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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

Uskon valo

Tietojen päivitys

Paavi Franciscuksen ensimmäinen kiertokirje Lumen Fidei, Uskon valo, julkaistiin tänä kesänä, ja sen suomennos ilmestyi lokakuun lopussa. Kiertokirje liittyy
saumattomasti yhteen paavi Benedictus XVI:n kuluneeksi vuodeksi julistaman
Uskon vuoden kanssa, sillä juuri uskon peruskysymysten ja uskontotuuksien
tunnustamisen kautta kristillinen elämä saa merkityksensä ja sisältönsä. Ja mistäpä muusta Uskon vuodessa pohjimmiltaan olisi voinut olla kysymys kuin us-

Hiippakunnan osoitekalenterin
tiedot päivitetään vuoden 2014
kalenteria varten. Pyydämme
siksi kaikkia seurakuntia, yhdistyksiä ja muita kalenterissa

Piispan nimitykset

kosta, sen herättämisestä, vahvistamisesta ja elävöittämisestä?
Usko edellyttää suhdetta ja vuoropuhelua ihmisen ja Jumalan, luodun ja Luojan
välillä. Uskon vahvuus on tämän suhteen vahvuutta. Avain sen kehittämiseen ja
syventämiseen on rukous: ilman todellista keskustelua ja kuuntelua emme voi
oppia tai ymmärtää juuri mitään saatikka kasvaa uskossa. Varmuus ja ilo uskosta on seurausta Jeesuksen Kristuksen persoonan kohtaamisesta, eikä se ole mahdollista muuta kuin silloin, kun pidämme sydämemme avoimena hänen tahdolleen.
Jumala on rakkaus, ja todellinen usko on nimenomaan rakkautta: “Usko tunnistaa Jeesuksessa ilmi tulleessa Jumalan rakkaudessa perustan, jolle kaikki todellisuus ja sen lopullinen päämäärä rakentuvat.” (Lumen Fidei, 15) Johanneksen
evankeliumin sanoin: “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan
saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16).
Usko, joka on Jumalan lahja meille, muuttaa ja uudistaa meidät:
Näin voimme ymmärtää uutuuden, johon usko meidät johtaa. Uskova
tulee sen rakkauden muuttamaksi, jolle hän on uskossa avautunut. Avautumisessa tälle hänelle tarjotulle rakkaudelle hänen elämänsä avartuu.

Helsingin piispa Teemu Sippo
SCJ on tehnyt seuraavat nimitykset:
29.9.2013 isä Cristiano Magagna Hiippakunnallisen lähetysseminaarin Redemptoris Mater
rehtoriksi.
25.10.2013 Nasaretin pyhän
perheen seurakunnan vt. kirk-
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Katolskt stiftsblad
Vuosi 2013
76. vuosikerta

katolinen.fi

on vapaaehtoista, mutta kos-

(Ef. 3:17). Uskossa uskovan ”minä” laajenee, jotta hänessä voi asua toinen

FIDES

koherra isä Donbosco Thomas
saman seurakunnan kirkkoherraksi
10.11.2013 alkaen toistaiseksi sekä samasta päivästä lukien
hiippakunnan neuvonantajakollegion jäseneksi.
25.10.2013 isä Marco Pasinato
pappienneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi pastoraalineuvostoon
ja isä Manuel Prado hänen varajäsenekseen.
25.10.2013 isä Marco Pasinato
hiippakunnan edustajaksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston
opillisten kysymysten jaostoon.
28.10.2013 isä Cristiano Magagna piispanneuvoston jäseneksi.

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Pyhä Paavali sanoo: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal.
2:20), ja kehottaa: ”Asukoon Kristus uskon kautta teidän sydämissänne”

mainittuja tahoja lähettämään
15.11.2013 mennessä täydelliset
korjatut yhteys- ja muut tiedot
sähköpostilla osoitteeseen kaarina.koho@katolinen.fi.
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Eläinten siunaaminen pyhän
Franciscuksen päivänä
Tänä vuonna vietettiin ensi kertaa pitkiin aikoihin
(ellei ensimmäistä kertaa?) eläinten siunaamishartaus Pyhän Henrikin katedraalin pihalla fransiskaanisessa hengessä. Päivä oli pyhän Franciscus
Assisilaisen muistopäivä, 4. lokakuuta 2013. Vastaavat siunaukset ovat suosittuja hartauksia monissa maissa ja täysin sopusoinnussa kirkon liturgisen elämän ja opetuksen kanssa.
Siunauksen tarkoituksena on pyytää Jumalaa siunaamaan eläimet armollaan ja taivaallisella huolenpidollaan, jotta ihmiset niidenkin avulla

voisivat tavoitella uskollisesti iankaikkista elämää.
Hartauden vietti katedraaliseurakunnan vt.
kirkkoherra isä Marco Pasinato ja siinä palveli katedraalin sakristaani-urkuri Marko Pitkäniemi.
Hartauteen saapui toistakymmentä kotieläintä
omistajineen ja se sujui iloisissa merkeissä ilman
välikohtauksia. Vihkivettä käytettiin kunkin eläimen koko huomioon ottaen. Eläinten siunauksen
ideaa olivat pitkään kehitelleet jotkut seurakuntalaiset.
KATT

Livets mening

15 		 Visit of Robert Canton in the Parish of 		
					 St. Mary, Helsinki
17 		 Ilmoituksia
18				

Seurakunnat ja ohjelmat

20				 Uskon vuoden
					 pyhiinvaellus veti väkeä Mikkelissa

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN
KALENTERIN MUKAINEN

ORDO

Kirkkovuoden 2013-2014 Ordo
ilmestyy pian.
Ennakkotilaukset Katoliseen tiedotuskeskukseen
on tehtävä viimeistään 13.11. Ennakkotilaushinta
10 euroa + postitus 3 euroa. Tämän jälkeen hinta on
vähän kalliimpi.

KIRKKOVUOSI 2013–2014

Mariaaninen päivä lokakuussa 2013.
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Ajankohtaista

Catholic Voices Suomi -blogisivusto

Keväällä 2013 avattiin uusi blogisivusto,
Catholic Voices Suomi.
Kirjoittajien tarkoitus tai missio on
”tuoda esiin katolista elämää ja katolilaisten näkemyksiä yhteiskunnassamme,
tuoda katolisuus lähelle suomalaisia, toimia kristittyjen ykseyden edistämiseksi
ja olla taho, jonka kautta media voi saada
yhteyden tavallisiin katolilaisiin.”
Sivustolla on 10 kirjoittajaa. Se löytyy
osoitteesta
http://cvsuomi.wordpress.
com/. Yhteyshenkilönä toimii toistaiseksi
Santi Martinez.

Kaivatut

Kansainvälisesti ”Catholic Voices”
on projekti, joka alkoi Isossa-Britanniassa vuonna 2010. Pyrkimyksenä
oli parantaa kirkon edustusta mediassa, erityisesti uutis- ja keskusteluohjelmissa. 24 maallikkoa ja yksi
pappi osallistuivat kuuden kuukauden mittaiseen koulutukseen valmistauduttaessa paavi Benedictus XVI:n
Englannin-vierailuun. Paavin vierailun yhteydessä he olivat mukana
yli 100 ohjelmassa, mikä herätti sekä
piispojen että median myönteisen
huomion.
Projekti laajeni vähitellen monin tavoin Isossa-Britanniassa ja vastaavia
ryhmiä aloitettiin myös muualla. Catholic
Voices -ryhmiä toimii noin kymmenessä
maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa.

Catholic Voices Suomi -blogissa on
julkaistu jo useita artikkeleita ajankohtaisista aiheista, ns. ”kuumista aiheista” (vaikkapa keskustelu avioliittolainsäädännöstä ja median paavikohuista),
mutta myös katolisesta uskosta ja katolilaisena elämisestä. Kannattaa tutustua!
KATT

Turkulainen Kirsti Ellilä on paitsi palkittu lastenkirjailija (hän sai vuoden 2013
Arvid Lydecken -palkinnon kirjastaan
”Majavakevät”) myös julkaissut nuortenkirjoja ja romaaneja. Ellilän uusimmassa
aikuisten kirjassa, romaanissa ”Kaivatut”
näkyy sangen kauniina sivujuonteena
katolisuus. Vakavia teemoja, menetyksiä
(kuten lapsen kuolema, perheen kateissaolo) käsittelevässä kirjassa on pää- ja sivuhenkilöiden joukossa sekä katolilaisia
että niitä, jotka omaisen tai ystävän kautta joutuvat ainakin jollakin tavalla kohtaamaan kirkkoon liittyviä kysymyksiä.
Kirjasta löytyvät nimetön katolinen
seurakunta ja nimetön luostari (kirjaan ei
ole ”kopioitu” ketään Turun pappia eikä
birgittalaisluostaria), eri kielet ja kulttuurit, maahanmuuttajat, rukous, anteeksianto, messu, luostarikutsumus… Esimerkiksi eräs ei-katolisista päähenkilöistä
tulee sattumalta kirkkoon, kun ihmiset
ovat hiljaa polvillaan eikä näytä tapahtuvan mitään, alttarille on nostettu kullattu esine, jonka keskellä on läpikuultava
ehtoollisleipä. ”Hän halusi lähteä, mutta
tunnelma oli niin harras, että tuntui so-

Uusia tärkeitä kirjoja

Kompendium
Katolisen kirkon katekismuksen kompendium, lyhyesti Kompendium, on lyhennelmä varsinaisesta “suuresta” Katekismuksesta. Katekismuksen 815 sivua ja
2865 syvällistä asiakohtaa on tiivistetty
244 sivuun ja 598 kysymykseen ja vastaukseen. Lisäksi Kompendiumia täydentää laaja rukousosio ja luettelo katolisen
uskon päätotuuksista.
Yksi jännittävä yksityiskohta Kompendiumin syntyhistoriassa on se, että
sitä valmistelleen erityiskomission puheenjohtaja oli kardinaali Joseph Ratzinger, josta tuli sittemmin paavi Benedictus

XVI. Komission puheenjohtajan ominaisuudessa Ratzinger kirjoitti Kompendiumin johdannon (päivätty 20.3.2005),
ja vain vähän myöhemmin (28.6.2005)
hän paavi Benedictuksena hyväksyi ja
julkaisi Kompendiumin.
Julistukset ja dekreetit
Vihdoin on suomeksi luettavissa myös
Vatikaanin II kirkolliskokouksen kaikki
julistukset ja dekreetit. Kolmea asiakirjaa
ei ollut vielä koskaan julkaistu suomeksi, joten nyt valmistunutta kirkolliskokouksen asiakirjojen kokonaisuuden toista osaa voi jo pelkästään sen takia pitää
merkittävänä. Ensimmäisen osan, joka
sisälsi kirkolliskokouksen kaikki neljä
konstituutiota, Katolinen tiedotuskeskus
julkaisi vuonna 2006.
Yksi Uskon vuoden ajankohdan valitsemiseen vaikuttanut tekijä oli juuri Vatikaanin II kirkolliskokouksen alkaminen
50 vuotta aikaisemmin (1962). Kirkolliskokouksesta riittää ammennettavaa vielä
paljon; sen asiakirjoihin perehtyminen
on varsin kiinnostava ja monin tavoin ri-

Katri Tenhunen
Kirsti Ellilä: Kaivatut. Karisto 2013

Katolinen
Pyhän Henrikin yhdistys ry

kastuttava kokemus — ei vain
historiallisesta perspektiivistä
vaan myös ja nimenomaan kirkon elämän yhä syvällisemmän
ymmärtämisen näkökulmasta.
Konstituutioiden, julistusten ja
dekreettien lukeminen auttaa lukijaa yhä paremmin ymmärtämään sen, mistä kirkko on tulossa
ja mihin se on menossa. Jollakin
tavalla ne myös auttavat liittymään yhä tiiviimmin kirkon yhteyteen ja ottamaan “kirkon asian”
omakseen.
Uskon vuoden vielä kestäessä Katolinen
tiedotuskeskus sai vihdoin julkaisukuntoon kolme merkittävää kirjaa: Katolisen
kirkon katekismuksen kompendiumin,
Vatikaanin II kirkolliskokouksen julistukset ja dekreetit sekä paavi Franciscuksen ensimmäisen kiertokirjeen Lumen
Fidei (Uskon valo). Kaikki kirjat ilmestyivät sopivasti juuri Helsingin Kirjamessujen alla lokakuun lopulla.

pimattomalta häiritä ihmisten keskittymistä. Hän olisi halunnut jonkun selittävän, mitä nämä ihmiset odottivat, mutta
oli mahdoton kysyä. Hän katseli seurakuntaa joka oli kokoontunut maailman
kaikilta laidoilta. Kaikki maanosat olivat
edustettuina.”

Uskon valo
Uusi paavi sai keväällä ottaa vastaan
emerituspaavin aloittaman kiertokirjeen
uskosta ja viimeisteli sen. Lumen Fidei
(Uskon valo) sisältää siten kahden paavin ajattelua ja elämänkokemusta, mikä ei
kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että se on
vain paavi Franciscuksen nimissä julkaistu.
Siksi sitä voi pitää hänen pontifikaattinsa
tietynlaisena ohjelmanjulistuksena. Tällaista näkemystä vahvistaa myös se, että juuri
uskon todellisuudesta ja elävästä uskosta
pyhä isämme Franciscus on paaviutensa
ensimmäisinä aikoina puhunut paljonkin.
Mielenkiintoista ja syvällistä tekstiä.
Marko Tervaportti

• Katolisen kirkon katekismuksen kom
pendium. 13x21 cm, nid., 244 sivua. 20,- €.
• Vatikaanin II kirkolliskokous: Julistukset ja
dekreetit. 14x20 cm, nid., 407 sivua. 20,- €.
• Paavi Franciscus: Lumen Fidei (Uskon
valo). 14x20 cm, nid., 60 sivua. 10,- €.

Kirjamyynti Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa su 1.12.
klo 10.30 - 14.00.
Saatavissa mm. paavi Franciscuksen
kiertokirje Uskon valo, Kompendium ja
Vatikaani II:n Julistukset ja dekreetit, Katolinen rukouskirja ja Katekismus sekä
Amanda-kustannuksen uutuudet Ruusuja Neitsyt Marialle, Rukouksen salaisuus, Yli rajojen.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee antamalla
yhteystietonsa ja maksamalla jäsenmaksun 20 € Danske Bankin tilille Katolinen
Pyhän Henrikin yhdistys ry, FI46 8000
3710 1723 36. Viestiksi: jäsenmaksu ja
oma nimi ja osoite. Yhdistyksen hallitus
käsittelee jäsenhakemukset ja lähettää jäsenkortin.

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

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät
10.11. KIRKKOVUODEN
32. SUNNUNTAI (IV)
1L 2. Makk. 7:1-2, 9-14
Ps. 17:1, 5-6, 8+15. - 15b
2L 2. Tess. 2:16 - 3:5
Ev. Luuk. 20:27-38 tai Ev. Luuk. 20:27a,
34-38
Pyhän isän päivä. Kolehti Pyhän istuimen hyväksi.
17.11. KIRKKOVUODEN
33. SUNNUNTAI (I)
1L Mal. 3:19-20a
Ps. 98: 5-6, 7-9a, 9bcd. - 9d
2L 2. Tess. 3:7-12
Ev. Luuk. 21:5-19
24.11. KRISTUS, KAIKKEUDEN
KUNINGAS, JUHLAPYHÄ (II)
1L 2. Sam. 5:1-3
Ps. 122: 1-2, 3-4a, 4b-5. – 1
2L Kol. 1:12-20
Ev. Luuk. 23:35-43

Piispan kalenteri
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Rukous

Kirkkovuosi 2013-2014
1.12. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 2:1-5
Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 8-9. – 1
2L Room. 13:11-14
Ev. Matt. 24:37-44

Rukouksen apostolaatti
Marraskuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

Tämän kuukauden molemmat esirukousaiheet koskevat kirkon työntekijöiden palvelualttiutta, henkistä tasapainoisuutta ja työniloa kaikkialla, mihin Jumala on kutsunut heidät. Hei-

8.12. ADVENTIN 2. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 11:1-10
Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. – 7
2L Room. 15:4-9
Ev. Matt. 3:1-12

dät on kutsuttu Jumalan ilosanoman levittämiseen ja juurruttamiseen ihmisten sieluihin ja

9.12. AUTUAAN NEITSYT MARIAN
PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN,
JUHLAPYHÄ
1L 1. Moos. 3:9-15, 20
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1:3-6, 11-12
Ev. Luuk. 1:26-38

matkalle kohti Jumalan ikuista kaupunkia.

15.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI –
GAUDETE (III)
1L Jes. 35:1-6a, 10
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - Jes. 35:4
2L Jaak. 5:7-10
Ev. Matt. 11:2-11

kaan, maailman ääriltä Argentiinasta Italiaan hoitamaan Rooman piispana apostoli Pietarin

N

Esirukouksilla voimme vauhdittaa tätä siirtoa. Samalla on toivottava, että yhä enemmän nuo-

sin själ när han vaknar på morgonen och

Tämän kuukauden aikana on muistettava erityisesti pappeja. Nykyaikana heidän tehtävänsä

ber mig helga allt han gör genom mig den

vaikuttaa raskaammalta ja vaikeammalta kuin ennen. Pappien arvostelemiseen löytyy monia

dagen, honom skall jag vara nära. För in-

syitä. Mutta usein unohdetaan, että hekin ovat ihmisiä, huolimatta hyvästä tahdostaan ja yle-

gen människa ber om min närvaro eller

västä kutsumuksestaan. Loppujen lopuksi heidän työnantajansa on itse kirkon Herra Jeesus

yhteiskuntaelämään. Heidän yhteinen palvelutehtävänsä on auttaa maallikkoja hoitamaan
huolellisesti omia tehtäviään Jumalan kunniaksi sekä lähimmäistensä ja itsensä hyödyksi ja
elämän iloksi. Heidän on välitettävä myös muista ihmisistä kuin oman kirkkonsa ja kristikansan jäsenistä. Heidän on kutsuttava kaikki ihmiset osallistumaan kirkon pyhiinvaellus-

Kuukauden rukousaihe, että Etelä-Amerikan kirkot, jotka aikoinaan saivat kasvamistukea
mm. Euroopan kirkoilta, lähettäisivät vuorostaan työntekijöitä toisiin kirkkoihin, on jo oikeastaan toteutumassa. Etelä-Amerikan kirkot lähettävät jo omien kansojensa työntekijöitä
takaisin niihin maihin, joissa nyt on pulaa työntekijöistä. Ikään kuin kaunis esimerkki tästä
työntekijöiden siirtymisestä on paavi Franciscus itse. Hänet kutsuttiin, omien sanojensa muvirkaa. Mutta myös tavalliset papit, luostariveljet ja -sisaret ja maallikot ovat jo lähteneet monista maista kuten mm. Brasiliasta, Kolumbiasta, Intiasta ja Vietnamista, avustamaan niitä
maita, joissa paikallinen kirkko tarvitsee apua kuten mm. Ranskassa ja Saksassa, unohtamatta Pohjoismaita ja Suomeakaan.

är du vaknar på morgonen så

ria astuisi oman hiippakuntansa palvelukseen. Verensiirto virkistää jonkin aikaa ruumiin eli-

låt det första du gör vara att häl-

mistöä, mutta pysyvä tervehtyminen edellyttää myös ruumiin omien elinten mukaantuloa

sa mitt Hjärta och ge mig ditt

toimimaan.

eget hjärta. Den som ser på mitt Hjärta i

längtar efter mig utan att jag gör det och

Kristus, joka jakaa tehtävän mukana jokaiselle tarpeelliset voimat. Pappi on ensi sijassa vas-

10.11. Nasaretin pyhän perheen seurakunnan kirkkoherran isä Donbosco Thomasin
virkaanasettaminen Oulussa

jag kommer att låta den personen vara

tuullinen Jumalalle; hänen ei tarvitse aina vastata toisten ihmisten odotuksia. Tämä todelli-

mig närmare än förut.

suus on hänelle ikään kuin oikeusturvana, johon sisältyy paljon lohdutusta. Hänen voimansa

18.11. Uskontojohtajien tapaaminen Turussa

Helige Mechtilde av Hackeborn
(1241 – 1298)

hän joskus saa kokea myötätuntoa toisten taholta - ja Jumalan kiitos me papit emme ole sitä

on eläminen yhteydessä Kristuksen, kirkon pään kanssa. Sen lisäksi papista olisi hyvä, että
vailla. Sillä tavalla pappi saa sitä tukea, jota hän tarvitsee ja kaipaa vaikeuksissa ja epäilyksen
hetkinä. Hänkin tarvitsee muiden esirukousta, aivan niin kuin seurakuntalaiset tarvitsevat

24.11. Uskon vuoden päätösmessu Pyhän
Henrikin katedraalissa

hänen esirukouksiaan. Kirkossa ei kukaan saisi olla yksin. Esirukous lujittaa ykseyttä seura-

2.-4.12. Suomen Ekumeenisen Neuvoston
hallituksen matka Brysseliin

Rukoilkaamme...

kunnassa, hiippakunnassa ja koko kirkossa.

