uomalainen elämänmuoto on
muuttunut nopeasti monikulttuurisemmaksi kuten kaikkialla Euroopassa. Maahanmuuton myötä eri
uskontojen kannattajien joukko on monipuolistunut ja laajentunut myös Suomessa. Internet on kuitenkin valtaväylä,
jota pitkin kaikki mahdolliset katsomukset ja uskonnot ovat kaikkialla siellä missä nettiin pääsee riippumatta omasta
asuinalueesta. Nyt on tullut aika jolloin
myös Suomessa on syytä ymmärtää arkipäivässäkin eri uskontoja ja kristinuskon
muotoja.
Uskonnot pyrkivät hyvään elämään ja
rauhanomaiseen elämänmuotoon. Tässä
pyrkimyksessä on merkittävää, että lapset ja nuoret saavat kasvatuksen ja koulutuksen kautta riittävän ymmärryksen siitä,
mitä he itse ja ystävät edustavat katsomuksellisesti.
Tietämättömyys ja kritiikittömyys ovat
vaarallisia ilmiöitä sivistyneen yhteiskunnan kannalta. Uskonnolliseen populismiin
ja kärjistyksiin on helppo lähteä mukaan
jos oma identiteetti ja tieto muista ovat hataria. Kouluopetus on Suomessa onnistunut Pisa-tulosten perusteella varsin hyvin.
Siinä koulussa uskonto on ollut yksi oppiaine muiden joukossa. Kouluissa tapahtuvan oman uskonnonopetuksen eräs tärkeä
piirre on ryhmä, jossa on turvallista olla
kriittinen myös omaa uskonnollista ajattelua kohtaan. Suuressa eri uskontoa edustavien ryhmissä tämä olisi vaikeampaa jo
psykologisista syistä. On merkittävää että
suomalainen yhteiskunta on tukenut tällaisen ajattelun oppimista. Kun osaa olla kriittinen omia ajatuksiaan kohtaan, ymmärtää
myös muiden katsomusten merkityksen.
Ne eivät vähennä oman uskonnon merkitystä vaan pikemminkin rikastuttavat elinpiiriä. Kun kyky tarkastella omaa on kehittynyt tähän suuntaan, on helppo vastustaa
yhteiskuntarauhaa kärjistäviä populistisia uskonnollisia näkemyksiä. Dialogi on
mahdollinen kun tuntee omaansa ja muita.
Lasten kasvatuksessa esimerkiksi varhaiskasvatuksen alueella on ensiarvoisen
tärkeää ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa,
että lapset saavat vanhempiensa arvojen
mukaista kasvatusta. Ihminen on luonteeltaan uskonnollinen ja se liittyy vahvasti arvomaailmaan. Suomen väestöstä suurin
osa kuuluu johonkin uskontoon. Tällöin
olisi merkillistä jos varhaiskasvatuksen dokumenteissa ja suunnitelmissa ei mainittaisi uskonto-sanaa tai edes tunnustettaisi ilmiön vaikuttavuutta. Tällöin maailmassa
keskeinen kasvatuslähtökohta yritettäisiin
lakaista maton alle.
Lukiotasolla opitaan asiatietojen lisäksi monia taitoja. Uskontoon liittyvät tiedot
ja taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä tämän
päivän maailmassa. Suomessa uskonnoilla
on läheinen yhteys ja ekumenia ovat arkipäivää kirkkokuntien välillä. Sen osoittaa,
että lähtökohtaisesti olemme valmiit elämään erilaisten näkemysten keskellä. Erilaisuuden arvostaminen edellyttää tietoa,
mutta myös taitoa ajatella asioista laajasti
ja monipuolisesti. Usein sellainen ajattelun
tapa kytketään aikuisuuteen. Uskontoon
liittyvän ajattelun kypsymisen kannalta lukio on merkittävä mahdollisuus. Ny-

kyisin oman uskonnon opetus on taannut
myös tätä tarvetta.
Tarvitsemme aikuisen tasolla olevaa dialogia ja luontevaa uskonto-ilmiön tarkastelua, jotta ihmisten olisi hyvä elää yhdessä.
Opetusministeri on ilmoittanut perustavansa työryhmän pohtimaan oman uskonnonopetuksen korvaamista uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Ekumeeninen
yhteisö on ollut tyytyväinen nykyiseen
uskonnonopetuksen ratkaisuun. Nykyinen toimintamalli tunnetaan ja sen pohjalta on mahdollista kehittää oppiainetta ja
sen sisältöjä. Liittämällä kaikkien uskontojen oppilaat samaan opetusryhmään vaikeutetaan oman uskonnon tarkastelun
oppimista. On psykologisesti vaikeaa olla
ryhmässä, jossa ei voi ilman ristiriitojen
pelkoa suhtautua omaansa ihmetellen ja
kyseenalaistaen. Se kyky tarvitaan dialogin mahdollistumiselle.
Jostain syystä poliittisessa kasvatus- ja
koulutusasioiden kentässä ei viime aikoina
ole kutsuttu uskontojen asiantuntijoita mukaan työskentelyyn esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai lukion tuntijaon suhteen.
Onko tämä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoinen linjanmuutos vai nolo kömmähdys? Perustuuko tämä arvoille, joissa
ummistetaan silmät todellisuudelle? Esimerkiksi yli neljä miljoonaa Suomen kansalaista kuuluu evankelis-luterilaiseen
kirkkoon. Tällaisen enemmistön ohittaminen on poliittisestikin lyhytnäköistä toimintaa.
Enemmistön lisäksi on tärkeää huomioida myös vähemmistöt. Jos uskonnonopetuksen mallin muuttamista tarkastellaan, niin sitä tuskin voidaan tehdä ilman
uskontojen edustajia. Jos uskontojen osaaminen olisi poissa uuden kehittämisestä,
ajaudutaan alueelle jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset koko suomalaisen elämänmuodon kannalta. Se, että on jonkun
uskonnon kannattaja, ei voi olla este kehitystyöhön osallistumiselle, etenkin kun
asiantuntemus uskonnosta on omakohtaisesti koettua ja elettyä.
Suomalaisessa yhteiskunnassa vähemmistöjen asema on osa koulutuspolitiikkaa ja arvoperustaa. Tällaista näkökulmaa
edustaa esimerkiksi ruotsinkieli ja ortodoksinen uskonnonopetus kouluissa. Uskontokysymyksissä on huomattava että selkeä
enemmistö kuuluu luterilaiseen kirkkoon.
Tällöin olisi myös outoa jos enemmistöä ei
kuultaisi.
Ekumeenisesti elämme hyvin mutkattomasti Suomessa. Siinä voisi olla jotakin
mallia kasvatukselle ja koululle millaiseen
tilaan voisi pyrkiä. Jaamme samanlaisuutta
ja erilaisuutta. Yhdessä olemme enemmän
ja rikastutamme toisiamme. Mikään muu
ei voi olla tulevaisuuden uskonto- ja koulutuspolitiikan tavoite. Nyt tehtävät ratkaisut eivät voi olla uskontoa sivuuttavia, sillä
se on keskeinen osa arvoperustaamme ja
elämänmuotomme pohjaa.
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
Suomen Ekumeenisen Neuvoston
puheenjohtaja

Uskon vuoden missio Kampissa
Viitenä pääsiäisajan sunnuntaina Helsingissä Kampin Narinkkatorilla järjestetty Uskon vuoden missio kiinnosti ohikulkijoita. Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa
toimiva Neokatekumenaalinen tie järjesti Kampissa viisi tapaamista, joissa puhuttiin
Jumalasta, elämän tarkoituksesta, pelastuksesta, evankeliumista ja kirkosta. Isä Marino
Trevisinin mukaan missio oli onnistunut. Siinä tärkeää oli tilaisuus erityisesti nuorille
tunnustaa uskonsa. Kuten paavi Benedictus XVI kirjoitti apostolisessa kirjeessä Porta
Fidei, usko kasvaa, kun se välitetään edelleen kokemuksena armosta ja ilosta. Missio
tavoitti myös ihmisiä, jotka eivät käy kirkossa: se sai ihmiset pohtimaan uskoa vaikka
baarin pöydässä istuessa. Missio sai aikaan myös hyvää yhteistyötä luterilaisten kanssa, esimerkiksi Kampin kappelin vastuuhenkilöt auttoivat käytännön järjestelyissä.
KATT

Isä Marino Trevisinin puheenvuoro.

Yhä varovaisella etäisyydellä, mutta kuitenkin mukana.

Myös maallikot puhuivat uskostaan.

HIIPPAKUNNASTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät
12.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 7:55-60
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. - 1a+9a
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20
Ev. Joh. 17:20-26

2.6. KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA
VEREN JUHLA, JUHLAPYHÄ (I)
1L 1. Moos. 14:18-20
Ps. 110:1,2,3,4. -4bc
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Luuk. 9:11b-17

HELLUNTAI, JUHLAPYHÄ
18.5. la, illalla helluntaiaaton iltamessu
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8, 16-20
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. – 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39

7.6. pe JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN,
JUHLAPYHÄ
1L Hes. 34:11-16
Ps. 23:1-2, 3, 4, 5, 6. -1
2L Room. 5:5b-11
Ev. Luuk. 15:3-7

19.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. – 30
2L Room. 8:8-17
Ev. Joh. 14:15-16, 23b-26
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.

9.6. KIRKKOVUODEN 10. SUNNUNTAI (II)
1L 1. Kun. 17:17-24
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
2L Gal. 1:11-19
Ev. Luuk. 7:11-17

Kirkkovuoden tavallinen aika
Kirkkovuoden tavallisen ajan 7. viikko. Psalttarin III viikko.

16.6. KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI
(III)
1L 2.Sam. 12:7-10, 13
Ps. 32:1-2, 5, 7, 11. - vrt.5c
2L Gal. 2:16,19-21
Ev. Luuk. 7:36 - 8:3 tai Ev. Luuk. 7:36-50

26.5. PYHÄ KOLMINAISUUS,
JUHLAPYHÄ (IV)
1L Sananl. 8:22-31
Ps. 8:4-5,6-7,8-9. -2a
2L Room. 5:1-5
Ev. Joh. 16:12-15

Piispan kalenteri

Rukous

Rukouksen apostolaatti
Toukokuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

Paavin toukokuun rukousaiheet korostavat vastuun ottamista. Asia koskee sekä niitä,
joilla on suuri vaikutusvalta ihmiskunnan kehitykseen että niitä, joilla on vastuu kirkon
uusien pappien koulutuksesta ja kasvatuksesta lähetysmaissa. Molemmat aiheet ovat
tärkeitä vastuun alueita.
Riippumatta siitä, että yhteiskunta rajoittuu tiettyyn maahan tai valtioon, nykyisin kaikki
maailman eri yhteiskunnat ovat riippuvaisia toisistaan. On nähtävissä, että yhdessä hyvinvoinnin taso on korkea ja tarjoaa monipuolisia palveluja. Toisessa taso on matala ja
palvelutarjonta puutteellinen.
Hyvin toimeentulevien maiden on autettava niitä, jotka eivät pysty huolehtimaan tyydyttävästi oman kansansa tarpeista. Avun tarpeessa olevilla kansoilla on oikeus saada se
kehitysapu, jota tarvitaan ihmisarvoisen elämän takeeksi. Tämä on oikeus, eikä apu saisi
olla pelkästään laupeuden ele.
Tämä merkitsee myös sitä, että siellä, missä eletään yltäkylläisyydessä, kansalaisten on
tingittävä omasta hyvästään niiden hyväksi, jotka elävät puutteessa. Niiden taas, jotka
ovat vastuullisia maailman hyvinvoinnin oikeudenmukaisesta jaosta, on käytettävä arvovaltaansa viisaasti ja jalomielisesti. Heidän on huolehdittava siitä, että heidän avustamansa maat todella käyttävät saamiansa avustuksia oikein, ja että nämä maat tulisivat
aikaa myöten omavaraisiksi. Yksinvaltius ei saisi olla esteenä rauhan ja oikeuden maailman rakentamiselle. On rukoiltava, että löytyisi miehiä ja naisia, jotka pystyvät voittamaan nämä esteet.
Pätevä ja vastuullinen johtajuus ei putoa suoraan taivaasta yhteiskuntaan - niin kuin ei
myöskään kirkonpalvelijoiden koulutuspaikkoihin. Lähetysmaissa tarvitaan kotimaisia pappeja, luostarisisaria ja uskonnonopettajia, jotka ymmärtävät parhaiten omaa kansaansa ja haluavat kantaa vastuutta Kristuksen ilosanomaan juurtumisesta oman kansansa sieluun ja kulttuuriin. Kaikkialla tarvitaan kotimaisia kirkon palvelijoita.

Kärlek och
lidande
O Gud, du ursprung till vår värld, du är
närvarande i historien och i varje
mänskligt liv.

18.5. Aikuisten kirkkoonottaminen 		
Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 18
19.5. Englanninkielinen vahvistus
Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 9:45
20.-27.5. Ekumeeninen pyhiinvaellus
Italiassa
31.5. Uskontojohtajien kokous
Valamossa
8.6. Messu Turun Koroistenniemellä klo 15
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Du handlar också genom våra lidanden.
Vi belastas ofta av sjukdom och
ensamhet, nöd, smärtor och mörker.
Allt detta kan vi härda tillsammans med
Jesus Kristus, med honom som leder oss
till härlighet.
Ur: Novena inför den helige
Ignatius av Loyolas fest (31.8)

AC:n KEVÄTRETKI TURKUUN
lauantaina 25.5.2013
Alustava ohjelma:
Lähtö Pyhän Henrikin aukiolta klo 9.00 ja Pyhän Marian kirkolta klo 9.15.
Perillä Turussa olemme n. klo 11.00, jonka jälkeen on kahvitauko.
Turkulaiset ovat tässä vaiheessa tervetulleita liittymään joukkoomme!
Turun keskustassa tutustumme mm. Pyhän Hengen kappeliin.
Lounas n. klo 13.30-14.30.
Lähtö Nousiaisiin n. klo 14.30, missä tutustumme Pyhän Henrikin kirkkoon ja sarkofagiin. Joko meno- tai paluumatkalla, mahdollisuuksien mukaan, vierailemme Pyhän Katariina Aleksandrialaisen ja Maarian keskiaikaisissa kirkoissa.
Kahvit ennen lähtöä kohti Helsinkiä, n. klo 17.30, perillä olemme n. klo 20.00.
Matkan hinta 25.00 €/hlö; AC tarjoaa kahvit, mutta lounas omalla kustannuksella.
Sitovat ilmoittautumiset sihteerille 17.5.2013 mennessä (Anna-Maija Lindholm, p. 0400
466402 tai sähköpostilla lindholms@kolumbus.fi)
Matka maksetaan etukäteen AC:n tilille (Nordea 200120-513060,
FI61 2001 2000 5130 60) viimeistään 23.5.2013.

Tällä hetkellä on kaikissa Pohjoismaissa piispa, joka toimii omassa kotimaassaan. Olemme iloisia siitä, että meillä on suomalainen piispa. Meillä on jopa oma pappisseminaari
Myllyjärvellä. Saamme olla kiitollisia siitä, että taas sieltä on tullut uusi pappi. On rukoiltava, että lähetysmaissakin kasvaa omia kirkonpalvelijoita. Sellainen rukous ei myöskään
olisi meidän hiippakuntamme puolesta pahitteeksi. Minun oman kokemukseni mukaan
ei ole parempaa työnantajaa kuin Kristus.
Pappien niin kuin muidenkin kirkon palvelijoiden koulutus edellyttää paitsi kutsumusta myös tiettyjä luonnollisia valmiuksia, mutta ennen kaikkea hyvää suhdetta Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Pappien kutsumuksen erikoisuus on nimenomaan siinä, että
he edustavat Kristusta kirkossa ja maailmassa. Pappisseminaarien koulutuksen tavoite
on kasvattaa opiskelijoista miehiä, jotka pystyvät tekemään Kristuksen läsnäolevaksi elämässään ja palvelutehtävässään. Sitä varten piispa, apostolien seuraajana, vihkii heidät
avustajikseen panemalla kätensä heidän päällensä.
Kuolemansa aattona Kristus erityisesti rukoili Isää heidän puolestaan, jotta suorittaessaan papillisia tehtäviään hänen nimessään, ”he olisivat yhtä, niin kuin Isä ja minä olemme yhtä” (Joh. 17:11). On rukoiltava, että lähetysmaiden pappiskandidaateista tulisi Kristuksen kaltaisia sielunhoitajia ja pastoraalityöntekijöitä.

