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Kun olin pieni, 70-luvulla, ei korviini kantautunut 

yleensä koskaan mitään erityisen huolestuttavaa. Olen 

saanut välttyä suurilta mullistuksilta ja vaikeuksilta, 

minulla ei ole ollut koskaan todellista köyhyyttä tai 

nälkää, minua ei ole pahoinpidelty tai ahdisteltu vaka-

vasti. Enkä edes jälkikäteen voi väittää joutuneeni kou-

lussa tietynlaisen yhteiskunnallisen mielipideilmaston 

vangiksi. Suurimmat tapahtumat olivat sittemmin 

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja rautaesiri-

pun romahtaminen. Edellinen oli sittenkin vain marginaalinen uhka, jälkimmäi-

nen vapauden suuri voitto ja mahdollisuus, jota ei tosin aina osattu hyödyntää 

kovin hyvin.

Samanlaista onnellista ja varsin turvallista lapsuutta ja nuoruutta, kasvu-

ympäristöä, joka ei ole alttiina alituisille arvaamattomille muutoksille ja uhille, ei 

ole annettu kaikille. Olen ollut ja olen yhä vielä etuoikeutettu, ja hyvin kiitollinen 

siitä. Saman mahdollisuuden katsoa luottavaisesti ja optimistisesti tulevaisuu-

teen haluan antaa lapsilleni, koko perheelleni. Ja koska pidän sitä niin suuressa 

arvossa, olen sitä mieltä, että rauhallinen ja turvallinen (myös henkinen ja hen-

gellinen) kasvuympäristö olisi pyrittävä luomaan kaikkialla, tarjoamaan kaikille 

ihmisille.

Mutta niin ei ole nyt. Maailmalla köyhyys ja kurjuus luovat tyytymättö-

myyttä ja epävarmuutta, joka purkautuu fanatismina ja radikalisoitumisena. Sen 

seurauksena uskontoihin turvaudutaan ulkonaisesti ja niitä käytetään tekosyynä 

ja välineenä epätoivon purkamiseen, joskus tuhoisin seurauksin. Mitä kauem-

min tällainen asetelma vallitsee, sitä perusteellisemmin se myrkyttää sen vaiku-

tuspiirissä olevien ihmisten mielen, jopa sukupolvesta toiseen. Konfliktit ja rau-

hattomuus jatkuvat, tulevaisuus on pimeän savuverhon peitossa. Siksi vaaditaan 

toimenpiteitä, nopeita toimenpiteitä. On puututtava asioihin ja ongelmiin ajois-

sa. On tarjottava mahdollisuus koulutukseen, joka on avain kaikkeen tulevaisuu-

teen. On luotava rauhaa.

Paljon vähemmän radikaalilla mutta silti todellisella tavalla myös Euroo-

passa vallitseva taloudellinen taantuma aiheuttaa pelkoa, ahdistusta ja epävar-

muutta. Ensimmäisenä siitä kärsivät niin sanotut pienet ihmiset, ne, joilla ei ole 

taloudellisia turvaverkkoja, joilla ei ole vaihtoehtoja. Heitä pystytään ehkä autta-

maan akuutissa hädässä, mutta se ei riitä. Tässäkin tapauksessa oikea ratkaisu on 

luoda jotakin parempaa. Kyllä, talouden on toimittava, työpaikkoja on luotava, 

sillä juuri työ antaa ihmiselle valtavasti merkitystä ja sisältöä elämään.

On naiivia kuvitella, että konfliktit äkisti loppuisivat ja talous yllättäen läh-

tisi lentoon, että ihmiset saisivat rauhassa, henkisesti vapaina ja taloudellisesti 

turvattuina toteuttaa unelmiaan. Ainakaan tämä kuvitelma ei toteudu, elleivät 

itsekkyys, ahneus ja viha väisty ja todellinen huolenpito lähimmäisistä ole kes-

keinen toimintaamme ohjaava periaate. Kaikki ei ole hyvin, mutta jotakin on ai-

na tehtävissä. On aika antaa ihmisille toivoa, ja sitä saa, kun kokee huolenpitoa ja 

välittämistä, silkkaa rakkautta.

Onko kaikki hyvin?

4041 0895
Painotuote

Hiippakunta hakee 
talouspäällikköä

Haemme hiippakunnan taloushal-
lintoon käytännön päivittäiseen 

työhön osallistuvaa päällikköä, joka hal-
litsee taloushallinnon osa-alueet kuten 
budjetoinnin, tilinpäätöksen, rahoituk-
sen ja raportoinnin. Myös osa-aikainen 
työsuhde on mahdollinen.

Tehtävässäsi saat vastattavaksesi kas-
vavan hiippakunnan taloushallinnon tehtäväkokonaisuuden ja 
kehität taloushallintoa yhdessä hiippakunnan talousneuvoston 
kanssa.

Tehtäviin kuuluu myös hiippakunnan sijoitustoiminnan koordi-
nointi ja kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen, seurakuntien ta-
loushallinnon valvonta ja koordinointi, seurakuntien ja hiippakun-
nan eri järjestöjen konsultointi ja avustaminen, sekä yhteydenpito 
kotimaisiin ja ulkomaisiin avustusjärjestöihin.

Tehtävän menestyksekäs hoito vaatii korkeakoulututkintoa ja 
sopivaa käytännön kokemusta taloushallinnon alalta. Arvostam-
me hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kehittämi-
sotetta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn tiimin jäsenenä. Edelly-
tämme sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen 
taitoa. Muu kielitaito on eduksi, erityisesti saksa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoivomuksineen 
20.5. mennessä sähköpostilla (yleisvikaari@katolinen.fi) tai postilla 
osoitteeseen Piispantalo, Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki.

Isännäksi tai emännäksi 
Stellikseen

Hiippakunta etsii isäntää ja/tai emäntää Stella Marikseen. Tehtä-
viin kuuluu kiinteistön ylläpidon ja siivouksen lisäksi myös vie-
raiden vastaanottaminen ja keittiötöitä. Toimeen sisältyy mahdol-
lisuus asua paikan päällä. Yhteydenotot: Hiippakunnan kuuria, 
hiippakunta@katolinen.fi.

Seuraava pohjoismainen 
pyhiinvaellus Lourdesiin  
vasta ensi vuonna

Pohjoismaista pyhiinvaellusta Lourdesiin ei tehdä tänä vuonna. 
Ensi vuonna se tehdään 24.-31.7.2017. Katso www.lourdes.dk. Ky-
symyksiä voi esittää myös suomeksi sähköpostilla: kaarinaop@
gmail.com.

KATT
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KATT:in kevään uutuuksia

Katariina Sienalainen

Rukouksia  
Meille on säilynyt 26 Katariina Sienalaisen 
rukousta, jotka hänen ystävänsä ovat 
merkinneet muistiin joko hänen omalla 
Sienan murteellaan tai latinaksi hänen 
rukoillessaan ääneen.  
Toimittanut ja suomentanut Kaarina Koho. 
Nid. 186 s. Hinta 16,–

Paavi Franciscus

Jumalan nimi on laupeus   
Keskusteluja Andrea Torniellin kanssa
Franciscuksen ensimmäinen haastattelukirja paavina 
keskittyy hänelle läheisimpään teemaan: laupeuteen. 
Paavi selittää yksinkertaisesti ja suorapuheisesti laupeuden 
merkitystä. Hän puhuu kirkosta, jonka ovien on oltava 
avoinna ja Jumalasta, joka ei koskaan väsy antamaan anteeksi.  
Jumalan nimi on laupeus julkaistiin tammikuussa 2016 
samanaikaisesti 82 eri maassa ja on sen jälkeen käännetty 
useille kielille.  Nid. 134 s. Hinta 16,–

Raimo Goyarrola

Kirjeitä taivaasta 
Ruusukon iloiset salaisuudet 
enkeleiden mukaan
Iloiset salaisuudet ovat ensimmäinen 
osa ruusukon salaisuuksista. Ne puhuvat 
Jeesuksen ensimmäisistä vuosista. Saamme 
olla hänen kanssaan alusta lähtien. 
Nelivärinen Giotton kuvitus.
Nid. 120 s. Hinta 15,–

Paavi kuunteli nuorten rippejä

Huhtikuun 23. päivänä paavi Franciscus oli 
yhteensä 150 muun papin kanssa Pietarin-

kirkon aukiolla ottamassa vastaan nuoria ripit-
täytyjiä, jotka osallistuivat tuona viikonloppuna 
pidettyyn juhlavuoden tapahtumaan Roomassa. 
Paaville ehti yli tunnin aikana ripittäytyä yh-
teensä 16 tyttöä ja poikaa.

KATT/VIS/CNA

Paavi Franciscus sai helatorstaina 6.5.2016 
tämänvuotisen ”Kaarle Suuren palkinnon”. 

Saksalaisen Aachenin kaupungin myöntämä ar-
vostettu palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, 
joka on vaikuttanut Euroopan yhtenäisyyden 
edistämiseen.

Puheessaan paavi totesi mm: ”Poikana, joka 
löytää elämänsä ja uskonsa juuret äiti-Euroopas-
ta, unelmoin uudesta eurooppalaisesta humanis-
mista… Unelmoin nuoresta Euroopasta, joka yhä 
kykenee olemaan äiti: äiti, jolla on elämä, koska 
se kunnioittaa elämää ja tarjoaa elämän toivoa. 
Unelmoin Euroopasta, joka pitää huolta lapsista 
ja antaa veljellistä apua köyhille ja vastaanottoa 
etsiville tulijoille, joilla ei ole enää mitään ja jot-
ka tarvitsevat turvaa. Unelmoin Euroopasta, jo-
ka kuuntelee ja arvostaa sairaita ja vanhuksia… 
Unelmoin Euroopasta, jossa siirtolaisena olemi-
nen ei ole rikos, vaan kehotus ponnistella jokai-
sen ihmisen arvokkuuden puolesta…Unelmoin 
perheiden Euroopasta, jonka todella vaikuttavat 
poliittiset ohjelmat keskittyvät enemmän kas-
voihin kuin numeroihin, enemmän syntyvyys-
asteeseen kuin kulutusasteeseen… Unelmoin 

”Kaarle Suuren palkinto” 
paavi Franciscukselle

Euroopasta, josta ei sanota, että sitoutuminen ih-
misoikeuksiin oli sen viimeinen utopia.”