Marraskuu
•

Että papit saisivat kokea lohdutusta vaikeuksissaan ja tukea epäilyksen hetkinä
sekä uskossaan vahvistumista.

•

Että Latinalaisen Amerikan kirkot, jotka itse ovat lähetystyön tulosta, lähettäisivät
vuorostaan työntekijöitä toisiin kirkkoihin.

Joulukuu
•

Että lapset, jotka ovat joutuneet hylätyiksi tai väkivallan kohteiksi, saisivat osakseen rakkautta ja tarvitsemaansa suojaa.

•

Että kristityt ihmiseksi syntyneen Sanan valaisemina valmistaisivat ihmiskuntaa
Vapahtajan saapumiseen.

November
•

Att präster som har det svårt får stöd och hjälp i sitt lidande så att de kommer över
sina tvivel och blir styrkta i sin trohet.

•

Att kyrkorna i Latinamerika, som resultat av den kontinentala missionen, sänder
missionärer till andra kyrkor.

December

Avioliittokurssi järjestetään
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa tammikuusta 2014 lähtien. Päivämäärät ovat
seuraavat: 14.1., 21.1., 28.1., 4.2.,11.2.,18.2. ja 25.2. Kurssi alkaa klo 19.00 ja kestää
noin tunnin. Lisätietoja saa isä Marco Pasinatolta, puh. 050 5377775. Tervetuloa!

•

Att alla de barn som blivit övergivna eller lidit av våld finner den kärlek och det
skydd de behöver.

•

Att de kristna, upplysta av Ordet, kan förbereda mänskligheten för

Frälsarens ankomst.
							isä Frans Voss SCJ
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Pyhä isä

Marian usko
Rakkaat veljet ja sisaret,
Tämä uskon vuoden tapaaminen on
omistettu Marialle, Kristuksen ja kirkon äidille ja meidän äidillemme. Hänen patsaansa, joka on tuotu tänne Fatimasta, auttaa meitä tuntemaan hänen
läsnäolonsa keskellämme. On tosiasia,
että Maria tuo aina meidät Jeesuksen luo.
Hän on uskon nainen, todellinen uskova. Voimme kysyä, millaista oli Marian
usko.

1

Hänen uskonsa ensimmäinen elementti on tämä:
Marian usko avaa synnin
solmun (vrt. Vatikaanin II
kirkolliskokous, dogmaattinen konstituutio Lumen gentium 56).
Mitä tämä merkitsee? Kirkolliskokouksen isät lainasivat pyhän Ireneuksen
sanoja: ”Eevan tottelemattomuuden
solmun aukaisi Marian tottelevaisuus;
minkä neitsyt Eeva epäuskossaan sitoi,
sen Neitsyt Maria uskossaan aukaisi”
(Adversus Haereses III, 22, 4). Tässä on
tottelemattomuuden ja epäuskon ”solmu”.
Kun lapsi ei tottele äitiä tai isää, voimme sanoa, että syntyy pieni ”solmu”. Näin
käy, jos lapsi toimii tietoisena siitä mitä
tekee, erityisesti jos hän valehtelee. Sillä
hetkellä hän ei luota äitiin ja isään. Tiedätte
kuinka usein näin tapahtuu! Silloin suhde
vanhempiin täytyy puhdistaa näistä virheistä ja täytyy pyytää anteeksi, jotta sopusointu ja luottamus palautuvat.
Jotakin tällaista tapahtuu myös suhteessamme Jumalaan. Kun emme kuuntele
häntä ja seuraa hänen tahtoaan, kun teemme konkreettisia tekoja, joilla osoitamme
luottamuksen puutteen häntä kohtaan ja tätä on synti -, sisimpäämme muodostuu solmu. Nämä solmut riistävät meiltä
rauhan ja tyyneyden. Ne ovat vaarallisia,
koska monesta solmusta voi tulla sotku,
joka on yhä tuskallisempi ja vaikea selvittää.
Mutta tiedämme, että Jumalan laupeudelle mikään ei ole mahdotonta! Hänen
armonsa aukaisee sotkuisimmatkin solmut. Maria, joka kyllä-vastauksellaan
avasi oven Jumalalle aukaistakseen varhaisen tottelemattomuuden solmun, on äiti,
joka kärsivällisesti ja hellästi tuo meidät Jumalan luo, jotta hän aukaisisi Isän laupeudella sielumme solmut. Niitä on jokaisella
meistä. Voimme kysyä sydämessämme:
mitä solmuja elämässäni on? On erehdys sanoa: ”Isä, ei minun solmujani pysty
avaamaan!” Kaikki sydämen ja omantunnon solmut voi avata. Pyydänkö Marialta,
että hän auttaisi minua luottamaan Jumalan laupeuteen, joka avaa ja muuttaa ne?
Hän, uskon nainen, varmasti sanoo meille: ”Mene eteenpäin, mene Herran luo: hän
ymmärtää sinua.” Hän, äiti, ohjaa meidät
kädestä pitäen Isän, laupeuden Isän syliin.

2

Toinen elementti: Marian
usko antaa Jeesukselle ihmisruumiin. Kirkolliskokous sanoi: ”Uskossa ja kuuliaisuudessa hän synnytti

maailmaan Pojan, miehestä mitään tietämättä, Pyhän Hengen varjoamana”
(dogmaattinen konstituutio Lumen
gentium 63). Tätä kirkkoisät korostivat: Maria synnytti Jeesuksen uskossa
ja sitten lihassa vastatessaan myöntävästi ilmoitukseen, jonka Jumala enkelin välityksellä hänelle antoi. Mitä
tämä merkitsee? Sitä, että Jumala ei
halunnut tulla ihmiseksi välittämättä
vapaudestamme. Hän halusi toimia
Marian vapaan suostumuksen kautta,
hänen ”kyllä”-vastauksensa kautta. Jumala kysyi: ”Oletko valmis tähän?” ja
Maria vastasi: ”Olen”.

Mutta se, mikä Neitsyt-äidissä tapahtui ainutlaatuisella tavalla, toteutuu
myös meissä hengellisellä tasolla, kun

Paavi Franciscuksen puhe mariaanisen
päivän rukouksen yhteydessä 12. lokakuuta 2013
Pietarinkirkon aukiolla

sus voi toimia maailmassa meidän kauttamme.

3

Kolmas elementti on Marian usko matkana. Kirkolliskokous toteaa, että Maria
”edistyi vaelluksellaan uskossa” (vrt. Lumen gentium
58). Siksi hän edeltää, saattaa ja tukee
meitä vaelluksellamme.

Missä mielessä Marian usko oli matka?
Siinä mielessä, että koko hänen elämänsä oli hänen Poikansa seuraamista. Hän,
Jeesus, on tie, hän on matka! Uskossa
edistyminen, kulkeminen eteenpäin hengellisellä vaelluksella, jota usko on, ei ole
mitään muuta kuin Jeesuksen seuraamista. Se on hänen kuuntelemistaan, itsensä

että hauta oli tyhjä, hänen sydämeensä
levisi uskon ilo, kristillinen usko Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.
Usko johtaa meidät aina iloon, ja Maria
on ilon äiti. Opettakoon hän meidät kulkemaan tätä ilon tietä ja elämään tämän
ilon todeksi! Tämä on huippukohta,
tämä ilo, tämä Jeesuksen ja Marian kohtaaminen, voimme kuvitella millainen
se oli.... Tämä kohtaaminen on Marian
ja koko kirkon uskon tien huippukohta. Millainen on uskomme? Pidämmekö
sen palavana, kuten Maria, myös vaikeina hetkinä, pimeyden hetkinä? Tunnenko uskon ilon?
Äiti, tänä iltana kiitämme sinua uskostasi, vahvan ja nöyrän naisen uskosta.
Uudistamme uskoutumisemme sinulle,
uskomme äidille. Aamen.

13.10. messussa paavi Franciscus vihki
maailman Marian tahrattomalle
sydämelle tämän rukouksen sanoin:
Autuas Fatiman Neitsyt Maria,
uudistaen kiitollisuutemme äidillisestä läsnäolostasi, liitämme äänemme kaikkien sukupolvien ääniin, jotka ylistävät sinua autuaaksi.
Juhlimme sinussa Jumalan suuria tekoja,
hänen, joka ei koskaan väsy kumartumaan
armahtaen ihmiskunnan puoleen,
ihmiskunnan, joka on pahan vahingoittama
ja synnin haavoittama,
jotta hän parantaisi ja pelastaisi sen.

otamme vilpittömin sydämin vastaan Jumalan sanan ja toimimme sen mukaan.
Silloin ikään kuin Jumala tulee lihaksi
meissä, asuu meissä, sillä hän asuu niissä jotka rakastavat häntä ja noudattavat
hänen sanaansa. Tätä ei ole helppo ymmärtää, mutta sen voi helposti tuntea sydämessään.
Ajattelemmeko, että Jeesuksen inkarnaatio on vain mennyt tapahtuma, joka
ei koske meitä henkilökohtaisesti? Jeesukseen uskominen merkitsee sitä, että
annamme itsemme hänelle Marian nöyryydellä ja rohkeudella, jotta hän voisi
jatkuvasti asua ihmisten keskellä. Se merkitsee, että annamme hänelle kätemme
pienten ja köyhien hoivaamiseksi. Annamme hänelle jalkamme kulkeaksemme veljiämme kohti. Annamme hänelle
käsivartemme tukeaksemme heikkoja ja
tehdäksemme työtä Herran viinitarhassa. Annamme hänelle mielemme, jotta
ajattelisimme ja suunnittelisimme kaiken
evankeliumin valossa. Ennen kaikkea
annamme hänelle sydämemme, jotta rakastamme ja teemme päätökset Jumalan
tahdon mukaisesti. Kaikki tämä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Näin
olemme Jumalan työvälineitä, jotta Jee-

antamista hänen sanojensa ohjattavaksi,
hänen esimerkkinsä seuraamista toiminnassa, hänen ajatustensa ja suhtautumistapansa omaksumista. Ja mitä Jeesuksen
ajatukset ja suhtautumistapa ovat? Nöyryys, armahtavaisuus, läheisyys, mutta
myös jyrkkä tekopyhyyden, kaksinaamaisuuden ja epäjumalanpalvonnan torjuminen.
Jeesuksen tie on uskollista rakkautta loppuun saakka, elämänsä uhraamiseen saakka; se on ristin tie. Siksi uskon
tie kulkee ristin kautta. Maria ymmärsi
tämän alusta saakka, kun Herodes tahtoi surmata vastasyntyneen Jeesuksen.
Myöhemmin tästä rististä tuli syvällisempi, kun Jeesus torjuttiin. Maria oli
aina Jeesuksen kanssa, seurasi Jeesusta
kansan keskellä ja kuuli niiden vihamieliset puheet, jotka eivät tahtoneet Herralle hyvää. Ja tämän ristin Maria kantoi!
Marian usko kohtasi ymmärtämättömyyden ja halveksunnan. Kun Jeesuksen kärsimisen hetki koitti, Marian usko
oli kuin yön pimeydessä loistava liekki. Pyhän lauantain yönä Maria valvoi.
Hänen pieni mutta selvä liekkinsä pysyi
palavana ylösnousemuksen aamunkoittoon saakka. Kun hänet saavutti viesti,

Ota äidin hyväntahtoisuudella vastaan
tämä uskoutuminen, jonka luottavasti tänään teemme, tämän kuvasi edessä, joka on
meille niin rakas.
Olemme varmoja siitä, että jokainen meistä
on silmissäsi kallisarvoinen
eikä mikään sydämessämme oleva ole sinulle
vierasta.
Annamme suloisimman katseesi saavuttaa meidät ja lohduttavan hymysi hyväillä
meitä.
Varjele elämämme käsivarsillasi:
siunaa ja vahvista jokainen hyvä toive,
elävöitä ja ravitse uskoa, tue ja valaise toivoa, herätä ja innoita rakkautta;
johdata meitä kaikkia pyhyyden tiellä.
Opeta meille oma rakkautesi,
joka on mieltynyt pieniin ja köyhiin,
syrjäytettyihin ja kärsiviin, syntisiin ja sydämessään erehtyneisiin:
kokoa kaikki turviisi
ja luovuta kaikki rakkaalle Pojallesi, Herrallemme Jeesukselle.
Aamen.
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Artikkeleita

Vastakkainasettelusta
yhteyteen

K

ansainvälisen luterilais-katolisen ykseyskomission valmistelema asiakirja “Vastakkainasettelusta yhteyteen” julkistettiin suomeksi
lokakuussa 2013. Asiakirja liittyy vuonna
2017 vietettävään reformaation 500-vuotismuistovuoteen. Vuonna 2017 tulee
myös kuluneeksi 50 vuotta kansainvälisen katolis-luterilaisen dialogin alkamisesta (1967).
Luterilais-katolinen
ykseyskomissio
on Luterilaisen maailmanliiton ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvoston asettama. Komissiolla on sekä
luterilainen että katolinen puheenjohtaja. Luterilainen puheenjohtaja on piispa
Eero Huovinen. Katolisena puheenjohtajana toimi piispa Gerhard Ludwig Müller vuoteen 2012 saakka, jolloin paavi Benedictus XVI nimitti hänet Uskonopin
kongregaation prefektiksi. Komission
uusi katolinen puheenjohtaja on piispa
William Kenney. Luterilais-katolisen ykseyskomission englanninkielinen raportti “From Conflict to Communion. Lutheran-Catholic Common Commemoration
of the Reformation in 2017” julkistettiin
aiemmin vuonna 2013 Genevessä.
Asiakirjan suomentajana on toiminut
dosentti Juhani Forsberg. Suomennoksen
julkaisijat ovat Suomen ev.-lut. kirkon
kirkkohallituksen ulkoasiain osasto sekä
Katolinen tiedotuskeskus. Aloite KATT:n
mainitsemisesta asiakirjan toisena julkaisijana kansainvälisen mallin mukaisesti
tuli luterilaiselta kirkolta. KATT neuvotteli asiasta piispa Teemu Sipon SCJ kanssa ja antoi palautetta suomennoksesta,
ja piispan luvalla Katolinen tiedotuskeskus mainitaan toisena julkaisijana. Suomennoksen toimittajat ovat Tomi Karttunen (KUO) ja Katri Tenhunen (KATT).
(Mainittakoon, että julkaisun kanteen on
taittovaiheessa jäänyt virheellisesti esimerkiksi sana ”katoliset” kun pitäisi olla
”katolilaiset”.)
Asiakirjassa käsitellään esimerkiksi
reformaation muiston viettämistä ekumeenisena ja globaalina aikana, uusia
näkökulmia Lutheriin ja reformaatioon,
tärkeimpiä reformaation tapahtumia ja
teologisia teemoja, Lutherin teologian
keskeisiä teemoja luterilais-roomalaiskatolisten dialogien valossa sekä kastetta
yhteisen muistelemisen perustana. Siinä
esitetään myös viisi ekumeenista “toimintaohjetta”:
1) Katolilaisten ja luterilaisten tulisi
aina aloittaa ykseyden eikä jakautumisen
näkökulmasta, jotta he vahvistaisivat sitä,
mikä on yhteistä, vaikka erot olisivatkin
helpommin nähtävissä ja koettavissa.
2) Luterilaisten ja katolilaisten täytyy
suostua jatkuvaan muutokseen toisen
kohtaamisen ja molemminpuolisen uskontodistuksen kautta.
3) Katolilaisten ja luterilaisten tulisi uu-

destaan sitoutua etsimään näkyvää ykseyttä ja työstämään yhdessä sitä, mitä
tämä merkitsee konkreettisina askelina
sekä pyrkimään yhä uudestaan tätä päämäärää kohti.
4) Luterilaisten ja katolilaisten tulisi yhdessä löytää uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme.
5) Katolilaisten ja luterilaisten tulee todistaa yhdessä Jumalan armosta julistamalla evankeliumia ja palvelemalla maailmaa.
Piispa Teemu Sippo SCJ vieraili 1.10. Luterilaisen maailmanliiton Suomessa kulttuurikeskus Sofiassa pidetyssä kokouksessa ja esitteli yhdessä piispa Matti Revon
kanssa Vastakkainasettelusta yhteyteen
-asiakirjan merkitystä. Piispa Sippo korosti
puheenvuorossaan ekumeenisia toimintaohjeita: tulisi pohtia, annammeko kohtaamistemme muuttaa itseämme, lähdemmekö todella liikkeelle siitä, mikä on yhteistä.
Näkyvän ykseyden etsimisessä on tärkeää
edelleen käsitellä vanhurskauttamisopin
ja kirkon suhdetta, jota Ruotsin ja Suomen luterilais-katolinen dialogiryhmä on
jo tutkinut. Piispa totesi, että nykyään erityisesti länsimaissa on taipumus poistaa
yhteiskunnasta ja kulttuurista kristilliset
elementit. Meillä kristittyinä ja kirkkoina
tulisi olla uudelleen rohkeutta ja luovuutta
olla maan suola.
Luterilaisen reformaation yhteinen
mieliin palauttaminen on samalla tärkeää ja vaikeaa. Monet katolilaiset yhdistävät sanan “reformaatio” ennen kaikkea
kirkon jakautumiseen, kun taas luterilaiset liittävät sanan evankeliumin uudelleen löytymiseen. Vastakkainasettelusta
yhteyteen -asiakirja toteaa, että luterilaiset eivät viettäessään reformaation merkkivuotta 2017 juhli lännen kirkon jakautumista.
Evankelis-luterilainen kirkko lähettää asiakirjan jokaiseen Suomen luterilaiseen seurakuntaan. Hiippakunnassamme
asiakirja on jaettu kaikille papeille.
Asiakirja luovutettiin
paavi Franciscukselle
Luterilaisen maailmanliiton ja luterilaiskatolisen ykseyskomission edustajat tapasivat paavi Franciscuksen 21. lokakuuta 2013. Tapaamisessa olivat mukana mm.
Luterilaisen maailmanliiton presidentti,
piispa Munib A. Yonan, pääsihteeri Martin Junge, LML:n ekumeenisten asioiden
apulaispääsihteeri Kaisamari Hintikka
ja emerituspiispa Eero Huovinen. Tässä
yhteydessä paaville luovutettiin Vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirja englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja myös
suomeksi.
Paavi Franciscus totesi puheessaan delegaatiolle: ”Uskon, että on todella tärke-

ää kaikille kohdata vuoropuhelussa reformaation historiallinen todellisuus, sen
seuraukset ja sen herättämät vastaukset.
Katolilaiset ja luterilaiset voivat pyytää
anteeksi toisilleen aiheuttamaansa vahinkoa ja Jumalan edessä tekemiään rikkomuksia. Yhdessä voimme iloita ykseyden kaipuusta, jonka Herra on herättänyt
sydämissämme... Olen varma, että jatkamme vuoropuhelun ja yhteyden matkaamme käsitellen perustavanlaatuisia
kysymyksiä ja näkemyseroja antropologian ja etiikan alalla. Varmasti vaikeuksia
ei puutu nyt eikä tulevaisuudessakaan.
Ne vaativat jatkuvasti kärsivällisyyttä,
vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä. Mutta meidän ei pidä pelätä! Tiedämme hyvin, että – niin kuin Benedictus XVI
usein muistutti – ykseys ei ole ensisijaisesti meidän ponnistelumme hedelmää
vaan Pyhän Hengen vaikutusta, jolle meidän on avattava sydämemme uskossa,
jotta hän johtaisi meitä sovinnon ja yhteyden tiellä.
Autuas Johannes Paavali II kysyi:
”Kuinka voisimme julistaa ilosanomaa
sovituksesta antautumatta samalla itse
toimimaan kristittyjen sovinnoksi?” (Ut
unum sint 98). Tukekoon yhteisöjemme
uskollinen ja jatkuva rukous teologista
vuoropuhelua, elämän uudistusta ja sydänten kääntymystä, niin että Kolmiyhteisen Jumalan kanssa voimme yhdessä
kulkea kohti Jeesuksen toiveen täyttymystä, että kaikki olisivat yhtä.”
Katri Tenhunen

Lähteet: VIS/evl.fi/Lutheranworld/Kotimaa24
Vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirjaa voi tiedustella Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä (julkaisumyynti@evl.fi, hinta 10 EUR). Sen voi myös
ladata ilmaiseksi pdf-tiedostona luterilaisen kirkon Sakasti-palvelun sivulta: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp3?open&cid=julkaisut.

Kolmiosainen
ikonimaalausretretti
rukouksen hengessä
aloittelijoille.
Paikka: Stella Maris
Aika:
• ensimmäinen osa 17.-19.1.2014
• toinen osa 31.1.-2.2.2014
• kolmas osa 7.-9.2.2014
Hinta (ei sisällä tarvikkeita) 500 EUR.
Sen voi maksaa kolmessa osassa tai kertamaksuna. Lisäksi opettajan ohjauksen
mukaan itse ostettavia tarvikkeita noin
100 euron edestä.
Ilm. ja tied. 040-9370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).
Sydämellisesti tervetuloa!