Rukoilkaamme...
Toukokuu
•
Että ne, jotka yhteiskunnassa ovat vastuussa oikeudenmukaisuudesta, toimisivat
aina rehellisesti ja viisaasti.
•
Että seminaarit varsinkin lähetysmaissa kasvattaisivat Kristuksen mielen mukaisia
paimenia, jotka täysin antautuvat evankeliumin julistamiseen.
Kesäkuu
•
Että vuoropuhelun, kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuri vallitsisi
kansojen keskuudessa.
•
Että kristilliset yhteisöt edistäisivat tehokkaasti uutta evankelioimista siellä, missä
maallistuminen on lisääntynyt eniten.
Maj
•
Att de som har ansvar för rättvisan i samhället alltid handlar med integritet och
klokhet.
•
Att seminarierna, speciellt de som finns i missionsländerna, utbildar herdar enligt
Kristi Hjärta, så att de blir helt hängivna sin uppgift att förkunna evangeliet.
Juni
•
Att det mellan folken råder en anda av dialog, lyhördhet och respekt.
•
Att kristna församlingar framgångrikt kan förnya evangelisationen där sekulariseringen blivit som störst.
isä Frans Voss SCJ
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Pyhä isä

Paavi Franciscus nuorille:

Kulkekaa rohkeasti

vastavirtaan!

28. huhtikuuta 2013
Pietarinkirkon
aukiolla
viettämässään
messussa
paavi Franciscus
jakoi vahvistuksen
sakramentin 44
nuorelle.

Emerituspaavi
palasi Vatikaaniin

Rakkaat veljet ja sisaret! Rakkaat vahvistettavat! Tervetuloa! Haluan esittää
mietiskeltäväksi kolme yksinkertaista
ja lyhyttä ajatusta.
1. Toisessa lukukappaleessa [Ilm. 21:15a] kuulimme pyhän Johanneksen kauniista näystä: uusi taivas ja uusi maa, ja
pyhä kaupunki laskeutuvat Jumalan luota. Kaikki on uutta, muuttunut hyväksi,
kauniiksi, todeksi: ei ole enää murhetta,
valitusta… Tämä on Pyhän Hengen vaikutusta. Hän tuo meille Jumalan uutuuden, tulee luoksemme ja tekee kaiken uudeksi, muuttaa meidät. Henki muuttaa
meidät! Pyhän Johanneksen näky muistuttaa meille, että olemme kaikki matkalla kohti taivaallista Jerusalemia, meidän
itsemme ja koko todellisuuden lopullista uutuutta, autuasta päivää, jolloin
voimme nähdä Herran kasvot - Herran
Jeesuksen ihmeellisen kauniit kasvot, ja
voimme olla ikuisesti hänen kanssaan,
hänen rakkaudessaan.
Nähkää: Jumalan uutuus ei muistuta
maailman uutuuksia, jotka kaikki ovat
katoavia, ne häviävät ja niitä etsitään
yhä enemmän. Uutuus, jonka Jumala
antaa elämäämme, on lopullinen, eikä
vain tulevassa ajassa, jolloin olemme
hänen kanssaan, vaan nytkin: Jumala
tekee kaiken uudeksi, Pyhä Henki todella muuttaa meidät ja haluaa muuttaa
myös meidän kauttamme maailman, jossa elämme. Avatkaamme ovi Hengelle,
antakaamme hänen ohjata meitä, antakaamme Jumalan jatkuvan toiminnan

tehdä meistä uusia miehiä ja naisia, joita
innoittaa Jumalan rakkaus, jonka Pyhä
Henki meille antaa! Kuinka kaunista olisi, jos jokainen teistä voi illalla sanoa: tänään koulussa, kotona, työssä tein Jumalan ohjaamana tämän rakkauden teon
toveriani, vanhempiani, jotakuta vanhusta kohtaan! Kuinka kaunista!
2. Toinen ajatus: ensimmäisessä lukukappaleessa [Ap.t. 14:21b-27] Paavali ja
Barnabas sanovat: ”Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta” (Ap.t. 14:22). Kirkon vaellus
ja oma kristillinen vaelluksemme eivät
ole aina helppoja, ne kohtaavat vaikeuksia ja koettelemuksia. Herran seuraaminen - se, että annamme hänen Henkensä
muuttaa pimeät alueemme, käytöksemme, joka ei ole Jumalan mukaista, ja pestä pois syntimme - on vaellus, joka kohtaa monia esteitä sekä ulkoa maailmasta
että sisältämme, sydämestä. Mutta vaikeudet, koettelemukset, ovat osa tietä, jota
on kuljettava Jumalan kirkkauteen, kuten
Jeesuskin kirkastettiin ristillä; kohtaamme niitä aina elämässämme! Älkäämme
menettäkö rohkeuttamme! Meillä on Pyhän Hengen voima, jotta voimme voittaa
nämä koettelemukset.
3. Ja viimeinen kohta. Esitän kutsun
teille, jotka otatte vastaan vahvistuksen
sakramentin, ja myös kaikille: pysykää
vakaina uskon tiellä luottaen lujasti Herraan. Se on tiemme salaisuus! Hän antaa
meille rohkeuden kulkea vastavirtaan.
Kuunnelkaa hyvin, nuoret: vastavirtaan

kulkeminen tekee hyvää sydämelle, mutta vastavirtaan kulkemiseksi tarvitaan
rohkeutta, ja Herra antaa meille tämän
rohkeuden. Vaikeuksien, koettelemusten
ja väärinymmärrysten ei tarvitse pelottaa
meitä, jos pysymme yhteydessä Jumalaan niin kuin oksat pysyvät viinipuussa, jos emme menetä hänen ystävyyttään,
jos annamme hänelle yhä enemmän tilaa
elämässämme. Näin on myös ja ennen
kaikkea silloin kun tunnemme olevamme köyhiä, heikkoja, syntisiä, koska Jumala antaa voimaa heikkouteemme, rikkautta köyhyyteemme, kääntymyksen
ja anteeksiannon synneistämme. Herra
on niin laupias: aina, jos vain menemme hänen luokseen, hän antaa anteeksi.
Luottakaamme Jumalan toimintaan! Hänen kanssaan voimme tehdä suuria asioita. Hän antaa meidän tuntea, mikä ilo
on olla hänen opetuslapsensa, hänen todistajansa. Uskaltakaa tavoitella suuria
ihanteita, suuria asioita. Herra ei valinnut meitä kristittyjä pikkuasioita varten.
Pyrkikää aina enempään, suuriin asioihin. Kilpailkaa elämässänne suurten asioiden puolesta, nuoret!
Jumalan uutuus, koettelemukset elämässä, lujana pysyminen Herrassa. Rakkaat ystävät, avatkaamme elämämme ovi
Jumalan uutuudelle, jonka Pyhä Henki
meille antaa, jotta hän muuttaisi meidät,
tekisi meidät vahvoiksi koettelemuksissa,
vahvistaisi yhteyttämme Herraan, pysymistämme lujina hänessä: tämä on todellinen ilo! Aamen.
© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana

E

merituspaavi Benedictus XVI palasi iltapäivällä 2. toukokuuta Vatikaaniin Castel Gandolfosta, jossa hän asui viimeiset kaksi kuukautta.
Tästä lähtien Benedictus XVI:n pysyvä
asuinpaikka on Mater Ecclesiae -luostari, jonka korjaustyöt on saatu valmiiksi.
Hänen kanssaan sinne muuttavat myös
arkkipiispa Georg Gänswein, paavillisen
talouden prefekti, joka edelleen toimii
myös Benedictus XVI:n yksityissihteerinä, sekä emerituspaavin taloutta hoitavat
neljä Memores Domini -maallikkonaista.
Paavi Franciscus oli vastaanottamassa
emerituspaavia Mater Ecclesiae -luostarin ovella ja toivotti hänet sydämellisesti tervetulleeksi; ensimmäiseksi paavi ja
emerituspaavi rukoilivat hetken yhdessä
luostarin kappelissa.
KATT/News.va

Lastenleirit
9.-21.6. 2013 5-12-vuotiaille. Ilmoittautuminen sr. Barbaralle p. 040
9644 529, sisar.barbara@gmail.com
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Ekumenia

Käytännön ekumeniaa
”Jotta kaiken voisi yhdistää yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi.”
Ursula Ledóchowska

Ä

iti Ursula Ledóchowska vietti
toistakymmentä vuotta poikkeuksellisen aktiivisesta apostolisesta elämästään uskonnollisesti hyvin
erilaisilla alueilla. Venäjä, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja olivat hänen työ- ja
elinpaikkojaan vuosina 1907–1920. Toimintansa aikana hän tapasi jatkuvasti
ihmisiä eri uskonnollisista, poliittisista,
yhteiskunnallisista ja maailmankatsomuksellisista suuntauksista. Hän teki yhteistyötä kaikkien kanssa ja huolehti kaikista kasvattajana ja apostolina. Hänen
solmimansa ystävyydet jättivät pysyviä
jälkiä ja kestivät usein elämän loppuun
asti. Äiti Ursula ratkoi ongelmia, joita nykyään kutsuisimme ekumeenisiksi, hengessä, joka oli hämmästyttävän lähellä
nykyistä ekumeniaa.
Ursulan ja hänen aikalaistensa kuvaukset todistavat, että eroavaisuudet uskonnollisissa, yhteiskunnallisissa tai poliittisissa kysymyksissä eivät koskaan
vieraannuttaneet häntä ihmisestä. Hän
kohteli kunnioittavasti ja rakastavasti
kaikkien yhteiskuntaluokkien, poliittisten suuntausten ja uskonnollisten tunnustusten edustajia. Hän oli spontaanilla tavalla ekumeeninen, se ei ollut pitkien
pohdintojen, väittelyiden ja suunnitelmien tulos. Voisi sanoa, että äiti Ursula oli
luonnostaan ekumeeninen. Hänen kirjoituksistaan ei löydy paljon teoreettista
todistelua eri kristillisten tunnustusten
yhdistämistarpeista tai uskontodialogista, hän ei käytä sanaa ”ekumenia”. Sitä
vastoin käytännössä Ursula teki kaiken
poistaakseen kaikki ennakkoluulot, murtaakseen vanhat raja-aidat, solmiakseen
uusia suhteita ja vahvistaakseen ymmärryksen, läheisyyden ja todellisen veljeyden ilmapiiriä. Hänellä oli kyky yhdistää
suuri rakkaus ja kiintymys katolista kirkkoa kohtaan kunnioitukseen ja rakkauteen muita kristillisiä yhteisöjä ja uskontoja sekä niiden edustajia kohtaan. Tästä
todistavat Ursulan kasvatit:
“Hän osoitti meille olennaiset arvot Jumalan ja Jumalaan liittyvät asiat, ja samalla hän avasi silmät näkemään lähimmäisten tarpeet, pyhän kirkon tarpeet,
ja hän sai monet meistä mukaan näiden
asioiden palvelukseen. Omalla palavalla rakkaudellaan kirkkoa kohtaan hän
kykeni herättämään meissä suuren kiintymyksen ja rakkauden kirkkoa ja paavia kohtaan sekä valmiuden puolustaa
uskoa ja pysyä siinä lujasti. Samaan ai-

kaan näimme hänessä sen, mikä tänään
on niin luonteenomaista ekumenian
hengelle: sydämen avaaminen kaikille.
Kuulimme häneltä, että vaikka oma uskomme onkin meille rakkain, on kunnioitettava vierastakin uskoa ja totuutta, joka siihen sisältyy.” (Postulaattikirje,
sääntökunnan arkisto)
Venäjällä Ursula ei ollut tekemisissä
vain katolilaisten, vaan myös ortodoksien kanssa. Hän ponnisteli lähentääkseen toisiinsa riitaantuneita roomalaisja kreikkalaiskatolilaisia. Suomessa hän
antoi sielunhoitoa ja jakoi kutsuja kappeliinsa luterilaiselle väestölle. Hän opetteli
suomen kielen ja hänen toimestaan käännettiin suomeksi osa katekismuksesta.
Hän julkaisi myös kokoelman rukouksia
ja uskonnollisia lauluja. Se, mitä Ursula
teki, muistuttaa nykyisiä ekumeenisia jumalanpalveluksia, joihin osallistuvat eri
kristillisten yhteisöjen edustajat.
Helena Babianska, yksi Merentähden
yläasteen oppilaista kirjoitti: ”Sunnuntaina (...) kappeli täyttyi lähikylien naapureista, jotka tulevat mieluusti pyhään
messuun, vaikka ovatkin luterilaisia.
Laulamme heille suomeksi (...). Miehet
ja naiset säestävät meitä niin, että kappeli
tuntuu järkkyvän.”
Tanskassa Ursula hoiti kaduilla kuljeskelevia luterilaisia lapsia ja avasi heille nuorisotaloja ”osana kampanjaa luterilaisten pastorien kanssa”. Ursulan
perustamissa paikoissa oli tilaa kaikille
lapsille. Nämä olivat usein todella ekumeenisia keskuksia, vaikka kyse olikin
ajasta, jolloin kristittyjen ykseydestä ei
vielä puhuttu.
Kun Ursula perusti 1930-luvulla sääntökunnan uusia yhteisöjä Puolan köyhillä ja uskonnollisesti erilaisilla itäalueilla,
hän kehotti sisaria tekemään laupeudentöitä (huolehtimaan köyhistä lapsista ja
sairaista), antamaan kasvatusta tunnollisesti, pyyteettömästi ja tasapuolisesti katsomatta lasten ja nuorten uskonnolliseen
tunnustukseen tai kansalliseen identiteettiin. Sisarten oli annettava esimerkki elämästä rakkaudessa kaikille ihmisille. Äiti Ursula oli varma, että vain tämä
tie johtaisi ortodoksien ja katolilaisten
yhdistymiseen yhdeksi Kristuksen laumaksi. Kun joku kysyi häneltä, millaista
politiikkaa hän ajaa näillä uskonnon ja
kansallisuuden kannalta vaikeilla alueilla, hän vastasi epäröimättä: ”Politiikkamme on Jumalan rakkaus ja isänmaanrak-

Kesäleirit 2013
9.-21.6. Stella Maris, vastuuhenkilö sisar Barbara
15.-20.7. Kuopio, vastuuhenkilö isä Oscar
22.-26.7. Jyväskylä, vastuuhenkilö isä Oscar
27.7.-3.8. Stella Maris, vastuuhenkilö isä Peter
5.-9.8. Stella Maris, vastuuhenkilö isä Marco

Sääntökuntamme perustajan Ursula Ledóchowskan pyhäksijulistamisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi me ursuliinisisaret kutsumme Teidät kiitosmessuun, joka vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa keskiviikkona 29.5.2013 klo 18. Messun jälkeen
olette tervetulleita seurakuntasaliin.
kaus”.
Näin oli aina ja kaikkialla, missä äiti
Ursula Ledóchowska eli ja toimi. Tuo
salaperäinen hyväntahtoisuuden ja ymmärryksen voima sekä vetovoima ja
ihmisten yhdistämisen voima kumpuavat yksinkertaisesti oikein ymmärretystä kristillisestä rakkaudesta. Todellinen kristillinen rakkaus on luonnostaan
ekumeenista.
18.5.2003 Pietarin aukiolla Roomassa paavi Johannes Paavali II sanoi julistaessaan autuaan Ursulan pyhäksi: Pyhä
Ursula Ledóchowska katseli uskollisesti ja rakastaen koko elämänsä ajan Kristuksen, Sulhasensa kasvoja. Hän yhdistyi
erityisesti ristillä kuolevaan Kristukseen.
Tämä yhdistyminen täytti hänet poikkeuksellisella hartaudella Jumalan rakkauden evankeliumin julistustyössä sekä sa-

noin että teoin. Hän vei hyvän sanoman
erityisesti lapsille ja nuorille, mutta myös
tarpeessa oleville, köyhille, hylätyille ja
yksinäisille ihmisille. Heille kaikille hän
puhui rakkauden kieltä, jota tukivat teot.
(…) Hän oli aikoinaan uuden evankelioimisen apostoli, joka antoi elämällään
ja toiminnallaan todistuksen siitä, että
evankelinen rakkaus on aina ajankohtainen, luova ja vaikuttava.
Otteita sisar Józefa Zdybickan SJK artikkelista. Hän on Lublinin katolisen yliopiston
professori ja useiden tutkielmien, artikkeleiden ja kirjojen kirjoittaja spiritualiteetin ja
filosofian aloilta.