KATT/VIS

Kirjakauppasi netissä www.katolinenkirjakauppa.net



FIDES 54
Ajankohtaista

Hiippakunnan 
jäsenmaksu
Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

Jäsenmaksun maksaminen on vapaaeh-
toista, mutta koska katolisella kirkolla ei 
ole oikeutta kerätä jäsenmaksua valtion-
verotuksen yhteydessä, sen maksaminen, 
samoin kuin seurakunnan tukeminen ja 
Fides-lehden vuosikerran maksaminen, on 
erittäin tarpeellista koko hiippakunnan ja 
seurakuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

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

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

Köyliön Kirkkokarilla on tänäkin 
vuonna pyhä messu marttyyri-

piispa Henrikin muistoksi sunnuntaina 
19.6. Paikalle voi tulla kahdella tavalla: 
kävellen tai bussilla. Kysy kuljetusvaih-
toehtoja myös omasta seurakunnastasi.

Kaksi pyhiinvaellusta Köyliöön – 
Two Pilgrimages to Köyliö

In June, there is a traditional pilgrimage to 
Köyliö, where the first Catholic Bishop in Fin-
land, Saint Henry, was martyred. Holy Mass will 
be celebrated there on Sunday, June 19, at 13.00. 
You can either make a true walking pilgrimage 
starting on Friday, June 14, or go by bus just on 
that Sunday. Ask your parish, or see below:

PYHIINVAELLUS KÖYLIÖÖN KÄVELLEN 
(WALKING) 17.–19.6.2016

Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 17.6. Turusta lähdetään klo 16.50 bussilla (*) 
Linja-autoasemalta Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa. Jos joku haluaa mennä 
omalla autolla, niin kokoontuminen on Yläneellä klo 19.00.
Lauantai 18.6. Vaellus Yläneeltä Köyliön Kankaanpäähän, jossa yövymme koululla.
Sunnuntai 19.6. Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille.
Klo 13.00 Pyhä Messu Kirkkokarilla. 
Noin klo 15.00 paluu Helsinkiin tai Turkuun bussilla.
Tarvitaan: Hyvät kengät (kovat pohjat), makuupussi, korvatulpat, sadetakki, pieni 
ensiapupaketti, lääkkeet, pieni reppu (jossa säilytetään ruokaa ja juotavaa matkaa 
varten. Ruokaa saadaan lauantaina aamiaisen jälkeen), ruusukko. Yöpymistarvikkeet 
yms. kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen. Hinta ruoasta ja yöpymisestä on matkojen 
lisäksi 40-50 €.(**) Maksu suoritetaan käteisellä vaelluksen aikana. 
Ilmoittautuminen: 1.6. mennessä isä Anders Hambergille anders.hamberg@katoli-
nen.fi (tai 050-5630235).  
(*) Turkuun pääsemistä varten kannattaa käyttää julkisia busseja tai junia, lisätietoja 
ilmoittautumisen yhteydessä.   (**) Hinta riippuu osallistujien määrästä.

PYHIINVAELLUS BUSSILLA KÖYLIÖÖN 
(BY BUS) 19.6.2016

Hiippakunnan perinteinen pyhiinvaellus Köyliöön piispa Henrikin surmapaikalle teh-
dään sunnuntaina 19. kesäkuuta. Messu Kirkkokarilla alkaa klo 13.00.
Bussi Köyliöön lähtee Pyhän Henrikin kirkolta 19.6. klo 9.00. Se poimii mahdolliset 
Mariasta tulijat bussipysäkiltä Tukholmankadun ja Mäntytien kulmasta noin klo 9.15-
9.25. Ilmoittautumiset Henrikin  pappilaan p. 09-637853. Matkan hinta 25 euroa 
maksetaan bussissa. Lisäksi tarvitaan 4 euroa venematkaa varten. Sekä mennessä että 
tullessa kahvitauko Humppilassa. Takaisin Helsingissä olemme noin klo 19.00.

Piispa Henrikin surmapaikalle tehtävällä pyhiinvaelluksella on juurensa jo 1100-lu-
vulla. Perinne katkesi reformaatioon, mutta elvytettiin uudelleen, kun katolisuus jäl-
leen hyväksyttiin Suomessa. On kunnia-asia, että me pidämme yllä perinnettä, jonka 
esivanhempamme ovat aloittaneet, ja lähdemme joukolla kunnioittamaan ensimmäistä 
piispaamme ja rukoilemaan häneltä suojelusta itsellemme ja maallemme.

Pohjoismaiden piispain-
kokouksen kevättäysistunto 
Klosterneuburgin luostarissa

LEHDISTÖTIEDOTE

”Paavin synodipaperi on 
tärkeä askel perheiden 
evankelioimisessa – erityisesti 
Pohjoismaissamme.”

Pohjoismaiden piispainko-
kouksen kevättäysistunto 
päättyi 8.4. Klosterneuburgis-
sa. Kokoontumisen neljä päi-
vää käytettiin intensiiviseen 
neuvonpitoon muun muassa 
paavin synodinjälkeisestä 
Amoris Laetitia -kehotus-
kirjeestä, jonka aiheena 
on perheen tilanne.

Amoris laetitia

Perjantaina 8.4. klo 11.30 esiteltiin Roo-
massa paavin synodinjälkeinen kirjoitus 
Amoris laetitia (Rakkauden ilo: rakkau-
desta perheessä). Pian sen jälkeen päät-
tyi Klosterneuburgissa Pohjoismaiden 
piispainkokouksen kevättäysistunto. 
Piispainkokouksen puheenjohtaja piispa 
Kozon kuvailee yhdessä ensimmäisessä 
kommentissaan paavin kirjoitusta ”tär-
keäksi askeleeksi perheiden evankeli-
oimisessa – erityisesti Pohjoismaissam-
me”.

Kuumia teemoja ei sivuuteta

Piispa Kozon oli tyytyväinen siitä, et-
tei paavi sivuuttanut kirjoituksessaan 
kuumia ja paljon esillä olleita teemoja 
kuten uudelleenavioituneiden eronnei-
den asemaa, syntyvyyden sääntelyä tai 
suhtautumista homoseksuaalisesti suun-
tautuneisiin ihmisiin vaan että hän ottaa 
ne vakavasti ja mainitsee ne ”avoimesti 
ja todellisen paimenen asenteella”. Sen 
sijaan, että hän antaisi niihin yleisesti pä-
teviä sääntöjä ja määräyksiä, paavi pai-
nottaa todellisen tilanteen välttämätöntä 
”erottelua”. Se, että paaville avioliitto on 
ainoa pätevä miehen ja naisen välinen 
liitto, on juuri Pohjoismaissa hyvin mer-
kittävä lausunto.

Asiakirja avaa aidon 
mahdollisuuden vuoropuheluun

Tämä tarkoittaa ihmisille voimakkaasti 
maallistuneissa maissamme aitoa mah-
dollisuutta vuoropuheluun katolisen 
kirkon arvoista ja asenteista. Piispojen 
tärkein tehtävä olkoon nyt tuoda paavin 
kirjoitus lähelle uskovia, asettaa se todel-
la heidän sydämelleen ja toteuttaa sitä 
yhdessä heidän kanssaan.

Syksyllä julkaistaan 
paimenkirje reformaation 
muistosta

Jo ilmoitettu Pohjoismaiden piispainko-
kouksen paimenkirje julkaistaan syys-
kuussa – vielä ennen pyhän isän vierai-
lua Lundissa. Sen on tarkoitus olla kun-
nianosoitus ekumeenisille suhteille, tosin 
myös kannustus pohdiskeluun ja katu-
mukseen eron haavasta, joka aiheuttaa 
kipua kaikkiin tunnustuksiin kuuluville 
kristityille.

Paavin vierailu lokakuussa 
Ruotsin Lundissa

31.10.2016 paavi Franciscus matkustaa 
Luterilaisen maailmanliiton ja Paavil-
lisen kristittyjen ykseyden edistämisen 
neuvoston kutsusta Ruotsin Lundiin, jos-
sa hän osallistuu reformaation muistoti-
laisuuteen. Niin kuin Tukholman piispa 
Anders Arborelius OCD on ilmoittanut, 
paavi tulee Lundiin vain yhtä päivää 
varten. Lundin tuomiokirkossa pidetään 
– tämänhetkisten tietojen valossa – eku-
meeninen sananjumalanpalvelus, joka 
välitetään suurnäytöille Ruotsin Malmön 
stadionilla. ”Ennakoimme, että Lundiin 
tulee paljon ihmisiä myös vain näke-
mään pyhän isän ja tervehtimään hän-
tä”, sanoo piispa Arborelius. Muita yk-
sityiskohtia ohjelmasta ei vielä tunneta.

Pohjoismaiden kuusi piispaa kokoon-
tuivat augustinolaiskuoriherrojen Klos-
terneuburgin luostarissa Wienin lähellä 
luostarin apotin Bernhard Backovskyn 
CanReg kutsusta.

NBK
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

14.5. lauantai, illalla, 
HELLUNTAIAATON ILTAMESSU 
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8, 16-20 
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5 
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. - 30 
2L Room. 8:22-27  
Ev. Joh. 7:37-39  

15.5. kirkkovuoden 7. sunnuntai 
HELLUNTAISUNNUNTAI  
1L Ap.t. 2:1-11 
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30 
2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13 tai 2L Room. 8:8-17 
Ev. Joh. 20:19-23 tai Ev. Joh. 14:15-16, 23b-26

22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai 
PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä (IV) 
1L Sananl. 8:22-31 
Ps. 8:4-5, 6-7, 8-9. - 2a 
2L Room. 5:1-5  
Ev. Joh. 16:12-15 
 
29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai 
KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN 
JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (I) 
1L 1. Moos. 14:18-20 
Ps. 110:1, 2, 3, 4. - 4bc 
2L 1. Kor. 11:23-26  
Ev. Luuk. 9:11b-17 

31.5. tiistai, Neitsyt Marian käynti 
Elisabetin luona, juhla  
1L Sef. 3:14-18 tai 1L Room. 12:9-16b 
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 6b  
Ev. Luuk. 1:39-56  
   
3.6. perjantai, JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, 
juhlapyhä  
1L Hes 34:11-16 
Ps. 23:1-2, 3, 4, 5, 6. - 1 
2L Room. 5:5b-11  
Ev. Luuk. 15:3-7 

5.5. kirkkovuoden 10. sunnuntai (II)
1L 1. Kun. 17:17-24 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a 
2L Gal. 1:11-19  
Ev. Luuk. 7:11-17 
 
12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai (III)  
1L 2.Sam. 12:7-10, 13 
Ps. 32:1-2, 5, 7, 11. - vrt. 5c 
2L Gal. 2:16, 19-21  
Ev. Luuk. 7:36 - 8:3 tai Ev. Luuk. 7:36-50  
 
19.6. kirkkovuoden 12. sunnuntai (IV) 
1L Sak.12:10-11 
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - vrt. 2ab 
2L Gal. 3:26-29  
Ev. Luuk. 9:18-24 
 

 

Kun opiskelin pappisseminaarissa, yhtenä oppiaineena oli dogmaat-
tinen teologia. Dogmatiikan luennoilla puhuimme Jumalasta Luo-
jana. Jossain vaiheessa professori kysyi: ”Miksi Jumala loi naisen?” 