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group
is open to all those who are interested.
The next English-language Catechism
for Adults dates are:
• November 18th at 18.45
• December 2nd at 18.45
For following dates please consult:
www.studium.fi/en/activities
Contact person: Diana Kaley, 0407235703, diana.kaley@studium.fi.
Moderator of the group: fr. Antoine
Lévy, OP.

Urkumusiikin

Maallikkodominikaanit
järjestävät Katekismuksen
opiskelua

Urkureita läheltä ja kaukaa

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

juhlaa katedraalissa

MARKKU MÄKINEN
(Helsinki)
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
5. joulukuuta 2013 klo 18.00.

Jatkamme Katekismuksen kolmatta osaa,
Elämää Kristuksessa. Paneudumme sivuihin
462 - 481, joita on hyvä katsoa etukäteen. •
Kokoontuminen on lauantaina 16.11. klo 1415.50, lopuksi rukoilemme vesperin. Vuoden
viimeinen kerta on 14.12. Jokaisessa kokoontumisessa on mukana joku papeista. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Katekismus mukaan. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit
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Artikkeleita

Pyhä Franciscus ja
kohtuullisuus 2 (2)

O
1205.

massa testamentissaan
hän katsoi kääntymisensä alkaneen, kun
hän ryhtyi hoitamaan
lepratautisia vuonna

Ehkä samana vuonna hän koki varsinaisen uskonnollisen murroksensa Assisin
laidalla sijaisevassa rappeutuneessa San
Damianon kirkossa. Rukoillessaan krusifiksin edessä hän kuuli äänen, joka lausui:
”Franciscus, mene ja korjaa huoneeni, joka
on kokonaan raunioitumassa kuten näet.”
Hänen kykynsä paneutua kiihkeästi yhteen asiaan alkoi nyt saada lopullista muotoa. Keskittyminen korjaustöihin, tässä ja
muissakin kirkoissa, aiheutti lopulta välikohtauksen isän kanssa. Näissä riidoissaan
isänsä kanssa Franciscus valitsi kuuliaisuuden Jumalalle ja hylkäsi kuuliaisuuden
isälleen, mikä olisi ollut ajan tapojen mukaista.
Osallistuessaan messuun korjaamassaan Porziuncolan kappelissa vuonna 1208
Franciscus kuuli papin lukevan evankeliumin kohtaa, jossa Jeesus lähettää opetuslapsiaan saarnaamaan köyhinä köyhien
keskelle: ”Älkää ottako mukaanne laukkua, älkää ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita” (Matt. 10:1-14). Franciscus ei tällöin
epäröinyt hetkeäkään vaan heti paikalla
riisui kenkänsä, heitti pois sauvansa ja luopui laukustaan ja rahoistaan. Siitä lähtien
Franciscuksen ohjelmana oli pelkästään
Kristuksen seuraaminen, jonka keskeisenä
vaatimuksena oli hänelle apostolinen köyhyys. Jo 1208 häneen liittyi toisia ”vähäisempiä veljiä”.
Franciscuksen oli itse elettävä todeksi uskonsa sisältö. Hän luki evankeliumia
kirjaimellisella ja historiallisella tavalla etsien aina ilmeistä ja yksinkertaista ja suoraa
merkitystä Jumalan sanasta. Hän ei etsinyt
muiden ihmisten tapaan keskitietä, kohtuullista välimuotoa Jumalan seuraamisen
ja maallisen elämän välillä. Franciscus korosti, että hän halusi tuntea vain köyhän ja
ristiinnaulitun Kristuksen. Evankeliumin
sanojen mukaan: ”Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme. Me saimme katsella
hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä
ainoalle Pojalle antaa.” (Joh. 1:14)
Veljien määrän lisääntyessä myös naiset
halusivat liittyä hänen seuraajiinsa. Heitä
varten Franciscus perusti toisen sääntökunnan, joka pyhän Claran johtamana
muodosti San Damianon ”Köyhät sisaret”
(klarissat). Kolmanneksi sääntökunnaksi
syntyi maallikkojärjestö, jonka jäsenet eli
tertiaarit eivät anna täydellisiä lupauksia,
vaan pysyvät maallisessa kutsumuksessaan ja joille sallittiin osoittaa kieltäymyksissään sen kaltaista kohtuullisuutta, mikä
oli lähimmiltä Franciscuksen seuraajilta
kielletty.
Ajatus kohtuullisuudesta ja sen olemuksesta oli siten Franciscukselle tuttu. Hänen
tekojaan ja sanojaan voidaan tulkita niin,
että hänen mielestään esimerkiksi liiallinen
kieltäymys voi olla yhtä vaarallista kuin
ylilyönnit inhimillisissä himoissa. Francicus teki myös eron himoon perustuvan tar-

peen ja järkeen perustuvan tarpeen välillä.
Jos kieltäymykset aiheuttivat esimerkiksi kuolemanvaaran, Franciscus ryhtyi toimenpiteisiin, kuten seuraava legenda kertoo:
Rivo Tortossa lähellä Assisia tapahtui eräänä yönä, että yksi veljistä huusi:
”Minä kuolen, minä kuolen!” Kaikki veljet heräsivät peloissaan ja pyhä Franciscus
sanoi: ”Nouskaa veljet ja sytyttäkää kynttilät.” Kun kynttilät oli sytytetty, hän kysyi:
”Kuka oli se, joka sanoi, olen kuolemassa?” Eräs veli sanoi: ”Se olen minä.” Franciscus kysyi:” Mikä sinussa on vikana?”
Veli sanoi: ”Kuolen nälkään.” Silloin pyhä

Franciscus käski valmistuttaa heti veljelle
kunnollisen aterian, jonka hän itse täynnä
rakkautta söi nälkiintyneen kanssa. Tämän
Franciscus teki, koska veli olisi ollut häpeissään syödessään yksin. Franciscuksen
tahdosta kaikki muut veljet osallistuivat
myös ateriaan.
Koska pyhä Franciscus oli itse kokenut
elävän Jumalan, hän pystyi esittämään toisille Jumalan, joka elää kansansa keskellä,
osallistuen heidän inhimillisiin toiveisiinsa, iloihinsa ja kärsimyksiinsä. Franciscus
keskittyi rukouksessaan ylistykseen, kiitokseen ja mystiseen kokemukseen.
Franciscuksen mukaan ihmisruumista tulee arvioida ennemminkin sen samankaltaisuuden perusteella, mikä sillä
on Kristuksen ruumiin kanssa, kuin sen
suhteen perusteella, mikä sillä on aineelliseen maailmaan. Tämä asenne antoi hänelle mahdollisuuden hylätä kaikki kielteiset
asenteet ruumiiseen, jonka hän näki ennemminkin hengen ”veljenä”. Myös kohtuullisuus on tulkittava tästä näkökulmasta. Franciscuksen näkemys ihmisestä oli
siis perustaltaan optimistinen. Ketään yksilöä, kohtuutonta syntistäkään, ei voida
tuomita. Päinvastoin jokainen ihminen on
Kristuksen kuva ja Isän kaltainen. Hänen
suhteensa toisiin ihmisiin oli aina ehdottoman kunnioittava.
Tämä käyttäytymisen tasavertaisuus ilmeni samalla tavalla paavin, piispojen,
pappien, luostariveljien, ylimysten ja köy-

Pyhä Franciscus syntyi vuoden 1181 lopussa tai seuraavan vuoden
alussa. Isä Pietro di Bernardone oli varakas kangaskauppias. Poika
kävi alkeiskoulun ja sai kotona opetusta liike-elämän alkeissa.
Franciscus vietti nuorena riehakasta elämää osallistuen mm.
paikalliseen sotaan ja joutuen vangiksi.
hien, varkaiden, rosvojen, sairaiden ja epäuskoisten suhteen. Assisin Pyhän mystisessä kokemuksessa ei ollut mitään rajoittavia
ehtoja, ei ajallisia eikä paikallisia, siinä tunnustuksessa, jonka hän antoi jokaisen ihmisen arvolle.
Lukuisat legendat pyhän Franciscuksen
suhteesta luontoon ja ympärillä olevaan
maailmaan ovat nykyajan mittapuun mukaan kiinnostavia ja merkittäviä. Luettelo
fransiskaanisen ajattelutavan hylkäämistä
epäkohdista on pitkä - erilaiset kohtuuttomuudet, kuten luonnon liiallinen hyväksikäyttö, lapsityövoiman käyttö, tuotteiden
valmistuksessa käytetyt vaaralliset raakaaineet. Hyvinvoinnin hintana
ei saa olla luonnon tai ihmisen
riistäminen. Tämän päivän
maailmassa olemme joutuneet
kohtuuttoman kuluttamisen
saaliiksi: hillitön kuluttaminen
ja siihen liittyvä kasvava tuottaminen on tekemässä ihmisestäkin kertakäyttötavaraa.
Näissäkin epäkohdissa pitäisi
ottaa huomioon hyveet: oikeudenmukaisuus, lujuus, kohtuus ja järkevyys - myöskin pitemmällä tähtäimellä.
Pyhä Franciscus oli ehdoton
siinä, että hän vaati veljiltä köyhyyttä. Hän lähti Jeesuksen sanoista (Luuk. 10:4): ”Älkää
ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita.” Veli ei saanut omistaa
muuta kuin yhden kaavun ja
ehkä työvälineet käsityötä varten. Maallikkofransiskaanien suhteen hän
ei ollut kuitenkaan yhtä ankara, mutta ahneutta hän piti hylättävänä. Evankeliumin
sanoin: ”Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi
kuinka paljon tahansa.” (Luuk. 12:15). Jeesus kertoi vertauksen rikkaasta miehestä,
ja evankeliumi jatkaa: ”Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ’Sen tähden minä sanon teille: älkää kantako huolta hengestänne, siitä
mitä söisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä
sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän
kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet’.” (Luuk. 15:22)
Pyhä Franciscus ei suoranaisesti ottanut
kantaa maallisen elämän maallisiin valintoihin. Kirjeessään kaikille kristityille hän
ei mene niihin vaatimuksiin, joita voitaisiin
asettaa maallikoiden ammatin harjoittamiselle, millaista toimintaa he voisivat harjoittaa tai pitäisikö heidän tehdä jotain ylimääräistä tavallisten kirkollisten velvoitteiden
lisäksi. Pyhä Franciscus julisti parannusta
ja parannuksessa on ensisijassa kysymys
ihmisen sisimmästä (Roelvink).
Tärkeimmät ulkoiset merkit ihmisen
tahdosta tehdä parannus ovat syntien
säännöllinen tunnustaminen ripittäytymällä ja osallistuminen kommuunioon
messussa, yksinkertainen elämä ilman
ylellisyyttä sekä laupeus ja anteliaisuus,
rakkaudellisuus ja nöyryys seurustelussa
toisten ihmisten kanssa. Tässä ei ole mitään

ylimitoitettua ja itse asiassa Franciscus siis
vaati ihmisiltä kohtuullisuutta maallisessa
elämässä. Toisaalta suhdetta Jumalaan ei
voi mitata maallisen kohtuullisuuden käsitteillä.
Franciscus oli innoittaja ja käytännöllinen veljeskunnan johtaja mutta ehkä ei
kuitenkaan varsinainen organisaattori.
Hän piti hyvin tärkeänä seuraajiensa sisäistä vakaumusta, mutta antoi jokaisen itse
järjestää ulkoisen elämänsä tämän sisäisen
inspiraation mukaan. Roelvinkin mukaan:
”Me, jotka seuraamme Franciscuksen spiritualiteettia, olemme tottuneet näkemään
maailman, luonnon, yhteiskunnan ja lähimmäiset peileinä, joista voimme löytää
Jumalan. Luomakunta julistaa Luojaansa.
Vapahtajan työ toteutuu kaikkialla, missä
ihmiset sopivat ja antavat toisilleen anteeksi. Pyhä Henki vaikuttaa hyvien ajatusten,
neuvojen ja keskinäisessä kanssakäymisessä saamiemme oivallusten kautta. Kaikki
hyvä tulee Jumalalta ja muistuttaa meitä
Jumalasta. Tämä asenne sallii meidän elää
maailmassa iloisina ja voivottelematta
maailman pahuutta, vaikka emme olekaan
sokeita kaikelle meitä kohtaavalle negatiiviselle.”
Vaikka pyhä Franciscus painotti kirjoituksissaan, että veljien oli pukeuduttava halpoihin vaatteisiin, niin toisaalta hän
huomautti, että veljet eivät saa halveksia
eivätkä tuomita ihmisiä, joiden he näkevät pukeutuvan pehmeisiin ja värikkäisiin
vaatteisiin ja nauttivan herkullista ruokaa
ja juomaa. Sen suhteen kukin tuomitkoon
ja halveksikoon itseään. Pyhä Franciscus ei
myöskään vastustanut tiedettä eikä teologiaa, mutta hän toivoi, että veljet pyrkisivät
noudattamaan puhdasta ja pyhää yksinkertaisuutta, harjoittaisivat rukousta ja seuraisivat Rouva Köyhyyttä. Tämä ei merkinnyt, että pyhä Franciscus olisi halveksinut
tai väheksynyt tiedettä, päinvastoin, hän
osoitti suurta kiintymystä ja kunnioitusta
sääntökuntansa oppineita ja kaikkia lukeneita kohtaan. Tässäkin suhteessa Franciscus vältti menemästä sellaisiin äärimmäisyyksiin, joita on kristikunnan historiassa
joskus nähty.
Toisten rakentamisen varjolla ei kuitenkaan pidä jättää kutsumusta: puhdasta ja pyhää yksinkertaisuutta, rukousta ja
Rouva Köyhyyttä. Perugian legendan mukaan ”Koska he ovat perillä Raamatusta,
he luulevat täyttyvänsä yhä suuremmalla
hartaudella ja syttyvänsä Jumalan rakkauteen, mutta juuri siksi he jäävät sisäisesti
kylmiksi ja lähes tyhjiksi... Sillä ken hyvänsä aikoo olla vähäisempi veli, sillä ei saa
olla muuta kuin säännön sallimat kaapu,
vyököysi ja housut sekä jalkineet.” Franciscuksen testamentissa kaikkien veljien oli
rakennettava talot savesta ja puusta osoitukseksi pyhästä köyhyydestä ja nöyryydestä. Lisäksi hän sääti, että veljet saivat rakentaa vain pieniä rakennuksia.
Franciscus oli kuitenkin varsin salliva veljien suhteen välttääkseen eripuraa:
”Koska autuas Franciscus kuitenkin pelkäsi kovasti riitoja, hän salli heidän (veljien)
tehdä monenlaista ja suostui heidän tah-
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toonsa useassa kohdassa, jotka eivät olleet
hänen oman tahtonsa mukaisia.” Tähän
viittaa se kohta, jossa Franciscus sanoi, että
elleivät he niin voi tehdä (luopua omaisuudesta), niin heidän hyvä tahtonsa auttaa.
Franciscus oli realisti ja käytännön ihminen. Siksi hänen määrittelemänsä kristillinen elämäntapa on kohtuuden mukaista,
vaikka hän itseltään vaatikin usein äärimmäisyyksiä. Pyhää Franciscusta eivät kiinnostaneet ideologiat, vaan ihmiset. Hän oli
mystikko mutta myös realisti ja siksi hänen
näkemyksensä oli varsin selkeä: siinä mikä
on maallista, tulee osoittaa kohtuutta. Pitää
olla vastuullinen omistamisen suhteen.
Pitää noudattaa vastuullista köyhyyttä.
Olemme nähneet, että Franciscus osoitti toisille lempeyttä vaatimuksissaan, vaikka ei suonutkaan itselleen samanlaista kohtuullisuutta. Tämä johtui Franciscuksen
suhteesta Kristukseen, hänen tavastaan toteuttaa elämässään Kristuksen seuraamista. Franciscus asetti etusijalle jumalalliset
hyveet, jotka saamme lahjana: uskon, toivon ja pyyteettömän rakkauden. Franciscuksella oli syvällinen henkilökohtainen
suhde Vapahtajaan, joka kutsui hänet ja
mahdollisti hänelle Kristuksen seuraamisen ainutlaatuisella tavalla.
Kohtuullisuus kuuluu kardinaalihyveisiin, mutta niiden edelle Franciscus asetti jumalalliset hyveet. Jumalalliset hyveet
on annettu meille kasteessa, ja juuri ne antavat meille voiman tehdä elämästämme
vastauksen Kristuksen rakkauteen. Jeesus
oli Franciscukselle armon lähde ja pyhyyden esikuva. Meidän ihmisten luonnollista kohtuullisuutta on synti heikentänyt, ja
kyetäksemme seuraamaan Kristusta Franciscuksen tavoin tarvitsemme lisävoimaa
uskon, toivon ja rakkauden lahjoista. Tällöin Jeesus Kristus täydentää meidän elämämme Pyhän Hengen voimalla, ja tämä

oli Franciscuksen pyhän elämän salaisuus
ja voi olla myös meidän elämämme keskipiste.
Hänen oma runonsa sisältää hänen keskeiset ajatuksensa, myös kohtuullisuudesta. Pyhän Franciscuksen sanoin:
Missä on rakkautta ja viisautta
Siellä ei ole pelkoa eikä tietämättömyyttä.
Missä on kärsivällisyyttä ja nöyryyttä,
Siellä ei ole vihaa eikä levottomuutta.
Missä on köyhyyttä ja iloa,
Siellä ei ole himoa eikä ahneutta.
Missä on lepoa ja mietiskelyä,
Siellä ei ole huolta eikä harhailua.
Missä on Herran pelkoa, joka vartioi
kartanon,
Siellä vihollinen ei voi löytää sisäänpääsyä.
Missä on laupeutta ja ymmärtäväisyyttä,
Siellä ei ole liiallisuutta eikä kovuutta.
Marjatta Tarkoma

(Alustus Fransiskaanimaallikoiden kokouksessa 12.2.2013 Pyhän Marian seurakuntasalissa)
Lähteet
Franciscus Assisilainen, Kutsu köyhyyteen (1981 Kirjaneliö)
Perugian legenda (1988 Katolinen tiedotuskeskus)
Pyhä Franciscus ja Rouva Köyhyys (1985
Kirjapaja)
Katolisen kirkon katekismus (2005 Katolinen tiedotuskeskus)
Kuka sinä olet, Jumala, ja kuka minä
olen (2012 Henrik Roelvink)
Wikipedian artikkeleita
Isä Frans Voss (keskustelu)

Vieraasta tutuksi - Ketko 30 vuotta,
juhla 23.11.2013
Mitä helluntailainen tekee helluntaina? Entä adventisti
adventtina? Missä on luterilaisen kansankirkon kirkkokansa? Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan
koulutusohjelma Ketko™ on etsinyt vastauksia näihin
kysymyksiin jo 30 vuoden ajan! Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme Ketkon historiikin ja kutsumme kaikki
juhlimaan ekumeenisen kasvatuksen saavutuksia.
Paikka: Agricolan kirkon Café Agricolaa, Tehtaankatu
23, Helsinki
Aika: Lauantai 23. marraskuuta klo 14–17
Ohjelmassa:
Ekumeeninen rukoushetki kirkkosalissa
SEN:n pääsihteeri Heikki Huttusen puhe
Maaginen Ketko – Emil Antonin taikuriesitys
Mitä Ketko muutti ja miten Ketko muuttuu? Keskustelemassa Ketkon kasvatteja eri
vuosikymmeniltä
Ketko-tietovisa
Vieraasta tutuksi – Ketkon 30 vuotta, historiikin julkistaminen, mukana kirjoittaja Laura
Koskelainen
Juhlassa on kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille ekumeniasta kiinnostuneille. Toivomme ilmoittautumista 20.11. mennessä SEN:n nuorisojaoston sihteerille,
sennj.sihteeri@gmail.com.
Tapaamisiin Ketkon 30-vuotisjuhlassa!

Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto

In memoriam: Alhard
Desiderius Hermann
Eckstein

Aamun sarastaessa 7.9.2013 saimme suruviestin: Ali oli nukkunut yöllä pois. Se tieto mykisti.
Hän oli syntynyt Helsingissä 6.9.1924. Ali oli perheen ainoa lapsi. Koti sijaitsi Engelin aukion reunassa Eirassa. Hän kävi saksalaista koulua, olihan kotikieli saksa. Toinen käytetty kieli
oli ruotsi, mikä kuvasti silloista Helsingin Eiraa vielä 1920-1930-luvuilla. Silloinen piispamme
Gulielmus Cobben tapasi silloin tällöin pistäytyä iltateellä Ecksteineilla. Eihän matkaa ollut
kuin kivenheitto. Perinne lienee jatkunut vielä koko sota-ajan. Ali oli nuoruudessaan ulkoilmaelämästä nauttiva nuorukainen.
Ali on kertonut, että hän näki koulunsa ikkunasta, kuinka punatähtilentokoneet lensivät
hänen koulunsa ja Kampin alueen yli. Talvisota oli alkanut. Ali oli silloin 15-vuotias, eikä armeija vielä kutsunut häntä palvelukseensa. Mutta Ali oli oitis ilmoittautunut Helsingin Ratsuväkisuojeluskuntaan ja suoritti erilaisia lähettitehtäviä. Vuonna 1943 alkuvuodesta hänet
kutsuttiin sotaväkeen Lappeenrantaan, Hämeen Ratsuväkirykmenttiin, ja hän palveli tässä
joukossa pääosan jatkosotaa.
Poikkeukset aiheutuivat hänen saksankielen taidoistaan loppukesällä 1944. Hän ehti varoittaa saksalaisia tiedustelu-upseereita Hapanensaaressa väijyvistä venäläisistä. Tieto hänen
saksantaidostaan oli kiirinyt saksalaisten ylempien esikuntien tietoon ja sitä kautta Suomen
vastaavan esikunnan tietoon, ja hänet määrättiin saksalaisten rintamavastuuseen siirtyvän
joukon “yhteysupseeriksi”. Tavallinen rivisotilas hän oli silloin. Ali selvisi sodasta haavoittumatta. Myöhemmin vuonna 1953 hän kävi reserviupseerikurssin (ns. kertausharjoituskurssin) Haminassa, ja hänet ylennettiin luutnantiksi jonkin ajan kuluttua.
Sodan jälkeistä aikaa leimasi epävarmuus ja kulutushyödykkeiden niukkuus. Sotahan jatkui vielä muualla Euroopassa. Jokaisen oli vain jotenkin tartuttava elämiseen kiinni ja olemassa oleviin instituutioihin ja ystäviin. Alille tämä merkitsi katolista kirkkoa ja katolista
nuorisokerhoa, jossa oli ystäviä ja seuraa. Muita harrasteita ei juuri voinut ajatella. Keväällä
1945 virisi nuorisokerhossa keskustelua oman yhdistyksen perustamisesta. Perustavaan kokoukseen osallistui noin 30 nuorta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Alhard Eckstein. Näin sai Juventus Catholica (JC) alkunsa.
Vuosi 1945 oli myös sisäpoliittisesti jännitteinen, sillä viranomaiset olivat useaan otteeseen
kiinnostuneita Alin henkilötiedoista. Silloinen JC-läinen ja hallituksen jäsen, Rauni Vornanen, jolle Ali oli luovuttanut silloisen papintodistuksen (virkatodistuksen) vastaisen varalta, päätti säilyttää todistuksen. Näin se on säilynyt tähän päivään saakka. Ali lienee itse ajan
myötä unohtanut koko paperin lainassaolon. Ali siirtyi muutaman vuoden kuluttua Academicum Catholicumin (AC:n) riveihin.
Koska ei Suomessa eikä juuri muuallakaan Euroopassa ollut Alin suunnittelemalle alalle opintolinjaa oppilaitoksissa, oli edessä optikon tietojen ja taitojen hankkiminen käytännön tietä. Tämäkään ei ollut helppoa ja suoraviivaista, sillä liikkeet olivat yleensä yhdistelmiä
koru-, kulta-, kello- ja optiikan aloista. Niinpä hän hankki oppinsa Englannista ja Tanskasta hänelle sopivin yhdistelmin 1950-luvulla. Hänet virallistettiin optikkona Suomessa 1960luvun alussa, ja pian tämän jälkeen hän perusti oman maahantuonti- ja tukkuliikkeeen Finnopta Oy:n. Aikaa myöten liike kasvoi muidenkin alojen agentuureilla. Vuonna 1953 Ali
avioitui Sirkka-Liisan kanssa, ja perheeseen syntyi sittemmin kaksi poikaa ja tytär.
On hämmästyttävää, että me kaksi, Ali ja allekirjoittanut, kaksi jo ikääntynyttä katolilaista, tutustuimme toisiimme varsin myöhään eli vuonna 1995 liittyessäni Jerusalemin Pyhän
Haudan ritarikuntaan. Tosin olihan meillä ikäeroakin toistakymmentä vuotta. Ystävystyimme kerralla. Tulin huomaamaan, miten helppoa Alin oli avata keskustelu ja tutustua uusiin
ihmisiin. Hän oli positiivinen ja avoin. Kielitaito avasi hänelle monia ovia niin työelämässä,
ritarikunnan puitteissa kuin myös lukuisilla vapaa-ajan matkoilla.
Ali oli tavatessamme ritarikunnan suurmestarin delegaatti Suomessa. Hän pani alulle ritarikuntamme statuksen nostamisen käskynhaltijakunnaksi, mikä tapahtui 21.9.1998 professori Kalevi Pöykön kautena. Pöyköstä tuli Suomen ensimmäinen Pyhän Haudan ritarikunnan käskynhaltija.
Alin muita harrastuksia olivat Hakkapeliittayhdistys, Sotahistoriallinen seura, matkailu,
musiikki ja mökkeily. Snappertunan mökillään Ali kestitsi mielellään ystäviään. Tästä saimme nauttia myös vaimoni ja minä.
2000-luvun alkuvuodet olivat Alille raskaita. Ensin kuoli vaimo Sirkka-Liisa lyhyen sairauden jälkeen. Sitten kolme vuotta myöhemmin Khao Lakin tsunamissa kuoli hänen poikansa
Timon perheestä kolme henkeä, vain perheen tytär Andrea pelastui. Nämä molemmat tapahtumat koettelivat kovin Alin kestävyyttä. Onneksi hänen lapsensa, tytär Tia ja poikansa
Tomi, sekä ystävät tukivat häntä. Kuin korkeimman johdatuksesta Ali oli eräällä Ranskanmatkalla tutustunut leskirouva Kaarinaan. Hän oli päivittäin suurena tukena juuri Timon
perheen turman aikaan ja uskollinen elämänkumppani viimeiseen saakka.
Menetykset ovat voineet vaikuttaa pikkuhiljaa myös Alin fyysiseen kuntoon hitaasti hivuttamalla. Ensimmäiset näkyvät oireet ilmenivät tasapainohäiriöinä. Hän korvasi sunnuntaimessut kirkossa seuraamalla kotona Saksan television välittämiä messuja. Kotona asuminen
ei enää viimeisinä vuosina onnistunut, ja Ali siirtyi Bredan hoitokotiin Kauniaisissa. Hän ehti
viettää 89-vuotissyntymäpäiväjuhliaan kotonaan lähipiirinsä kanssa. Seuraavana yönä hän
nukkui pois Bredassa. Oli järkytys meille, vaimolleni ja minulle, kuulla Alin poismenosta.
Deus lo vult. (Näin on Jumala tahtonut.)
Ali teki paljon meidän yhteisöjemme hyväksi. Olemme siitä hänelle kiitollisia. Hän oli herrasmies ja hieno ihminen. Rukoilemme hänen sielunsa puolesta.
Niilo Mohell
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Uskon vuosi
Tällä Uskon vuosi –teemasivulla on julkaistu Uskon
vuoden aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mietelmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista.
Koska kirkko viettää marraskuun alussa kaikkien pyhien juhlaa, julkaisemme sarjan lopuksi Oslon emerituspiispa Gerhard Schwenzerin SSCC kesällä kirjoittaman
pienoiskatekeesin, jonka aiheena on pyhien yhteys.

U

skontunnustus kuvaa kirkkoa pyhien yhteydeksi. Sanoja “pyhä” tai “pyhyys” ei enää
käytetä tavallisessa puheessa. Monien
ihmisten mielestä näillä sanoilla on makean tekopyhyyden tai omahyväisen itsekeskeisyyden jälkimaku.
Aina ei ole ollut niin. Raamattu käyttää sanaa “pyhä” kahdella eri tavalla.
Toisaalta vain Jumala yksin on pyhä. Me
olemme omaksuneet tämän käyttötavan
pyhä-sanalle liturgiassa, kun laulamme
Gloriassa: “Sillä sinä yksin olet pyhä”.
Kukaan ei ole Jumalan vertainen. Hän
on ääretön taivaan ja maan Luoja, kun
taas me olemme vain hänen luomiaan,
jopa syntisiä luotuja. Mutta me ymmärrämme Raamatusta, että tämä pyhä Jumala on valinnut itselleen kansan ja että
hän haluaa olla maailmassa läsnä kansansa välityksellä ja antaa kaikille ihmisille lahjana mahdollisuuden olla osallisia hänen jumalallisesta elämästään. Sen
tähden hän sanoo valituilleen: “Olkaa
pyhät, sillä minä olen pyhä.” Jumala pyhittää kansansa sallimalla heidän osallistua omaan pyhyyteensä. Jumalan kansa
on pyhä, koska se kuuluu hänelle. Ihmisten vajavaisuus, heidän heikkoutensa ja
laiminlyöntinsä, heidän syntisyytensä ja
syyllisyytensä eivät muuta mitään tästä
perustavaa laatua olevasta pyhyydestä.
Paavali tietää tämän hyvin, kun hän
kirjeittensä alussa tervehtii “kaikkia Filippissä olevia Kristuksen Jeesuksen
pyhiä” ja “kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan
pyhiä” ja “Korintissa olevaa Jumalan
seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä” tai
“kaikkia pyhiä koko Akhaiassa”.
Tässä ei puhuta ns. kanonisoiduista
pyhistä, eli kirkon virallisesti pyhäksi julistamista ihmisistä. Kun Uusi testamentti puhuu pyhistä, tarkoitetaan sinun ja
minun kaltaisia ihmisiä, jotka hyvin tie-

tävät, kuinka paljon heidän pyhyydestään puuttuu. Kuitenkin tästä kaikesta huolimatta Jumalan sana sanoo meitä
pyhiksi. Mitä sillä sanalla silloin tarkoitetaan? On selvää, ettei meitä sanota pyhiksi, koska olisimme täydellisiä tai virheettömiä, eikä suurenmoisten tekojen,
nuhteettoman elämäntapamme tai korkean moraalimme tähden. Juuri se on
asian ydin, ettei kyse ole tästä! Paavali moittii ankarasti samoja ihmisiä, joita
hän kutsuu pyhiksi. Heidän keskuudessaan on riitoja, uskottomuutta, petosta ja kaikenlaista tuomittavaa käytöstä.
Apostoli jopa uhkaa tulla henkilökohtaisesti heidän luokseen korjatakseen asiat.
Mutta siitä huolimatta hän kutsuu heitä
pyhiksi.
Pyhät ovat tavallisia ihmisiä, miehiä
ja naisia, vanhoja ja nuoria, naimisissa
olevia ja naimattomia, oppineita ja oppimattomia, joita on koskettanut Jeesus
Kristus, hänen sanomansa ja hänen työnsä. He ovat ihmisiä, joille on yhteistä se,
että heistä on tullut Jeesuksen Kristuksen
kautta ja hänen Pyhän Henkensä kautta
Jumalan rakkaita lapsia.
Jumala itse tekee meistä pyhiä ainosyntyisen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Armossaan hän on ottanut
meidät omikseen. Hän pyhittää meidät
antamalla Pyhän Henkensä asua meissä
huolimatta heikkoudestamme, haavoittuvuudestamme ja synnistämme. Juuri
Pyhä Henki antaa meille uskon, toivon
ja rakkauden. Asumalla meissä hän on
suonut meidän päästä osallisiksi jumalallisesta elämästä, ja meistä on tullut Jumalan lapsia. Kolmiyhteinen Jumala on
kaiken pyhyyden lähde ja jakaja. Sen tähden me kiitämme häntä siitä, että hän on
kutsunut meidät pyhien yhteyteen.
Mutta sanalla “pyhä” on myös toinen
merkitys. Me kaikki tiedämme kirkon
pyhäksi julistamia ihmisiä, joiden nimet
löytyvät liturgisista kalentereista ja joi-

Minä uskon
pyhäin yhteyden

den muistoa vietämme tiettyinä kirkollisina muistopäivinä, juhlina ja juhlapyhinä. Meillä on erityinen kaikkien pyhien
litania, jossa mainitaan osa siitä suuresta joukosta pyhiä, jotka kirkko tuntee. He
ovat varma merkki Jumalan armon toiminnasta ja siitä, että hän käyttää ihmisiä
pelastussuunnitelmansa toteuttamiseen.
Pyhien prefaatiossa sanotaan Jumalalle:
“Sinä olet pyhien joukon kunnia ja palkitessasi heidän ansionsa sinä kruunaat
omat lahjasi.”
Siksi me pyhissä kunnioitamme ennen
kaikkea Jumalaa. Pyhät ovat ja pysyvät
veljinämme ja sisarinamme myös siinä
mielessä, että he ovat elämässään kokeneet inhimillisen heikkouden ja haurauden. He ovat veljiämme ja sisariamme,
koska Jeesus Kristus on ottanut heidät
vastaan ja antanut heille Pyhän Henkensä, samalla tavalla kuin meistä tuli Jumalan lapsia ja hänen Henkensä temppeleitä kasteen sakramentissa. Kaikki meidät
on kutsuttu pyhyyteen. Sitä ei ole tarkoitettu vain harvoille valituille. Tie pyhyyteen voi olla vaikea kulkea, mutta

ne jotka ovat jo päässeet perille, auttavat
meitä rukouksillaan, jotta mekin eräänä
päivänä pääsisimme sinne.
Näin Jumala kutsuu meitä pyhään elämään. Meidän tulisi antaa hänen hyvän
sanomansa loistaa kauttamme, sillä Jumalan Pyhä Henki asuu sydämissämme. Näyttääkseen meille, miten meidän tulee elää hänen rakkaina lapsinaan
tässä ajassa ja näissä olosuhteissa, Jumala antaa meille erityisiä esikuvia pyhiensä joukossa. Koska me olemme pyhiä,
meistä pitää tulla pyhiä - eikä vasta huomenna tai monen vuoden kuluttua. Ei,
meidän pitää aloittaa nyt. Sillä tavalla
voimme tehdä jotakin tärkeää maailmassa ja antaa sille toivoa, koska Jumala tahtoo kaikista ihmisistä erotuksetta tulevan
hänen pyhiä lapsiaan.
+ Gerhard Schwenzer SSCC
Oslon emerituspiispa
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Uskon vuosi

Paavali VI: Jumalan kansan Credo

M

arraskuussa 2013 päättyvä Uskon vuosi ei ole katolisessa kirkossa ensimmäinen. Vuosina
1967-1968 vietettiin paavi Paavali VI:n julistamaa Uskon vuotta, joka liittyi pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin marttyyrikuoleman
1900-vuotisjuhlaan. Tuon Uskon vuoden
päättyessä 30. kesäkuuta 1968 Pietarinkirkon
aukiolla vietettiin juhlallinen konselebraatio.
Paavali VI:n saarnan lopuksi lausuttiin hänen laatimansa uskontunnustus, joka tunnetaan nimellä Jumalan kansan Credo. Uskontunnustuksen teksti julkaistiin osana Paavali
VI:n motu propriota ”Solemni Hac Liturgia”
(1968). Uskon vuoden kunniaksi KATT julkaisee tekstin suomeksi.

USKONTUNNUSTUS
Uskomme yhteen ainoaan Jumalaan, Isään,
Poikaan ja Pyhään Henkeen, näkyvien asioiden Luojaan—kuten tämä maailma, jossa
katoavainen elämämme tapahtuu— ja näkymättömien asioiden Luojaan—kuten puhtaat
henget, joita myös enkeleiksi kutsutaan [1]—
ja jokaisen ihmisen Luojaan, ihmisen, jolla on
henkinen ja kuolematon sielu.
Uskomme, että tämä ainoa Jumala on absoluuttisesti yksi äärettömän pyhässä olemuksessaan ja kaikissa täydellisyyksissään:
kaikkivaltiudessaan, äärettömässä tietämyksessään, kaitselmuksessaan, tahdossaan ja
rakkaudessaan. Hän on Se joka on, niin kuin
hän itse ilmoitti Moosekselle (vrt. 2. Moos.
3:14). Hän on Rakkaus, kuten apostoli Johannes opettaa meille (vrt. 1. Joh. 4:8). Nämä
kaksi nimeä, oleminen ja rakkaus, ilmaisevat
sanoinkuvaamattomasti jumalallisen todellisuuden, joka halusi ilmoittaa itsensä meille.
Koska hän ”asuu valossa, jota ei voi lähestyä”
(vrt. 1. Tim. 6:16), hän on itsessään ylempänä kaikkia nimiä, kaikkia asioita ja kaikkea
luotua ymmärrystä. Ainoastaan Jumala voi
antaa meille oikean ja täyden tietämyksen itsestään ilmoittamalla itsensä Isänä, Poikana
ja Pyhänä Henkenä, jonka ikuiseen elämään
meidät on armosta kutsuttu osallistumaan:
täällä alhaalla uskon hämäryydessä ja kuoleman jälkeen ikuisessa valossa, iankaikkisessa
elämässä. Vastavuoroiset siteet, jotka ikuisesti perustavat kolme Persoonaa, joista jokainen
on yksi ja sama jumalallinen olemus, ovat pyhimmän Jumalan autuas sisäinen elämä. Se
ylittää äärettömästi kaiken sen, mitä voimme
käsittää inhimillisellä mittapuulla [2].
Kiitämme jumalallista hyvyyttä siitä, että
niin monet uskovat voivat yhdessä meidän
kanssamme todistaa ihmisten edessä Jumalan ykseydestä, vaikkakaan he eivät tunne
kaikkeinpyhimmän Kolminaisuuden salaisuutta.
Uskomme Isään, joka iankaikkisuudessa
synnyttää Pojan; Poikaan, Jumalan Sanaan,
joka on syntynyt iankaikkisuudessa; Pyhään
Henkeen, luomattomaan Persoonaan, joka
lähtee Isästä ja Pojasta heidän iankaikkisena
rakkautenaan. Näin kolmessa jumalallisessa persoonassa, jotka ovat yhtä ikuisia ja yhdenvertaisia [3], täydellisen yhden Jumalan
elämä ja autuus ylitsevuotaa ja täyttyy ylimmässä korkeudessa ja kunniassa, jotka ovat
luomattomalle olevalle ominaisia. Aina on
”kunnioitettava ykseyttä Kolminaisuudessa

ja Kolminaisuutta ykseydessä”. [4]
Uskomme Herraamme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan. Hän on Iankaikkinen
Sana, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, samaa olemusta kuin Isä, homoousios to Patri [5], ja jonka kautta kaikki on tehty.
Hän tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt
Mariasta ja tuli ihmiseksi. Siksi hän on samanvertainen Isän kanssa jumaluuden mukaan
ja Isää alempi ihmisyyden mukaan [6]. Hän
itse on yksi, ei luontojen sekoittumisen kautta
(mikä olisi mahdotonta), vaan persoonan ykseyden kautta [7].
Hän asui meidän keskellämme, täynnä
armoa ja totuutta. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja perusti sen ja ilmoitti itsessään meille Isän. Hän antoi meille uuden käskyn rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän itse
on meitä rakastanut. Hän opetti meille evankeliumin autuaaksijulistusten tien: olemaan
hengellisesti köyhiä ja nöyriä, kestämään kärsimykset, janoamaan oikeudenmukaisuutta,
olemaan armahtavaisia, puhdassydämisiä ja
rauhantahtoisia ja kärsimään vainoa oikeudenmukaisuuden vuoksi. Hän kärsi Pontius
Pilatuksen aikana: Jumalan karitsa, joka kantoi maailman synnit. Hän kuoli edestämme
ristillä ja pelasti meidät lunastavalla verellään.
Hänet haudattiin, ja omasta voimastaan hän
nousi kolmantena päivänä, korottaen ylösnousemuksensa kautta meidätkin osallisiksi
jumalallisesta elämästä, joka on armon elämää. Hän astui ylös taivaaseen, ja hän on tuleva takaisin kunniassa tuomitsemaan elävät ja
kuolleet, kunkin ansioidensa mukaan. Jumalan rakkauteen ja laupeuteen vastanneet pääsevät iankaikkiseen elämään, mutta loppuun
saakka ne kieltäytymisellään torjuneet joutuvat sammumattomaan tuleen.
Ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua.
Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksitekijään, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan. Hän on puhunut meille profeettojen kautta, ja Kristus
lähetti hänet meille ylösnousemuksensa ja
Isän luo astumisensa jälkeen. Hän valaisee,
tekee eläväksi, suojelee ja ohjaa kirkkoa ja
puhdistaa kirkon jäsenet, jos nämä eivät torju hänen armoaan. Hänen toimintansa, joka
ulottuu sielun sisimpään saakka, tekee ihmisen kykeneväksi vastaamaan Jeesuksen kutsuun: ”Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen” (Matt. 5:48).
Uskomme, että Maria on lihaksi tulleen Sanan, Jumalamme ja Pelastajamme Jeesuksen
Kristuksen aina neitsyenä pysynyt Äiti [8].
Tämän ainutkertaisen valinnan perusteella
hänet Poikansa ansioiden tähden lunastettiin
ylevämmällä tavalla [9], varjeltiin kaikelta perisynnin tahralta [10] ja täytettiin armon lahjalla kaikkia muita luotuja enemmän. [11]
Yhdistyneenä läheisellä ja purkamattomalla siteellä inkarnaation ja lunastuksen salaisuuksiin [12] pyhä ja perisynnitön Neitsyt
korotettiin maallisen elämänsä päättyessä
ruumiineen ja sieluineen taivaan kunniaan
[13]. Hänet tehtiin ylösnousseen Poikansa
kaltaiseksi ennakoiden kaikkien vanhurskaiden tulevaa osaa. Uskomme, että pyhä Jumalanäiti, uusi Eeva, kirkon äiti [14] jatkaa
taivaassa äidillistä tehtäväänsä Kristuksen jä-