Hiippakuntajuhla 10.8. – aiheena Uskon vuosi
Ohjelma
klo 10.30 Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla juhlallinen messu
klo 13.00 lounas Stella Mariksessa
klo 14.00 esitelmä: Uskon vuosi
klo 15.00 Neitsyt Marian hartaus: kulkue ja piispan siunaus
klo 16.00 lähtökahvit
Lisätietoja seuraavassa lehdessä.
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Ihmisiä

Palveleminen on itsestään
luopumista
Kello kilahtaa, messu alkaa. Papit astelevat alttarille
moitteettomasti silitetyissä kasukoissa. Alttariliina ja muut
tekstiilit hohtavat puhtauttaan. Kuka nuo tekstiilit oikein
huoltaa? Tämä arkinen kysymys juolahti mieleeni viime
kesänä. Sain tutustua Charoon, yhteen niistä monista,
joiden kutsumuksena on palvella kirkkoa vapaaehtoisena.

Kertoisitko vähän itsestäsi?
Nimeni on Maria del Rosario Curto, mutta kaikki sanovat minua Charoksi. Se on
tavallinen lempinimi Espanjassa. Olen
kotoisin Salamancan kaupungista, asuin
siellä melkein 30-vuotiaaksi. Opiskelin
biologiaa yliopistossa, olen biologi. Työskentelin eräässä lukiossa opettajana. Sitten suoritin tärkeän tutkinnon, joka takaa
elinikäisen viran. Opetin eräässä toisessa kaupungissa seitsemän, kahdeksan
vuotta. Pidin työstäni valtavasti. Järjestin kokeita laboratoriossa ja kentällä ja
tein retkiä nuorten kanssa. He pitivät siitä kovasti, ja minä myös. Etsin kuitenkin
työstäni aina omaa kunniaani, arvostusta
ja kiintymystä, ja tämä etäännytti minua
Jumalasta.
Jo 20-vuotiaana olin tuntenut, että Jumala kutsui minua. Silloin vielä opiskelin. Tunsin, että olemukseni syvin
kutsumus on elää Jumalalle. Tuolloin minulla ei ollut rohkeutta vastata Jumalalle myöntävästi. Sanoin: ”Ei, Herra, anna
minun suorittaa opinnot loppuun, sen
jälkeen tulen luoksesi.” Mutta kun olin
päättänyt opintoni, sanoinkin: ”Ei, haluan aviomiehen ja lapsia ja työtä.” Näin
jatkui pitkään. Kutsumus oli sen kaiken
alla, mutta halusin unohtaa sen.
Millainen oli lapsuutesi ja
nuoruutesi?
Synnyin katoliseen perheeseen. Isäni oli
hyvin uskonnollinen mies. Hän opetti
minut ja kaikki sisarukseni rukoilemaan,
rakastamaan Jumalaa, ymmärtämään,
että Jumala on isämme. Lapsena hyväksyin, mitä isä minulle sanoi, mutta teiniikäisenä minä ja pikkusiskoni aloimme
lukea eksistentialisti-kirjailijoita, ja aloin
epäillä. Koko perustani alkoi horjua,
myös se, mitä isäni oli sanonut, ja aloin
irrottautua Jumalasta. En käynyt kirkossa, en käynyt pyhällä kommuuniolla. Isä
sanoi minulle, että Jumala on hyvä, mutta minä väitin vastaan.
Lapsena olin aina sairas, minut leikattiin seitsemän kertaa, kun olin pieni. Terveyteni oli hyvin heikko, enkä voinut olla
kuten muut. Kärsin tästä kovasti. Lisäk-

si vanhempieni suhde ei ollut hyvä. Näin
kotona, ettei heidän välillään ollut paljon
rakkautta. He riitelivät aina. En myöskään hyväksynyt itseäni, epävarmuuttani, heikkouksiani, kotini todellisuutta.
Luulin, että minun piti olla jotain erikoista, jotta toiset hyväksyisivät minut. Tämä
sai minut lopulta elämään mielettömällä
tavalla.
Olin tyhjä sisäisesti. Koin paljon kärsimyksiä kotona. Olimme myös hyvin
köyhiä. Kaikki tämä sai minut ajattelemaan, että Jumala ei ollut hyvä, päinvastoin kuin isäni oli sanonut. Vakuutuin tästä lukiessani Camus’ta ja Sartrea.
Niin etäännyin Jumalasta. Olin välinpitämätön, en halunnut olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Noin 19-vuotiaaksi asti elin hyvin vaikeita aikoja, halusin
myös kaksi kertaa tehdä itsemurhan.
Join alkoholia usein iltaisin, enkä noussut
ylös aamulla. En halunnut jatkaa opiskelemista, kaikki oli sekaisin elämässäni.
Miten löysit uskon tien?
Lopulta näin jollakin seinällä lapun:
”Miksi kärsit, miksi olet surullinen?
Onko elämäsi vailla tarkoitusta? Tule, Jumala rakastaa sinua.” Tämä sykähdytti
minua voimakkaasti. Menin seuraamaan
katekeesia, joka pidettiin eräässä seurakunnassa Salamancassa. Siellä aloin kulkea uskon tietä.
Se pelasti elämäni. Näin Kristuksen
tässä pienessä yhteisössä ja aloitin uskonelämäni siinä. Oli paljon nuoria, ja oli
myös joitakin vanhoja, mutta kukaan ei
sanonut minulle: ”Lopeta juominen, lopeta tämä”. Jumala vain vähitellen näytti minulle sanallaan, että hän todella rakastaa minua. Tämä juuri pelasti minut,
sen ymmärtäminen, että Jumala rakastaa
minua omana itsenäni, sellaisena kuin
olen. Että minun ei tarvitse olla joku toinen. Hän rakastaa minua vaikka olen
syntinen, köyhä ja kyvytön. Sillä minä
vihasin itseäni kovasti. Se, mitä minä vihasin, sitä Jumala rakasti. Tämä auttoi
minua rakastamaan itseäni, tekemään sovinnon menneisyyteni kanssa.
Tässä pienessä yhteisössä löysin Jumalan rakkauden. Juuri se auttoi minua

elämään, jättämään alkoholin, hyväksymään itseni ja perheeni menneisyyden.
Tein sovinnon kaiken sen kanssa, mistä
olin halunnut irrottautua. Näin, miten
hyvä Jumalan sallimus oli. Jumala auttoi
minua myös rakastamaan kirkkoa, sillä
olin vihannut kirkkoa. Totuus on, että
minusta lähti kirkkoa kohtaan tuntemani viha. Monet asiat saivat minut rakastamaan kirkkoa. Kirkko on minulle kuin
äiti, se on odottanut minua ja synnyttänyt minut, jotta voisin vähitellen todistaa
elämälläni Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta - köyhällä elämälläni, johon kuuluvat syntini, epävakaisuuteni, kaikki se,
mitä minä olen. Elämässäni ei ole tärkeämpää asiaa kuin se, että olen löytänyt
Kristuksen.
Miten sait kutsumuksen
lähetystyöhön?
Näinä vuosina, olin ehkä 22- tai 23-vuotias, minulla oli syvä kutsumus seurata Jumalaa. Odotin silti monta vuotta jotakin
miestä, joka tulisi luokseni, siis elämäni
miestä. Näinä vuosina minulla oli kolme
suhdetta, mutta mikään niistä ei ollut minua varten. Ymmärsin, että Jumala kutsui
minua yhä, mutta minulla ei ollut rohkeutta vastata myöntävästi. Tämä tuotti minulle kärsimystä. Itkin joka yö, ajattelin
mitä kaikkea menetän: oppilaani, työni
ja myös kaikenlaisia pikkuasioita. Mutta lopulta.... ajattelen, että Jumala on kuin
polttava tuli. Jos Jumala tahtoo, Jumala
tekee. Lopulta sanoin: ”Kyllä, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi!”
Eräällä nuorten pyhiinvaelluksella
Kiko Argüello esitti kutsun kaikille niille nuorille, jotka olivat valmiit palvelemaan kirkkoa, myös luostarissa. Nousin seisomaan, kuten lukuisat muutkin
nuoret, jotka olivat käytettävissä. Kun
nousin, Herra sanoi minulle, että kyllä,
tätä minä tahdon sinusta. Sanoin Herralle: ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Ja
olin vapaa ensimmäistä kertaa elämässäni. ”Olen köyhä nainen, en pysty mihinkään, mutta annan elämäni sinun
käsiisi.” Näin se oli, ja siinä oli mukana
valtava ilo.
Olin noussut mennäkseni luostariin,

mutta suoritettuani joitakin kokeita katekistini lähettivät minut kokeilemaan,
kutsuiko Jumala minua myös lähetystyöhön. Minut lähetettiin ensin Strasbourgiin auttamaan eräässä lapsiperheessä.
Työ oli yksinkertaista, hoidin erästä tyttöä äidin sijaisena. Tytön vanhemmat olivat lähetystyössä Kamerunissa. He olivat
ranskalaisia. Ulkomailla asuvien perheiden lasten piti olla kolme kuukautta
koulussa Ranskassa, ja huolehdin tytöstä sen ajan. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni, sen jälkeen palasin Espanjaan.
Jätin opettajan työni lopullisesti, mikä oli
hyvin vaikeaa. Mutta tiesin, että Jumala
tekisi minulle helpoksi sen, mikä minulle oli mahdotonta. Jumala auttoi minua,
hän teki tämän kaiken. Sen jälkeen hän
lähetti minut Norjaan.
Ja minä jätin kaiken. Se, että voin jättää kaiken, tuli myös Jumalalta, koska
itse olin aina haaveillut turvatusta toimeentulosta. Halusin työskennellä ja ansaita rahaa, mutta Jumala kehotti minua
aloittamaan uuden elämän seuraten
hänen teitään. Kutsuessaan minua Jumala sanoi: ”Annan sinulle paljon enemmän
kuin osaat kuvitellakaan.” Ja näin on tapahtunut näinä 18 vuotena, jotka olen
ollut lähetystyössä.
Oletko ollut 18 vuotta lähetystyössä
Norjassa?
Norjassa olen ollut kahdeksan vuotta,
Tanskassa viisi ja toiset viisi vuotta Ruotsissa. Välillä olin myös Suomessa, Oulussa. Olen käynyt Suomessa useita kertoja.
Tukholmassa ollessani kävin myös Oulussa auttamassa määräaikoina.
Millaista työtä teet?
Helsinkiin tulin väliaikaisesti auttamaan
isä Marinoa ja muita tämän seurakunnan pappeja taloustöissä. Asun sisarten
luona. Nousen varhain, rukoilen ja sitten menen keittiöön valmistamaan aamiaista. Siivoan, laitan ruokaa, aterian
jälkeen rukoilen puoli tuntia, menen silittämään ja sen jälkeen menen messuun.
Messun jälkeen valmistan illallisen ja sen
jälkeen menen huoneeseeni: rukoilen,
luen, kirjoitan. Joskus kun minulla on vapaata, käyn kävelyllä. Rukoilen mielelläni ruusukkoa kävellessäni. Elämäni on
hyvin yksinkertaista. Työtä tehdessänikin muistan Jumalaa. Rukoilen etenkin
Norjassa tehtävän lähetystyön puolesta
ja myös monien tuttavieni puolesta, jotka tarvitsevat rukouksia. Työni on aika
yksinäistä, minulla ei ole juttuseuraa. Papit ja sisaret kyllä puhuvat kanssani - he
kohtelevat minua erittäin hyvin, olen hyvin tyytyväinen. Ne pienet kärsimykset,
joita minulla on, ne liitän rukouksiini niiden puolesta, jotka tarvitsevat apua.

IHMISIÄ

Ihmisiä
Millainen on seurakunta, jota palvelet
Norjassa?
Asun Kristiansundissa. Seurakunta on
hyvin pieni ja koostuu enimmäkseen ulkomaalaisista. Norjalaisia on vähän. Joka
vuosi pari ihmistä kääntyy katoliseen uskoon. Seurakunnassa on paljon puolalaisia, koska he työskentelevät Norjassa
kaasuteollisuudessa ja myös öljyntuotannossa.
Työni Norjassa on erilaista kuin täällä. Meillä on siellä lähetystyössä kaksi
perhettä lapsineen, yksi pappi, yksi seminaristi tai joku poika papin apuna.
Asun toisen tytön kanssa pienessä talossa. Autamme perheitä, kun he tarvitsevat, mutta ennen kaikkea autamme
seurakunnassa taloustöissä, ja myös katekeesissa. Käymme seurakuntalaisten ja
muidenkin luona. Kutsumme taloomme
syömään ihmisiä, joista moni ei kuulu
kirkkoon. Näin saamme ystäviä vähitellen.
Työskentelen norjankielisessä ympäristössä. Käyn sairaalassa, jossa on kuolemansairaita vanhoja mielisairaita, ja hoidan näitä vanhuksia. Olen apulainen.
Tuttavamme kirkon ulkopuolella ovat
luterilaisia ja monet myös ateisteja. Yritämme syventää näitä suhteita, että he
voisivat tutustua katoliseen kirkkoon.
Joskus nämä ihmiset etsivät meidät käsiinsä ja sanovat: ”Tahdon osallistua katekeesiin, tahdon tulla kanssanne kirkkoon.” Tämä tapahtuu vähitellen, se on
monen vuoden työ. Haluamme, että ihmiset oppisivat tuntemaan katolisen
kirkon, ei niinkään siksi että he tulisivat katolilaisiksi kuin että he löytäisivät
Kristuksen, löytäisivät Kristuksen rakkauden. Mikä kirkko on? Se on Jumalan
rakkaus, joka on tullut ilmi Jeesuksessa
Kristuksessa. Jos Jumala tahtoo, hän kutsuu heidät katolilaisiksi, mutta tärkeintä
on, että he löytäisivät Jumalan. Me olemme syntisiä ja heikkoja, mutta meidän
vajavaisten kautta Jumala toimii. Olemme vähäisiä työkaluja tätä työtä varten
ja usein pilaamme kaiken. Minä pilaan
asiat, pilaan Jumalan suunnitelmat, olen
siitä varma. Mutta tiedän, että Jumala
tekee kaiken parhain päin. Lopulta sen,
minkä me pilaamme, hän rakentaa uudestaan jollakin tavalla. Niin ajattelen.
Me, pieni kirkko, olemme kuin läsnäolo. Minusta tuntuu, että se on Kristuksen läsnäolo ei-uskovien ihmisten keskellä. Kun olen Jumalan armossa, Kristus
kulkee kanssamme minne menemmekin.
Olen kauhea syntinen, mutta Kristus kulkee kanssani. Me olemme vain Jumalan
välikappale, köyhä ja mitätön kuin lasi,
joka menee helposti rikki. Näinä vuosina olen huomannut, miten heikko olen ja
miten suuri on Jumalan rakkaus. Hän on
ollut hyvä minua kohtaan koko ajan, niin
kärsivällinen ja uskollinen. Minä olen uskoton häntä kohtaan, mutta hän on aina
ollut uskollinen minua kohtaan.
Etkö ole koskaan ajatellut: ”Nyt riittää!
Lähden kotiin Espanjaan”?
Olen, usein. ”Mitä minä täällä teen?
Lähden tieheni.” Minulla on ollut paljon kiusauksia jättää lähetystyö. Monia
kiusauksia myös uskon ja toivon suhteen, kiusaus jättää se kaikki. Mutta Ju-
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Ilmoitukset
mala työntää minua eteenpäin: ”Nouse!
Minä autan sinua! Rohkeutta! Minä olen
sinun kanssasi.” Hän uudistaa minut ja
vahvistaa minua niin, että voin jatkaa.
Joskus on hyvin vaikeita aikoja. En näe
mitään, kaikki on pimeää. Näin on ollut
usein, mutta Jumala on ollut uskollinen.
On varmaa, että Jumala on tämän kaiken
takana. Jumala on, vaikka monta kertaa
en voi nähdä häntä.
Käytkö usein kotimaassasi?
Olin Espanjassa viime vuonna melkein koko vuoden, kahdeksan kuukautta. Olin sairas, minut leikattiin. Jouduin
viipymään myös koska äitini oli sairas,
menin hoitamaan häntä. Sen jälkeen sairastuin itse. Nyt voin hyvin, sain kotona
lääkehoitoa. Tavallisesti kun olen lähetystyössä, käyn kotona seitsemän, kahdeksan kuukauden välein.
Etkö kaipaa kotiin?
En niinkään. Olen jo asunut monta vuotta muualla. Vaikeampaa on lähtö kotoa,
vanhojen vanhempieni jättäminen. Äitini
on nyt 80 ja isäni 85. Viime vuosina minun on ollut hyvin vaikea lähteä. He itkevät ennen lähtöäni, ja sydämeeni koskee,
kun näen tämän. Mutta lähetystyössä ollessani en juuri tunne koti-ikävää. Joskus kyllä. Rakastan sisaruksiani ja heidän lapsiaan, ja hekin soittavat minulle
usein. En tunne olevani kaukana heistä.
Enemmän kaipaan Espanjasta aurinkoa,
iloa ja valoisuutta. Täällä pohjoisessa pimeys, pimeä aika, on joka kerran vaikeampi minulle.
Miten selviydyt taloudellisesti?
Silloin kun voin tehdä työtä, ansaitsen
rahaa, elätän itseni työlläni. Kun en voi
työskennellä, yhteisöni Espanjassa auttaa
minua matkakuluissa. Nyt olen täällä, ja
ruoka ja huone ovat ilmaiset. En tarvitse mitään. Toisissa palvelutehtävissä oli
tietyt työtunnit, mutta ei palkkaa. Yhteisö maksoi vuokrani. Nytkin se auttaa minua vuokranmaksussa, koska silloin kun
en ansaitse tarpeeksi ruokaa ja vuokraa
varten, yhteisö auttaa vuokranmaksussa.
Siis kirkkoni, seurakuntani Espanjassa.
Yhteisöni auttaa minua kun voi, mutta
mitään kuukausirahaa minulla ei ole. Jumala huolehtii aina, silloinkin kun meillä
ei ole mitään syötävää. Koskaan minulla
ei ole turvattua toimeentuloa. Olen ollut
monta kertaa ilman mitään, myös ilman