Yksi opiskelija (meitä oli vain miehiä) vastasi rohkeasti: ”Jumala loi naisen, 
että hän voisi auttaa ihmisiä.” Pitkän aikaa vastaajaa pidettiin vitsin sanka-
rina.

Raamattu sanoo, että ’Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan 
kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät’. Meidän Luojam-
me päätti, että puolet ominaisuudestaan hän antoi naiselle ja puolet mie-
helle. Onko elämämme ehkä tästä syystä monimutkainen? Onko olemassa 
joitain erityisen loistavaa ja selkeää suunnitelmaa, jonka avulla voisimme 
tehdä elämästämme todella kauniin?

Jokainen nainen ansaitsee, että häntä kunnioitetaan ihmisenä. Jokaiselle 
naiselle kuuluu kunnia, koska hän on elävä elämän pyhäkkö. Ei vain siksi, 
että naiset synnyttävät lapsia. Jokaisessa naisessa on jumalallinen valo, joka 
auttaa elämän kasvussa ja kehittymisessä. Naisella, vaikka hän ei olisikaan 
äiti, on luontainen kyky ja herkkyys toisten elämää kohtaan.

Me miehet myös rakastamme elämää, mutta joskus me mieluummin 
menemme rauhassa ongelle ja unohdamme, että maailmassa on muitakin 
ihmisiä olemassa (anteeksi, todennäköisesti liioittelen…)

Naista voi satuttaa eniten se, kun häntä käsketään toimimaan vastoin 
elämää, kun häneltä riistetään aika ja mahdollisuudet pitää huolta lapsis-
taan ja läheisistään. 

Naisen kunnioittaminen tarkoittaa myös, että 
hänessä suojellaan tätä jumalallista valoa, koska il-
man sitä maailmassa on pimeää.  Ilman naista me 
miehet söisimme vain itse pyydystämiämme kaloja.

Neitsyt Maria, naiseuden malli, rukoile puoles-
tamme. 

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Toukokuu
• Että kaikissa maailman maissa naisia kunnioitettaisiin ja 

arvostettaisiin ja että heidän korvaamattomalle panokselleen 
yhteiskunnassa annettaisiin arvoa.

• Että perheet, yhteisöt ja ryhmät rukoilisivat ruusukkoa 
evankelioimisen ja rauhan puolesta.

Maj
• Att kvinnor hedras och respekteras i alla länder och att deras 

oersättliga bidrag till samhället uppskattas till fullo.
• Att familjer, samfund och grupper ber rosenkransbönen för 

evangelisation och fred.

Kesäkuu
• Että vanhukset, syrjäytyneet ja yksinäiset ihmiset voisivat myös 

suurissa kaupungeissa kokea solidaarisuutta ja ystävyyttä.
• Että seminaristit ja noviisit saisivat koulutuksensa aikana ohjausta 

sellaisilta ihmisiltä, jotka elävät evankeliumin ilossa ja jotka viisaasti 
valmistavat heitä tehtäväänsä. 

Juni
• Att äldre, marginaliserade och ensamma människor möter solidaritet 

och vänskap, även i våra storstäder.
• Att seminarister och noviser under sin utbildning möter mentorer 

som lever i evangeliets glädje och som med vishet förbereder dem för 
deras uppdrag.

Rukouksen apostolaatti
Toukokuun 2016 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenteri

14.5.  Pastoraalineuvoston kokous Helsingissä

 Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Henrikin   
 seurakunnassa 

15.5.  Vahvistuksen sakramentti englanninkielisille   
 nuorille katedraalissa

16.-18.5.  Luterilais-katolinen teologinen dialogikokous  

21.5.  Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Marian seurakunnassa

20.-22.5.  Kardinaali Peter Turksonin vierailu Helsingissä

23.-28.5.  Ekumeeninen pyhiinvaellus Italiaan

29.5.  Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlapyhän messu ja  
 kulkue  katedraalissa

30.5.  Suomen Caritas ry:n hallituksen kokous

1.6.  Piispanneuvosto

3.6.  Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhän messu   
 Pyhän Marian kirkossa

4.-7.6.  Autuaan Elisabeth Hesselbladin pyhäksi julistaminen  
 Roomassa

12.6.  Kiitosmessu Elisabeth Hesselbladin kanonisaatiosta   
 Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa

 

Ajatus

”Elämämme illassa meidät 

tuomitaan rakkautemme mukaan.”

Pyhä Ristin Johannes
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Kuva SIR

Paavi Franciscus vieraili lauan-
taina 16. huhtikuuta Lesboksen 
saarella. Hän tapasi Konstanti-

nopolin ekumeenisen patriarkan Barto-
lomeoksen sekä Ateenan ja koko Krei-
kan arkkipiispan Hieronymoksen, ja he 
vierailivat yhdessä Morian pakolaislei-
rissä. Vierailun tarkoitus oli kiinnittää 
maailman huomio humanitaariseen 
kriisiin, tavata pakolaisleirin asukkaita 
ja kuunnella heidän kokemuksiaan. 

 Paavi, patriarkka ja arkkipiispa alle-
kirjoittivat yhteisen julkilausuman pa-
kolaisten puolesta. 

Paavi Franciscus toi leiristä muka-
naan kolme pakolaisperhettä, yhteen-
sä 12 henkeä, kaikki muslimeja. Vatikaa-
nin valtiosihteeristö oli sopinut Italian 
ja Kreikan viranomaisten kanssa hei-
dän tuomisestaan Italiaan. Vatikaani 
vastaa heidän ylläpitokustannuksistaan 
Sant’Egidio-yhteisön vastatessa käytän-
nön avustusjärjestelyistä.

KATT/VIS/CNS

Paavi Franciscuksen, 
ekumeenisen patriarkan 
Bartolomeoksen sekä Ateenan 
ja koko Kreikan arkkipiispan 
Hieronymos II:n yhteinen 
julkilausuma 16.4.2016:

M
e, paavi Franciscus, 
patriarkka Bartolome-
os ja Ateenan ja koko 
Kreikan arkkipiispa 

Hieronymos, olemme tavanneet Les-
boksen saarella ilmaistaksemme huo-
lemme lukemattomien pakolaisten, 
maahanmuuttajien ja turvapaikanha-
kijoiden kohtalosta, niiden, jotka ovat 
tulleet Eurooppaan paetakseen kon-
flikteja ja monissa tapauksissa myös 
päivittäisessä elämässään kohtaami-
aan hengenvaarallisia uhkia. Maailma 
ei voi jättää huomiotta väkivallan ja 
aseellisten yhteenottojen synnyttämää 
valtavaa humanitääristä kriisiä, us-
konnollisten tai etnisten vähemmistö-
jen kohtaamaa vainoa ja pakkosiirtoja, 
perheiden pakottamista pois kotoaan 
ja heidän ihmisarvonsa ja perustavien 
ihmisoikeuksiensa ja vapautensa louk-
kauksia.

Tämä pakotettu siirtolaisuus kosket-
taa miljoonia ihmisiä. Perusteiltaan ky-
se on ihmisyyden kriisistä, joka vaatii 
meiltä solidaarisuutta, myötätuntoa, 
anteliaisuutta ja myös välitöntä käy-
tännöllistä jakamista resurssien muo-
dossa. Vetoamme täältä Lesbokselta 
koko kansainväliseen yhteisöön jotta 
käsillä olevaan valtavaan humanitää-
riseen kriisiin ja sen taustalla oleviin 

syihin voitaisiin reagoida rohkeasti 
yhteisvoimin ja vastata siihen diplo-
maattisin, poliittisin ja hyväntekeväi-
syyden keinoin niin Lähi-Idässä kuin 
Euroopassakin.

Kirkkojemme johtajina olemme yh-
tä tahtoessamme rauhaa ja olemme 
valmiita ajamaan konfliktien ratkai-
sua vuoropuhelun ja sovituksen kaut-
ta. Vaikka tunnemme tähän asti aikaan 
saadut ponnistukset pakolaisten aut-
tamiseksi, vetoamme poliittisiin johta-
jiin jotta he käyttäisivät kaikkia keinoja 
turvatakseen yksilöiden ja yhteisöjen, 
myös kristittyjen, pysymisen kotiseu-
duillaan ja mahdollisuudet elää pe-
rusoikeuksiensa mukaista turvallis-
ta ja rauhallista elämää. Tarvitsemme 
nyt laajempaa kansainvälistä yksimie-
lisyyttä ja tukiohjelmaa, jotta alueil-
la voitaisiin pitää yllä lakia, puolustaa 
sietämättömässä tilanteessa perustavia 
ihmisoikeuksia, turvata vähemmistö-
jen oikeudet, taistella ihmiskauppaa ja 
salakuljetusta vastaan, sulkea Egean-
meren ja koko Välimeren kaltaiset vaa-
ralliset pakolaisreitit ja kehittää tur-

vallinen uudelleenrakennusohjelma. 
Tällä tavoin voisimme auttaa suoraan 
konfliktin varjostamia maita auttamal-
la monia kärsiviä siskojamme ja velji-
ämme. Erityisesti haluamme ilmaista 
solidaarisuutemme Kreikan kansalai-
sia kohtaan, sillä he ovat omasta vai-
keasta taloustilanteestaan huolimatta 
osoittaneet jalomielisyyttä kriisin eri 
vaiheissa.