seniä kohtaan ja myötävaikuttaa jumalallisen
elämän syntymiseen ja kasvuun lunastettujen sieluissa. [15]
Uskomme, että Aadamissa kaikki ovat tehneet syntiä. Se merkitsee, että hänen tekemänsä alkuperäinen rikkomus sai kaikille ihmisille yhteisen ihmisluonnon lankeamaan tilaan,
jossa se kantaa tuon rikkomuksen seurauksia.
Se ei ole enää tila, jossa ihmisluonto aluksi oli
esivanhemmissamme. Heidät oli asetettu pyhyyteen ja vanhurskauteen, tila, jossa ihminen ei tuntenut pahaa eikä kuolemaa. Langennut ihmisluonto—jolta on riisuttu sitä
verhonnut armo, jonka omat luonnolliset voimat ovat vahingoittuneet ja joka on alistettu
kuoleman valtaan—on se luonto, joka välitetään kaikille ihmisille. Tässä merkityksessä
jokainen ihminen syntyy synnissä. Siksi tunnustamme Trenton kirkolliskokouksen kanssa, että perisynti välittyy ihmisluonnon mukana, ”ei jäljittelyn vaan suvunjatkamisen
kautta”, ja se on siksi ”jokaisen omaa”. [16]
Uskomme, että Herramme Jeesus Kristus lunasti meidät ristin uhrilla perisynnistä ja kaikista henkilökohtaisista synneistä, joita jokainen meistä on tehnyt, niin että apostolin
sanojen mukaan ”missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.”
(Room. 5:20)
Uskomme yhden kasteen, jonka Herramme
Jeesus Kristus asetti syntien anteeksiantamiseksi. Kaste on annettava myös lapsille, jotka
eivät vielä ole voineet tehdä syntiä, jotta hekin, vailla yliluonnollista armoa syntyneinä,
voisivat syntyä uudesti ”vedestä ja Pyhästä
Hengestä” jumalalliseen elämään Kristuksessa Jeesuksessa. [17]
Uskomme yhteen, pyhään, katoliseen ja
apostoliseen kirkkoon, jonka Jeesus Kristus
rakensi Pietarin kalliolle. Kirkko on Kristuksen mystinen ruumis, hierarkkisesti järjestetty
näkyvä yhteisö ja hengellinen yhteisö, maanpäällinen kirkko ja vaeltava Jumalan kansa
täällä alhaalla sekä taivaallisilla siunauksilla
täytetty kirkko. Se on Jumalan valtakunnan
itu ja ensi hedelmä, jonka kautta lunastuksen työ ja kärsimykset jatkuvat kautta ihmisten historian ja joka odottaa täydellistä toteutumistaan ajan tuolla puolen kirkkaudessa.
[18] Aikojen kuluessa Herra Jeesus muovaa
kirkkoaan sakramenttien kautta, jotka virtaavat hänen täyteydestään. [19] Niiden kautta
kirkko tekee jäsenensä osallisiksi Kristuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuudesta ja Pyhän Hengen armosta, joka elävöittää
kirkon ja panee sen liikkeelle.[20] Kirkko on
siksi pyhä, vaikka sulkeekin syliinsä syntisiä,
koska sillä ei ole muuta elämää kuin armon
elämä. Kirkon jäsenet pyhitetään, kun he elävät kirkon elämää. Erottamalla itsensä kirkon
elämästä he lankeavat synteihin ja virheisiin,
jotka estävät kirkon pyhyyttä säteilemästä.
Siksi kirkko kärsii ja tekee parannusta näistä
rikkomuksista, joista sillä on voima parantaa
lapsensa Kristuksen veren ja Pyhän Hengen
lahjan kautta.
Kirkko on Jumalan lupausten perillinen,
Abrahamin tytär Hengessä Israelin kautta,
jonka kirjoituksia se rakastaen vaalii ja jonka
patriarkkoja ja profeettoja se kunnioittaa.

Apostolien perustukselle perustettuna kirkko
välittää edelleen vuosisadasta toiseen heidän
aina elävän sanansa ja heidän paimenenvaltansa Pietarin seuraajassa ja hänen kanssaan
yhteydessä olevissa piispoissa. Jatkuvasti Pyhän Hengen auttamana kirkon tehtävä
on varjella, opettaa, selittää ja levittää totuutta, jonka Jumala aikanaan ilmoitti verhotusti profeettojen kautta ja täydellisesti Herran
Jeesuksen kautta. Uskomme kaiken, mikä
sisältyy kirjoitettuun ja välitettyyn Jumalan
sanaan ja minkä kirkko esittää uskottavaksi
Jumalan ilmoittamana totuutena, joko juhlallisella julistuksella tai tavallisen ja yleismaailmallisen opetusviran kautta.[21] Uskomme
Pietarin seuraajan erehtymättömyyteen, silloin kun hän opettaa ex cathedra kaikkien uskovien paimenena ja opettajana [22], ja siihen,
että sama erehtymättömyys on myös piispakunnalla, silloin kun se hänen kanssaan harjoittaa ylintä opetusvirkaa. [23]
Uskomme, että kirkko, jonka Jeesus Kristus
perusti ja jonka puolesta hän rukoili, on erehtymättömästi yksi uskossa, jumalanpalveluksessa ja hierarkkisen yhteyden siteessä. Tämän kirkon sylissä liturgisten riitusten rikas
moninaisuus ja teologisten ja hengellisten perintöjen sekä järjestysten oikeutettu erilaisuus
ei vahingoita kirkon ykseyttä, vaan ilmentää
sitä paremmin. [24]
Tunnustamme myös, että Kristuksen kirkon rakenteen ulkopuolellakin on olemassa
lukuisia totuuden ja pyhityksen elementtejä, jotka kirkon omina lahjoina suuntautuvat
kohti katolista ykseyttä [25]. Uskomme Pyhän
Hengen toimintaan, joka herättää kaikissa
Kristuksen opetuslapsissa kaipauksen tähän
ykseyteen [26]. Toivomme, että kristityt, jotka
eivät vielä ole täydessä yhteydessä yhden ainoan kirkon kanssa, kerran yhdistyvät jälleen
yhteen laumaan, jolla on yksi ainoa paimen.
Uskomme, että kirkko on välttämätön pelastukseen, koska Kristus, joka on pelastuksen
ainoa välittäjä ja tie, tekee itsensä meille läsnäolevaksi ruumiissaan, joka on kirkko. [27]
Mutta jumalallinen pelastussuunnitelma koskee kaikkia ihmisiä. Ne, jotka ilman omaa
syytään eivät tunne Kristuksen evankeliumia
eivätkä hänen kirkkoaan, mutta etsivät Jumalaa vilpittömästi ja armon vaikutuksen alaisina koettavat teoilla täyttää hänen tahtoaan,
jonka he tuntevat omantunnon äänestä, voivat, siinä määrin kuin vain Jumala tuntee, saavuttaa iankaikkisen pelastuksen. [28]
Uskomme, että messu, jonka pappi viettää Kristuksen persoonassa—vihkimyksen
sakramentissa saamansa voiman perusteella—ja jonka hän uhraa Kristuksen ja hänen
mystisen ruumiinsa jäsenten nimissä, on todellisesti Golgatan uhri, joka on tehty sakramentaalisesti läsnäolevaksi alttareillamme.
Uskomme, että niin kuin Herran viimeisellä
aterialla pyhittämät leipä ja viini muuttuivat
hänen ruumiikseen ja verekseen, jotka uhrattiin puolestamme ristillä, niin myös papin
pyhittämät leipä ja viini muuttuvat taivaallisessa kunniassa olevan Kristuksen ruumiiksi
ja vereksi. Me uskomme, että Herran salattu
läsnäolo niissä muodoissa, jotka aisteillemme
Jatkuu s. 12
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näyttävät samalta kuin ennenkin, on todellinen, reaalinen ja substantiaalinen. [29]
Kristus ei voi olla läsnä tässä sakramentissa muutoin kuin siksi, että leivän todellisuus
muuttuu hänen ruumiikseen ja viinin todellisuus muuttuu hänen verekseen, ja muuttumatta pysyvät vain ne leivän ja viinin ominaisuudet, jotka aistimme havaitsevat. Tätä
salattua muutosta kirkko hyvin sopivasti
kutsuu transsubstantiaatioksi. Jokaisen teologisen selityksen, joka jollakin tavalla pyrkii
ymmärtämään tätä salaisuutta, on ollakseen
katolisen uskon mukainen pidettävä kiinni
siitä, että objektiivisessa todellisuudessa mielestämme riippumatta leipä ja viini ovat konsekraation jälkeen lakanneet olemasta. Siitä
hetkestä alkaen edessämme on todella palvottavana Herran Jeesuksen ruumis ja veri
leivän ja viinin sakramentaalisissa muodoissa. [30] Niin Herra tahtoi antaakseen itsensä
meille ravinnoksi ja liittääkseen meidät mystisen ruumiinsa ykseyteen. [31]
Taivaan kunniassa olevan Herran Kristuksen ainutlaatuista ja jakamatonta olemassaoloa ei moninkertaisteta, vaan se tehdään
sakramentissa läsnäolevaksi niissä lukemattomissa paikoissa maan päällä, joissa messua
vietetään. Uhrin vieton jälkeen tämä olemassaolo pysyy läsnäolevana pyhässä sakramentissa, joka tabernaakkelissa on jokaisen
kirkkomme elävä sydän. On mitä suloisin
velvollisuutemme kunnioittaa ja palvoa pyhässä hostiassa, jonka silmämme näkevät, lihaksitullutta Sanaa, jota silmämme eivät voi
nähdä ja joka jättämättä taivasta on tullut
edessämme läsnäolevaksi.

pullisesti ylösnousemuksen päivänä, jolloin
nämä sielut liittyvät jälleen ruumiiseensa.

Me tunnustamme, että Jumalan valtakunta,
joka täällä maan päällä on alkanut Kristuksen
kirkossa, ei ole tästä maailmasta, jonka muoto
on katoava. Tuon valtakunnan todellista kasvua ei voi sekoittaa sivilisaation, tieteen tai inhimillisen teknologian edistykseen, vaan se
koostuu Kristuksen tutkimattomien rikkauksien yhä syvemmästä tuntemisesta, yhä vahvemmasta iankaikkisten siunauksien toivosta, yhä palavammasta vastauksesta Jumalan
rakkauteen ja yhä runsaammasta armon ja
pyhyyden leviämisestä ihmisten keskuudessa. Mutta tämä sama rakkaus johtaa kirkon
jatkuvasti kantamaan huolta ihmisten todellisesta ajallisesta hyvinvoinnista. Vaikka kirkko
ei lakkaa muistuttamasta lapsiaan siitä, että
heillä ei täällä maan päällä ole pysyvää kaupunkia (vrt. Hepr. 13:14), se myös kehottaa
heitä jokaista vaikuttamaan kutsumuksensa
ja kykyjensä mukaisesti maallisen kaupunkinsa hyvinvointiin, edistämään oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja veljeyttä ihmisten
kesken, auttamaan veljiään vapaaehtoisesti,
erityisesti köyhimpiä ja osattomimpia. Kirkon, Kristuksen morsiamen syvä huoli ihmisten tarpeista, heidän ilostaan ja toivostaan,
surustaan ja tuskastaan, ei siksi ole mitään
muuta kuin kirkon suurta halua olla heille
läsnä, valaista heitä Kristuksen valolla ja koota heidät kaikki yhteen hänessä, ainoassa Pelastajassa. Tämä huolenpito ei koskaan voi
tarkoittaa, että kirkko mukautuu tämän maailman asioihin tai että se vähemmän palavasti odottaa Herraa ja iankaikkista valtakuntaa.
Me uskomme iankaikkisen elämän. Me uskomme, että kaikkien Kristuksen armossa
kuolleiden sielut—sekä ne, joiden täytyy vielä puhdistua kiirastulessa, että ne, jotka Jeesus
heti niiden ruumiista eroamisen hetkellä vie
paratiisiin kuten ristillä katuneen ryövärin—
ovat Jumalan kansa iankaikkisuudessa kuoleman tuolla puolen. Kuolema voitetaan lo-

Me uskomme, että niiden suuri joukko, jotka ovat kokoontuneina Jeesuksen ja Marian
ympärille paratiisissa, muodostaa taivaallisen
kirkon. Siellä he ikuisesta autuudesta osallisina näkevät Jumalan sellaisena kuin hän on
(vrt. 1. Joh. 3:2). [32] Siellä he eriasteisesti ja eri
tavoin osallistuvat yhdessä pyhien enkelien
kanssa kirkastetun Kristuksen harjoittamaan
asioiden jumalalliseen hallintoon. He rukoilevat puolestamme ja auttavat veljellisesti meitä
heikkoudessamme. [33]
Me uskomme kaikkien Kristukseen uskovien yhteyden; niiden, jotka ovat pyhiinvaeltajia
maan päällä, kuolleiden, jotka odottavat puhdistumistaan, ja autuaiden taivaassa, jotka
kaikki yhdessä muodostavat yhden kirkon.
Me uskomme, että tässä kirkon yhteydessä
meitä auttaa Jumalan ja hänen pyhiensä armahtava rakkaus ja että he aina kuulevat rukouksemme, niin kuin Jeesus sanoi: ”Pyytäkää, niin teille annetaan” (vrt. Luuk. 10:9-10;
Joh. 16:24). Siksi uskoen ja toivoen odotamme
kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
Kiitetty olkoon Jumala, Pyhä, Pyhä, Pyhä.
Aamen.
1. vrt. Dz.-Sch. 3002
2. vrt. Dz.-Sch. 804
3. Dz.-Sch. 75
4. Dz.-Sch. 75
5. Dz.-Sch. 150
6. vrt. Dz.-Sch. 76
7. vrt. Dz.-Sch. 76
8. vrt. Dz.-Sch. 251-252
9. vrt. Lumen gentium 53
10. vrt. Dz.-Sch. 2803
11. vrt. Lumen gentium 53
12. vrt. Lumen gentium 53, 58, 61
13. vrt. Dz.-Sch. 3903
14. vrt. Lumen gentium 53, 56, 61, 63; Paavali
VI, puhe Vatikaanin II kirkolliskokouksen 3.
istuntokauden lopussa, AAS 56, 1964, 1016;
apostolinen kehotuskirje Signum Magnum,
johdanto
15. vrt. Lumen gentium 62; Paavali VI, apostolinen kehotuskirje Signum Magnum 1
16. Dz.-Sch. 1513
17. Vrt. Dz.-Sch. 1514
18. Vrt. Lumen gentium 8 ja 5
19. Vrt. Lumen gentium 7, 11
20. Vrt. Sacrosanctum Concilium 5, 6; Lumen
gentium 7, 12, 50.
21. Vrt. Dz.-Sch. 3011
22. Vrt. Dz.-Sch. 3074
23. Vrt. Lumen gentium 25
24. Vrt. Lumen gentium 23; vrt. Orientalium
Ecclesiarum 2, 3, 5, 6
25. Vrt. Lumen gentium 8
26. Vrt. Lumen gentium 15
27. Vrt. Lumen gentium 14
28. Vrt. Lumen gentium 16
29. Vrt. Dz.-Sch. 1651
30. Vrt. Dz.-Sch. 1642, 1651-1654; Paavali VI,
kiertokirje Mysterium Fidei
31. Vrt. Summa Theologiae III, 73, 3
32. Dz.-Sch. 1000
33. Vrt. Lumen gentium 49.

Tapaaminen
Jeesuksen kanssa

Jeesus ja kymmenen käskyä
Matt. 19:16-26

Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta:
“Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä,
jotta saisin iankaikkisen elämän?” Jeesus
vastasi hänelle: “Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä.
Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.”
“Mitä käskyjä?” mies kysyi. “Näitä”,
vastasi Jeesus, “älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
“Kaikkia niitä olen noudattanut”, sanoi
nuorukainen, “mitä vielä puuttuu?”
Jeesus sanoi hänelle: “Jos tahdot olla
täydellinen, niin mene ja myy kaikki,
mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille.
Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.”
Mutta kun nuorukainen kuuli nämä
sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus
sanoi opetuslapsilleen: “Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on
kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
Kun opetuslapset kuulivat tämän, he
olivat ihmeissään ja kysyivät: “Kuka sitten voi pelastua?”
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: “Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on
kaikki mahdollista.”

Kommentti
Nuori mies lähestyy Jeesusta. Hänellä on
sydämessään hyviä ja hurskaita toiveita.
Hän myös elää Mooseksen lain mukaan,
ja tahtoo tietää, mitä pitää tehdä, jotta saisi ikuisen elämän.
Jeesuksen vastaus paljastaa sen selvästi: käskyjen noudattaminen avaa taivaan
oven. Sen vuoksi on erittäin tärkeä ja
hyödyllinen hartauden keino kysyä itseltään, kuinka hyvin itse noudattaa niitä.
Tässä ne ovat:
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi:
Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi
nimeä.

3. Muista pyhittää lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta
lähimmäisestäsi.
9. Älä himoitse toisen puolisoa.
10. Älä himoitse mitään, mikä on toisen
omaa.
Käskyjen järjestys on merkittävä: ensimmäiset kolme koskevat suoraan Jumalaa. Seuraavat koskevat ihmisten
keskinäisiä suhteita, alkaen perheestä.
Kokemus sanoo, että on helpompaa noudattaa viidettä ja kuudetta ja niin edelleen, jos noudatan ensin ensimmäistä, ja
sitten toista ja kolmatta käskyä. Myös on
totta, että jos olen uskollinen kuudennelle, seitsemännelle ja niin edelleen, luultavasti olen lähempänä ensimmäisen, toisen ja kolmannen noudattamista.
Haluatko olla puhdas ja antelias ihminen? Rukoile ja kunnioita Jumalaa!
Haluatko rakastaa Jumalaa ja rukoilla
enemmän? Yritä olla puhdas ja antelias
ihminen. Sen takia kaikki käskyt yhdessä
näyttävät meille selvän tien kuljettavaksi.
Käskyjen kertaaminen on tärkeää.
Ennen ripittäytymistä voin tehdä omantunnon tutkiskeluni tarkastelemalla käskyjä. Usein olisi myös hyvä, jos näkisin
oman elämäni käskyjen näkökulman valaisemana.
Jeesus jatkaa keskustelua nuoren kanssa: “Jos tahdot olla täydellinen”. Minä
haluan olla täydellinen, eli pyhä. Varmasti tuo nuorukainenkin halusi, mutta
Jeesuksen ehdotus oli hänelle vaikea. Anteliaisuus ja köyhyys on hänen mielestään mahdotonta.
Mutta sitä varten Jeesus tarjoaa toivon merkin: “Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista”. Jeesuksen avulla, hänen armollaan
on mahdollista antautumisen elämä. Se,
mikä estää minua lähestymästä Jeesusta, voidaan poistaa jumalallisella avulla.
Omaisuutta, rahaa, aikaa… kaiken voin
antaa Jumalalle, Jeesuksen armon avulla.
isä Raimo Goyarrola
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Artikkeleita

Meidän on ihailtava pyhimyksiä,
mutta ei matkittava!