ruokaa. Tämä on ollut suuri ilo. Silloin
kun työtoverini ja minä aloitimme Norjan pohjoisosassa, oli paljon matkoja eikä
meillä ollut tarpeeksi rahaa ruokaan. Välillä paastosimme, ja se oli suuri ilo, koska Jumala salli sen. Sanomme aina, että
Jumala riittää. Oli ilo kärsiä Kristuksen
takia. Joskus oli hyvin niukkaa.
Mutta jos tarvitset hammaslääkäriä,
lääkäriä...
Aina kun olen tarvinnut hammaslääkäriä tai lääkäriä, Jumala on huolehtinut
minusta. Nyt en voi ansaita rahaa, en
tule saamaan eläkettä. Ajattelen aina sitä
psalmia, jossa sanotaan, että se joka turvaa Herraan, ei luota turhaan. Olen jättänyt kaiken palvellakseni Kristusta ja
ajattelen, että Jumala auttaa minua joka
hetki. Hän huolehtii minusta myös vanhuudessani. Mutta usein minulla on kiusaus ajatella, että Jumala ei huolehdi. Sisäinen painajainen: Jumala ei huolehdi.
Joskus tulee tämä ajatus, mutta karkotan
sen, koska Herra tulee avukseni. Sanon:
”Sinä, Herra, autat minua.”
Mitä sinulle merkitsee palveleminen?
Palveleminen on itsestään luopumista,
asettumista Kristuksen jalkojen juureen.
Se evankeliumin kohta, jossa Kristus menee aterioimaan rikkaiden taloon, ja sinne tulee syntinen nainen, joka voitelee
Herran jalat kalliilla tuoksuöljyllä ja kuivaa jalat hiuksillaan.... Kun päätin palvella Herraa, ymmärsin tämän. Minulla
oli paljon asioita, joita rakastin: kotimaani, kotini, ystäväni, rahani... kaiken tämän asetin Herran jalkojen juureen.
Palveleminen merkitsee sitoutumista, itsensä antamista sellaisena kuin on.
Tämä tapahtuu rakkaudesta Kristukseen. Rakkaudesta asetut viimeiselle sijalle ja annat itsesi kaikkinesi, odottamatta että toinen maksaa sinulle, kiittää
sinua. Todellista palvelemista on asettua
viimeiselle sijalle ja antaa itsesi ja se, mitä
sinulla on. Mutta tämä ei tarkoita, että
minä aina tekisin näin. Minä usein haluan korvausta. Palveleminen on myös
sitä, että tekee asioita rakkaudesta Kristukseen, toivomatta mitään. Mutta minä
usein toivon, että minua kehutaan: Oletpa hyvä! Onpa hän hyvä!
Niin minäkin. En osaa palvella ollenkaan.
En minäkään osaa palvella.
Meiju Salonen

Paluu hyveeseen
Peter Kreeft
Puhutteleva
kirja, joka
kannustaa
ottamaan
hyveet uudelleen käyttöön
elämässämme. 231
sivua, sid.
16€.
katolinenkirjakauppa.net

Rukouksen salaisuus
– Jumalan kasvoja etsimässä

Marjatta Jaanu-Schröder

Kirjassa
tarkastellaan
rukousta, joka
on etsimistä,
kohtaamista,
puhumista,
kuuntelemista,
vastaanottamista,
jakamista, palvomista, pysähtymistä ja näkemistä. Nid., 164
sivua, 21€.
katolinenkirjakauppa.net

Franciscus
Assisilaisen sanoma
Perugian legenda
Kokoelma
pyhän
Franciscus
Assisilaisen
seuraajien ja
tovereiden
muistelmia tästä
”länsimaiden historian puhtaimmasta
hahmosta”. Nid., 189 sivua,
12€.
katolinenkirjakauppa.net

Cecilia
– katolsk gudstjänstbok
Den nya
gudstjänstboken inte
bara för
Stockholms
katolska
stift men
också för
Finland när
den heliga
mässan firas på svenska.
Inbunden, 1320 sidor, 25 €.
katolinenkirjakauppa.net

10

FIDES 5

Uskon vuosi
Tällä Uskon vuosi –teemasivulla julkaistaan Uskon
vuoden aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mietelmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista.
Tämän pienoiskatekeesin on kirjoittanut Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon.

Uskon vuoden tapahtumia Helsingin
katolisessa hiippakunnassa
On tärkeää, että tieto Uskon vuoden tapahtumista saavuttaa kaikki hiippakuntalaiset. Fides pyrkii kokoamaan tiedot kaikista Uskon vuoteen liittyvistä tapahtumista, luennoista, seminaareista, retreteistä ja muista hengellisistä tilaisuuksista koko
hiippakunnassa. Kaikkia seurakuntia ja yhdistyksiä pyydetään lähettämään tiedot
Uskoon vuoteen liittyvistä tapahtumistaan osoitteeseen fides@katolinen.fi.
Year of Faith Catechesis: Defending the Faith
(St. Mary’s parish hall, Mäntytie 2, Helsinki)
Fridays at 19.00
• May 10th The Challenge of Fundamentalism
• May 17th The Challenge of Liberalism
• May 24th The Challenge of Traditionalism
• May 31st The Challenge of Secularism
All catecheses are in English, taught by M.Th. Emil Anton.
Bring your Bibles as well as pen and paper.

P

yhä Henki on todennäköisesti
Kolminaisuuden persoonista se,
johon monien on vaikea suhtautua, jota on vaikea ymmärtää ja selittää.
Puhuessamme Isästä ja Pojasta käytämme käsitteitä, jotka tunnemme omasta
inhimillisestä kokemuksestamme. Isä
on elämän lähde ja Poika näkyvä todiste elämän jatkumisesta. Ei vähiten siksi,
että Jumalan Poika tuli ihmiseksi, myös
Jumala itse on tullut käsitettäväksi ja on
lähellä meitä.
Jos koemme tuntevamme Isä Jumalan
ja Poika Jumalan, voimme kiittää siitä
Pyhää Henkeä. ”Kukaan ei voi sanoa:
’Jeesus on Herra’, muuten kuin Pyhän
Hengen vaikutuksesta.” (1. Kor. 12:3) Jeesus lupasi, että Pyhä Henki opettaa opetuslapsille kaiken ja muistuttaa heidän
mieleensä kaiken, mitä hän oli heille sanonut (vrt. Joh. 14:26). Jeesus sanoi myös,
että hänellä oli opetuslapsille vielä paljon
puhuttavaa, jota nämä eivät vielä kykene ottamaan vastaan, mutta Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa heidät tuntemaan koko totuuden (vrt. Joh. 16:13).
Pyhä Henki on se, joka opettaa meidät
tuntemaan Jumalan. Mutta Pyhä Henki
ei tule ulkopuolelta antamaan meille tätä
ymmärrystä. Hän liittyy läheisesti Kolminaisuuden kahteen muuhun persoonaan. Kun Nikaian uskontunnustuksessa
sanomme, että Pyhä Henki lähtee Isästä
ja Pojasta, ilmaisemme sen, että heidän
välisensä rakkaus on niin voimakas, että
se ilmenee itsenäisenä persoonana, joka
on heistä erottamaton mutta jolla on oma
identiteetti.
Rakkaus on yksi Pyhän Hengen vahvimmista tunnusmerkeistä. Rakkaus
opettaa meitä näkemään oikein. Ironista kyllä, sanomme joskus, että rakkaus
on sokea. Todellinen rakkaus, eikä vähiten Jumalan rakkaus, antaa meille päinvastoin selkeyttä ja ymmärrystä. Rakkaus antaa meille syyn sitoutua johonkin ja
rohkeutta ja voimaa voittaa tiellä olevat
esteet.
Puhuaksemme Pyhästä Hengestä tarvitsemme symboleja ja kuvia, jotka voi-

vat ilmaista ajatuksiamme. Kertomuksessa Pyhän Hengen laskeutumisesta
helluntaina (Ap.t. 2:1-13) kuulemme
kahdesta ilmiöstä, jotka liittyvät Pyhän
Hengen tulemiseen: tuulenpuuska (j.2)
ja tulenlieskat, kuin kielet (j.3). Eräässä
vanhemmassa käännöksessä puhuttiin
henkäyksestä. Puuska ja henkäys todistavat liikkeestä, tuoreudesta ja ylläpitävästä voimasta. Pyhä Henki tekee sen, mitä
uskomme, eläväksi ja relevantiksi, estää
sitä jähmettymästä ja vähentymästä oppilauseiksi. Pyhä Henki varmistaa, että
usko on suhde, ennen kaikkea Kristuksen
kanssa ja sitten lähimmäistemme kanssa.
Tuliset kielet symboloivat valoa, lämpöä ja voimaa. Tarvitsemme uskon valoa,
jotta voimme tunnistaa ja samaistua häneen, johon uskomme, ja ymmärtää ja
selittää, mitä ajattelemme hänestä. Pyhä
Henki auttaa meitä tunnistamaan Kristuksen Herraksi, Jumalaksi, ja pitämään
yhdessä kaiken, mitä hän opettaa. Emme
voi toimia ilman uskon lämpöä, joka
tekee meistä innokkaita ja palavia, antaa
meille energiaa todistaa uskosta ja välittää sitä edelleen. Näyttäkäämme, että rakkaus on välttämätön osa suhteessamme
Jumalaan ja sitoutumisessamme uskoon.
Pyhä Henki vaikutti sen, että opetuslapset helluntaina saattoivat puhua, uskalsivat nousta ylös ja innokkaasti tunnustaa
sanomaa Ylösnousseesta, joka on elävä ja
elämälle merkityksen antava Kristus.
Pyhä Henki täydentää sitä, mitä omin
kyvyin ja omalla tahdollamme voimme
saavuttaa ja minkä järkeämme käyttäen
voimme tunnistaa ja valita. Joskus järjen
on luovutettava, koska emme ymmärrä tai näe mitään merkitystä, mutta tässä
Henki tulee avuksemme, jotta näemme
laajemman yhteyden. Siksi, että me olemme Jumalan lapsia, Pyhä Henki on mukanamme alusta alkaen. Hän kuitenkin
alkaa erityisellä tavalla työnsä meissä,
kun saamme vahvistuksen. Tässä toteutuu jokaiselle meistä se, minkä opetuslapset kokivat ensimmäisenä helluntaina.
Pyhä Henki tulee lahjaksi yksittäiselle
ihmiselle, mutta läpäisee myös kirkon ja

pitää se yhdessä. Koska kirkko koostuu
ihmisistä, se on riippuvainen heidän ponnistuksistaan ja haavoittuvainen heidän
epäonnistumistensa takia. Pyhä Henki
herättää ja kannustaa sitä, mikä on hyvää,
ja estää heikkouksia saamasta yliotetta.
Pyhä Henki takaa, että kirkko aina julistaa Kristuksen sanomaa täydellisenä, ja
auttaa jäseniään julistamaan ja elämään
sanomaa todeksi aidolla ja uskottavalla tavalla. Tämä edellyttää avoimuutta ja
kykyä kuunnella; ne ovat keskeisiä edellytyksiä Pyhän Hengen toiminnalle kirkossa ja jokaisessa meistä. Siksi usko Pyhään Henkeen tarkoittaa myös halua
seurata häntä.
+ Czeslaw Kozon
Kööpenhaminan piispa

Pyhiinvaeltajan kertomus
Ignatius de Loyola
Jesuiittajärjestön
perustajan
erikoinen
elämäkerta,
joka ”pyrkii
olemaan
todistusta
Jumalan
johdatuksesta tiellä
kristilliseen täydellisyyteen.
Sid., 126 sivua, 10€.
katolinenkirjakauppa.net

Rukouksen salaisuus

– Jumalan kasvoja etsimässä

Marjatta Jaanu-Schröder

Maalausleiri
Ars-Maria!
vanhassa, ihanassa

STELLA MARIKSESSA
20.7.-26.7. 2013
Hiidenveden rannalla.

Kirjassa
tarkastellaan
rukousta, joka
on etsimistä,
kohtaamista,
puhumista,
kuuntelemista,
vastaanottamista,
jakamista, palvomista, pysähtymistä ja näkemistä. Nid., 164
sivua, 21€.
katolinenkirjakauppa.net

Opettajana MATTI KURKI.
Kaikki tekotavat mahdollisia
(öljy, akryyli, vesiväri ym.)
Hinta täysihoidolla 300,(Omat liinavaatteet).
Ilmoittautukaa Leenalle
050-3660556 ja kertokaa
erityistoivomukset.
Maalausteline lainattavissa.
Kaikki mukaan uudet ja vanhat,
aloittelijat ja konkarit aktiivilomaa
viettämään.

The Helsinki Consultation on Jewish
Continuity in the Body of Jesus the Messiah: Fulfilling the Torah in Jesus Christ.
Conference in Oslo, Norway, June 21st 23rd, 2013. More information: www.studium.fi
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Uskon vuosi

Ylösnousemus

Huikea on myös aihe: ylösnousemus on
järisyttävä, ainutlaatuinen, ”koko historian räjäyttävä” tapahtuma, jonka jälkeen
mikään ei ole ennallaan.

L

ukijana huomaan ihmetteleväni, miten kukaan koskaan on voinut puhua ylösnousemuksesta
latteasti.
Jeesuksen viimeiset päivät
yltää aiheensa tasalle. Rauhallisen selkeästä ilmaisustaan tinkimättä Ratzinger
avaa apposen auki hämmästyttävät, innostavat, jokaista koskettavat näkymät:

”Jeesuksen ylösnousemus merkitsi murtautumista kokonaan uudenlaiseen elämään, jota ei enää hallitse kuolemisen ja
syntymisen laki vaan joka on sen tuolla
puolen. Tämä elämä avasi ihmisenä olemiseen uuden ulottuvuuden. Jeesuksen ylösnousemus ei sen tähden ole yksittäinen tapahtuma, jonka voimme jättää sikseen ja
joka kuuluisi vain menneisyyteen, vaan
se on - väärinkäsityksille altista analogiaa
käyttääkseni - ”mutaatiohyppy”. Jeesuksen ylösnousemuksessa on saavutettu ihmisenä olemisen uusi mahdollisuus, joka
koskee kaikkia ja avaa ihmisille tulevaisuuden - uudenlaisen tulevaisuuden.”
Aiheen käsittelytavasta näkee, että Ratzinger on Hans Urs von Balthasarin hengenheimolaisia. Sveitsiläinen von Balthasar (1905-1988) oli viime vuosisadan
merkittävimpiä teologeja, ja hän jos kuka
rohkeni sukeltaa syvälle Pääsiäismysteerin ytimiin. Ratzinger on epäilemättä saanut innoitusta arvostamansa von Balthasarin Mysterium Paschalesta. Toteaahan von
Balthasar mm: ”Ylösnoussut on muuttanut
täysin meidän aika-avaruutemme ja täten
meidän todellisen maailmamme omassa
olemisen tavassaan hengellisenä ruumiina (soma pneumatikon). Uusi maailmanaika ruumiillistuu Kristuksessa niille, jotka
yhä asuvat kuolevaisuudessa.” (suomennos omani).
Ylösnousemustodistukset puhuvat Ratzingerin mukaan ”paradoksista, sellaisesta,
mikä ylittää kaiken kokemuksen ja kuitenkin on täysin läsnä olevaa todellisuutta.”
Ylittää kaiken kokemuksen.... Häkellyttävä ajatus. Ei ihme, että Ylösnousseen
kohdanneiden todistus aiheutti hämmennystä tai jopa epäilyä: ”En usko. Jos en
itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja
pistä sormiani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” (Joh.
20:25). Tämän päivän Euroopassa, ja myös
Suomessa, epäilevien tuomaiden määrä
kasvaa: Kirkon tutkimuskeskuksen tilastot osoittavat, että usko ylösnousemukseen
on maassamme vähentynyt ja 2000-luvulla suorastaan romahtanut. Kun ylösnousemukseen vielä vuonna 1999 uskoi 69%
suomalaisista, niin vuonna 2011 enää 36%.
Se on masentavaa. Ihmistä itseään kaiken mittapuuna pitävä näköalattomuus on
masentavaa. Minkä elämänvoiman menetämmekään, jos oikopäätä kiellämme
jo toteutuneen ihmeellisen ”mutaatiohypyn” mahdollisuudenkin. Miten voi olla
”kristitty”, ellei usko ylösnousemukseen?