Anomme yhdessä, että sota ja vä-
kivalta lakkaisivat Lähi-idässä; veto-
amme oikeudenmukaisen ja kestävän 
rauhan puolesta sekä toivomme nii-
den, jotka ovat joutuneet lähtemään 
kodeistaan, voivan palata kunnialli-
sesti koteihinsa. Pyydämme uskonnol-
lisia yhteisöjä lisäämään ponnistuksia 
pakolaisten vastaanottamiseksi, aut-
tamiseksi ja suojelemiseksi uskonto-
kuntaan katsomatta. Toivomme myös 
yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja us-
konnollisten yhteisöjen välille. Keho-
tamme kaikkia valtioita pidentämään 
tilapäisten turvapaikkojen ylläpitoa 
niin kauan kuin tarve vaatii ja myön-
tämään pakolaisen asema niille jot-

ka sitä tarvitsevat sekä helpottamaan 
tilannetta työskentelemällä kaikki-
en hyväntahtoisten naisten ja miesten 
kanssa käynnissä olevien kriisien rat-
kaisemiseksi.

Euroopalla on edessään suurin inhi-
millinen kriisi sitten toisen maailman-
sodan lopun. Tämän vakavan haasteen 
kohtaamiseksi vetoamme kaikkiin 
Kristuksen seuraajiin kehottamalla 
heitä pitämään mielessä Herramme 
sanat, sanat, joiden mukaan meidät it-
semmekin yhtenä päivänä tuomitaan: 
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minul-
le ruokaa. Minun oli jano, ja te annoit-
te minulle juotavaa. Minä olin koditon, 
ja te otitte minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin 
sairas, ja te kävitte minua katsomassa. 
Minä olin vankilassa, ja te tulitte mi-
nun luokseni. Totisesti: kaiken, minkä 
te olette tehneet yhdelle näistä vähäi-
simmistä veljistäni, sen te olette teh-
neet minulle.” (Matt. 25:35-36, 40)

Omasta puolestamme, pysyen us-
kollisena Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen tahdolle, vakuutamme koko 
sydämestämme että olemme päättä-
väisesti edistämässä pyrkimyksiämme 
kaikkien kristittyjen ykseyden puoles-
ta. Toistamme vakaumuksemme, että 
”[kristittyjen väliseen] sovintoon kuu-
luu yhteiskunnallisen oikeudenmu-
kaisuuden edistäminen kaikkien kan-
sojen sisällä ja niiden välillä. […] Me 
toimimme yhdessä omalta osaltamme 
sen hyväksi, että siirtolaiset, pakolaiset 
ja turvapaikan etsijät saavat Euroopas-
sa inhimillisen vastaanoton” (Charta 
oecumenica, 2001). Pakolaisten, tur-
vanpaikanhakijoiden ja maahanmuut-
tajien sekä monien yhteiskunnassam-
me marginalisoituneiden perustavien 
ihmisoikeuksien puolustamisella täh-
täämme siihen, että kirkkojen työ ko-
ko maailman palvelemiseksi täyttyisi.

Tapaamisemme tarkoitus on tuoda 
rohkeutta ja toivoa niille jotka ovat jou-
tuneet pakolaisiksi ja myös niille jotka 
toivottavat heidät tervetulleiksi ja aut-
tavat heitä. Vaadimme kansainvälisel-
tä yhteisöltä, että se asettaisi prioritee-
tikseen ihmiselämän suojelemisen ja 
edistäisi avoimuuteen tähtääviä po-
liittisia toimenpiteitä jotka käsittävät 
kaikki uskonnolliset yhteisöt. Jokainen 
ihminen, jota nykyinen kammottava 
tilanne koskettaa, myös jokainen kris-
titty veljemme ja sisaremme, tarvitsee 
nyt jatkuvaa rukoustamme.

(Suomennos: www.ort.fi/Ari Koponen)

Julkilausuma pakolaisten puolesta
Paavi Franciscuksen, patriarkka Bartolomeoksen ja arkkipiispa Hieronymos II:n 
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8. huhtikuuta 2016 julkistet-
tiin paavi Franciscuksen odo-
tettu synodinjälkeinen apos-
tolinen kehotuskirje Amoris 
laetitia (Rakkauden ilo), joka 
ilmestyy suomeksi kesällä.

Pitkähkö asiakirja – siinä on 
yhdeksän lukua ja 325 kohtaa 
– liittyy perhettä käsitelleiden 
piispainsynodien 2014 ja 2015 

työhön. Paavi viittaa laajasti näiden sy-
nodien päätösasiakirjoihin, usein myös 
esim. Johannes Paavali II:n katekeesei-
hin ja Franciscuksen omiin katekeeseihin 
avioliitosta.

Koska teksti on laaja ja käsittelee mo-
nenlaisia aiheita, paavi ei suosittele sen 
pikaista läpilukemista vaan kehottaa jo-
ko syventymään siihen kärsivällisesti 
luku luvulta tai keskittymään niihin lu-
kuihin, joista kussakin konkreettisessa ti-
lanteessa on hyötyä.

Kehotuskirjeen ensimmäinen luku 
käsittelee Raamatun sanomaa avioliitosta 
ja perheestä erityisesti psalmien 128, 127 
ja 131 kautta: miehen ja naisen luomista 
Jumalan kuvaksi, lasten onnea, iloja ja 
suruja ja myös perhetragedioita. Jumalan 
sana on ”matkakumppani myös vaikeuk-
sissa oleville ja kärsiville perheille” (22).

Toinen luku käsittelee perheiden to-
dellisuutta ja haasteita, koska ”perheen 
hyvinvointi on ratkaisevaa maailman 
ja kirkon tulevaisuudelle” (31). Haas-
teista pohditaan mm. individualismia, 
sitä, että toisaalta arvostetaan pysyviä 
perhesuhteita, mutta suhteissa vallitsee 
kertakäyttökulttuuri, nopea siirtyminen 
suhteesta toiseen. Häitä siirretään tuon-
nemmaksi monista syistä, aviokriisit 
kohdataan vailla kärsivällisyyttä. Yhteis-
kunnalliset ja työelämän ongelmat, siir-
tolaisuus ja pakolaisuus, kasvatusvaike-
udet, avioliiton merkityksen katoaminen 
yhteiskunnassa, gender-ideologia tuovat 
omat haasteensa. ”Meidän on ponnistel-
tava vastuullisemmin ja alttiimmin esit-
tääksemme syyt ja perusteet avioliiton ja 
perheen puolesta, niin että ihmiset ovat 
alttiimpia vastaamaan Jumalan heille 
tarjoamaan armoon” (35).

Kolmas luku esittää lyhyenä tiivistel-
mänä sen, mitä kirkko opettaa aviolii-
tosta ja perheestä. Luvussa 4 käsitellään 
rakkautta; se sisältää mm. kauniin yksi-
tyiskohtaisen analyysin 1. Korinttilais-
kirjeen 13. luvun tutusta rakkaushym-
nistä (1. Kor. 13:4-7) ja muutenkin pohtii 
monin tavoin todellisen rakkauden ole-
musta ja siihen kuuluvia hyveitä, yh-
teiselämän vaatimaa kärsivällisyyttä ja 
kykyä anteeksiantoon. ”Emme voi roh-
kaista uskollisuuden ja vastavuoroisen 
antaumuksen tielle innoittamatta avio- ja 
perherakkauden kasvua, lujittumista ja 
syvenemistä” (89).

Amoris laetitia - Rakkauden ilo 
Paavin uusi kehotuskirje rakkaudesta perheessä

Viides luku käsittelee rakkauden he-
delmällisyyttä: uuden elämän vastaanot-
tamista, isän ja äidin välttämättömyyttä 
lapselle sekä hedelmällisyyttä ja perhe-
elämää myös laajemmassa merkitykses-
sä.  ”Jokainen lapsi on ikuisesti Jumalan 
sydämessä, ja hänen sikiämishetkellään 
toteutuu Luojan ikuinen unelma. Aja-
telkaamme, kuinka arvokas alkio on si-
kiämishetkestään alkaen! Häntä on kat-
sottava Isän rakkauden katseella, joka 
näkee näennäisen tuolle puolen” (168).
”Jos lapsi tulee maailmaan ei-toivotuissa 
olosuhteissa, vanhempien tai muiden 
perheenjäsenten on tehtävä kaikki mah-
dollinen hyväksyäkseen hänet Jumalan 
lahjana ja omaksuakseen vastuun ottaa 
hänet vastaan avoimesti ja rakkaudella. 
Kun on kyse maailmaan tulevista lap-
sista, mikään aikuisten uhri ei ole liian 
kallis tai liian suuri, jotta vältetään, että 
lapsi ajattelisi olevansa erehdys, arvoton 
ja hylätty elämän haavojen ja ihmisten 
ylpeyden armoille” (166).

Kuudes luku käsittelee pastoraalityön 
haasteita: perheen evankeliumin julista-
mista nykyaikana, avioliittoon valmis-
tautumisen tärkeyttä, tukemista avioelä-
män ensimmäisinä vuosina ja vaikeuk-

mitä lähteitä lukee ja lähes suurennus-
lasin kanssa etsien – se, sanoiko paavi 
ehkä jotakin, jonka voisi tulkita sallivan 
eronneiden ja uudelleen avioituneiden 
pääsyn kommuuniolle. Koko asiakirjassa 
huomio kiinnittyy yhden kohdan lau-
seeseen ja sen alaviitteeseen, joissa kom-
muuniokysymyksestä ei edes suoranai-
sesti puhuta. Kirkko tuntee sen, että mm. 
erilaisten lieventävien tekijöiden vuok-
si on mahdollista, että ”objektiivisesti 
synnin tilanteessa ei ole subjektiivisesti 
syyllinen tai ei ole sitä täysin, että ihmi-
nen voi elää Jumalan armossa, rakastaa 
ja myös kasvaa armon ja rakkauden elä-
mässä ja saada siihen kirkon apua” (305); 
alaviitteessä 351 todetaan, että ”tietyissä 
tapauksissa apua voi olla myös sakra-
menteista”.

Asiakirja ei sisällä yleisiä muutoksia 
sakramentaaliseen käytäntöön. Paavi 
toteaa, että on ”vältettävä vakava vaa-
ra antaa vääriä viestejä, kuten se, että jo-
ku pappi voi helposti antaa ’poikkeuslu-
pia’”; konkreettisissa yksityistapauksissa 
keskustelu papin kanssa on tarpeen ”oi-
kean arvion muodostamiseksi siitä, mi-
kä estää mahdollisuuden täydempään 
osallistumiseen kirkon elämään ja aske-
lista, jotka voivat edistää ja kasvattaa si-
tä” (300).