M

arraskuun aikana muistamme poisnukkuneita omaisiamme ja muita, jotka ovat
tehneet suuren vaikutuksen omaan elämäämme, kirkon historiaan ja maailmaan. Jotkut heistä ovat todella eläneet
pyhästi ja esikuvallisesti. Toiset on joskus julistettu jopa pyhimyksiksi, ja heidän kuvansa tai patsaansa koristavat
meidän kirkkojamme. Nämä pyhimykset
muodostavat vain pienen joukon pyhiä.
Mutta Raamatun Ilmestyskirjan mukaan
taivaassa on lukematon määrä pyhiä ihmisiä. Aikojen lopussa saamme tavata
heidät kaikki ja kiittää Jumalaa heidän
kirkastumisestaan. On vain toivottava,
että jokainen meistä saisi kuulla taivaassa oman nimensä, kun autuaitten nimenhuudon hetki on, ja Vapahtaja esittelee
meidät Isälleen.
On ihailtava pyhiä ihmisiä, etenkin
sitä, millä huolella Jumala on toteuttanut
suunnitelmansa heissä; niin kuin taitava
savenvalaja muovaillessaan savea tarkoituksenmukaisesti. Sen lisäksi on myös
kiitettävä heitä, että he antoivat Jumalan
toimia heissä rakkaudellaan ja että eläessään maan päällä heistä tuli Kristuksen
kaltaisia - Luojansa ja Jumalansa kauniita kuvia.
Mutta olisi väärin, jos pyrkisimme sokeasti matkimaan heidän elämäntapojaan. He elivät aivan toisessa ajassa ja
toisissa oloissa. Heillä oli toisenlaisia elämän haasteita kuin meillä on nyt. Sitä
paitsi he olivat tietoiset siitä, ettei kukaan ihminen voi elämässään yksin täydellisesti kuvata häntä, joka on tie, totuus
ja elämä kaikille ihmisille; riippumatta
missä ajassa ja tilanteessa he ovatkaan
eläneet. Loppujen lopuksi se, mikä teki
pyhät pyhiksi, on siinä, miten he käyttivät saamiansa luonnollisia ja hengellisiä
lahjoja Jumalan kunniaksi, lähimmäistensä ja oman itsensä hyödyksi ja elämänsä iloksi.
Pyhästi elävä ihminen ei elä vain itselleen eikä ajattele ainoastaan omaa kunniaansa ja uraansa. Hän seuraa Kristusta

Pyhän Hengen opastuksella. Hän pyrkii täyttämään Jumalan tahdon yhdessä
muiden hyväntahtoisten ihmisten kanssa. Hän pitää yhteistyöstä ja tuntee vastuuta yhteishyvästä valtiossa niin kuin
kirkossakin. Hän välittää kirkon, ympäristönsä ja yhteiskuntansa tarpeista jopa
niin, että tarvittaessa hän on valmis panemaan likoon uskonsa puolesta itsensä,
sosiaalisen asemansa, resurssinsa ja suhteensa. Hän on oman aikansa lapsi, usein
jopa aikaansa edellä, koska se, jossa on
Jumalan viisaus, ymmärtää ajan merkkejä ja se, jossa on Jumalan rakkaus, myötävaikuttaa siihen, mikä pyhittää ihmisten elämää ja uudistaa maailman kulkua.
Uuden Rooman piispan, uuden paavin valinnan ja hänen ohjelmansa myötä
pyhän Franciscus Assisilaisen sanoma
ja esikuva ovat saaneet erityisen paljon
huomiota. Ottihan paavi myös hänen
nimensä omakseen. Aikoinaan Jumalan köyhä kerjäläinen, millaiseksi Assisilaista myös kutsutaan, eli tiiviissä yhteydessä Vapahtajan kanssa. Hänestä tuli
ikään kuin Kristuksen elävä kuva aikalaisilleen. Hänen aikanaan kirkon suurin
ongelma muistuttaa hiukan meidän aikamme maallistumista. Syyksi hän käsitti ihmisen välinpitämättömyyden Jumalaa ja kirkkoa kohtaan. Hän valitti itkien:
”Kristusta ei rakasteta.”
Kun pyhä Franciscus näki ympärillään ränsistyneitä ja tyhjiä kirkko- ja kappelirakennuksia, hän ryhtyi korjaamaan
niitä. Hän ajatteli, että tämä työ parantaisi kansan uskonnollisuutta ja kirkossakäyntiä. Mutta pian hän viisastui. Hän
oivalsi, että kirkkokansa tarvitsi ennen
kaikkea yhteyttä Kristukseen, Jumalan
Pojan läheisyyttä Sanan ja Ehtoollisen
pöydästä. Hän alkoi saarnata toreilla Vapahtajan ilosanomaa. Monet nuoret seurasivat häntä.
Sitten silloinen paavi Innocentius III
sai näyn, jossa munkki esti kirkon romahtamista kantamalla sitä omilla olkapäillään. Munkin kirkolle antama tuki
oli hänen vaatimaton ja vilpitön elämän-

tyylinsä ja uskottava tapansa julistaa avoimesti ja puhtaasti Jeesuksen elämän salaisuutta. Tällöin
hänen kehotuksensa kansalle parannuksen tekemisestä ja uskosta
Jumalan pelastussanomaan menivät perille. Ihmiset ottivat kiitollisin mielin vastaan Franciscuksen
antamia opetuksia. He mielellään
tekivät parannusta, ja tällöin kristinuskosta tuli heille tärkeä ja elämänilon lähde. Olisi toivottavaa,
että samanlainen ihme tapahtuisi
kirkossa nytkin, vaikka kirkon ja
maailman tilanne eroavat paljon
pyhän Franciscuksen ajasta.
Elämme suurten muutosten
aikaa kaikilla alueilla. Nykymaailma ei enää ole samaa kuin ennen.
Monet ihmiset ja kansat ovat liikkeellä. He ovat etsimässä rauhaa, hyvinvointia, ruokaa, työtä
ja kotia, mutta myös oikeita vastauksia elämän syvimpiin kysymyksiin. Tekniikan valtava kehitys ja
globalisaation ilmiö toisaalta mukavasti
helpottavat elämää maapallolla, toisaalta
pahasti vaikeuttavat ihmisten kaikinpuolista hyvinvointia ja arvomaailmaa.
Vatikaanin II kirkolliskokous ja sen jälkeen pidetyt piispainsynodit ovat pyrkineet löytämään pastoraalisia ratkaisuja
ajan haasteisiin. Tultiin siihen tulokseen,
että kirkon on entistä selkeämmin julistettava pelastuksen sanomaa ja heitettävä
kirkon laivasta pois ne toisarvoiset seikat, jotka hämärtävät nykyajan ihmisten
silmissä Jumalan ilosanoman oleelliset
tekijät ja kauneuden.
Siinä mielessä pyhän Franciscus Assisilaisen evankelisen nöyryyden ja vaatimattomuuden henki tulee kirkon ajankohtaistumisen avuksi. Sitä henkeä
tarvitaan kipeästi nykyisin, ei vain kirkon johtamisen tasolla, vaan myös kaikissa kirkon jäsenissä ylhäältä alas, jotta
kristinuskon uskottavuus vahvistuisi.
Tässä suhteessa meidän on tehtävä parannusta ja kannettava kirkkoa olkapäällämme Jumalan suuremmaksi kunniaksi
ja ihmiskunnan pelastukseksi.
Nyt kysymys ei ole vain kirkon oman
kansan uudelleen evankelioimisesta ja
parannuksen teosta, vaan koko maailman. Tarvitaan myös toisen pyhän Franciscuksen apua, Francisco Xavierin, joka
reformaation aikana teki menestyksellisesti lähetystyötä Intiassa ja Japanissa. Hänestä on tullut kirkossa kansojen
evankelioinnin ja lähetystyön suojeluspyhimys. Nykyisin kristikunta ja kirkko
kärsivät ykseyden puutteesta. Kristityt
eivät muodosta yhtä näkyvää kirkkoa.
Tämän epäkohdan korjausta varten
tarvitaan vielä kolmannen pyhän Franciscuksen apua. Tarvitaan Geneven piispan Frans Salesilaisen rakkautta Kristuksen kirkon eheytymiseksi. Tämä piispa
onnistui omalla viisaudellaan ja lempeydellään voittamaan takaisin katoliselle
kirkolle suurimman osan Keski-Euroopasta, johon reformoitu kirkko oli jo leviämässä. Hänen suurin ansionsa on,

että hän otti huomioon maallikkojen hengelliset tarpeet ja tarjosi heille mahdollisuuden saada henkilökohtaista hengellistä ohjausta. Diasporapiispana hän itse
antoi lapsille uskonnonopetusta ja opetti armeijan upseereille heidän velvollisuuksiaan. Naimisissa olevat naiset saivat häneltä opastusta, miten heidän oli
hoidettava hengellistä elämäänsä laiminlyömättä omaa perhettään. Hän perusti myös sisarkunnan tyttöjen kasvatusta
varten. Hän kävi laajaa kirjeenvaihtoa,
kirjoitti hengellisiä pamfletteja ja muutamia kirjoja hengellisestä elämästä. Ne
ovat vielä edelleen lukemisen arvoisia.
Siksi hänestä tuli myös toimittajien suojeluspyhimys.
Taivaassa on vielä monia muita pyhiä
ja enkeleitä, jotka suojelevat kirkkoa ja
auttavat meitä rakentamaan tässä ajassa Kristuksen ruumista. He palvelevat
väsymättä Vapahtajaa Pyhässä Hengessä siihen hetkeen saakka, kunnes pelastustyö on täytetty ja Jumalan valtakunta
ilmestyy kaikessa loistossaan. Tämä on
pyhien miesten ja naisten rohkaiseva sanoma.
Jokaisella aikakaudella kirkolla on
omia mahdollisuuksiaan ja haasteitaan. Kirkon pyhät ovat tärkeitä, koska
he muistuttavat Kristuksen ilosanoman oleellisista opetuksista. He osasivat Pyhän Hengen avulla ymmärtää ajan
merkkejä ja löysivät ne lääkkeet, joita
tarvittiin. Heidän kirjoituksensa ja esimerkkinsä voivat auttaa kirkkoa, paavia
ja muita piispoja sekä koko kirkkokansaa
vastaamaan nykyajan haasteisiin.
Mitä ovat oikeat keinot? Pikemminkin
meidän on tutkittava sitä, miten heistä
kasvoi niitä ihmisiä, jotka mieltyivät Jumalaan ja joita nyt ihailemme. Eli on selvitettävä, miten he voivat rohkaista meitä
noudattamaan Jumalan Pyhän Hengen
kehotuksia ja kasvamaan Kristuksen kaltaisuudessa.
Kerran erään maan presidentti valitti
yksityiskeskustelussa, ettei hän aina voi
tuoda julki omia mielipiteitään, koska silloin hän menettäisi virkansa, ja sen seuraus olisi vielä pahempi. Julkisuudessa hänen on joskus otettava toinen hattu
päähänsä.
isä Frans Voss SCJ

Jouluretretti Stella
Mariksessa 24.-26.12.
Kukaan ei saa olla
yksinäinen jouluna!

Myös liikuntarajoitteiset sydämellisesti tervetuloa (autamme tarvittaessa). Hinta 50 EUR (omat lakanat ja
pyyhkeet). Ilm. ja tied. Annelle 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).

14

FIDES 11

På svenska

Livets mening

D

en moderna människan är den
sökande människan. Man söker
kanske inte längre ”sanningen”
eller efter orsaker och sammanhang. De
grundläggande existentiella frågorna
uteblir och förblir obesvarade. I stället
har individen blivit det centrala. Hennes
framgång, välbefinnande, njutningar och
känsla av trygghet är idag centrala värden för många.
Det faktum att frågorna inte ställs betyder inte att de inte skulle vara viktiga.
Meningen med allt och allting är grundläggande för människan. Under sommaren träffade jag personer vilka funnit livets mening i mat och utvecklandet
av den egna kroppen. Identiteten som
vegan var alltomfattande. Det som man
äter eller inte äter var kanske den ledande principen och blev den grundläggande meningen i deras existens. Man diskuterade olika livsmedels egenskaper, både
positiva och negativa. Hur olika livsmedel påverkar en andligt och upphöjande.
Denna livsstil kompletterades med omfattande fysiska exerciser såsom långa
maraton-liknande löpningar, triathlontävlingar och ett allmänt ”pinande” av
kroppen till det yttersta. För dessa människor hade den egna kroppen blivit det
centrala, gud och mening i livet. Det var
fullständig självfixering och narcissism.
Jag träffade även andra personer som
hade funnit livets mening i ”healing” och
handpåläggning samt i läror kring ayurveda, aromterapi, homeopati och andra
liknande ny-gamla läror. Man konstaterade att ”du tror på Gud, men vi tror
på healing”. För dessa människor hade
Gud blivit jämförbart med traditionell
spiritism. Man hade helt enkelt frångått
honom och kompenserat det existentiella längtandet med spiritistisk praxis. Man
strävade efter olika allt högre grader av
spiritism och healing-konst. Självfixeringen var fullständig. Den helande kraften
utgick ju från individen själv. Det var hon
som var urkraften och centrum för verksamheten. Åter fullständig självfixering
och narcissism.
Dessa människor var ekonomiskt framgångsrika, väl suttna och hade fått en mer
eller mindre kristen fostran. De var inte
enskilda fall i bekantskapskretsen. Självcentrering tycks vara dagens trend. De
som lämnar kyrkan gör det för det krist-

Hiippakunnan entinen kotisivu katolinen.
net nyt vapaaehtoisten ylläpitämä

na budskapet passar inte deras livsstil
och värderingar. Man tror att man själv
verkligen är sin lyckas smed. Att man
själv har åstadkommit sin egen välfärd
och framgång. Gud har för dessa människor förlorat sin betydelse. Man behöver inte längre Gud. Gud är för dem helt
ovidkommande, oviktig och betydelselös. Tendensen gäller inte endast äldre
personer utan även unga. Många anser
att Gud inte finns och att tiden i mässan
är bortslösad tid.
Hur har vi kommit i en dylik situation av nyhedendom? Hur är det möjligt
att så många förlorat tron på Gud för att
inte tala om kristendomen, men samtidigt
söker sanningen i skenverksamheter och
hos sig själv? Orsakerna är säkert många
och finns i föräldrarnas exempel och åsikter. Om de anser att kyrkan som Kristi organisation på jorden är oviktig så är den
det. Om föräldrarna inte kan förklara för
sina barn den kristna religionens grunder
så hur kan man vänta sig att barnen lär
sig tro på Gud? Det är ju föräldrarnas värderingar som återspeglar sig hos barnen.
Det andra som på ett betydande sätt påverkar oss alla är det digitala media. De
värderingar som återspeglas där påverkar oss alla. Gud och sann kristendom
finns sällan i dataspel eller på nätet.
En annan avgörande orsak är samhällets värderingar som skapas genom den
demokratiska processen och marknadsekonomin. Lagar om abort, eutanasi och
andra saker som är emot grundläggande kristna principer försvagar tron i förhållande till samhället. Det uppkommer
ständiga konflikter mellan tro och samhälle. Att leva i en sådan omgivning ställer stora krav på religionsundervisningen och den kyrkliga hierarkin. Hur skall
prästerskapet kunna förklara samhällsoch troskonflikter ur katolskt-kristet
synpunkt? Vårt prästerskap borde bättre känna till värderingarna och utvecklingen i vårt samhälle och kunna förklara
detta för församlingsmedlemmarna både
i privata samtal och i predikningar. Det är
fråga om kunskap och motivation. Kanske borde kyrkan ordna seminarier om
katolska samhälleliga nyckelfrågor för
hela stiftet. Man kan inte låta bli att reagera.
Jan-Peter Paul

Hiippakunnan uusi kotisivu katolinen.
fi otettiin käyttöön keväällä 2013. Samalla
otettiin käyttöön myös katolinen.fi-päätteiset sähköpostiosoitteet. Vanhat catholic.fi-päätteiset osoitteet eivät ole enää
käytössä. Hiippakunnan edellisen kotisivun osoite katolinen.net päätettiin luovuttaa vapaaehtoisryhmä Ithaca Teamin
käyttöön. Ryhmä perustettiin hiippakuntafoorumin jälkeen vuoden 2012 loppupuolella. Ithaca koostuu vapaaehtoisista,
jotka haluavat osaltaan parantaa katolisten seurakuntien välistä ja hiippakunnan
sisäistä tiedonkulkua.
– Joskus tuntuu, ettei meillä vasen käsi
tiedä mitä oikea tekee. Sitä katkosta yritämme nyt osaltamme parantaa mm.
tällä katolinen.net -sivustolla, sanoo ryhmän tämänhetkinen johtaja Sara Torvalds Pyhän Marian seurakunnasta.
Tarkoitus on tiedottaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi asioista, jotka koskevat Katolista kirkkoa Suomessa ja seurakuntia ja/tai muuten kiinnostavat täällä
asuvia katolilaisia. Toiveena on, että joka

seurakunnasta olisi ainakin yksi mutta
mielellään pari aktiivista vapaaehtoista
auttamassa tiedotustyössä: lisää tekijöitä tarvitaan.
Katolinen.netissä voi myös osallistua
sivuston kehittämiseen ihan nimettömästi vastaamalla kyselyyn ja kertomalla, mitä sivustolle tulevaisuudessa pitäisi laittaa.
– Paljon on pyydetty käytännön tietoa mm. seurakunnassa toimivista ryhmistä sekä tapatietoutta. Kaipaamme
myös valokuvia, eli jos teillä on kivoja
kuvia esim. kasteesta – mielellään sekä
aikuis- että lapsikasteesta, niin laittakaa tulemaan osoitteeseen ithaca.katolinen@gmail.com. Sairaiden voitelustakin
olisi kiva saada kuvaa, mutta ei ainakaan
omasta kaapista sellaisia ole löytynyt, toteaa Sara.
Jos ja kun lähetät kuvan, se myös tarkoittaa, että annat Ithacalle luvan sen julkaisemiseen. Lisätietoa Ithaca Team -ryhmästä löytyy osoitteesta katolinen.net.

Stiftets förra webbplats katolinen.net
upprätthålls nu av frivilliga
Stiftets nya webbplats katolinen.fi togs i
bruk våren 2013. Samtidigt övergick man
också till e-postadresser som slutar på
katolinen.fi. De gamla adresserna på catholic.fi används inte längre.
Stiftets gamla domän katolinen.net har
överlåtits till frivilliggruppen Ithaca Team.
Gruppen grundades efter stiftsforumet
i slutet av år 2012 och består av frivilliga
som vill bidra till att informationsgången
förbättras mellan församlingarna och i hela
stiftet.
– Ibland känns det att vänster hand inte
vet vad höger gör. Det avbrottet i kommunikationen försöker vi åtgärda bl.a. med
hjälp av sajten katolinen.net, säger Sara
Torvalds från S:ta Maria församling, som
för närvarande är gruppens ledare.
Avsikten är att informera på finska,
svenska och engelska om sådant som berör
Katolska kyrkan i Finland, församlingarna
här eller annars är av intresse för katoliker i
Finland. Gruppen hoppas att minst en men
helst ett par aktiva frivilliga från varje för-

samling ska engagera sig i projektet. Fler
frivilliga behövs, även på svenska.
På katolinen.net kan man också delta i
arbetet med att förbättra sajten genom att
helt anonymt delta i en enkät och berätta
vad man gärna skulle se på sajten framöver.
– Vi har fått många svar som ber om
praktisk information om bl.a. de grupper
som finns i församlingarna och om katolska seder. Vi vill gärna också få in fotografier för att illustrera det vi berättar om på
sajten, så om ni har trevliga foton t.ex. från
ett dop – gärna både barn- och vuxendop
– så får ni gärna skicka in dem till ithaca.
katolinen@gmail.com. De sjukas smörjelse
skulle jag också gärna ha en bild på, men
det hittade jag inte hos mig, konstaterar
Sara.
Om och när du skickar in ett foto till Ithaca så innebär det också att du ger tillstånd
åt gruppen att publicera bilden. Mer information om gruppen Ithaca Team hittar du
på katolinen.net.

Diocese’s former website katolinen.net
is now run by volunteers
The Diocese moved to a new domain, katolinen.fi, in the spring of 2013. E-mail
addresses changed at the same time, now
ending in katolinen.fi. The old addresses
ending in catholic.fi are no longer in use.
The old domain address of the Diocese,
katolinen.net, has been handed over to a
volunteer group called Ithaca Team. The

group was formed after the Diocesan Forum in late 2012 and is made up of volunteers who want to improve communications between the parishes and in the
Diocese.
– Sometimes I think the left hand doesn’t
know what the right hand is doing here.
That failure to communicate is something
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we are trying to remedy through the katolinen.net site, says Sara Torvalds of St
Mary’s Parish and the current leader of the
group.
The idea is to provide information in
Finnish, Swedish and English about things
that concern the Catholic Church in Finland, the parishes and Catholics who live
here. The Ithaca Team hopes that there
will be at least one but preferably a couple
of volunteers from each parish willing to
get involved in this communication work.
More people are needed.
On katolinen.net you can also pitch in
anonymously by taking part in a survey

and telling the Ithaca volunteers what you
would like to see on the site in the future.
– We’ve had a lot of requests for practical information about groups that are active in the parishes, for instance, as well as
about Catholic traditions. We’d also like to
be able to post pictures of Catholic events,
so if you have nice pictures of a baptism,
for instance, please send them to ithaca.katolinen@gmail.com. I’d love a photo of the
anointing of the sick as well, but I couldn’t
find that in my cupboard, says Sara.
If and when you send a photo to Ithaca,
that also means you give the group permission to publish it. More information
about the Ithaca Team is available on katolinen.net.