Ylösnousemus on kristinuskon keskeisin
tapahtuma: ”...ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa
puhetta, turhaa myös teidän uskonne”, toteaa Paavali (1. Kor. 15: 14).
Alun empimisen ja ihmettelyn jälkeen
opetuslapset eivät enää voineet vastustaa
sitä tosiasiaa, että olivat kohdanneet elävän
Herran. Se, jonka he olivat nähneet kuolevan ristillä, olikin nyt puhunut heidän
kanssaan ja antanut heidän koskettaa itseään. ”Todellisuus yksinkertaisesti valtasi heidät”, sanoo Ratzinger. ”Oli kysymys
kaikin puolin ainutlaatuisesta kokemuk-

”Luonnollisestikaan ei voi olla ristiriitaa
selvän tieteellisen tosiasian kanssa. Ylösnousemustodistuksissa puhutaan kuitenkin sellaisesta, mitä ei esiinny meidän kokemusmaailmassamme. Niissä puhutaan
jostakin uudesta, siihen mennessä ainutkertaisesta - uudesta todellisuuden ulottuvuudesta, joka oli tullut esiin. Olemassa
olevaa ei kiistetä. Pikemminkin meille sanotaan: tähän saakka tuntemamme lisäksi
on olemassa yksi ulottuvuus lisää. Onko
tämä ristiriidassa tieteen kanssa? Voiko todellakin olla olemassa vain sellaista, mitä
on aina ollut?”

Se, mitä Joseph Ratzinger - Benedictus XVI - kirjoittaa
Jeesuksen ylösnousemuksesta, on huikeaa!

hän elää uudella tavalla Jumalan yhteydessä, ikuisesti kuoleman ulottumattomissa.”
Ylösnousseen kohtaamiset eivät myöskään
olleet todistajien sielun sisäisiä mystisiä kokemuksia, ”vaan niissä kohdattiin elävä
Jeesus, jolla on uudella tavalla ruumis ja
joka pysyy ruumiillisena.” Jeesus ei ollut
”aave” eikä ”henki”, eikä hän tullut kuoleman valtakunnasta: ”päinvastoin, hän
tulee nimenomaan puhtaan elämän valtakunnasta. Hän tulee Jumalan luota, elävistä elävimpänä, hän, joka on itse elämän
lähde.”
Kyse ei siis ole mielen sisäisestä tapahtumasta, vaan ulkoapäin lähestyvän, elävän
persoonan kohtaamisesta:
“Ylösnousemus on historiassa toteutunut tapahtuma, joka kuitenkin räjäyttää
historian tilan ja yltää sen tuolle puolen.
...Ylösnousemuksessa aukeaa uusi tila, joka
laajentaa historian ylihistorialliseksi ja luo
sen, mikä on lopullista. ...Jeesuksen ylösnousemus vie historian yli, mutta on jättänyt siihen jalanjäljen. Siksi todistajat voivat
vakuuttaa sen olevan täysin uudenlainen
tapahtuma.”
Lukekaa tämä kirja. Se ei ehkä muuta
elämäänne, mutta se voi auttaa ymmärtämään, että elämänne on jo muuttunut – ihmeellisellä tavalla.
Meiju Salonen
Joseph Ratzinger (Benedictus XVI): Jeesuksen
viimeiset päivät
Suomennos: Jarmo Kiilunen yhteistyössä Aarre Huhtalan kanssa. Perussanoma Oy, Kauniainen 2013

Jeesuksen
viimeiset päivät
Paavi Benedictuksen
Jeesus Nasaretilainen
-kirjasarjan toinen osa

sesta, joka räjäytti tavanomaisen kokemuspiirin ja oli silti opetuslapsille ehdottoman
kiistaton.”
Nykyajan ihmisen valistunut järki ei helposti taivu tähän. Ratzinger siteeraa saksalaista teologia Gerd Lüdemannia (s.1946),
jonka mielestä ”luonnontieteen mullistettua maailmankuvamme perinteiset käsitykset Jeesuksen ylösnousemuksesta
on katsottava vanhentuneiksi”. Ratzinger
kysyy, mitä on tarkkaan ottaen ”luonnontieteellinen maailmankuva” ja miten pitkälle sen normatiivisuus ulottuu. Hän viittaa Hartmut Gesen (s. 1929) artikkeliin Die
Frage des Weltbildes, joka kuvaa tuon normatiivisuuden rajoja, ja jatkaa:

Näin Ratzinger haastaa lukijansa suhtautumaan ennakkoluulottomasti ylösnousemustapahtumaan. Kirjan luettuani
hämmästyn, elleivät avarakatseiset kosmologit, fyysikot, taiteilijat ja muut uuden
etsijät innokkaasti tartu tähän haasteeseen!
Tavallisista kristityistä puhumattakaan.
Ratzinger käy läpi Uuden testamentin
yksittäisiä todistuksia ylösnousemuksesta, jakaen todistukset kahteen tyyppiin:
tunnustus- ja kertomustraditioon. Lopussa hän tekee selväksi, että ylösnoussut Jeesus ei palannut normaaliin biologiseen olemassaoloon:
”Hän ei palannut empiiriseen olemassaoloon, johon kuuluu kuoleman laki, vaan

Paavi Benedictuksen suurteoksen toinen osa on ilmestynyt
suomeksi Perussanoma Oy:n
julkaisemana. Sid., 296 sivua.
Hinta Katolisessa kirjakaupassa
30 euroa.
katolinenkirjakauppa.net
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Henkilöitä

Pyhän Birgitan ikoni
Lohja: Vivamon Pyhän Birgitan kappeli sai nimeään kantavan ikonin
Pyhän Birgitan juhlavuonna 2003 Vivamon Hiljaiseen niemeen vihitty kappeli sai
9.5.2013 nimeään kantavan äitihahmon ikonin.
todoksikirkossa ikoni on rukouksen välikappale.
”Niiltä henkilöiltä, jotka on kuvattu
ikonissa, pyydetään erityistä esirukousta”, täsmentää lohjalainen isä Kalevi Kasala Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.

”Idea pyhän Birgitan ikonista syntyi,
kun kymmenkunta vuotta sitten otettiin
Ruotsista Vadstenasta yhteyttä ja minua
pyydettiin maalaamaan ikoni luostarin
700-juhlavuotisnäyttelyä varten”, vihtiläinen Ritva Tarima kertoo.
Ritva Tarima on laatokankarjalaisesta kodista kotoisin ja syntyperältään ortodoksi. Hän on ohjannut ikonimaalausta Länsi-Uudellamaalla seurakunnissa ja
kansalaisopistoissa kolmetoista vuotta.
Tarima sai kipinän ikonimaalaukseen
jo neljäkymmentä vuotta sitten pohjia
valmistaessaan. Ikonitaide on pitkäjänteinen laji. Se on vaatinut häneltä matkustamista Venäjälle, Italiaan ja jopa
Kreikkaan saakka. Oppia hän on hakenut myös Valamon kansanopiston mestarikursseilta. Tarima pitää itseään kehittyvänä taiteilijana, joka ei halua asettua
oppilaidensa yläpuolelle.
Ratkaisevinta oli päästä pietarilaisen
ikonimaalarin oppiin
Ikonimaalaariksi kehittyy vasta pitkän

harjaantumisen jälkeen, sillä ikoni täytyy
osata kuvata myös kanonisesti oikein.
Tarimalle ratkaisevin askel oli päästä venäjänkielentaitoisena pietarilaisen ikonimaalarin oppiin.
”Tämän ikonimaalarin opeista ovat
saaneet myös oppilaani nauttia myöhemmin”, hän huomauttaa.
Tariman haave oman ateljeen perustamisesta toteutui vihdoin viime kesänä,
kun hänen Vihdissä sijaitsevan pihapiirinsä navettarakennuksen peruskorjaus
valmistui. Siellä hän aikoo järjestää erikoiskursseja, joilla pääsee tutustumaan
syvällisemmin aiheen sisältöön, tekniikkaan ja teologiaan. Opettajaksi hän on
päättänyt kutsua venäläisen ikonimaalari Mihailenko Veijatzeslavin.
”Venäläiset ikonimaalarit ovat aivan
mahtavia. Heiltä löytyy niin paljon kykyjä. Oikeassa ohjauksessa pääsee aina
vaan pidemmälle ja pidemmälle”.
Muutama vuosi sitten Ritva maalasi
pyhää Luciaa esittävän ikonin Uspenskin
katedraaliin Helsinkiin tilaustyönä. Or-

Pyhän Birgitan ikoni on prototyyppi
Ritvan maalaama pyhän Birgitan ikoni
on prototyyppi, koska idän ortodokseilla
Birgittaa ei ole vielä kanonisoitu. Katolisen kirkon paavi Bonifatius IX julisti Birgitan pyhimykseksi Roomassa vuonna
1391. Jos tämä olisi tapahtunut idän kirkossa, olisi hänestä tehty alkuperäisikoni
jo ennen 1400-lukua.
”Kun ikonia ei ole olemassa entuudestaan, sitä ei voi kukaan myöskään jäljitellä, vaan se täytyy luoda. Silloin on asioita
ja attribuutteja eli tiettyjä tekijöitä, jotka
täytyy tarkkaan miettiä ja ottaa huomioon”, Tarima toteaa.
Hän innostui Birgitasta niin paljon,
että maalasi heti perään vielä toisenkin
ikonin, joka päätyi Italiaan roomalaiseen
birgittalaisluostariin. Tarima kertoo, että
se on edellisestä hieman poikkeavampi
yksilö. Juuri valmistunut kolmas Birgittaa kuvaava ikoni on siten hänen itsensä
Vadstenaan maalaaman prototyypin jäljennös.
”Mutta tästä tuli paljon parempi!
Onhan tässä ehtinyt kulua jo lähes kymmenen vuotta aikaa, kun maalasin sen
ensimmäisen”, hän iloitsee.
Jotta ikoni viestisi luku- ja kirjoitustaidottomillekin, mistä siinä on kyse, täytyi
hänen perehtyä Birgitan elämäntyöhön
ja elämään. Kaikkein tärkein ja vaativin
vaihe ikonimaalauksessa on piirros, jolle
koko työ perustuu.
Birgitta oli ristiinnaulitun Kristuksen
puhenainen

So much for so little

Työn keskeisinä elementteinä ovat birgittalaisnunnien valkoinen puku, ja sen
päällä päähän asti ulottuva musta kaapu,
huntu, koru ja vyö.
”Alkuperäinen koru lienee ollut puusta, mutta maalaan tähän pyhän Birgitan
juhlavuodeksi tehdyn Kalevalakorun,
jota ei ole aiemmissa versioissa”.
Hunnun päällä on kruunu, jossa on
viisi pientä punaista pisaraa Kristuksen
ristillä saamien haavojen symbolina. Perimätiedon mukaan kruunu on ulkonainen merkki kantajansa kieltäymyksestä
ja siveydestä sydämen rakkaudessa taivaalliseen sulhaseen.
Profeetta Birgitta oli ristiinnaulitun
Kristuksen puhenainen. ”Jokainen askel,
jokainen ajatus, jokainen teko tapahtui
taivaallisen johdatuksen alaisena.” Ritva
halusi maalata pyhälle Birgitalle sielun,
siksi kasvoihin täytyi saada vielä saada
valoa, Tarima kuvailee.
Birgitan toinen käsi on siunausasennossa, toinen pitelee hänen Vadstenaan
suunnittelemaansa kirkkoa, taustalla
pohjoisen tumma taivas, jota tähdet valaisevat.
Vaikka ikoni ei päädykään sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen hänen kotikirkkoonsa, voivat muut siitä nauttia.
Kuten isä Kalevi asian toteaa:
”Ikoni on meidän kaikkien kristittyjen yhteistä omaisuutta. Pyhä Birgitta voi
omalla paikallaan palvella Vivamon kivikappelissa, varsinkin kun se on tehty
vanhoja periaatteita kunnioittaen ja tietyt
erityispiirteet huomioon ottaen”.
Teksti ja kuvat: Leena Anttila
Artikkeli on alun perin julkaistu Lohjan evankelis-luterilaisen seurakunnan internetsivulla. Leena Anttila on Lohjan seurakunnan
tiedotussihteeri.

Katolska Kyrkans
lilla katekes

Stella Maris kaipaa tukeasi!
FI06 8000 1001 8116 12
(Danske Bank)

Frågor och
svar ur
den världsberömda
Katolska
Kyrkans stora
katekes. 229
sidor, 20€.
katolinenkirjakauppa.net
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Tapahtumat

Jerusalemin Pyhän
Haudan ritarikunnan
investituura

J

erusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunta
sai huhtikuun lopussa uusia ritareita
ja daameja, kun ritarikunnan suurmestari, kardinaali Edwin F. O’Brien johti investituurajuhlallisuuksia
Helsingissä.
Ritarikunnan uusiksi jäseniksi otettiin
investituurassa Anna-Maija Lindholm,
Verna Paloheimo, Mikael Paul, Robert
Paul ja Mervi Sarimo.
Juhlallisuudet alkoivat perjantaina
26.4. Pyhän Marian kirkossa vietetyllä vigilialla ja jatkuivat lauantaiaamuna 27.4.
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa pide-

tyllä kardinaali O’Brienin tapaamisella.
Itse investituuramessu vietettiin katedraalissa lauantai-iltapäivällä. Ritarit, daamit ja monet ritarikunnan hyväntekeväisyystyötä arvostavat ihmiset osallistuivat
vielä lauantai-iltana pidettyyn juhlaillalliseen.
Sunnuntaina 28.4. kardinaali O’Brien
vietti katedraalin päämessun latinaksi.
Messun lopuksi hän siunasi kirkon taakse pystytetyn Neitsyt Marian patsaan.
KATT

Neitsyt Marian patsas siunattiin
Sunnuntaina 28.4.2013 Pyhän Henrikin katedraalin
päämessun jälkeen Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan suurmestari, kardinaali Edwin F. O’Brien
siunasi katedraalin pappilan kellarissa vuosikymmeniä varastoituna olleen Neitsyt Marian patsaan, joka
on kunnostettu ja jota varten kirkon kuorin takaiseen
puistikkoon on rakennettu kuparinen suojakatos.
KATT

Piispanmessu ja piknik Turun
Koroisissa 8.6.2013 klo 15.00

T

urun Koroistenniemellä sijaitsi Suomen ensimmäinen piispanistuin. Alueella on myös sijainnut piispantalo, kirkko ja hautausmaa. Sinne on haudattu
kolme Suomen keskiajan piispaa: Bero (+1258), Ragvald (+1266) ja Catillus
(+1286). Vielä tänään alueella on 1200-luvulla sijainneen kirkon perustuksia näkyvissä.
Hiippakuntalaiset ovat tervetulleita Turun Koroisissa lauantaina 8.6.2013 klo
15.00 järjestettävään ulkoilmamessuun. Messua viettävät piispamme Teemu Sippo
sekä Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin eli Turun seurakunnan papit, kirkkoherra Peter Gebara ja kappalainen Wieslaw Swiech.
Koroisiin (Catilluksentien päähän) pääset kävellen ja autolla. Julkinen liikenne
kulkee myös melko lähellä. Jos haluat kävellä ryhmässä, kävelijät lähtevät klo 13.30
kirkolta (Ursininkatu 15). Sieltä on n. 4 km matka Koroistenniemelle, jossa messu
vietetään.
Jos sää sallii, pidetään messun jälkeen alueella esittely ja virkistävä kesäinen piknik.
Tervetuloa!