Paavi Franciscus kehottaa pastoraali-
sen laupeuden logiikkaan, mutta puhuu 
jatkuvasti kasvusta ja kypsymisestä: kir-
kon on näytettävä ihmisille ”armon ju-
malallinen pedagogia heidän elämäs-
sään ja autettava heitä saavuttamaan 
Jumalan suunnitelman täyteys” (297).

Asiakirjan päätteeksi paavi Franciscus 
esittää tämän rukouksen pyhälle per-
heelle:

Jeesus, Maria ja Joosef,
teissä mietiskelemme
todellisen rakkauden loistetta
ja käännymme luottavaisina teidän 
puoleenne.

Nasaretin pyhä perhe,
tee meidänkin perheistämme
yhteyden ja rukouksen paikkoja
ja pieniä kotikirkkoja.

Nasaretin pyhä perhe,
älköön perheissä enää koskaan olko 
väkivaltaa, sulkeutumista ja jakautumista;
tulkoon jokainen haavoitettu tai 
loukkaantunut
pian lohdutetuksi ja parannetuksi.

Nasaretin pyhä perhe,
tee meidät kaikki tietoisiksi
perheen pyhästä ja loukkaamattomasta 
luonteesta
ja sen kauneudesta Jumalan suunnitelmassa.

Jeesus, Maria ja Joosef,
kuunnelkaa meitä ja kuulkaa pyyntömme.
Aamen.

Katri Tenhunen

sissa, myös liiton hajoamisen ja avioeron 
jälkeen. Keskeistä on, mitä olisi tehtävä, 
että avioliittoon valmistaudutaan hyvin 
ja että avioliitto toteutuu hyvin ja kestää; 
kuinka tukea perheitä hyvin.

Seitsemäs luku käsittelee lasten kas-
vatusta, mm. läsnäolon tärkeyttä, lasten 
eettistä kasvatusta, myönteistä seksuaa-
likasvatusta ja uskon välittämistä.

Kahdeksas luku käsittelee ”heikkou-
den tukemista, arvioimista ja integroi-
mista”, ns. ”epäsäännöllisiä” tilanteita. 
”Puhun kutsusta laupeuteen ja pasto-
raalisesta harkinnasta niiden tilanteiden 
suhteen, jotka eivät täysin vastaa sitä, 
mihin Herra meitä kehottaa” (6). Epä-
säännöllisten” tilanteiden osalta paimen-
ten on huolellisesti arvioitava kyseessä 
olevien ihmisten konkreettinen tilanne, 
on muistettava lieventävien olosuhtei-
den pastoraalinen harkinta ja harjoitet-
tava pastoraalisen laupeuden logiikkaa. 
Yhdeksäs luku käsittelee avio- ja perhes-
piritualiteettia: perheyhteyttä, yhteistä 
rukousta, vieraanvaraisuutta.

Eniten kohua Amoris laetitia -asia-
kirjassa on herättänyt – riippuen siitä, 

Kuva SIR
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Kahden diakonin 
suuri juhla

K
atolinen kirkko Suomessa 
sai lauantaina 16.4.2016 
kaksi uutta väliaikaista 
diakonia, kun Helsingin 
piispa Teemu Sippo SCJ 

antoi diakoninvihkimyksen Afrikasta 
lähtöisin oleville pappiskandidaateille 
Jean-Claude Kabezalle (vas., s. 1974) ja 
Leonard Wobilla Shweille (oik., s. 1978). 

Pyhän Henrikin katedraalissa vietet-
ty messu oli juhlallinen, kaunis ja ilon 
ja toivon sanoman täyttämä. Kirkko 
oli täynnä afrikkalaisia, suomalaisia ja 
muista maista tulleita katolilaisia sekä 
uusien diakonien ystäviä. 

Vihkimysten     kevät

O
pus Dein prelaatti, piispa 
Javier Echevarría vihki Roo-
massa huhtikuun 23. päivä-
nä papiksi 27 Pyhän Ristin ja 
Opus Dein prelatuurin jäsen-

tä. Heidän joukossaan oli myös suomalainen 
Oskari Juurikkala. Vuonna 1981 syntynees-
tä isä Oskarista tuli näin kahdeksas synty-
peräinen suomalainen pappi uuden ajan 
katolisuuden historiassa Suomessa. Hänen 
edeltäjiään ovat olleet jo edesmenneet Wilf-
rid von Christierson, mons. Adolf Carling ja 
dominikaani-isä Martti Voutilainen sekä yhä 
tänäänkin kirkkoa palvelevat piispa Teemu 
Sippo SCJ, mons. Tuomo T. Vimpari, isä An-
ders Hamberg ja isä Gabriel Salmela OP.

Pyhän Eugeniuksen basilikaan Roomaan 
vihkimystä oli tullut Suomesta asti seuraa-
maan kymmeniä isä Oskarin sukulaisia, ys-
täviä ja tuttavia. “Oli hyvin liikuttavaa, että 
vihkimykseen oli tullut Suomesta yli 60 ih-
mistä, yli puolet heistä ei-katolilaisia”, isä 

Konselebranttien joukossa oli useam-
pia Prado-pappien yhteisön jäseniä, jot-
ka ovat vastanneet diakoni Jean-Clauden 
opetuksesta ja hengellisestä ohjaukses-
ta Ranskassa. Yhteisöön kuuluu hiippa-
kuntapappeja, joiden karismaan kuuluu 
erityisellä tavalla köyhistä ja epäuskoi-
sista huolehtiminen. Suomessa pitkään 
toiminut, nyt jo edesmennyt isä Guy 
Barbier kuului myös samaan yhteisöön. 
Messussa konselebroi myös Stella Ma-
riksen passionisti-isä Gianni Sgreva CP, 
jonka patristiikkaluennot aikoinaan oli-
vat innostaneet diakoni Leonardia jatka-
maan teologian opintoja ja rohkaisseet 
hänen kutsumustaan pappeuteen.

Gregoriaanisten osien lisäksi messussa 
kuultiin myös tilanteeseen sopivia hie-
noja ja rytmikkäitä afrikkalaismelodioita 
kiitoksen ja ylistyksen merkiksi. Messun 
lopussa diakonit kiittivät kaikkia läsnä-
olevia ja samoin kuin niitä, jotka eivät 

voineet olla paikalla, saamastaan avusta ja tu-
esta. He myös pyysivät kaikkia jatkossakin 
rukoilemaan heidän puolestaan.

Kauniissa kevätsäässä uudet diakonit sai-
vat messun jälkeen kirkon pihalla valtavasti 
onnentoivotuksia. Juhla jatkui kirkkokahveil-
la seurakuntasalissa. Myöhemmin päivällä 
diakonit vieraineen osallistuivat Pyhän Ma-
rian seurakunnassa juhlalounaalle, jonka lo-
pussa, ennen kakun leikkaamista, diakoneja 
he saivat kuulla vielä muutaman onnittelu-
puheen.

Piispa on antanut uusille diakoneille en-
simmäiset nimitykset: Leonard Wobilla Shwei 
toimii diakonina Pyhän Olavin seurakunnas-
sa 16.4.2016 alkaen toistaiseksi ja Jean-Claude 
Kabeza Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-
nassa 1.7.2016 alkaen toistaiseksi.
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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, Ritari-
katu 3 b A 4, Helsinki. The study group is 
open to all those who are interested.

Please check the Studium Catholicum 
calendar for the following English 
Catechism dates: www.studium.fi/
calendar.html
Contact person: Diana Kaley, 040-7235703, 
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the 
group: fr. Antoine Lévy, OP.

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA

Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 5.6.2016 klo 13.00
(isä Wojciech Grygiel FSSP)

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tri-
dentiinisiä messuja vietetään Pyhän 
Henrikin katedraalissa normaalisti 
aina kuukauden ensimmäisenä sun-
nuntaina klo 13.00. 

A Tridentine Mass is celebrated again on 
June 5th in Saint Henry’s Cathedral at 
13.00. These Masses are celebrated in the 
Cathedral normally every first Sunday of 
a month at 13.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

Vihkimysten     kevät

Oskari sanoi. Vieraiden reaktiot olivat 
hänen mukaansa positiivisia ja he olivat 
ilmeisen vaikuttuneita latinaksi vietetyn 
vihkimysmessun kauneudesta ja pyhyy-
destä ja taitavan kuoron gregoriaanises-
ta laulusta. Yksi vieraista totesikin: “Nyt 
vasta ymmärrän, mistä katolisessa pap-
peudessa on kyse. Se on jotakin paljon 

nasi itse lähtien liikkelle omista koke-
muksistaan ja linkittäen ne päivän luku-
kappaleisiin sekä antaen “syvällisiä mutta 
samalla hyvin käytännönläheisiä ope-
tuksia rakkaudesta ja anteeksiannosta”.

Vieraiden tapaamisessa Opus Dein 
prelaatin kanssa isä Oskarin äiti, Kai-
ja Juurikkala, puhui kauniisti poikan-
sa pappiskutsumuksesta ja kertoi, kuin-
ka oli saanut kuulla siitä – enteellisesti 
– juuri Pyhäveden jäällä. Jäljellä ei niin-
kään ollut enää kysymyksiä, vaan koko-
naisvaltainen kiitollisuus. Prelaatti vas-
tasi hänelle luvaten rukoilla “sinun ja 
perheesi puolesta, jotta Jumala antaisi 
teille uskon täyteyden”. Prelaatti sanoi 
myös olevansa varma siitä, että “Juma-
la on lähellä sinua ja perhettäsi, nyt vielä 
aiempaa syvemmin poikasi pappisvihki-
myksen jälkeen”. 

Vastauksessaan piispa Echevarria tote-
si vielä, että on todellakin “mysteeri, et-
tä Opus Deissä – ja koko katolisessa kir-
kossa – meillä on ilo: … tieto siitä, että 
Herra itse on tullut lähelle meitä, jotta 
me rakastaisimme häntä ja hänen kaut-
taa kaikkia muita”. “Meidän tulee kysyä 
Jumalalta: mitä haluat minulta? Halu-
amme toimia hänen tahtonsa mukaises-
ti! Hän on kaiken yläpuolella ja täydel-
linen ja hän haluaa aina parasta meille 
kaikille.”

Vihkimyksen jälkeen isä Oskari jatkaa 
vielä opintojaan Roomassa dogmatiikan 
väitöskirjaansa varten. Väitöskirjan ai-
heena on suomalaiseen mentaliteettiin 
hyvin sopiva teema: luonto Jumalan kir-
jana kirkkoisien ajattelussa. Mikäli kaik-
ki menee suunnitelmien mukaan, palaa 
isä Oskari Suomeen jo kevättalvella 2017 
ja liittyy sitten hiippakuntamme nuoreen 
papistoon. Deo gratias!