Visit of Robert Canton in the
Parish of St. Mary, Helsinki
On 20th and 21st September, St Mary’s
Parish was blessed with the visit of Robert Canton and his wife Chita. They travelled from California, USA and stayed
first in Denmark, Norway and then in
Finland, praying for healing.
About 70 persons attended the healing
service and the Lord healed many physically and spiritually. We could only praise God
who visited His people.
Robert Canton gave us some teaching
about the healing power of the Holy Mass
and spoke also about the obstacles from healing.
For more information please visit the webpage of St. Mary’s Church: www.pyhamaria.fi. Also Robert Canton’s Ministries: www.
robertcantonministries.org

Robert Cantonin vierailu
Pyhän Marian seurakunnassa
Syyskuun 20. ja 21. päivinä Pyhän Marian seurakuntaa siunattiin Robert Cantonin ja hänen puolisonsa Chitan vierailulla. He tulivat Kaliforniasta ja pysähtyivät
ensin Tanskassa, sitten Norjassa ja viimeksi Suomessa, rukoillen parantumista
jokaisessa maassa.
Noin 70 henkilöä osallistui parantumispalveluun ja Herra paransi monia fyysisesti
ja hengellisesti.

Saatoimme vain ylistää Jumalaa, joka näin
lähestyi kansaansa.
Robert Canton antoi meille opetusta Pyhän
Messun parantavasta vaikutuksesta ja kertoi
myös parantumisen esteistä.
Lisätietoja saa Pyhän Marian kirkon verkkosivuilta: www.pyhamaria.fi sekä Robert
Cantonin omilta julistussivuilta: www.robertcantonministries.org.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina aikoina tiistaisin messun jälkeen Marian seurakunnassa Pyhän. Toivotamme tervetulleiksi mukaan kaikki nykyiset ja
uudet Teresat ja teresaystävät.
• la 30.11.2013 joulumyyjäisten valmistelu klo 10.00 – 14.00 srk-salissa
• su 1.12.2013 joulumyyjäiset klo 11.15 – 14.00 srk-salissa
• ti 10.12.2013 joulujuhlat

PIKKUJOULU
AT THE STUDIUM
Thursday December 12th at 17.00 Talk on the The Procession of
Santa Lucia in Siracusa, Sicily, by Diana Kaley Various and
sundry entertainment Good things and potluck (please let us
discover your culinary specialties!)

Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki • www.studium.fi

”Ja tapahtui niinä päivinä...”:
Jouluseimien taide ja perinne
Italiassa
• Helsinki: 9. joulukuuta 2013 – 6. tammikuuta 2014
• Turku: 13. joulukuuta 2013 – 6. tammikuuta 2014
Joulun 2013 tienoilla Italian kulttuuriinstituutti ja Italian suurlähetystö järjestävät Suomessa näyttelyn, jonka aiheena
on italialaisen jouluseimen perinne ja taide. Näyttelyssä on esillä valikoima taiteellisesti korkeatasoisia teoksia, joiden
kautta seurataan vanhinta seimiperinnettä edustavien alueiden historiaa ja ominaistyylejä.
Kiinnostavimpiin lukeutuvat nyky-taiteilijat ovat toteuttaneet näyttelyssä nähtävät teokset.
Näyttelyssä nähdään esimerkiksi Val
Gardenan omintakeisia puusta veistettyjä seimiä, terrakotasta ja mehiläisva-

hasta valmistettuja sisilialaisia seimiä,
napolilaisia seimiasetelmia, Leccen paperimassasta tehtyjä seimiä sekä Emilia Romagnan ja Marchen alueiden huolella rekonstruoituja seimikokonaisuuksia.
Yksi näyttelyn seimistä on Pyhän Henrikin katedraalissa. Turun Tuomiokirkon
seimirakennelma esitellään yleisölle 12.
joulukuuta 2013. Samana päivänä Tuomiokirkossa järjestetään ekumeeninen
rukoushetki, joka televisioidaan ja lähetetään jouluaattona joulurauhan julistuksen yhteydessä.
Helsingin tuomiokirkon kryptassa järjestetään 7. joulukuuta klo 15–18 työpaja,
jossa italialaiset seimentekijät esittelevät
lapsille ja vanhemmille seimenrakennuksen erilaisia tekniikoita.
Lisätietoja: Italian kulttuuri-instituutti,
09-6811 3315

In Those Days... Art and Tradition
of the Crib in Italy
•
•

Helsinki: December 9th 2013 January 6th 2014
Turku: December 13th 2013 January 6th 2014

T

he Italian Institute of Culture and
the Italian Embassy in Helsinki
are organizing a major exhibition on the Art and Tradition of the Crib
in Italy that will be held in Helsinki and
Turku during the coming Christmas season. The event proposes to introduce the
Finnish public to the authentic spirituality of the ancient tradition of crib-making
in various regions from the North to the
South of Italy. This tradition will be illustrated by a series of works of great artistic value created by some of the most
renowned Italian artists of today.
The cribs will be presented in a geographical sequence leading from the typical wooden cribs of the Val Gardena in
the North to those in terracotta and beeswax of Sicily, from the vivacity of the
Neapolitan crib to the seductive plasticity of the papier-mâché works of Lecce in

Puglia, from the marvelous landscapes
of the Basilicata to the hidden corners
of ”Roma Sparita”: the Rome that is no
more and to the detailed reconstructions
of the cribs of Emilia and the Marche.
One of the cribs will be exhibited at
the Cathedral of St. Henry. The crib at
the Lutheran Cathedral of Turku will be
officially presented to the public on December 12th 2013, when an ecumenical
celebration will take place in the Cathedral. This event will be filmed by the national Finnish TV, Yle, and transmitted on
Christmas Eve together with the traditional ”Declaration of Peace”.
On Saturday December 7th from
15.00 to 18.00 there will be a workshop
for families in the Crypt of the Lutheran Cathedral of Helsinki during which
a number of artisans from Italy will demonstrate the techniques used for making Nativity scenes, giving children and
their parents the possibility to take part
in their work.
Information: Italian Cultural Institute,
tel. 09-6811 3315

16

FIDES 11

Lukijoilta

Köyhien kohtaaminen

Caritas vaikuttaa
meillä ja muualla

L
E

mmaus-liikkeen perustaja Abbé
Pierre sanoi joskus, että länsimaiselle matkailijalle maailman
köyhyys on pittoreskia katseltavaa. Äärimmäinen köyhyys on tietysti myös ahdistavaa katsottavaa. Mutta ainahan voi
katsella kauniita maisemia ja upeita rakennuksia. Köyhien kohtaaminen on eri
asia.
Olen miettinyt Jeesuksen sanoja: ”Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte,
mutta minua teillä ei aina ole.” Hän sanoi
tämän ihmisille, jotka paheksuivat ”kalliin voiteen haaskausta” erään naisen
voideltua sillä Jeesuksen jalat Simonin
talossa, jossa Jeesus vieraili. Siellä kohtasivat silloisen yhteiskunnan syrjäytyneet:
spitaalin sairastanut Simon ja syntistä
elämää elänyt nainen.
Köyhyyden kohtaamiseen sain ensimmäisen mallin lapsuudenkodistani, jonka
ovella siihen aikaan vielä kävi apua tarvitsevia. Opiskeluaikanani kantaa ottavalla 60-luvulla puhuttiin jatkuvasti oikeudenmukaisuudesta, taistelusta ja sen
torjumisesta. Minä kyllästyin keskusteluihin ja kysyin, eikö voisi tehdä jotain.
Emmaus oli aloittanut toimintansa Helsingissä samaan aikaan ja liityin mukaan.
Emmauksessa minua viehätti heti, että
siinä oli yhdessä tekemisen ja jakamisen ajatus. Isä Guy piti messun kirpputorin varastosta eristetyssä kappelinurkkauksessa, Dagmarin kanssa kokosimme
avustuspaketteja rajaseudulle, ja Dagmar
kertoi Lourdesista ja luostarikouluista,
halvaantuneena yksin eläneen suuren
rukoilijan Edithin kanssa keskustelimme
maailmasta, laitoin ruokaa miesten yömajassa kylmänä talvena neljä kertaa viikossa. Kohtasin maailman, jota en ollut
osannut kuvitella, mutta jota en vierastanut. Köyhyyttä on niin monenlaista.
Pyhä Teresa Kalkuttalainen toi tietoisuuteni Intian köyhät ja hänen heitä kohtaan tuntemansa rakkauden. Saman teki
indonesialaiseen leprasairaalaan työhön
mennyt sisareni. He tekivät työtään Jeesukselle uskoen, että köyhien, sairaiden
ja hyljeksittyjen kärsimys on osa Kristuksen kärsimystä maan päällä.
Abbé Pierren, isä Guyn ja pyhän Teresan työn siunaus on siinä, että he jakoivat
köyhien elämän, kuten Emmaus, sisaret
ja minunkin sisareni tekevät edelleen.
Tänä vuonna minua ovat koskettaneet
toisetkin köyhien elämän jakajat, joihin
olen tutustunut uudella tavalla yllättäen
perheyrityksemme julkaisemien kirjojen

kautta.
Samaan aikaan toisen maailmansodan
jälkeen katolisessa kirkossa syntyi useita
liikkeitä, jotka pyrkivät korjaamaan vääryyksiä ja auttamaan syrjäytyneitä. Jeesuksen pikkusisarten sääntökunnan perustaja Magdeleinellä oli näky elämästä
Saharan köyhien keskuudessa, muslimien kohtaamisesta yhteisessä elämässä heidän kanssaan autuaan Jeesuksen
veli Charlesin (Charles de Foucauld) esimerkin mukaisesti. Pikkusisar Magdeleine ei kuitenkaan jäänyt vain Saharaan tai
ranskankieliseen maailmaan. Hänen kutsumuksensa oli ylittää kaikenlaiset rajat
ihmisten keskuudessa. Uskomattomalla
tarmolla hän kiersi maailmaa tuoden toivoa niille, jotka olivat jollain lailla ulkopuolisia omassa yhteiskunnassaan.
Espanjassa neokatekumenaalisen liikkeen perustaja Kiko Argüello kohtasi romanien yhteisöjä, jotka elivät syrjittynä
suuressa puutteessa. Taiteilija Kiko Argüello löysi kadottamansa merkityksen
omalle elämälleen samalla kun hän alkoi
auttaa muita ja johdattaa heitä kirkon yhteyteen, johon oli itsekin harharetkiensä
jälkeen palannut.
Yllättävästi tähän kokonaisuuteen liittyy myös Limor Watsonin pieni kirja
arabimaista karkotettujen mizrahijuutalaisten kohtaloista. Kun päätin, että julkaisemme sen, ajattelin vain, että se on
mielenkiintoinen ja avaa näkymää yleensä pakolaisen ja syrjityn kokemuksiin.
Nyt se on kuitenkin osa ikään kuin oikeudenmukaisuuden vaatimusta, ihmisten keskinäisen kunnioituksen ja jakamisen suurta lahjaa, joka taas uudelleen on
avautunut silmieni eteen.
Paavi Franciscus muistuttaa kirkkoa ja
maailmaa köyhistä ja köyhien kohtaamisesta yhä uudelleen. Hän puhuu osoittaen syvää rakkautta heitä kohtaan, samaa
jota pyhä Franciscus Assisilainen osoitti.
Toivon, että hänen esikuvansa tekee köyhyyden vähentämisestä muutakin kuin
poliittisen ohjelman, että se tekee siitä
köyhien ihmisten kohtaamista ja elämän
jakamista heidän kanssaan.
Kaikkien näiden esikuvien avulla ja
kanssa jaksan taas pakata autoon indonesialaisia tavaroita ja lähteä kaikenlaisiin myyjäisiin hakemaan tukea eräälle
lastenkodille. Ajattelen samalla Caritaksen vapaaehtoisia ja kaikkia, jotka rakentavat tätä Jumalan maailmaa.
Marjatta Jaanu-Schröder

okakuun 11. päivä vietettiin YK:n
maailmanlaajuista tyttöjen päivää, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota tyttöjen asemaan eri
puolilla maailmaa. Kehitysyhteistyöjärjestö Plan piti päivän kunniaksi juhlaseminaarin, jonka yhteydessä julkaistiin
englanninkielinen raportti ”Because I am
a Girl – In Double Jeopardy”, mikä todentaa karua kieltä tyttöjen asemasta ja
heidän erityisesti haavoittuvasta asemastaan luonnonkatastrofeissa. Esimerkiksi
vuonna 2010 Pakistanin tulvien vuoksi
kotinsa jättäneistä jopa 85 prosenttia oli
naisia ja lapsia.
Eri arvioiden mukaan joka neljäs tyttö
kokee seksuaalista väkivaltaa, 66 miljoonaa tyttöä on vailla mahdollisuutta
käydä koulua ja joka kolmas tyttö päätyy naimisiin alle 18-vuotiaana. Erityisen
haavoittuvassa asemassa ovat hiv-positiiviset, vammaiset, seksuaalivähemmistöjen, alkuperäiskansojen ja siirtolaisten
kaltaiset syrjityt ryhmät, jotka saattavat
jäädä ilman tarvitsemiaan palveluja ennakkoluulojen, kieliongelmien ja esimerkiksi fyysisten esteiden vuoksi.
Caritas tekee maailmalla työtä rinta
rinnan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kanssa auttaakseen näitä heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Suomen
Caritas on osa tätä maailmanlaajuista
verkostoa - seuraamme ja raportoimme
seurakuntiin päin kehitysyhteistyön kysymyksistä, mutta haluamme myös kiinnittää erityistä huomiota maahanmuuttajien asemaan Suomessa.
Meillä Suomessa monet maahanmuut-

tajanaiset ovat löytäneet paikkansa seurakunnissa vapaaehtoisina ja jo pidempään
maassamme olleet ovat kutsuneet vastamuuttaneita aktiivisesti mukaan. Tämä
on äärimmäisen arvokasta, mutta yhä
liian monet maahanmuuttajataustaiset
naiset ja lapset ovat vailla paikkaa yhteiskunnassa, työelämässä ja seurakunnassa. Nämä ”ulkopuoliset” kamppailevat
usein vakavien traumojen, kieliongelmien ja perhe-elämän ristipaineiden kanssa
heille vieraassa kulttuurissa. Juuri he kaipaisivat kipeimmin tukea ja apua seurakunnista ennen kaikkea hengellisen tuen
saamiseksi.
Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä
ohjatessaan näitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia saamaan hengellistä tukea ja turvaa seurakunnista. Usein
aineelliset tarpeet tulevat länsimaissa
helposti tyydytetyiksi, mutta hengellisten tarpeiden tyydyttämisessä saattaa
jäädä aukkoja, joiden täyttämisessä kirkolla voi olla tärkeä rooli. Kirkolta tulisi saada se lohtu, ymmärrys ja anteeksianto, jonka vaikeita, traumaattisia asioita
kokeneet ja vaikeista olosuhteista tulevat
ihmiset tarvitsevat.
Olethan jo mukana jäsenenä maailmanlaajuisessa katolisessa auttamisjärjestössä? Käy tekemässä hyvä työ ja
klikkaa itsesi jäseneksi: www.caritas.fi.
Löydät Caritaksen myös Facebookista,
missä kuulet tuoreimmat uutiset Suomesta ja maailmalta.
Larissa Franz-Koivisto
Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja
VTM, sosiaalityöntekijä
projektipäällikkö maahanmuuttajahankkeessa säätiössä Vamlas

Nuorten retretti
Stella Mariksessa

U

skon vuoden merkeissä järjestettiin retretti
hiippakunnan nuorille. Loppujen lopuksi jotkut
halukkaat nuoret Turusta ja
Jyväskylästä eivät valitettavasti päässeet osallistumaan,
koska sopivaa kuljetusta ei
löytynyt. Siitä huolimatta
koolla oli hyvä porukka Helsingin seudulta.
Olimme yhdessä ja rukoilimme: messussa, pyhän
sakramentin äärellä henkilökohtaisissa
ja yhteisissä rukoushetkissä, lausuimme ruusukkoa, lauloimme… Sunnuntaina piispa tuli viettämään messua, johon
osallistuivat myös muutamat lähialueen
perheet. Kokemus oli hieno kaikille.
Erityisesti olemme kiitollisia Anne
Kärnälle hänen auliista palveluksestaan
Stella Mariksessa.

Huomasimme jälleen kerran, että Stella Maris on meille katolilaisille erittäin
tärkeä. Luonnonkauniin paikan ja keskuksen toiminnan säilymisen ja ylläpidon puolesta kannattaa rukoilla ja pohtia
ratkaisuja. Tulevaisuus on meidän käsissämme.
Isä Raimo Goyarrola

LUKIJOILTA • ILMOITUKSET
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Ilmoitukset
Taizé European Meeting
in Strasbourg at New Year
The Taizé community is organizing their big European Meeting (about
70 000 young people) in Strasbourg, France, December 28th to January 1st 2014 - living in families (mostly), participating in local prayers,
workshops, big common prayers...
Do you want to go there? Age 18 to 35 only.
Tell br Björn, bjorn@dominikan.nu
Look at http://www.taize.fr for info about the meeting

Transcending the Ordinary –
Andrej Tarkovsky
SATURDAY, NOVEMBER
30TH AT 16:00
A spiritual jorney in the world
of the Russian filmmaker Andrej
Tarkovsky – imagemaking, storytelling, and a world coming to
life.
MANGNUS INGVARSSON, EDITOR AND WRITER ON FILMS, FROM LUND,
AND FR. BJÖRN ENGDAHL OP

Ursuliinisisaret kutsuvat kaikki halukkaat

RETRETTIIN TURKUUN 27. – 31.12.2013
piispa Teemu Sipon johdolla
Retretti alkaa perjantaina 27.12. klo 18.30 birgittalaisluostarin
vieraskodissa ja loppuu tiistaina 31.12. aamulla pyhän messun
ja aamiaisen jälkeen.
• Ilmoittautumiset 20.12. mennessä: ursuliinit@elisanet.fi
• Retretin hinta: 180 € (1hh, sisältää kaiken)
• Pankkiyhteys: Birgittalaissisaret, FI25 8000 1300 2182 87

Caritas-kuulumisia
Caritaksen toimisto/kauppa on avoinna arkisin 11.00-16.00
(Huom!)
Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €/vuosi, jonka voi suorittaa
Danske Bankin tilille FI73 8000 1270 1545 04, viite 2215. Kannatustuen viitenumero on 2202.
24.11.Marrasmarkkinat Pyhän Henrikin seurakuntasalissa klo
10.30-13.30. Myanmarilaista kanaa, filippiiniläisiä kevätkääryleitä, kahvia/teetä leivonnaisineen, luostarituotteita, arpajaiset, kirpputori ym. Tervetuloa!
Mikäli nautit leipomisesta, otamme mielellämme vastaan niin suolaisia kuin makeitakin
leivonnaisia myyntiin. Kiitos tuestasi! Myyjäisiä pystytetään lauantaina 23.11. klo 15.0018.00. Vapaaehtoisia käsipareja kaivataan! Ilmoitathan toimistoon mahdollisuudestasi
auttaa, kiitos!
7.-22.12. Tuomaan markkinat Senaatintorilla. Caritaksen koju on nro 69. Markkinat ovat
avoinna arkisin 10.00-19.00 ja la-su 10.00-18.00. Katso erillinen ilmoitus.
KIITOS KUN OLET MUKANA AUTTAMASSA!
Löydät Caritaksen nyt myös Facebookista https://www.facebook.com/suomencaritas

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.

Tervetuloa kirkkoon
WELCOMING TEAM

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.
Seuraavat tapaamiskerrat Studium Catholicumissa klo 13-15:
• 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

Första kommunionsundervisning på svenska
hösten 2013 och våren 2014
De svenskspråkiga barn i Helsingforsförsamlingarna som är i åldern att gå till första
kommunion år 2014 ska delta i undervisning som ordnas i S:t Henriks katedralförsamling i samband med de svenska mässorna. Lärare är Sara Torvalds.

Förstakommunionsundervisning
klo 11.30−14.30: 17.11, 15.12, 19.1 och 16.3.
Informationen finns också på webben på
http://henrikkatolinenfi.weebly.com/sakramentsundervisning.html
och på www.sarax.com/1kommunion. Vi finns också på Facebook, sök
på ”Sakramentsundervisning i Helsingfors”.
Om ni har frågor går det bra att ta kontakt med Sara Torvalds (050-5424632 eller sara.
torvalds@sarax.com.