Biskopsmässa med picknick i
Korois i Åbo 8.6.2013 klockan 15.00

K

oroisnäset i Åbo var hemvisten för Finlands första bioskopssäte och där
finns ruinerna efter en kyrka och gravgård. På området finns tre av Finlands första biskopar begravda: Bero (+1258), Ragvald (+1266) och Catillus

(+1286).
Stiftsmedlemmarna är hjärtligt välkomna att delta i biskopsmässan som ordnas
utomhus i Korois lördagen 8.6.2013 kl 15.00. Celebranter är vår biskop Teemu Sippo
samt prästerna vid Heliga Birgittas och Salige Hemmings d.v.s. Åbo församling,
kyrkoherde Peter Gebara och kaplan Wieslaw Swiech.
Du når Korois (som ligger i ändan av Catillusvägen) till fots och med bil. Kollektivtrafiken kommer också rätt nära. Om du vill gå fots till Korois, ordnas gemensam
vandring till området med start kl 13.30 från kyrkan (Ursinsgatan 15). Sträckan till
Korois är c. 4 kilometer.
Med förbehåll för vädret ordnas en presentation och picknick på ort och ställe
efter mässan.
Hjärtligt välkommen!

Bishop’s mass and picnic in Turku
(Koroinen) on Saturday, June 6, at
3.00 PM.

T

he Koroinen peninsula harbors the first bishop’s house in Finland and the
remains of a church and cemetery. Three medieval bishops have been buried
there: Bero (+1258), Ragvald (+1266) and Catillus (+1286).
You are welcome to attend an outdoor mass in Koroinen on Saturday, June 8 at
3.00 PM. Mass is celebrated by our bishop Teemu Sippo and the clergy at Saint
Bridget’s and Blessed Hemming’s Parish (the Turku parish), Father Peter Gebara ja
Father Wieslaw Swiech.
You reach Koroinen (located at the end of Catilluksentie) by walking and by car.
Public transport comes close, as well. If you prefer to walk to mass from Turku, a
group of walkers will start from the church in Turku (Ursininkatu 15) at 1.30 PM.
The walking distance is approximately 4 kilometers.
Weather conditions allowing, there will be a presentation of the site and a picnic
after mass.
Welcome!
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
sinut minne et tahdo.” Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: “Seuraa minua.”

Kommentti

Pietarin palvelemisen primaatti
(Joh. 21:15-19)

K

un he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: “Simon,
Johanneksen poika, rakastatko
sinä minua enemmän kuin nämä toiset?”
“Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun karitsoitani.”
Sitten hän kysyi toistamiseen: “Simon,
Johanneksen poika, rakastatko minua?”
“Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus
sanoi: “Kaitse minun lampaitani.”

Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi:
“Simon, Johanneksen poika, olenko minä
sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi
siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi
häneltä: “Olenko minä sinulle rakas?”, ja
hän vastasi: “Herra, sinä tiedät kaiken.
Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun lampaitani.
Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä
sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit.
Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat
kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie

Muutamaa päivää aikaisemmin Pietari, joka oli täynnä pelkoa, kielsi kolmesti
tuntevansa Jeesuksen. Tällä kertaa Pietari ei pelkää, sillä hän uskoo. Ylösnoussut Jeesus antaa hänelle mahdollisuuden
osoittaa katumustaan. Tietysti Jeesus tietää apostolin katuvan, mutta hän antaa
Pietarille mahdollisuuden tunnustaa sen
näkyvästi. Meidänkin sydämiimme tulee
katumus, kun olemme tehneet syntiä.
Pietarin tavoin mekin tunnustamme ripissä konkreettisella tavalla oman katumuksemme meitä kuuntelevalle Jeesukselle.
”Rakastatko minua?” kysyy Jeesus.
Tiedämme, että pyhissä Kirjoituksissa
kolmasti toistaminen merkitsee jonkin
tosiasian vahvistamista. Sen lisäksi kolminkertaisuus viittaa Kolminaisuuteen.
Rakkaus Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä
kohtaan on edellytys anteeksiannon saamiseksi Jumalalta.
Niin kuin aina tämäkin evankeliumin
kohta sisältää syvän viestin. Jeesus tahtoo yhdistää Pietarin katumuksen hänen

rakkauteensa ja myös rakkauteen Jeesuksen valtaa kohtaan. Näiden sanojen tarkoituksena ei ole asettaa Pietaria
apostolin virkaan, koska Pietari ei ollut
kolmasti Kristusta kieltäessäänkään menettänyt kutsumustaan apostoliksi. Sanoilla “ruoki minun karitsoitani… kaitse
minun lampaitani” Pietari sai Kristukselta ylimmän henkilökohtaisen vallan
koko Kirkossa.
Simonin nimi tarkoittaa kuuliaista.
Johannes merkitsee armoa. Näin ollen
Herralle Simon, Johanneksen poika, on
apostoli, joka on tottelevainen armolle.
Jeesuksen Pietarille antama tehtävä on
riippuvainen armosta, sillä se on yliluonnollinen lahja. Tämän armon avulla Pietari voi täyttää Herran tahdon: osoittaa
rakkautta Jeesusta kohtaan ruokkimalla
Jeesuksen karitsoita, kaitsemalla hänen
lampaitaan.
Pietari on ensimmäinen apostoli – ensimmäinen rakkaudessa. Sen vuoksi hän
on servus servorum Dei, Jumalan palvelijoiden palvelija. Jeesuksen ennustaessa
Pietarin marttyyrikuoleman ristillä hän
antaa samalla ohjeet uskollisena pysymiselle: seuraa minua!
isä Raimo Goyarrola

Maria, Salus Populi Romani

P

aavi Franciscus vieraili Santa Maria Maggiore-basilikassa toista
kertaa lauantaina 4. toukokuuta
2013 rukoillakseen ruusukkoa ja uskoakseen paaviutensa Neitsyt Marian, Rooman kansan suojelijan huomaan. Santa
Maria Maggiore-basilikassa säilytetään
Neitsyt Marian kuvaa Salus Populi Romani, kirjaimellisesti ”Rooman kansan
pelastus” tai ”Rooman kansan terveys”.
Ensimmäisen vierailunsa Salus Populi
Romanin luo Franciscus teki yksityisesti
heti paaviksi valintaansa seuranneena aamuna 14.3.
Ruusukkorukouksen yhteydessä paavi
puhui Marian kauniista kunnianimestä
Salus Populi Romani ja pohti sitä, mitä
Marian antama ”terveys” merkitsee.
”Maria on äiti, ja äiti kantaa aina huolta
ennen muuta lastensa terveydestä, osaa
hoitaa heitä suurella ja hellällä rakkaudella. Madonna suojelee terveyttämme. Mitä
tämä merkitsee? Hän auttaa meitä kasvamaan, kohtaamaan elämän vaikeudet ja
olemaan vapaita.”
Äiti auttaa lapsia kasvamaan ja tahtoo
heidän kasvavan hyvin. Siksi äiti kasvattaa heitä, ettei heistä tulisi laiskoja – mikä
johtuu myös tietynlaisesta hyvinvoinnista – ja etteivät he sopeudu mukavaan elämään, joka tyytyy vain tavaroiden omistamiseen. Luukkaan evankeliumi kertoo,
että Nasaretin perheessä Jeesus ”kasvoi,
vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä” (Luuk. 2:40). Paavin mukaan ”Madonna tekee meissä juuri
tämän. Hän auttaa meitä kasvamaan ih-

misinä ja kasvamaan uskossa, olemaan
vahvoja ja olemaan lankeamatta kiusaukseen olla ihmisiä ja kristittyjä vain pinnallisesti, vaan sen sijaan elämään vastuullisesti ja pyrkimään yhä korkeammalle.”
Äiti kasvattaa lapsiaan myös kohtaamaan elämän vaikeudet realistisesti ja
rohkeasti. Maria koki elämässään paljon asioita, jotka eivät olleet helppoja, alkaen Jeesuksen syntymästä, kun ”heille
ei ollut tilaa majapaikassa” (Luuk. 2:7),
aina ristin juurelle saakka (vrt. Joh. 19:25).
Hyvän äidin lailla Maria on meitä lähellä, ettemme menetä rohkeuttamme elämän vastoinkäymisten, heikkoutemme
tai syntiemme edessä. Hän antaa meille
voimaa ja osoittaa meille Poikansa tien.
Jeesus sanoi Marialle ristiltä Johannekseen viitaten: ”Nainen, tämä on poikasi!”
ja Johannekselle: ”Tämä on äitisi!” Tämä
opetuslapsi edustaa meitä kaikkia. Herra
uskoo meidät Marian rakastaviin ja helliin
käsiin, jotta tuntisimme hänen tukevan
meitä kohdatessamme ja voittaessamme
vaikeudet tiellämme; jotta emme pelkäisi vaikeuksia, vaan kohtaisimme ne äidin
avulla.
Hyvä äiti auttaa lapsiaan myös tekemään ratkaisunsa vapaasti. Vapaus ei ole
sitä, että saa tehdä kaiken mitä vain haluaa, antaa intohimojensa hallita itseään,
siirtyy kokemuksesta toiseen ilman harkintaa. Vapaus on annettu meille, jotta
voimme tehdä elämässämme hyviä valintoja! Maria kasvattaa meitä hyvän
äidin lailla kykeneviksi tekemään lopullisia päätöksiä, niin kuin hän itse täysin

vapaasti antoi myöntävän vastauksensas Jumalan suunnitelmaan (vrt. Luuk.
1:38) Paavin mukaan nykyään lopullisten,
koko elämää koskevien päätösten tekeminen näyttää vaikealta, olemme taipuvaisia
tekemään vain tilapäisiä päätöksiä, ikään
kuin haluaisimme pysyä alaikäisinä. Vapaus merkitsee rohkeutta tehdä suuria
ratkaisuja.
Paavi Franciscus sanoi: ”Koko Marian
olemassaolo on ylistyslaulu elämälle, rakkauslaulu elämälle. Hän synnytti Jeesuksen ja todisti kirkon syntymistä ristillä ja
yläsalissa. Salus Populi Romani on äiti,
joka antaa meille terveyttä kasvamisessa,

antaa meille terveyttä ongelmien kohtaamisessa, antaa meille terveyttä tekemällä
meistä vapaita tekemään ratkaisuja. Hän
on äiti, joka opettaa meitä olemaan hedelmällisiä, olemaan avoimia elämälle. Hän
opettaa meitä olemaan aina hedelmällisiä hyvyydessä, ilossa ja toivossa, olemaan koskaan menettämättä toivoa, ja antamaan toisille elämän, sekä fyysisen että
hengellisen elämän. Tätä pyydämme sinulta, Maria, Salus Populi Romani, Rooman kansan ja meidän kaikkien puolesta:
anna meille terveys, jonka vain sinä voit
meille antaa, jotta olisimme aina elämän
merkkejä ja välineitä. Aamen.”

NUORILLE • PÅ SVENSKA
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På svenska

Trons år

Kyrkan tillägnad
Smärtornas Moder
Horta, Azorerna

U

I

mina tidigare två andakter under
våren har jag behandlat den katolska kyrkans Trons år som inleddes i
oktober i fjol och slutar nästa höst i november. För världens 1.2 miljarder katoliker är detta en betydande händelse.
Man firar nämligen 50-års jubileet efter
Andra Vatikankonciliets början och 20års jubileet efter det att Katolska kyrkans
nya katekes publicerades.
Påven Benedikt XVI uppmanar tillsammans med aposteln Paulus oss alla
att sträva efter tro. Vi bör sträva till att
vara levande tecken på den Uppståndnes närvaro i världen. Som kristna har
vi alla ett speciellt ansvar att vara trovärdiga vittnen vars hjärtan och sinnen blivit upplysta av Herrens ord. Vi måste
vara kapabla att öppna människors hjärtan och längtan efter Gud och det sanna
livet. Det liv som inte tar slut inte ens
efter döden.
Påven hänvisar till aposteln Petrus då
han säger:
”Därför kan ni jubla, även om ni just
nu en kort tid skall utstå prövningar av
olika slag, för det som är äkta i er tro det är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i
eld - skall ge pris, härlighet och ära när
Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett
honom, men älskar honom ändå; ni ser
honom ännu inte men tror på honom och
kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje,
då ni nu står nära målet för er tro: era själars frälsning.”
Monsignore Teemu Sippo, biskop för
Katolska kyrkan i Finland, framhåller
att den av påven förklarade Trons år är
krävande för ett litet minoritetsstift. Katolikerna i Finland representerar många
nationaliteter, har sina egna språk, egna
kulturer och traditioner. Att bilda en gemenskap är en stor utmaning. Andra
betydande utmaningar är Finlands
geografiska storhet, men den största utmaningen är ändå det finländska samhällets snabba sekularisering. Man främ-

jas helt enkelt från kyrkan och religioner.
De förblir enigma som man inte känner
till och inte alltid har förståelse för. Det
håller på att utvecklas intolerans och i
värsta fall likgiltighet för religion i allmänhet i vårt samhälle. Den religiösa
tron är inte längre en del av vårt dagliga
liv utan har flyttats liksom utanför samhället till det privata och rituella.
För att tackla dessa svårigheter hävdar biskopen den individuella trons betydelse. De troende måste vara ”jordens
salt”. Ett viktigt element är givetvis engagerad kärlek till nästan. Helt konkret
betyder detta för den Katolska kyrkan
i Finland ett allt rikare gemensamt och
privat böneliv, deltagande i sakramenten och i synnerhet den heliga mässan.
Särskild vikt läggs vid andakter och föredrag i synnerhet kring de temata som
finns i trosbekännelsen och den katolska
katekesen.
Trons år ger var och en av oss möjlighet att berika vårt religiösa liv och helt
enkelt tänka på vad den kristna tron betyder för oss. För att därigenom möjliggöra en levande, stark och ren tro. Tron
bör för oss bli en konkret realitet i vardagen och en verklighet som vi lever varje
dag till fullo.
För att förstärka vår tro kan vi alltid be
till vår Himmelske Fader
”Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss idag.
Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.”
Amen.
Jan-Peter Paul
Radioandakt, Yle 7.3.2013

nder en kryssning med en 65 fots
Swan segelbåt över Nordatlanten hade jag möjlighet att besöka Azorerna under drygt en vecka. Vår
segelbåt var ankrad på ön Fial i öns huvudstad Horta. Azorerna hör till Portugal och är en ekonomisk frizon, vilket
innebär att allt är synnerligen fördelaktigt, från mat till tillbehör och bostäder.
Azorerna, med en befolkning på ca. 250
000 personer, består av nio vulkan öar.
Ögruppen har en inflyttning främst från
Brasilien. Temperaturen är mild mellan
16 och 24 grader och ekonomin består av
jordbruk, fiske och turism.
Ögruppen ”hittades” redan på 1300talet av holländare, men formellt koloniserade portugiserna den 15.8.1432. Idag
hör Azorerna till Portugal och den Europeiska unionen. Valutan är euron. USA
har en betydande militärbas på Azorerna för övervakning av Nordatlantens östliga delar och u-båtstrafiken från norr till
söder.
Under min vistelse på ön Fial besökte jag dess kyrkor och vulkaner. Det senaste vulkanutbrottet var på 1950-talet
och man kan tydligt se skadorna som då
uppstod.
Azorernas skyddshelgon är Jungfru
Maria i synnerhet ”Our Lady of Lourdes”
som anses vara valfångarnas och fiskarnas skyddshelgon. Azorerna var ju tidigare ett betydande centrum för valfångst
med tre valstyckningsfabriker, som årligen, under tiotal år styckade och kokade till valolja, drygt 10 000 valar. Andra
betydande valfångstcentra var Durban i
Sydafrika och Norge. Amerikanska valfångstföretag från Newfoundland var
ledande på alla orter. Idag är valen fridlyst och fabrikerna omvandlats till muse-

er. Valfångsttraditionen och historierna
lever dock kvar på öarna och hos människorna. Valturismen är idag betydande
med 1000 ivriga skådare varje år.
Den äldsta kyrkan på Horta är tillägnad ”Smärtornas Moder” och härstammar från 1400-talet, närmare bestämt
1468. Den grundades alltså endast 36 år
efter det att Azorerna koloniserades. Det
unika med kyrkan är att grundaren var
en kvinnlig sjökapten med namnet Brites
de Macemo. I kyrkan finns en minnestavla tillägnade henne med texten:
”To the glory of the Virgin
V century of the worship of our Lady of
Anguishes of Faial Island
Founded by the first Lady Captain BRITES DE MACEBO 1468.”
Man kan konstatera att sjöfarten var redan på 1400-talet ett emanciperat yrke
var även kvinnor kunde vara kaptener på
segelfartyg. I alla fall måste denna Lady
Captain Brites de Macebo ha varit en
unik och betydande kvinna och personlighet med auktoritet. Hennes verksamhet har varit välsignat för hennes kyrka
finns kvar idag och dess verksamhet är
omfattande. Mässan under söndagen var
proppfull och ackompanjerades av en
stor och musikalisk kör.
På Horta och på andra delar av Azorerna levde man av havet, vilket innebar
att en snabb död alltid var på allas tankar.
Det fanns många kyrkor i staden och ikoner i så gott som alla stadskvarter. Jungfrun var alltid nära.
Jan-Peter Paul
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In memoriam: sr. Loretta Marie
Greifzu 1917-2013