Marko Tervaportti

Video isä Oskari Juurikkalan kutsumuk-
sesta, lyhytvideo hänen pappisvihki-
myksestään ja muuta tietoa Opus Deistä 
on löydettävissä osoitteessa opusdei.fi.

Isä Oskari Juurikkala, kahdeksas 
suomalainen pappi uudella ajalla

enemmän kuin mitä sanoin voi kuvata!”
Vihkimystä seuraavana päivänä isä 

Oskari vietti ensimmäisen messunsa 
Opus Dein prelaatinkirkossa Santa Ma-
ria della Pacessa (Rauhan Neitsyt Maria), 
joka sijaitsee Viale Bruno Buozzin varrel-
la jonkin matkaa Rooman keskustasta 
pohjoiseen. Messussa tuore pappi saar-

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

JÁNOS GYÜLVÉSZI
(Unkari/Lohtaja)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

2. kesäkuuta 2016 klo 18.00.

Kuva Ralf Nyman
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Pyhän Birgitan lisäksi saadaan 
pian toinenkin pohjoismainen 
naispuolinen pyhä, äiti Maria 
Elisabeth Hesselblad. Nämä 
kaksi tuntuvat läheisiltä 
myös sen takia, että he ovat 
syntyisin täältä pohjoisesta 
Euroopasta. 

Useimmat Pohjolan asukkaat 
vaeltavat mielellään luon-
nossa, nauttivat luonnon 
rauhasta metsässä, merellä 

tai järvellä. Maria Elisabeth kirjoitti Ju-
malan läsnäolosta luonnossa: ”Lapsuu-
desta asti minulla on ollut rakkaus luon-
toon, mutta nyt minun sieluni on oppi-
nut tuntemaan Luojansa vielä syvemmin 
ristin juurella. Näin sinut kotimaani 
metsissä ja kuulin sinun äänesi männyn 
ja kuusen huminassa. Kaunis kuusimet-
sä on Jumalan oma katedraali, täynnä 
musiikkia ja taivaallista laulua jokaiselle, 
joka haluaa kuunnella.” 

Pyhä Birgitta 1300-luvulla

Uplannissa syntynyt pyhä Birgitta oli 
1300-luvulla elänyt aatelisnainen, kah-
deksan lapsen äiti, profeetta, pyhiinva-
eltaja, sairaiden ja köyhien auttaja, poliit-
tinen vaikuttaja ja ja kirkon uudistuksia 
vaatinut birgittalaisjärjestön perustaja. 
Birgitta asui elämänsä viimeiset 20 vuot-
ta Roomassa. Pyhän Birgitan pyhimmän 
Vapahtajan sääntökunta, Ordo Sanc-
tissimi Salvatoris (O.S.Ss) perustettiin 
Jeesuksen äidin kunniaksi ja Kristuksen 
haavojen muistamiseksi. Jokaisen bir-
gittalaissisarella on lisänimenä Maria ja 
Jeesuksen äidin kärsimysten symbolina 
viisi punaista täplää hunnun päällä ole-
vassa kruunussa. Ensimmäinen birgitta-
laisluostari perustettiin Vadstenaan, Bir-
gitan maatilalle Vättern-järven rannalle 
vuonna 1384. Birgitta kuoli Piazza Farne-
sen talossaan Roomassa ennen luostarin 
avaamista eikä hän ehtinyt olla lainkaan 
birgittalaissisarena. Hänen tyttärensä 
Katariina oli Vadstenan ensimmäinen 
abbedissa. Keskiajalla birgittalaisluos-
tareita oli 32, esimerkiksi Vallis Gratiae 
Naantalissa, Syon Abbey Englannissa ja 
Pirita Klooster Tallinnassa.

Maria Elisabeth Hesselblad 
1900-luvulla 

Maria Hesselblad syntyi Länsi-Götan-
maalla yli 500 vuotta Birgitan jälkeen 
aivan erilaisiin oloihin kuin Birgitta ai-
koinaan. Hän oli köyhän kyläkauppiaan 
tytär. Maria tunsi lapsesta asti uskonnol-
lista kaipuuta ja murehti koulutyttönä 
koulutoveriensa kuulumista eri kristilli-

siin yhteisöihin. Hän toivoi, että kaikki 
kuuluisivat Johanneksen evankeliumin 
mukaan samaan lammastarhaan ja olisi-
vat saman paimenen laumaa. Lapsuus-
kotinsa taloutta auttaakseen Maria lähti 
18-vuotiaana työhön New Yorkiin.

Lähtö Ruotsista maailmalle johti Ma-
ria Hesselbladin sairaanhoitajan ammat-
tiin, ja hoitaessaan potilaita Rooseveltin 
sairaalassa hän tutustui heidän kauttaan 
katolilaisuuteen.  

Hän kävi useita kertoja Roomassa ja 
muutti lopulta sinne karmeliittanovii-
siksi. Pian hän ryhtyi työhön saadakseen 
pyhän Birgitan Piazza Farnesella sijaitse-
van  talon birgittalaisluostariksi. Hän ei 
koskaan ajatellut perustaa uutta sääntö-
kuntaa, vaan näki kutsumuksekseen jat-
kaa työtä siitä, mihin pyhä Birgitta oli 
jäänyt. Hän halusi uudistaa Pyhän Bir-
gitan pyhimmän vapahtajan sääntökun-
nan eläväksi oksaksi vanhaan runkoon. 
Paavi Pius X:n tuella sääntökunnan el-
vyttäminen saatiin alkuun. Kun hän 
36-vuotiaana antoi lupauksen pyhän Bir-
gitan tyttärenä, hänestä tuli birgittalais-
sisar Maria Elisabeth ja 50-vuotiaana 
sääntökunnan abbedissa. Äiti Elisabet-
hin mukaan kutsumus luostarielämään 
on kutsu seurata Vapahtajaa nöyryyden 

ja uhrautumisen tiellä. Sääntökunnalla 
oli monia kovia kokemuksia, ja vaikeuk-
sien keskellä äiti Elisabeth toisteli sisar-
kunnalleen yhä uudelleen: ”Jeesus ei jätä 
meitä yksin kantamaan ristiä”.

nan elvyttämistä. Amor meus crucifixus 
est, rakkauteni on ristiinnaulittu, sisäl-
tää birgittalaisen karisman salaisuuden. 
Sisaret työskentelevät luostarin ja sen 
vieraskodin tehtävissä, mutta äiti Elisa-
bethille oli tärkeää säilyttää birgittalais-
sääntökunnan kontemplatiivinen luon-
ne. Äiti Elisabeth tunnettiin elinaikanaan 
henkilönä, jossa armeliaisuus ja huo-
maavaisuus yhdistyivät huolehtivaksi 
rakkaudeksi. Hänen sanottiin käyttäy-
tyneen kuin varjo kanssasisariaan koh-
taan eikä hän koskaan asettunut heidän 
yläpuolelleen. Birgittalaisluostarissa si-
sarten elämässä yhdistyvät kontempla-
tiivinen mietiskely ja aktiivinen toiminta. 
”Kuuntele, tytär, Jumala puhuu hiljai-
suudessa”, opasti äiti Elisabeth sisaria.  
Vieraanvaraisuuden ja huolenpidon vä-
lityksellä sisaret todistavat Jumalan rak-
kaudesta jokaista ihmistä kohtaan sekä 
kaipuuta yhteyteen.

Keskiajan luostareista oli 1900-luvun 
alussa jäljellä vain yhdeksän. Vadste-
nakin oli lakkautettu vuosisatoja sitten, 
mutta sen toiminta käynnistettiin uu-
delleen vuonna 1935. Äiti Elisabeth sy-
tytti birgittalaisuuden valon ja uuden 
haaran luostareita on 53 eri puolilla maa-
ilmaa. Rooman Piazza Farnesella sijaitse-

Autuas 
Maria Elisabeth Hesselblad 
julistetaan pyhäksi kesäkuussa

Elisabeth Hesselblad 
nuorena Amerikassa

Maria Elisabethilla oli pitkiä sairaalahoi-
toja vaatinut krooninen sairaus, mutta 
hän vei sinnikkäästi Jumalan armon 
avulla eteenpäin birgittalaissääntökun-
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van pääluostarin lisäksi birgittalaisluos-
tareita on Assisissa, Napolissa, Turussa, 
Tukholmassa, Tallinnassa, Tanskan Ma-
ribossa, Norjan Trondheimissa, Sveitsin 
Luganossa, Puolan Czestochowassa, In-
tian Marikunnussa, Filippiinien Monte-
vistassa, Meksikon Jalissa, Kuuban Ha-
vannassa, Jerusalemissa, Betlehemissä … 
Sisaria on lähes 500 ja lisäksi joidenkin 
luostareiden yhteydessä toimii maallik-
koryhmänä birgittalaisoblaatteja. Pyhän 
Birgitan perintö yhdistää niin vanhoja 
birgittalaisluostareita kuin äiti Elisabet-
hin uuden haaran luostareitakin. Kai-
kissa luostareissa sisaret ovat laulaneet 
pyhän Birgitan toiveen mukaisesti kes-
kiajalta lähtien Ave Maris Stella -hymnin 
iltapäivän rukoushetkessään, vesperissä.

Elisabeth Hesselblad ja 
ekumenian tie 

Äiti Elisabeth otettiin katoliseen kirk-
koon 32-vuotiaana. Sieltä hän löysi hen-
gellisen kotinsa. Hän oli vakuuttunut 
siitä, että kaikki kristityt tulisi yhdistää 
samaan lammastarhaan. Piispa Anders 
Arborelius OCD toteaa kirjassa ”Kallad 

Äiti Elisabeth Hesselbladin 
matka kohti kanonisointia
 

Vuonna 2000 birgittalaissisarten ylisa-
bbedissa äiti Tekla Famiglietti kirjoitti 
alkusanoissaan kirjassa ”Kallad till he-
lighet”: ”Tänään paavi Johannes Paavali 
II on merkinnyt Maria Elisabeth Hessel-
bladin autuaiden luetteloon. Se merkit-
see, että hänen sielunsa loistaa ylhäällä 
taivaassa suureksi kunniaksi Skandina-
vialle, häntä rakastaneelle Roomalle ja 
koko Euroopalle ja sen kirkolle maan 
ääriin asti. 