Karmeliittamaallikot kutsuvat kaikkia kiinnostuneita
osallistumaan Pyhän Teresan Sisäinen
linna–opintopiiriin 2013-2014
Teos on pyhän Jeesuksen Teresan (15151582) pääteos ja hengellisen elämän klassikko. Klo 17 Studium Catholicumin kirjastossa, Ritarik. 3 A. Opintopiirin jälkeen
kappelissa on teresiaaninen rukoushetki
klo 18-18.50, johon kaikki opintopiiriläiset
ovat tervetulleita.
OHJELMA
24.11. Toiset ja kolmannet asunnot
15.12. Neljännet asunnot
19.1. 2014 Viidennet asunnot
16.2. Kuudennet asunnot
16.3. Kuudennet asunnot
13.4. Kuudennet asunnot
18.5. Seitsemännet asunnot

KIRJALLISUUS:
Pyhä Teresa, Sisäinen linna. Kirjaneliö,
Helsinki. 1981.
tai: Teresa av Avila, Den inre borgen. Karmeliterna, Tågarp-Glumslöv.
tai: St. Teresa of Avila, The Interior Castle. Study edition. Translated by Kieran
Kavanaugh, O.C.D. and Otilio Rodriguez,
O.C.D. ICS Publications. Institute of Carmelite Studies, Washington D.C. 2010.
tai: Teresa von Avila. Wohnungen der Inneren Burg. Herder, Freiburg 2012.

Rakkauden lähetyssisaret

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211. Adoration on Monday at 17:30.

Seniorit

Tiistaina 19.11. messu Pyhän Henrikin
katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen seurakuntasalissa. Vt. kirkkoherra
isä Marco Pasinato kertoo paavi Franciscuksesta. 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, E-mail jan.krook@gmail.com.
Sihteeri Miira Kuhlberg, Gsm 044-3336767, Email miira.makela@welho.com.

Äiti Teresan peittopiiri
kokoontuu Stella Mariksessa kerran
kuukaudessa 3. keskiviikkona klo 14-16.
Tervetuloa!
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 8.11.-13.12.
HELSINKI

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
messu englanniksi (1., 2. ja 4. su) tai latinaksi ja
englanniksi (3. su), 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,
useimmiten ennen messua, sekä sopimuksen
mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in English (1st, 2nd and 4th Sun.) or English and Latin (3rd Sun.), 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, usually preceding Mass, and by appointment. Masses
also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
8.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
9.11. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina ja
adoraatio, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
12.11. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
13.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
14.11. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
15.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
16.11. la 10.30-13.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
18.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
19.11. ti 14.00 seniorit, 16.30-19.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten
20.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
22.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
23.11. la 10.00-12.45 opetus ensikommuuniota
varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas, uskon
vuoden juhlallinen päättyminen: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.30-14.00 marrasmarkkinat seurakuntasalissa, 10.00-12.30 ensikommuunio-opetus italiaksi, 12.30 messu
italiaksi/Messa in italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
26.11. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
27.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
28.11. to 18.00 lectio divina kabinetissa
29.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
30.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu, 16.00 messu puolaksi/Msza
sw. po polsku, 18.00 iltamessu, 19.30-21.00
kuorokonsertti kirkossa
2.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
4.12. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
5.12. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
6.12. pe 11.00 messu isänmaan puolesta, 19.00
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
7.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 messu

englanniksi, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00
päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
10.12. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
11.12. ke 9.30 koululaisten messu, 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
12.12. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
14.12. la 10.30-13.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten kabinetissa
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 messu latinaksi ja englanniksi, 11.00 päämessu, 10.0012.30 ensikommuunio-opetus italiaksi, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.3015.30 kuorokonsertti kirkossa, 15.00 messu
Porvoossa, 18.00 iltamessu
1.12. alkaen vietetään sunnuntaisin 9.45 alkava
messu englanniksi joka kuukauden ensimmäisenä, toisena ja neljäntenä sunnuntaina, ja englanniksi sekä latinaksi kuukauden kolmantena
sunnuntaina.
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.11.,
15.12. su 15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 24.11., 22.12. su 15.00

Pyhän Marian seurakunta

meksi
6.12. pe 10.00 messu suomeksi
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
9.12. ma autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 9.30 messu koululaisille, 18.00
messu suomeksi
14.12. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
16.00 messu saksaksi/Messe auf Deutsch,
18.00 messu suomeksi
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 13.00 ukrainalainen liturgia, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu
suomeksi klo 11.00 joka sunnuntai • Hanko
(Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 9.11., 14.12.
la 16.00 • Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 23.11., 21.12. la 16.00 • Karjaa
(Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26):
9.11., 14.12. la 11.00
TURKU

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.
fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 tai 11.00 messu, 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, ke, pe 8.00 messu suomeksi,
ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika ma, ti, ke, to, pe, la 17.3017.55, 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 and 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., Wed., Fri. 8.00
Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri.
7.30 Lauds, 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00
Adoration. Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open: Tues. 13-16, Wed. 9-12 and Thurs. 13-16.
9.11. la 11.00 messu suomeksi, 16.00 messu
saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.00 messu
suomeksi
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/
Santa Misa en Castellano, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
16.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00
opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 messu suomeksi
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 16.30 adoraatio/Adoration, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
suomeksi, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
2.12. ma 8.00 messu suomeksi, ei iltamessua
4.12. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suo-

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.
fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu,
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish,
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 18.00
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs.
17.30 Adoration. Confessions half an hour before
Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
9.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.11. ti 18.30 teologinen opintopiiri
15.11. pe 18.00 messu Porissa
16.11. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu,
17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
19.11. ti 18.30 informaatiokurssi
23.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu,
messun jälkeen basaari, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.12. ti 18.30 miestenpiiri
7.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
10.12. ti 18.30 teologinen opintopiiri
13.12. pe 18.00 messu Porissa
14.12. la 9.00 katekeesi, 13.15 perhemessu,
17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
KATEKEESI
16.11., 14.12. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa: 23.11. la 10.00 • Eurajoki: 10.11.,

24.11., 8.12., 15.12. su 15.00 • Naantali: - • Pori:
15.11., 13.12. pe 18.00
JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi.
Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 messu, ke
18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja messu, pe
7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 messu. La
10.00 tai 12.15 messu (katekeesi kerran kuussa
klo 10.00), 19.00 Neokatekumenaalisen tien eukaristia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus keskiviikkoisin ja sunnuntaisin puoli tuntia ennen
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in
Sisters’ chapel, 18.00 Mass, Wed. 18.00 Mass,
Thurs. 18.00 Adoration and Mass, Fri. 7.00 Mass
in Sisters’ chapel, 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15
Mass (Catechesis once a month at 10.00), 19.00
Eucharist of the Neocatechumenal Way in the parish hall. Confessions on Wednesdays and Sundays
half an hour before Mass and by appointment.
8.11. pe 19.00 johdantokurssi katoliseen
uskoon
9.11. la Lateraanikirkon vihkiminen: 10.00
messu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi
Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
16.11. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille,
12.15 perhemessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English, 13.00 englanninkielinen rukousryhmä seurakuntasalissa/Prayer group in
English in the parish hall
23.11. la 10.00 messu, 15.00 messu Mikkelissä,
18.30 messu Varkaudessa
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 katekeesi Kuopiossa, 17.00 messu Kuopiossa
28.11. to seniorit: 14.00 messu
30.11. la pyhä apostoli Andreas: 10.00 messu
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
7.12. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.12. ma autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 iltamessu
13.12. pe pyhä Lucia: 18.00 iltamessu, 19.00
johdantokurssi
14.12. la pyhä ristin Johannes: 10.00 messu
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu
Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
KATEKEESI
16.11., 7.12. la 9.00 (12.15 perhemessu)
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
10.11., 15.12. su 16.00 katekeesi, 17.00 messu •
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 24.11. su
12.00 • Kuopio: 24.11. su 16.00 katekeesi, 17.00
messu • Mikkeli (ort. kirkko, Paavalinkatu 4):
23.11. la 15.00 • Savonlinna (Pääskylahden
ev.lut. kirkko, Kaartilantie 62): 10.11., 15.12. su
9.00 messu, 10.00 katekeesi • Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 23.11. la 18.30
Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
Pyhän ristin seurakunta

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.)
9.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
13.11. ke 17.40 vesper, 18.00 messu, 18.30 naistenilta
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
22.11. pe 19.00 ignatiaanisen ryhmän kokoontuminen
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
27.11. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.45
informaatiokurssi
30.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. pe 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.12. ma autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 messu
11.12. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.45
informaatiokurssi
13.12. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio,
19.00 ignatiaanisen ryhmän kokoontuminen
14.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho,
14.00 perhemessu, 14.45 perhejuhla
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po polsku,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI
9.11., 14.12. la 9.50
DIASPORA
• Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti
Alangon katu 11):
messu: su klo 15.00: 1.12.
katekeesi (Poltinahon seurakuntatalon rippikoululuokassa, Turuntie 34): la klo 10.0011.30: 30.11. Vanhempia, joiden lapset osallistuvat tähän uskonnonopetukseen, pyydetään
ottamaan yhteyttä opettajaan. (Marita Eronen
puh. 044-3468447) • Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 22.11. pe 18.00 Huom
aika!, 7.12. la 16.00, 26.12. to 16.00 (Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): - • Kristiinankaupunki (Kristiinankaupungin kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): 20.12. pe 18.00 •
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 22.11. pe 14.00, 14.12. la 16.00, 27.12. pe
11.00 • Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 16.11., la 23.11.,
la 30.11., su 8.12., to 26.12. • Seinäjoki (ev.lut.
kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1): klo 18.00: pe
8.11., la 14.12. • Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22) messu: 16.11.
la 16.00, 23.11. la 16.00, 30.11. la 16.00, 8.12. su
16.00, 25.12. ke 17.00 • Huom aika! katekeesi la klo 10.00: 16.11., 30.11. Vanhempia, joiden
lapset osallistuvat tähän uskonnonopetukseen,
pyydetään ottamaan yhteyttä opettajaan. (Sisar
Theresa Jezl puh. 050-5456024)
Ylihärmä (Ylihärmän seurakuntatalo, Päämajantie 29): 18.12. ke 18.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. 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.)
9.11. la 13.00 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
messu
14.11. to 18.00 iltamessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 18.00
messu
21.11. to autuaan Neitsyt Marian temppelissä
käynti: 18.00 messu
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00
messu
28.11. to 18.00 iltamessu
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
5.12. to 18.00 iltamessu
6.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
8.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 piispanmessu, kirkkomme vihkimisen muistojuhla
ja vahvistuksen sakramentti
9.12. ma autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 messu
12.12. to 18.00 iltamessu
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00 messu
DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopimuksen mukaan. • Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 10.11., 8.12. su 16.00
Huom. uusi paikka! • Lahti (ort. kirkko): 7.12.
la 16.00 • Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 17.11., 15.12. su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.12. la
14.00–16.00 • Kouvola (seurakuntasali): 9.11.,
14.12. la 11.00-13.00 (opetuksen päätteeksi
messu klo 13)
Pyhän Ursulan kirkon 20-vuotisjuhla sunnuntaina 8.12. klo 11.00 • Juhlan yhteydessä
piispamme jakaa nuorille vahvistuksen sakramentin. Tervetuloa!
Pyhän Ursulan kirkon ulkoseinien maalaustyö
on nyt loppunut. • Työn kokonaishinta oli 20
000 e. Edelleen tarvitsemme teidän apuanne
velan maksamiseksi! • Avustukset voi lähettää seurakunnan tilille: Danske Bank FI91 8000
1501 8884 41 (viesti: Avustus kirkon maalaamista varten). Paljon kiitoksia!
OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu
perhe.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio, messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.00
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. 19.00 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.)
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00

messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
24.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
1.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
9.12. ma autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 17.00 juhlamessu
15.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
LASTENMESSU
16.11., 7.12., 21.12. la 11.30
USKONNONOPETUS ENSIKOMMUUNIOTA JA VAHVISTUKSEN SAKRAMENTTIA
VARTEN 16.11., 7.12., 21.12. la 10.00
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 17.11., 15.12. su 17.00 •
Tornio (Lukiokatu 1): - • Raahe (Brahenkatu 2):
24.11., 22.12. su 17.00 • Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.11., 1.12. su 17.30

Toimistot

Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Sähköposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: katekeesi.katolinen.fi.

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.

Messun jälkeen n. klo 18.30 Manuel Airava:
Comunione e Liberazione/Klo 18.00 mässa
för ACs avlidna. Efter mässan, ca klo. 18.30
Manuel Airava: Comunione e Liberazione.

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. • 12.11., 26.11., 10.12.

Elokuvakerho

kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa hyvien
elokuvien äärellä klo 18 seuraavina torstaipäivinä: • 14.11. Likakasvoiset enkelit, ohj. Michael Curtiz • 12.12. Pähkinänsärkijä, ohj. Andrei
Konchalovsky • Ihmisten valintoja elämässä ja
yhteiskunnassa, hyvää ja pahaa, satua ja totta.
Tervetuloa!

Fransiskaanimaallikot OFS

Ordo Franciscanus Saecularis
Syksy 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme ovat avoimia kaikille. Kokouksen
jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00. • 12.11. mystikot • 10.12. seimitraditio

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni

Stella Maris

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

Studium Catholicum

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)

Keskukset

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi.
• Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
13-16 sekä keskiviikkona ja perjantaina klo 1318. • Kappelissa vietetään messua maanantaisin ja perjantaisin klo 12 ja mahdollisesti myös
keskiviikkona samaan aikaan. Adoraatio on
tiistaina klo 19.30. Mahdollisten muutosten
varalta messujen ja adoraation aikataulu kannattaa aina tarkistaa Studiumin kotisivuilta
löytyvästä kalenterista. Torstaisin järjestetään
ekumeeninen rukoushetki 8.30.
Veli Björnin, OP, tiistait jatkuvat. Meditaatio on
klo 17-17.30, klo 16.30 alkaen on mahdollisuus
henkilökohtaiseen ohjaukseen. Meditaation
jälkeen klo 17.45-19.00 on aiheena joka toinen
tiistai Meister Eckhart – reading and discussion (19.11., 3.12.) tai Lukasevangeliet – läsning
och samtal (12.11., 26.11., 10.12.).
Studiumin pikkujoulu torstaina 12. joulukuuta
klo 17 alkaen. Diana Kaley kertoo englanniksi
pyhän Lucian kulkueesta Sisilian Siracusassa.
Monenlaista ohjelmaa, herkkuja, nyyttikestit...
tuokaa erikoisruokianne! Ks. myös erillinen ilmoitus. • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta www.studium.fi.

Suomen Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@
caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 11.00-16.00.

Yhdistykset

Academicum Catholicum

Kokoonnumme Pyhän Marian seurakunnan
seurakuntasalissa, Mäntytie 2, keskiviikkoisin klo 18.30. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Vi samlas i Sankta Marias församlingssal,
Tallvägen 2, på onsdagar kl. 18.30. Mötena är
öppna för alla. • Syksyn ohjelmassa esitellään eräitä hiippakunnassamme aktiivisesti
toimivia ryhmiä/ I höstens program presenterar vi några grupper som är aktiva i stiftet. • Keskiviikkona 20.11. klo 18.00: Vietämme messua, jossa muistamme AC:n vainajia.

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com.
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com.
Helsingin kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen.
• Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman,
gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com
• Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

Karmeliittamaallikot (OCDS)

Karmeliittamaallikot(OCDS)
Vastuuhenkilö: Sinikka Luukkanen, puh. 0404137498, s-posti: sinikka.luukkanen@helsinki.fi

Kirjallisuuspiiri

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs.
klo 18 seuraavina maanantaipäivinä:
• 11.11. Zhang Jie: Raskaat siivet
• 9.12. Ephraim Kishon: Paratiisi vuokrattavana
Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät maailmanympärimatkalle erilaisten ihmiskohtaloiden mukana!

Maallikkodominikaanit OP

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

Maria-klubi

Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Klo 14.00 messu Pyhän Marian
kirkossa, jonka jälkeen kahvitus ja ohjelmaa
srk-salissa. • Ke 4.12. Pekka Kivekäs: Piae cantiones - joululauluja.

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.
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Pyhiinvaellus

Uskon vuoden

pyhiinvaellus veti väkeä Mikkelissa
ns. Kirkkotallin seinässä on säilynyt hirsiä
Kivisakastin yhteydessä olleesta, vuonna
1776 puretusta puisesta kirkosta. Surnuijärven rannalla piispa Arseni toimitti vedenpyhityksen. Ortodoksinen kuoro lauloi
rukouspalveluksen eli molebenin Jeesukselle Kristukselle, Jumalansynnyttäjälle
Neitsyt Marialle ja Pyhälle Mikaelille.
Pysähdyimme Porrassalmella, jossa
13. kesäkuuta 1789 käydyssä taistelussa
von Döbeln haavoittui otsaan. Läheisessä
Kyyhkylän kartanossa toimii sotavammasairaala, joka nykyisin on monipuolinen
kuntoutuskeskus. Sairaalan juhlasalissa pidettiin ekumeeninen jumalanpalvelus. Seuraava etappi oli Tuukkalan rautakautinen kalmisto, jossa kaivauksia teki jo
suomalaisen arkeologian isä J. R. Aspelin.
Ristisaatto pysähtyi kunnioittamaan myös
Moision mielisairaalan suurta mutta valitettavan huonosti hoidettua hautausmaata.
Entisessä Kenkäveron pappilassa, joka oli

jo keskiajalla Mikkelin pappien asuinpaikka, mutta nykyisin pitopalvelu, nautittiin
keittoateria.
Varsinaisella kaupunkialueella vierailtiin kolmen eri syistä tuhoutuneen kirkon
paikoilla. Venäläistä varuskuntaa palvellut Pyhän suurmarttyyri Georgios Voittajan ortodoksinen kirkko desakralisoitiin
1918 ja revittiin lopullisesti 1958. Mikkelin
Kirkkopuistossa 1754–1806 sijainnut luterilainen kahtamoiskirkko tuhoutui salaman
sytyttämässä tulipalossa 7.8.1806. Pyhiinvaelluksen viimeinen etappi oli edellä jo
mainittu keskiaikainen Kivisakasti, jonka
edustalla pyhiinvaeltajat saivat ekumeenisen siunauksen. Sen jälkeen vietettiin vielä
katolinen messu.
Mikkelin vaellus oli osa Euroopan laajuisen, Ranskassa päämajaansa pitävän Pyhän Mikaelin vaeltajien verkoston toimintaa.
Osmo Pekonen

Piispat Arseni ja Seppo Häkkinen ekumeenisella pyhiinvaelluksella.
Kuva: Osmo Pekonen.

M

ikkelin seudun vanhimpia ristiaiheisia muinaiskoruja on
tavattu Tuukkalan ja Visulahden 1000-luvun rautakautisista kalmistoista. Savilahden (Savolax) kirkkopitäjä, josta
johtuu Savon nimi, kuului alun perin Novgorodille, mutta Pähkinäsaaren rauhassa
1323 se siirtyi Ruotsille. Roomalaiskatolinen Pyhän Mikaelin seurakunta mainitaan
ensimmäisen kerran 1329. Keskiaikaisesta
Pyhän Mikaelin kirkosta on vielä jäljellä
ns. Kivisakasti, joka nykyisin toimii kirkkomuseona. Kaupunkioikeudet Mikkeli
sai 1838, mistä tuli tänä vuonna kuluneeksi
175 vuotta.
Mikkelissä toimivat eri kirkkokunnat
järjestivät mikkelinpäivänä 29. syyskuuta

ekumeenisen Pyhän Mikaelin pyhiinvaelluksen, joka katolisen kirkon näkökulmasta oli myös Uskon vuoden tapahtuma.
Vaellukseen osallistui noin 125 henkeä.
Joukossa olivat Mikkelin ev.-lut. piispa
Seppo Häkkinen ja Joensuun ortodoksinen
piispa Arseni. Katolisen kirkon ryhmää
veti Pyhän Olavin seurakunnan vt. kirkkoherra isä Francisco Garcia.
Vaelluksen aikana tutustuttiin Mikkelin
seudun kirkolliseen ja muuhunkin historiaan sekä vietettiin eri kristillisten perinteiden mukaisia hartaushetkiä. Kärjessä
kannettiin ristiä sekä piispa Arsenin maalaamaa Pyhän Mikaelin ikonia.
Pyhiinvaellus alkoi kaupungin ulkopuolelta Pietilänlahden rusthollista, jossa

TUOMAAN MARKKINAT 7.12. – 22.12.2013
MA-PE KLO 10-19 JA LA-SU KLO 10-18
SENAATINTORI, HELSINKI
Caritas myy KOJUSSA 69 luostari- ja kehitysmaatuotteita, kynttilöitä ja joulukoristeita. Haluaisitko virittäytyä joulutunnelmaan auttamalla myyntityössä?
Myyntityöhön kaivataan vapaaehtoisia. Olisiko sinulla aikaa vaikkapa
pariksi tunniksi jonain päivänä? Ilmoitathan Sirpalle Caritakseen 0400 911874 ja
sähköposti caritas@caritas.fi.

Katolisen kirkon ryhmä vuorollaan ristisaaton kärjessä.
Kuva: Martti Porvali.
Katolinen päätösmessu keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon alttarin paikalla.
Kuva: Veli Kolhinen.