Sister Loretta Marie Greifzu, C.PP.S.
died at the Motherhouse of The Sisters
of the Most Precious Blood on 17 February 2013, at the age of 96. She had retired
there after long service to the People of
God and the Church she loved.
Sr. Loretta Marie was born on 3 February 1917 in St. Louis, Missouri, the youngest of three children. Her older brothers, 8
and 10 years respectively, helped take care
of her while their parents worked. They included her in games of baseball, tennis, in
dancing lessons and some rough and tumble activities. One would never guess it
later in her life, but she was the prototype
“tom-boy”. She always showed a gentleness, and understanding towards the people she encountered throughout her life.
Sister taught in various states in the U.S.
from primary level through high school.
Her first, and lasting, love was art. She attained an M.A. in Art from Notre Dame
University in the state of Indiana. She con-

tinued to teach art in Finland when she was
assigned to teach in The English School in
Helsinki. Serving in China had been her
first desire, but the Communist Revolution there put an end to those hopes. Instead, in 1963, she was missioned to The
English School where she taught Art in the
upper classes and, in 1966, became principal, a post she held until she returned to
the United States in 1971.
On her return to the States, she taught
art in high school and produced some
beautiful sculptures, one of which was
The Stations of the Cross which were set
in a garden and open to the public. When
her eyesight worsened it was impossible
to continue teaching. She spent the last
seven years of her active ministry working
among the poor in the neglected areas of
the city and lived deeply in contemplative
prayer. Her ministry during her final years
was prayer and presence, but even when
she was completely blind, she attended
community meetings and kept abreast of
current events in both the local and universal church as well as political news.
Her clarity of thought and reasoning ability were outstanding and she contributed
meaningfully to community discussions.
Sister Loretta Marie carried slips of
paper with prayer intentions written on
them in her pocket to remind her of her
promises to pray for individuals and causes. Her most striking gifts were her nonjudgmental, listening and understanding
attitude toward all. Through her love of
Christ and faithfulness to God’s call, she
epitomized Christ’s love to all with whom
she came into contact. We will remember
her and we ask her to remember us.

Pyhän Henrikin Yhdistys ry.
Saint Henry’s Society
Seurakuntasali on varattu muita tapahtumia varten ja siksi seuraavan kerran olemme myymässä su 19.5.2013 klo 10.00–
13.00.

Ruumis Jumalan kuvana
Jason Lepojärvi
Johdatus
paavi
Johannes
Paavali II:n
ruumiin
teologiaan.
Katsaus
joihinkin
katolisen
ihmiskäsityksen ydinkysymyksiin. 131
sivua, nid., 20€.
katolinenkirjakauppa.net

Due to several reservations of the Parish
hall next time Saint Henry’s Society is present on 19.5.2013 from 10 am to 1 pm.

Urkumusiikin
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

The next English-language Catechisms at the
Studium will be:
Monday May 20th, 18.45 (4th ﬂoor!)
For following dates please consult:
studium.ﬁ/program

HERZLICHE EINLADUNG ZUM
FRANZISKANISCHEN EINKEHRTAG
IN DEUTSCHER SPRACHE

mit pater Franz Richardt OFM (Osnabrück) am Samstag, 8. Juni, im Gemeindesaal St Heinrich 10 - 16.30 Uhr.
Das Thema des Tages: ´Geh hin und
baue mein Haus wieder auf´
Teilnahmegebühr 20 Euro (anschl.
Mittagessen und Kaffee). Anmeldung
bitte bei Herrn Marko Pitkäniemi OFS
tel: 046 6175314 oder E-Mail: marko.pitkaniemi@katolinen.fi.

H e r z l i c h w i l l k o m m e n!

WELCOMING TEAM

Tervetuloa kirkkoon
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 kulttuureineen.
Nykyisten ryhmän jäsenten kokemukseen perustuen pyrkimyksenämme on löytää paras
mahdollinen tapa toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi. Näin tulija todella kotiutuu kirkkoomme ja löytää itselleen sopivan tavan olla aktiivisti mukana seurakunnassa. Ryhmä toimii yhteistyössä seurakunnan papiston kanssa.
Ryhmän kokoontumispaikkana on Studium Catholicum Helsingissä. Siellä järjestämme kuukausittain uusien jäsenten tapaamisen. Tarkoituksena on, että joka toinen sunnuntai Studiumissa olisi tapaaminen, johon kaikki katolilaiset ovat tervetulleita. Ohjelmassa on keskustelua, 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:
•
•
•
•
•
•
•

MARKKU MÄKINEN
(Helsinki)
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
6. kesäkuuta 2013 klo 18.00.

La Sainte Messe sera célébré en français
le samedi 18 mai au Studium Catholicum
à 17h30. Le Studium se trouve au centre de Helsinki Ritarikatu 3 B. Tous bienvenue.

12.5. Katolinen kirkko Indonesiassa
9.6. Katolinen kirkko Vietnamissa
14.7 ja 11.8. ei tapaamisia: kesätauko
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
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Ilmoitukset

WELCOMING TEAM

Welcome to our Church!

PYHIINVAELLUS KÖYLIÖÖN
KÄVELLEN 14.–16.6.2013
Perinteinen pyhiinvaellus kävellen Yläneeltä Köyliöön järjestetään tänä vuonna pe 14.su 16. kesäkuuta isä Dung Dangin johdolla. Pyhä messu Köyliön Kirkkokarilla vietetään
sunnuntaina 16.6. klo 13.00.
Pyhiinvaelluksen tarkempi aikataulu ja matkan hinta kerrotaan tarkemmin lähiaikoina kirkkojen ilmoitustauluilla.
Tarvitaan: Hyvät kengät (kovat pohjat), makuupussi, korvatulpat, ruusukko, pieni
reppu (jossa säilytetään ruokaa ja juotavaa matkalle: lauantaina aamiaisen jälkeen teemme eväät lounasta varten). Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: isä Dung Dang, 045-2571280,
tai Pyhän Henrikin pappila 09-637853.

Are you a newcomer/a new Catholic?
Do you want to take an active part in the life of our Church? Do you know that our Church
actually has a lot of rich, beautiful and interesting activities that can help us to know more
and to strengthen our faith?
It is very important to welcome the new members of our Church. Many of them come from
different countries with their own backgrounds and cultures.
Based on the current members’ experiences, we should try to find the best ways to welcome
these new members, so that they could really ‘feel at home’ and not hesitate to be active in the
Church. The sense of belonging to the Church could be developed and in the end we hope that
they will not have to look for ‘another home’.
We are a group of volunteers working for our Diocese. We would like to help new members
to find their way and feel at home in the Church, and in general all those Catholics who want
to receive more from and also give more to our Church. We work in close cooperation with the
priest(s) of the Parishes. We are based at the Studium Catholicum in Helsinki.
For more information, contact Lucia Indren, +358 40 414 5861 or lucia.indren@studium.fi

Note: We plan to have monthly gatherings for new members and all interested members of
the Catholic Church every second Sunday at 1.00-3.00pm. Free entry! Everybody welcome!
The program will be held at Studium Catholicum, Ritarikatu 3 B A 4, Helsinki 00170.
(Please check www.studium.fi for the following meetings and for contact details).

PYHIINVAELLUS BUSSILLA KÖYLIÖÖN
Sunnuntaina 16.6. 2013

Lähde mukaan kunnioittamaan pyhää Henrikiä, hiippakuntamme ja koko Suomen
suojelijaa! Bussi lähtee Henrikin kirkolta su klo 9.00 ja Marian kirkolta n. klo 9.15 bussi
18:n pysäkiltä tai Allergiatalon pysäkiltä. Edestakaisen matkan hinta 25 € maksetaan bussissa. Matkalla pysähdymme Humppilassa kahvitauolla.
Messu alkaa klo 13.00 Kirkkokarilla, jonne lautta ja veneet vievät meidät 3 € maksusta.
Messun jälkeen kylätoimikunta tarjoaa edulliseen hintaan kahvia ja voileipiä. Takaisin
Helsingissä olemme n. klo 18.00.
Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen 13.6. mennessä
p. 09-6129470 tai kaarina.koho@katolinen.fi.

Corpus
Christi

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnas-

The solemnity of the Body and Blood of

sa vietetään Kristuksen pyhän ruumiin ja

Christ is celebrated in Saint Henry’s Ca-

veren juhlallinen messu sunnuntaina 2.6.

thedral on Sunday, June 2. Solemn Mass

klo 10.30. Messun jälkeen on perinteiseen

is celebrated at 10.30, and it will be fol-

tapaan sakramenttikulkue kirkon lähitei-

lowed by an outdoors procession of the

tä pitkin sekä sakramentaalinen siunaus

Blessed Sacrament. There is no earlier

kirkon pihalla. Aamulla ei ole aikaisem-

morning Mass that day, but a Gregorian

paa messua, sen sijaan on gregoriaani-

Mass will be celebrated after the proces-

nen messu kulkueen jälkeen n. klo 12.30.

sion at 12.30. Welcome!

Tervetuloa!

Pope Francis has invited all Bishops

Paavi Franciscus on kutsunut saman

of the world to organize an adoration in

päivän iltana maailman kaikki piispat

their particular Cathedrals on that same

osallistumaan omissa katedraaleissaan

day. For this reason, evening Mass in the

adoraatioon. Pyhän Henrikin katedraa-

Cathedral will be celebrated already at

lissa vietetään iltamessu tämän takia jo

17.00, so that adoration can start at 18.00.

klo 17.00, jonka jälkeen seuraa adoraatio
klo 18.00.

We will have an interesting program: presentation about Catholic Church in different countries, discussion, food, music/singing /dancing performance!
2013 Schedules:
•
April 14: Catholic Church in Philippines
•
May 12: Catholic Church in Indonesia
•
June 9: Catholic Church in Vietnam		
•
July 14: Summer break
•
August 11: Summer break
•
September 8: Catholic Church in United Arab Emirates
•
October 13: Catholic Church in Nigeria
•
November 10: Catholic Church in Poland

Caritaskuulumisia

Tule vapaaehtoiseksi Maailma kylässä -tapahtumaan 25. - 26.5. klo 11 - 18!
Caritas pystyttää perinteisesti standin tapahtuman ajaksi - myymme Caritas-kaupan tuotteita ja juttelemme ihmisten kanssa.
Tapahtumassa on paljon musiikkia, eksoottista ruokaa, teatteria ja taidetta - sekä meitä
kehitysyhteistyötä tekeviä. Jo kaksi tuntia
ajastasi riittää - tule yksin tai ystäväsi kanssa! Ilmoittautua voit Caritaksen toimistoon
puh. 09-135 7998, gsm 0400911874.
Festivaalin nettisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.maailmakylassa.fi/festivaaliinfo.

Paastokeräys 2013: Keräyskohteena oli
naisten turvakoti Moldovassa.
			
Pyhän Birgitan ja autuaan
Sääntömääräinen vuosikokous
Hemmingin srk 713,00		
Pyhän Henrikin katedraalisrk 934,68
Kokous pidettiin Pyhän Henrikin seuraPyhän Marian srk 2 404,87			
kuntasalissa 26.4.2013.
Nasaretin pyhän perheen srk 265,00
Vuodelle 2013-2014 Suomen Caritas ry:n
Pyhän Olavin srk 448,00
		
puheenjohtajaksi valittiin Larissa FranzPyhän Ristin srk ja Pietarsaaren
Koivisto ja moderaattoriksi isä Wieslaw
kappeli 1 829,35		
Swiech SCJ. Hallituksen jäsenet ovat Klaus
Pyhän Ursulan srk 294,80		
Damstén, Elie El-Khouri, Mervi Hopia,
Birgittalaissisaret 400,00
					Helena Langinvainio, Gloria Lapitan, Mari
Malm, Karin Pessi ja Joyce Suokas.
		
7 289,70
Tilintarkastajaksi valittiin Kari Miettinen
Paastoleipä Helsingin
KHT ja toiminnantarkastajaksi valittiin
seurakunnissa 586,10		
Pirjo Uronen.
Pankkisiirrot
3 265,00
Jäsenmaksu on 20 euroa.
YHTEENSÄ
11 140,80
Jäsenmaksun voi suorittaa Sampopankin tilille FI73 8000 1270 1545 04, viite 2215.
(Paastokeräys 2012: 11 191,82)			
Kannatustuen viitenumero on 2202.
		
CARITAS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KERÄCARITAKSEN TOIMISTO ON KESÄLOYKSEEN OSALLISTUNEITA!
MALLA: 27.6.-14.8.
MAAILMA KYLÄSSÄ 25.-26.5.,
AURINKOISTA KESÄÄ!
HELSINKI
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HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta

fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke, pe, la
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messuja ja sopimuksen mukaan.

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
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 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen 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 Gregorian 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 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)
9.5. to helatorstai: 11.00 messu
11.5. la 9.00-11.00 uskonnonopetus ja parannuksen sakramentti ensikommuuniota
varten, 11.00 Matthew Azzopardin papiksi
vihkiminen 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu ja
ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
17.5. to 18.00 lectio divina
18.5. la 10.00 lastentarhan kevätjuhla seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 helluntain
aattomessu ja kirkkoon ottaminen
19.5. su helluntaisunnuntai: 9.45 lat/engl ja
vahvistuksen sakramentti englanniksi/Mass
and Confirmation in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ja ensikommuunio ruotsiksi/
Mässa och första kommunion på svenska,
15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
20.5. ma 10.00 lastentarhan kevätjuhla seurakuntasalissa
25.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/messa
in italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00
iltamessu
1.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.6. su Corpus Christi: 10.30 päämessu ja
kulkue (huom. aamulla vain yksi messu),
12.30 gregoriaaninen messu, 17.00 iltamessu
(huom. aika!), 18.00 adoraatio
6.6. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 iltamessu
4.6. la 10.00-16.00 saksankielinen retretti seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
15.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 19.5. su
15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 26.5. su 15.00
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa.
Kesällä ei ruusukkoa eikä adoraatiota.
Kesällä kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin.

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.
fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 tai 11.00 aamumessu suomeksi, 18.00
aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1.
su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3. su vietnami, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su espanja, 3.
su puola), 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
ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to,
pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-17.55.
Seurakunnan kanslia on avoinna ti 13-16, ke
9-12 ja to 13-16.
• Sat. 9.30 or 11.00 Mass in Finnish, 18.00 Mass in
Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High
Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish,
2nd ja 4th Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietnamese, 5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. Spanish, 3rd Sun. Polish), 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.
9.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja
rippi ensikommuuniota varten, 18.00 messu
suomeksi
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (ensikommuuniojuhla), 12.00 lastenmessu, 16.00
messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi (ensikommuuniojuhla)/Msza sw. po polsku (I
Komunia Swieta), 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, Cafe Maria
seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu, 13.00
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.30
adoraatio/Adoration, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.6. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 9.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu
suomeksi joka sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 25.5.
la 16.00 messu.
TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.

• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
18.30 Mass in English or Latin. 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 diaspora below.)
9.5. to helatorstai: 10.30 päämessu, kirkkoon
ottaminen
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu (ensikommuunio), 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu
englanniksi/Mass in English
14.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
17.5. pe 18.00 messu Porissa
18.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
19.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
18.30 messu englanniksi/Mass in English
21.5. ti 19.00 informaatiokurssi
25.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
2.6. su Corpus Christi: 10.30 päämessu, 18.30
messu latinaksi
5.6. ke 17.00 miestenpiiri
8.6. la 15.00 piispanmessu Koroisissa
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English
15.6. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 25.5. la 10.00
Eurajoki: 12.5., 26.5., 9.6. su 15.00
Pori: 17.5. pe 18.00

kossa
25.5. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 perhemessu, 13.00 lounas
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
1.6. la 10.00 messu
2.6. su Corpus Christi: 10.30 päämessu ja
kulkue
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
8.6. la autuaan Neitsyt Marian tahraton sydän:
10.00 messu
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.6. la 10.00 messu
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
2.6. su 17.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A):
19.5., 23.6. su 12.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 19.5., 23.6. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta,
Savilahdenkatu 20): 18.5., 22.6. la 15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko,
Kaartilantie 62): 2.6. su 9.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5):
18.5., 22.6. la 18.30
KATEKEESI
Jyväskylä: 25.5. la 9.00
Joensuu: 2.6. su 16.00
Kuopio: 19.5. su 16.00
Savonlinna: JOHDANTOKURSSI
17.5. pe 19.00 kirkkoherran tapaaminen
Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

JYVÄSKYLÄ

Pyhän ristin seurakunta

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Isä Krystian Kalinowski 044-5001383. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ruusukko joka kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina klo 9.45. Ma, ti, ke, pe 18.00 iltamessu, to 18.30 iltamessu. Ti ja to 7.00 messu
(sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6). To 18.00
adoraatio. Ti 19.00 neokatekumenaalisen tien
sanan liturgia ja la 19.30 neokatekumenaalisen
tien eukaristia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass
in English. Rosary in Finnish the first Sunday of
each month at 9.45. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00
Mass in Finnish, Thurs. 18.30 Mass in Finnish.
Tues. and Thurs. 7.00 Mass in Finnish (in Sisters’
chapel at Kalervonkatu 6). Thurs. 18.00 Adoration.
Thurs. 19.00 Liturgy of the Word and Sat. 19.30
Eucharist of the Neocatechumenal Way in the parish hall. Confessions half an hour before Mass and
by appointment.
9.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 7.00
messu sisarten kappelissa, 10.30 juhlamessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
16.5. to 16.00 seniorit, 18.00 adoraatio, 18.30
messu
17.5. pe 18.00 messu, 19.00 johdantokurssi
18.5. la 10.00 messu
19.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
14.00 ekumeeninen juhla Taulumäen kir-

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja
lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. 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.)
9.5. to helatorstai: 10.30 juhlamessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai:: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
18.5. la 11.00 ensikommuuniolasten rippi ja
harjoitus
19.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu
(ensikommuunio), 14.00 messu puolaksi/
Msza św. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.6. su Corpus Christi: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu ja
adoraatio
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai:10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
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English
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza św.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

OULU

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 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, lisätietoja seurakunnasta): Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 11.5. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 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-Kuljankatu 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.

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta

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. Rippitilaisuus
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten 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 before Mass
and by appointment. Pastor most easily contacted
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the
Mass schedule for diaspora below.)
9.5. to helatorstai: 11.00 juhlamessu
11.5. la 13.00 perhemessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
16.5. to 18.00 iltamessu
19.5. su helluntaisunnuntai: 18.00 messu
23.5. to Jeesus Kristus, ylimmäinen ja iankaikkinen pappi: 18.00 juhlamessu
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu ja
ensikommuunio, seurakuntajuhla
30.5. to 18.00 messu
31.5. pe Neitsyt Marian käynti Elisabetin
luona: 18.00 messu
2.6 su Corpus Christi: 11.00 messu
6.6. to 18.00 messu
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu ja adoraatio
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00
messu
13.6. to pyhä Antonius: 18.00 messu
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa.
Kotka (Ev.lut. seurakuntakeskus, Mariankatu
14 D, kastekappelissa): 12.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 19.5.
su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): Kouvola (seurakuntasali): 11.5. la 11-13 (messu
klo 13.00)
Huom! Kesällä ei vietetä messuja diasporassa.
Kirkkoherra on lomalla 12.7.-19.8. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä Helsingin Pyhän Marian tai
Pyhän Henrikin seurakuntaan.

Suomen Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@
caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

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 adoraatio, messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus 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 Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal 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 diaspora below.)
9.5. to helatorstai: 17.00 iltamessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
14.5. to pyhä apostoli Mattias: 17.00 messu
19.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, ei
messua Kemissä
26.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
2.6. su Corpus Christi: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja
kulkue, 17.00 messu Torniossa
7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.00 juhlamessu
9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 16.6. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.5., 2.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.5., 9.6. su
17.30
AVIOLIITTOKURSSI
17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6. klo 18.00
LASTENLEIRI 22.–27. heinäkuuta.
Kesäkuussa ja Heinäkuussa ei messua Raahessa.

Toimistot
Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Sähköposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: katolinen.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. 0961206711, 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. Ekumeeninen aamurukous torstaisin klo 8.30.
Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta ja muusta toiminnasta www.studium.fi sekä
puhelimitse kirjaston aukioloaikoina.

Yhdistykset
Academicum Catholicum

Ohjelma keväällä 2013 / Verksamhetskalender för våren 2013

Kokoonnumme Pyhän Marian seurakunnan
seurakuntasalissa, Mäntytie 2, keskiviikkoisin
klo 18.00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Vi
samlas i Sankta Marias församlingssal, Tallvägen 2, på onsdagar kl. 18.00. Mötena är öppna
för alla.
AC:n KEVÄTRETKI TURKUUN lauantaina
25.5.2013, ks. erillinen ilmoitus.

Birgittalaisoblaatit

Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä, nettisivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Vs. yhteyshenkilö
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.
Afterwards, a nice get-together in the parish
hall. Welcome! See: cschelsinki.wordpress.
com.

Elokuvakerho

jatkaa Henrikin seurakuntasalissa. Loppukevään ohjelma:
2.5 Isä Camillo näkee punaista
Aloitamme aina klo 18. Tervetuloa!

Katolisen kirkon katekismuksen opiskelua Studium Catholicumissa lauantaisin 18.5 klo 1416. Joka kerran päätteeksi yhteinen vesper. Ks.
myös erillinen ilmoitus. Tervetuloa! maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Marian legioona

kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seurakuntasalissa 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. 0409601211. • Adoration on Monday at 17:30.

Seniorit

Tiistaina 21. toukokuuta messu Pyhän Henrikin
katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen ja
kevätjuhla seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

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

Teresa ry

Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina aikoina tiistaisin messun jälkeen. Toivotamme tervetulleiksi mukaan kaikki nykyiset ja uudet Teresat ja teresaystävät.

Kevään 2013 ohjelma

Ti 14.5.2013 Kevätjuhlat

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis

Kevät 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian srk-salissa,
Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme
ovat avoimia kaikille. Kokouksen jälkeen on
mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00.
Tiistaina 14.5. Aihe: Kansainvälinen fransiskaaninuoriso. Mari Malm

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. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-9668288,
E-mail matti.andelin@welho.com.
• Helsinki:
Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haahkapolku
3 A 21, 00200 Helsinki, gsm 040-7365470, Email harri.v.makela@kolumbus.fi.
• Tampere:
Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 0404197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.
com.
• Turku:
Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)

Konserttimatka Sastamalaan
su 21.7.2013.
Pyhän Olavin seurakunta järjestää konserttimatkan Sastamalaan sunnuntaina 21. heinäkuuta 2013 Sastamala Gregoriana – musiikkitapahtumaan. Konsertti pidetään Pyhän Marian
keskiaikaisessa kirkossa klo 18.00 ja sen nimi
on Paavin palveluksessa – Sikstuksen kappelin musiikkia renessanssin aikaan. Konsertin
jälkeen nautimme iltapalan konserttipaikan
vieressä olevassa vanhassa pappilassa. Lippu
maksaa 30 € (opiskelijat sekä eläkeläiset 25 €),
iltapala 15 € sekä bussikyyti. Ilmoittautumiset
kesäkuun loppuun mennessä Heikki Paavistolle: heikki.paavisto@mil.fi.
Lisätietoa musiikkitapahtumasta löytyy osoitteesta www.sastamalagregoriana.fi

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen
opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3,
III kerr., Kruununhaka
Käymme läpi kirkon sakramentteja, nyt avioliiton sakramenttia s. 407 - 433. Kokoontuminen on lauantaina 18.5. klo 14-15.50, ja sen jälkeen rukoilemme vesperin.

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

Jokaisessa kokoontumisessa on mukana joku
papeista. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Katekismus mukaan. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri

Maallikkodominikaanit

kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu
3b A, 3. krs. Alustava ohjelma on seuraava:
20.5. Renata Wrede: Roomalainen leijona
Illat alkavat klo 18. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit OP

Laici ordinis praedicatorum
Vastuuhenkilö: Nikodemus Heikman OP, puh.
050-564 0686, s-posti: nikodemus.heikman@
gmail.com.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions. Yhteys,
Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.
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Kirjallisuutta:

Chestertonista Nyléniin
G. K. Chesterton: Oikea oppi. Suom. Antti Nylén. Savukeidas 2012
Antti Nylén: Tunnustuskirja. Kirjapaja 2013

kastettu lapsena ja liitetty luterilaiseen
kirkkoon, mutta pian sen jälkeen perhe
erosi kirkosta. Luterilainen kirkko ei kut-

katolinen) uuskonservatismi – suuntaus
on pieni mutta olemassa – onkin perin
paperinmakuista, kirjoista ja internetistä
opiskeltua.” (s. 167)
En rehellisesti sanoen ole koskaan
huomannut ajatella katolisuutta ”katekismususkollisuutena”, en Suomessa
enkä muualla. En tunnista konservatiiveja, joille olisi tyypillistä jonkinlainen
”näin sanoo KKK” -usko. Nylén itse taas
viittaa kirjassaan Katolisen kirkon katekismukseen, tai ainakin selailee sitä,
melko usein. Muutakin luettavaa uskon

Ajattelemisen arvoista Tunnustuskirjasta toki löytyy myös, vaikka kaikkeen
en yhtyisikään. Miettiköön lukija vaikka tätä: ”Uskontoa taikauskoisesti välttelevä maailma tuottaa kristittyjä, jotka
eivät ole koskaan joutuneet näkemään
valtataistelua, kähmintää, riitelyä ja epätoivoa seurakunnissa tai lahkoissa. Heillä on kristinuskoon neitseellinen ja avoin
pääsy, konsanaan kuin apostolisella ajalla. Kristus on heille heidän elämänsä tilaisuus. Näitä ihmisiä tuskin on paljon,
mutta juuri heissä – ei esimerkiksi tapa-

sunut häntä, koska ”olin aina elänyt siitä
erossa. Koko kristikunnan mitassa se on
mitätön lahko. Miksi olisin kaikista vaihtoehdoista ”valinnut” juuri sen? En valinnut sitä, kuten en valinnut mitään
muutakaan, koska oli vain yksi vaihtoehto: kirkoista tavallisin ja tylsin, yleismaailmallinen kirkko, joka on yksi, pyhä,
apostolinen ja katolinen.” (s. 145)
Nylén kirjoittaa paljon (nyky)konservatismista, joka hänen mielestään on ”rakennustelineiden ja tukirakenteiden jättämistä asioiden ympärille itse asioiden
valmistuttua tai muutettua muotoaan”
(s. 66). Kirkko tapetaan ”museoimalla se.
Tendenssi on ominainen juuri katoliselle
kirkolle”. ”Katolisuuden vitsauksena on
yliälyllinen, katekismususkollinen traditionalismi”, jossa ”Kristuksen kasvot peitetään paksulla painotuotteella” (s. 165).
”Suomalainen katolinen (tai wannabe-

ymmärtämiseksi olisi, tai olisin odottanut Nyléniltä. Yleiskatekismus ilmestyi
vuonna 1992. Onhan se toki hyvä yleisesitys, mutta onko yhdellä kirjalla noin
suuri merkitys?
Luulen, että minut leimataan joka tapauksessa (joissakin asioissa) konservatiiviksi. Jos kysyn, ovatko Nylénin argumentit vakuuttavia, luultavasti olen
joillekuille keskustelun tukahduttaja.
Avioliitto, avoliitto, homoseksuaaliset
parisuhteet, naispappeus, jne. ovat asioita, joissa Nylén on etäällä katolisen
kirkon itseymmärryksestä, joskus ehkä
käsittänyt aika pinnallisesti sen, mitä
kirkko niistä opettaa, jolloin kritiikkikin
tuntuu menevän ohi kohteestaan. Ihmettelin esimerkiksi sitä, miksi kirjassa ei
lainkaan pohdita, mitä avioliitto sakramenttina merkitsee. Minusta kirjan katolisuus jää kovin ohueksi.

kristityissä, millä nimellä tietynlaisia kastettuja ennen kutsuttiin – on kristinuskon tulevaisuus: lopullinen kuihtuminen
tai (jälleen) uusi alku. Osa havahtuneista tietysti valitsee jäyhän konservatismin: joko oppiuskollisen, epäekumeenisen, korkeakirkollisen katolisen version
tai Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan
perustuvan fundamentalistis-protestanttis-oikeistolaisen linjan. Molemmat haluavat tulla hallituiksi rautaisella kädellä
ja saavat mitä tahtovat, kunhan kirkkoruhtinaita riittää. Toiset, hajamielisemmät, kokeilunhaluisemmat ja vähemmän
masokistiset, rakentavat kristinuskonsa itse, vähistä löytämistään aineksista
älynsä ja omantuntonsa varassa.” (s. 113)

G.K. Chestertonin klassikkoteos Orthodoxy
(1908) ilmestyi viime vuonna ensimmäistä kertaa
suomeksi. Antti Nylénin suomennos on loistavaa
työtä. Nimestään huolimatta ”Oikea oppi” ei ole
mikään järkälemäinen oikean opin käsikirja. Se
on ehdottoman kiehtovaa ja jännittävää luettavaa.

N

ylénin oma ”Tunnustuskirja”
oli minusta siihen verrattuna
jotenkin laimea, olisin odottanut siltä enemmän. On sinänsä hienoa,
että suomeksi kirjoittavia ja julkaisevia
katolilaisia on. Uskoa koskevien kysymysten ajatteleminen, kriittinen ajatteleminenkin, on minusta positiivista –
yritys ymmärtää, selittää sanoin mihin
uskoo – vaikka yritys jäisikin keskeneräiseksi. Nylén kirjoittaa (s. 15): ”Tyrkytän itseäni esimerkiksi tavanomaisesta,
teologisesti oppimattomasta mutta pohdiskelevasta ja kirjoittavasta uskovasta 2010-luvun Suomessa.” Samaa mieltä Nylénin kanssa en voi olla erinäisistä
asioista. En silti sanoisi, ettei Nylén kysy
Tunnustuskirjassaan välillä hyviä kysymyksiä. Esimerkiksi tämä: ”On oikeastaan tyrmistyttävää, miten vähän ateistisissa kirjoituksissa pohditaan Kristusta,
sitä mitä hänelle tapahtui tai kuka hän
oli…Kristuksen voi torjua tai ottaa vastaan. Mutta keitä ovat ne, jotka eivät sano
mitään? Se askarruttaa minua. Sellaisia
ihmisiä on paljon.” (s. 85-86)
Käännynnäisen on kiinnostavaa lukea
toisen käännynnäisen tarinaa, vaikka minusta tuntuu, että Nylénin tausta
(popkulttuuriin identifioituminen jne.)
on kovin erilainen kuin omani: ”Juureni ovat kansainvälisessä popkulttuurissa, eivät kansallisissa tai uskonnollisissa
kertomuksissa, tavoissa tai käsityksissä.
Edelleen ”Suomi” ja ”kristilliset arvot”
herättävät minussa lähinnä ärtymystä,
tympäännystä ja vastustusta. En tiedä
mitä ne ovat. Mitä ne minulle kuuluvat?”
(s. 102) Nylénin mukaan ”kristinusko inhoaa kulttuuria ja sen tuottamia ja ylläpitämiä identiteettejä, kansallisia ja muita.
Sen ydin on universaaliudessa. Kristus
on koko ihmislajin Vapahtaja.”(s. 72)
Eikö toisaalta kristinusko inhoa silloin
myös kansainvälistä popkulttuuria?
Nylén ei ole kunnolla vastannut kysymyksiin, miten hänestä tuli kristitty
ja miksi hän liittyi juuri katoliseen kirkkoon, koska ei ole varma kyselijöiden
motiiveista ja koska ei osaa vastata: ”En
todellakaan tiedä, mitä minulle tapahtui ja milloin. Ei ollut mitään valaistumisen hetkeä, mitään kohtaamista, mitään oivallusta. Kääntymyksestäni en
voi kirjoittaa draamaa. Ei ollut syitä eikä
seurauksia, ei juonta.” (s. 109) Hänet oli

Katri Tenhunen