Pyhiksi korotetut ovat parhaita matka-
kumppaneita elämässä. He ovat parhaita 
opettajia, sillä heillä on tiedon lisäksi hie-
novaraista uskonnollista vaistoa. Heil-
lä on erityinen kyky Jumalan läsnäolon 
tuntemiseen ja elämän tarkoituksen ym-
märtämiseen.  Uskomme, että maallisen 
elämänsä jälkeen Maria Elisabeth istuu 
Jumalan valtaistuimen edessä esirukoili-
jana kirkolle.    Pyhillä on sydän, jonka 
kautta heidän elämäänsä virtaa rakkaus, 
jossa he elävät; he ovat luovuttaneet Ju-
malalle koko olemassaolonsa. 

Pyhät ovat ihmiskunnan suuria hy-

till helighet”: ”Vaikkakaan Elisabeth ei 
tuntenut ekumeniaa sanan nykyisessä 
merkityksessä, hänet voidaan nähdä nii-
den sydämellisten suhteiden edelläkävi-
jänä, jotka nyt vallitsevat eri kirkkojen ja 
eri uskontojenkin välillä.” 

Kun Rooma 1940-luvulla miehitettiin, 
äiti Elisabeth antoi majapaikan vainotuil-
le juutalaisille ja muille paossa oleville. 
Eräs piilotetuista juutalaisista on toden-
nut, että äiti Elisabeth osoitti kunnioi-
tusta ja rakkautta toista uskoa edustavia 
kohtaan ja kehotti juutalaisia jatkamaan 
omaa uskonnollista tietään. 

Äiti Elisabethin mukaan hengellinen 
ekumenia on sydämen kääntymystä, 
elämän pyhyyttä ja rukousta. Birgitta-
laisuuden uudistetussa luostarisäännös-
sä hän kutsui sisaria ottamaan ekumeni-
an asiakseen. Hän halusi, että Rooman 
Piazza Farnesen luostari olisi ekumeeni-
sen rukouksen talo yhdessä pohjoismais-
ten veljien kanssa ja että Pyhän Birgitan 
kirkko Piazza Farnesella olisi jumalan-
palveluspaikka Roomassa asuville ja sin-
ne matkustaville katolilaisille, luterilai-
sille ja muille kristityille. 

väntekijöitä, jotka opettavat tien Jumalan 
luo, hänen joka on olemassaolomme al-
ku ja elämämme päämäärä. Näiden val-
kopukuisten joukossa on myös Maria 
Elisabeth Hesselblad, toinen Birgitta, us-
kollinen evankeliumin julistaja, voimak-
kaan sisäisen elämän omaava sisar, joka 
omistautui rukoukselle.”

Maria Elisabeth Hesselbladin pyhäksi 
julistamisen viimeinen vaihe käynnistyi 
vuosi sitten, kun Kuubassa parantumat-
tomasti sairaaksi todettu lapsi oli paran-
tunut äiti Elisabethin esirukousten kaut-
ta. Koska lapsen parantuminen ei ollut 
lääketieteellisesti selitettävissä, pyhäksi 
julistamisen kongregaatio hyväksyi sen 
ihmeeksi. Viime vuoden joulukuussa 
paavi Franciscus päätti Maria Elisabeth 
Hesselbladin julistamisesta pyhäksi. Ka-
nonisaatiojuhla on Pietarinkirkon auki-
olla Roomassa sunnuntaina 5. kesäkuu-
ta 2016, jolloin on kulunut 146 vuotta äiti 
Elisabethin syntymästä.

    
Raija Markkula, birgittalaisoblaatti                                                                    

Birgittalaissisarien vieraskoteja – 
Oletko ajatellut viettää aikaasi hiljaisuudessa? 

Lomamatkalla on mahdollista majoittua luostariin. Sääntökunnat tarjoavat 
luostareissaan majoitusta edulliseen hintaan. Esimerkiksi birgittalaissisarilla on 
kymmeniä luostareiden vieraskoteja eri puolilla maailmaa. 

Casa di Santa Brigida
Piazza Farnese 96, 
00186 Roma (Italia)
email: piazzafarnese@brigidine.org

Suore de Santa Brigida 
Via delle Isole 34, 
00198 Roma (Italia)
email: viadelleisole@brigidine.org

Suore de Santa Brigida 
Via Moiano1, 06081 Assisi (Italia)
email: s.brigida.assisi@libero.it

Birgittalaissisaret
Ursininkatu 15 a, 
20100 Turku (Suomi)
email: birgitta.turku@kolumbus.fi

Püha Birgitta Klooster
Pirita, Meriväljatee 18, 
11911 Tallinn (Viro)
email: pirita@osss.ee

Birgittasystrarna i Stockholm 
Burevägen 12, 
18263 Djurshom (Ruotsi)
email: djursholm@birgittasystrarna.se

S:ta Birgittas kloster Pax Mariae
Myntbacken 2, 592 30 Vadstena (Ruotsi)
email: guesthouse@birgittaskloster.se 

Sankt Birgitta Kloster
Refshalevej 81, 4930 Maribo (Tanska)   
email: mail@sanktbirgittakloster.dk

Birgittasøstrene i Trondheim
Ingeborg Ofstads veg 1, 
7091 Tiller (Norja)
email: kiistift@online.no

Mary`s House - The Bridgettine Sisters
P.O. Box 1237 Betlehem (Palestina)
email: brigidabet@gmail.com

The Bridgettine Sisters 
Mount of Olives
Al Sowaneh,
91191 Jerusalem (Israel)
email: birgitjerusalem@014.net.il

Convent of St. Birgitta
4 Runkenhage Road Darien,
06820 Connecticut (USA)
email: convent@birgittines-us.com

Äiti Elisabeth Hesselbladin 
kanonisaatioon liittyvät 
juhlallisuudet Roomassa

Autuas Maria Elisabeth julis-
tetaan pyhäksi 5. kesäkuuta 

2016. Edellisenä päivänä, lauan-
taina 4.6. on klo 16 riemuvuoden 
katumuskulkue Pietarinkirkon 
aukion obeliskin luota pyhän 
oven kautta Pietarinkirkkoon, 
jossa on klo 17 messu kanonisaa-
tioon valmistautumiseksi kardi-
naali Angelo Comastrin johdolla. 

Itse kanonisaatiomessun viettää 
paavi Franciscus sunnuntaina 5. 

kesäkuuta 2016 Pietarinkirkon auki-
olla klo 10.30. Illalla klo 17.30 on juh-
lallinen toinen vesper San Lorenzo in 
Damaso-basilikassa kardinaali Ange-
lo Amaton johdolla. 

Maanantaiaamulla 6. kesäkuuta klo 
8 on Il Gesù-kirkossa kardinaali Piet-
ro Parolinin viettämä kiitosmessu; 
tiistaina 8.6. pyhän Birgitan kirkos-
sa klo 7.30 messun viettää kardinaali 
Fernando Filoni.



FIDES 512
Artikkeleita

Lauantaina 21. toukokuuta ko-
koonnumme jälleen Stella 
Marikseen piispamme Teemu 
Sipon kanssa kiittämään Valtia-

tartamme, laupeuden äitiä, kun tulee ku-
luneeksi vuoksi siitä, kun kansakuntam-
me Suomi, katolinen paikalliskirkkomme 
ja Stella Maris vihittiin virallisesti uudel-
leen hänen tahrattomalle sydämelleen.

Stella Maris on tänä laupeuden pyhänä 
vuotena myös Jumalan laupeuden paik-
ka, laupeuden, jonka Herra antaa niille, 
jotka tulevat pyhiinvaeltajina Marian py-
häkköön, kulkevat pyhän oven kautta, ru-
koilevat ja uudistavat vihkimyksensä Val-
tiattarellemme, laupeuden äidille.

Joka vuosi 21. toukokuuta kokoonnum-
me uudelleen Suomen kirkkona tähän 
mariaaniseen tapahtumaan. Piispa mei-
dän nimissämme ja me hänen kanssaan 
uudistamme vihkimyksemme Valtiatta-
rellemme messussa, joka vietetään klo 
10.30. Ottakaamme käteemme sen ruko-
uksen  teksti, joka lausuttiin vuosi sitten 
21. toukokuuta 2015.

Uskomme uudelleen Marialle Suomen 
kansan, joka maallisella pyhiinvaelluk-
sellaan etsii sitä, mikä tyydyttää ihmisen 
sydämen ja mikä löytyy vain Jeesuksen 

Ensimmäinen suomalainen 
nuorisofestivaali 7.-10.7.2016 
Valtiattaremme Neitsyt 
Marian, Stella Mariksen, 
laupeuden äidin ja Suomen 
äidin kunniaksi.

Huomio kaikki nuoret 
Suomessa ja muualla 
maailmassa!

Jumalanäiti Maria rakastaa sinua ja 
kutsuu sinut laupeuden vuoden 2016 mer-
keissä ensimmäiseen suomalaiseen nuori-
sofestivaaliin, jonka teemana on ”Autuaita 
ne, jotka toisia armahtavat: heidät armah-
detaan” (Matt. 5:7).

Osallistumisesi on hänelle ja meille erit-
täin arvokasta, sillä olet Kristuksen ruu-
miin elävä jäsen.

Vastaa elämälläsi hänelle, joka rakasti 
sinua ja antoi henkensä puolestasi ristillä, 
Pelastajallemme ja Vapahtajallemme Jee-
sukselle Kristukselle. ”Siinä on rakkaus – ei 
siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, 
vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja 
lähettänyt Poikansa meidän syntiemme so-
vitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on 
meitä näin rakastanut, tulee meidänkin ra-
kastaa toisiamme” (1. Joh. 4:10-11).

Tämä festivaali ilmentää tuota rakkaut-
ta, kun monikansallinen nuoriso kerääntyy 
yhteen yhdessä Jumalanäidin Marian, py-
hän Joosefin ja koko enkeleitten ja pyhien 
taivaallisen joukon kanssa hyvän paime-
nemme Jeesuksen ympärille. Eläkäämme ja 
kokekaamme kirkko intensiivisesti Juma-
lanäidin ohjauksessa tasapainoisessa ja iloi-

evankeliumista.
Marialle, Stella Marikselle, meren täh-

delle ja evankelioimisen tähdelle uskom-
me myös perheemme, jotka ovat juuri 
saaneet paavi Franciscuksen apostoli-
sessa kehotuskirjeessä Amoris Laetitia 
tervehdyttävät suuntaviivat avioliiton ja 
perheen totuuden  uudelleen löytämiseksi.

Pyydämme Mariaa siunaamaan kris-
tikansaa Suomessa, jotta se evankeliumin 

Hengessä osaisi nousta jaloilleen ja kirkon 
opettaman Jumalan Sanan totuuden va-
lossa pystyisi irrottautumaan siitä kult-
tuurisesta ja moraalisesta relativismista, 
joka valitettavasti hallitsee myös Jeesuk-
sen Kristuksen seuraajien joukossa.

Pyydämme Mariaa vielä siunaamaan 
hengessään ja ruumiissaan sairaiden kär-
simykset, herättämään kutsumuksia pap-
peuteen ja Jumalle vihittyyn elämään 

miesten ja naisten keskuudessa Suomes-
sa, ja kiitämme häntä siitä kutsumusten 
kasvualustasta pappeuteen ja Jumalalle 
vihittyyn elämään, joka on syntymässä 
Stella Mariksessa.

Pyydämme kaikille katolisille kristityil-
le lähetystyön intoa, iloa ja rohkeutta ju-
listaa evankeliumia ei vain kirkoissa vaan 
myös kodeissa, perheissä, kaduilla, työ-
paikoilla ja kouluissa.

Tänä laupeuden vuotena uudistaessam-
me vihkimyksemme Marialle pyydämme 
myös itsellemme Herran laupeutta, koska 
olemme etsineet onnea maailman saastu-
neista lähteistä, koska emme ole etsineet 
Jumalan anteeksiantoa sovituksen sakra-
mentissa ja koska emme ole antaneet toi-
nen toisillemme anteeksi ja koska olemme 
kulkeneet sen köyhän ohitse, joka kutsui 
meitä kohtaamaan Jeesuksen Kristuksen.

Valtiattaremme, Stella Maris, meren 
tähti, siunatkoon kaikkia lapsiaan!

Siispä kaikki Stella Marikseen lauantaina 
21. toukokuuta 2016 klo 10.30!

Isä Gianni Sgreva cp                                                                    

Vuosi konsekraatiosta: kiitos Marialle, laupeuden äidille

pyyteettömyyttä, ilman että käyttäisimme 
toisia hyväksi. Tässä hengessä meillä on ilo 
ilmoittaa, että ruokailut ja majoitus kapa-
siteetin puitteissa perustuvat vapaaehtoi-
siin lahjoituksiin. Teltoille on vapaata tilaa. 
Festivaali ilmentää alkuperäistä katolista 
henkeä. Jotta tämä olisi mahdollista, pyy-
dämme nöyrästi tukeanne pyhän Paava-
lin sanoin: ”Muistakaa tämä: joka niukasti 
kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti 
kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon 
sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, 
ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä ilois-
ta antajaa Jumala rakastaa” (2. Kor. 9:6-7).

Nuorisofestivaalin ohjelma löytyy 
kotisivuiltamme www.stellamaris.today. 
Huonevaraukset, talkoolaistiedustelut, 
ideat, ehdotukset ja kyselyt voi lähettää 
sähköpostilla stellamaris@katolinen.fi tai 
soittamalla matkapuhelimeen 040 135 6381.

Jumalanäiti Maria kutsuu toki myös 
niitä, jotka eivä iältään ole enää nuoria 
mutta joilla on nuori sydän. Pyydämme 
kuitenkin ottamaan huomioon, että huo-
neet ja makuusalit varataan ensisijaisesti 
nuorison käyttöön. Pyydämme myös tar-
joamaan yhteiskyytejä, jotta nekin, joilla ei 
muuten olisi mahdollisuutta osallistua fes-
tivaaliin, pääsisivät paikalle.

Vastatkaa Valtiattaremme kutsuun ja 
koskettakoon hänen rakkautensa sydä-
miänne, jotta tämä ensimmäinen nuoriso-
festivaali jäisi teille unohtumattomaksi ta-
pahtumaksi ja myös siemeneksi katoliselle 
kirkolle Suomessa kasvattamaan lukuisia 
hedelmiä Jumalan valtakuntaa varten.

Ave Maria!
Andreas, Stella Maris

sessa rukouksen ja adoraation, palvelusten 
ja musiikin, todistusten ja puheitten, kate-
keesin ja meditaation sekä hauskanpidon ja 
vapaa-ajan ilmapiirissä. Tarjotkaamme tällä 
tavalla jatkuva rukouksemme Isälle Juma-
lalle Pyhässä Hengessä ja Herramme Jee-
suksen Kristuksen kautta.

Festivaali alkaa messulla torstaina 7. 
heinäkuuta, jolloin eri ryhmät esittelevät 
itsensä ja edustavat maataan omine kansal-
lislippuineen. Pojat ja tytöt, nuoret miehet 
ja naiset, ottakaa oma lippunne mukaan 
tätä varten. Perjantai- ja lauantaiaamuna 
Stella Mariksen pappi isä Gianni pitää ka-
tekeesin, jonka aiheena on laupeus. Valitut 
osanottajat todistavat, kuinka Jeesus on tul-
lut heidän elämäänsä ja parantanut heidän 
sydämensä, ja esittelevät katoliselle nuori-
solle tärkeitä näkökohtia. Kaikki englan-
nin- ja suomenkieliset todistukset ja esityk-
set tulkataan. Paljon aikaa koko festivaalin 

ajan jää tietysti Jeesuksen palvonnalle 
myös lauluin. Katolisen elämän keskipiste 
Jeesuksessa on pyhä eukaristia, joten joka-
päiväinen messu on festivaalin keskipiste. 
Toinen kohokohta on lauantai-illan kulkue 
Neitsyt Marian ja hänen tahrattoman sydä-
mensä kunniaksi. Pyhä messu ja sitä seu-
raava jäähyväislounas sunnuntaina päättää 
tämän hengellisen tapahtuman.

Maria kutsuu teitä henkilökohtaisesti 
yksitellen osallistumaan festivaaliin jopa 
vielä aktiivisemmin. Voit esimerkiksi todis-
taa, laulaa ryhmässä tai kuorossa, esittää 
jotakin koreografiaa, auttaa tulkkaamaan 
englannista suomeen tai päinvastoin. Voit 
tarjoilla ruokaa tai auttaa infopisteessäm-
me tai jollakin muulla tavalla. Kaikki tal-
kooapu on erittäin tervetullutta ja tarpeel-
lista. Ota meihin yhteyttä jos haluat tarjota 
apuasi.

Olla kirkko tarkoittaa myös jakamista ja 

Nuorisofestivaali 7.-10.7.2016 Stelliksessä
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Hemming syntyi Bälingen 
pitäjässä Ruotsin Uplannin 
maakunnassa. Hänen lapsuu-
destaan ei tiedetä paljoakaan. 
Koulunkäyntinsä jälkeen hän 
alkoi opiskella teologiaa 
Uppsalassa. 20-vuotiaana 
hänet vihittiin diakoniksi 
ja 25-vuotiaana papiksi. 

Jatko-opintoja, lähinnä filosofisia 
aineita ja kirkko-oikeutta hän 
opiskeli Pariisissa vuosina 1318-
1328. Oppineisuutensa vuoksi 

hänestä jopa syntyi lentävä lause: ”Hem-
ming oli enemmän kuin pinnallisen kirja-
sivistyksen omaava mies.” Vuonna 1329 
Hemming siirtyi Suomeen Turun tuo-
miokapitulin kaniikiksi. Kun Turun piis-
panistuin 1338 vapautui, samana vuonna 
15. marraskuuta hänet valittiin nopeasti 
ja yksimielisesti uudeksi piispaksi. Hem-
mingin konsekraatio piispaksi tapahtui 1. 
joulukuuta 1339 Tukholman Suurkirkos-
sa.

Turun piispana hänellä oli varsin huo-
mattava asema paitsi Suomen ainoana 
piispana myös maallisen hallinnon alu-

kuninkaille ja piispoille. Niinpä piispa 
Hemming pyhän Birgitan innoittamana ja 
tehtäväksiannosta matkusti Avignoniin, 
jossa tuohon aikaan paavi asui pysyvästi. 
Hemming kehotti paavi Clemens VI:tta 
(ent. Pierre Roger, Hemmingin opettaja 
Pariisista) palaamaan takaisin Roomaan. 
Samoin Hemming kehotti Ranskan ja 
Englannin kuninkaita solmimaan rauhan 
maittensa välille. Kehotuksilla ei ollut vä-
litöntä vaikutusta, mutta ne puhuttelivat 
kuitenkin asianomaisten omiatuntoja.

Pyhä Birgitta kirjoittaa jotakin luon-
teenomaista piispa Hemmingistä sano-
essaan: ”Hemming juoksee aina, pait-
si nukkuessaan.” Birgitta oli ennustanut 
Hemmingin myös kuolevan äkillisesti. 

Näin tapahtuikin: Hemming löydettiin 
21.5.1366 kuolleena – rukousasennossa. 
Piispa  haudattiin juhlallisin menoin tuo-
miokirkkonsa kuoriin.

Pian Hemmingin kuoleman jälkeen 
syntyi kansan keskuudessa vankka tietoi-
suus hänen pyhyydestään. Hemming oli 
mahtava persoonallisuus ja kansa tiesi hä-
nen saavutuksistaan ja ahkeruudestaan. 
Matkoillaan seurakunnissa hän oli pääs-
syt läheiseen kosketukseen tavallisten 
seurakuntalaisten kanssa. Myös Hemmin-
gin hurskaus oli hyvin kansan tiedossa. 
Niinpä edesmennyttä piispa Hemmingiä 
alettiin spontaanisti kunnioittaa kuin hän 
olisi jo pyhimys. Hänen hautansa eteen 

sytytettiin säännöllisesti kynttilä, kuten 
myös pääalttarille. Vuodesta 1416 lähtien, 
kun Hemmingin kuolemasta oli kulunut 
50 vuotta, kirkon johto alkoi kiinnittää 
huomiota ihmeisiin, jotka tapahtuivat 
sen jälkeen, kun oli pyydetty Hemmingin 
esirukouksia. Ihmeistä eri seurakunnissa 
pyydettiin raportoimaan piispalle tarkasti 
ja niitä alettiin luetteloimaan: ihmeitä on 
kymmenkunta.

Vuonna 1497 paavi Aleksanteri VI 
antoi luvan kutsua Hemmingia autuaak-
si. Turun piispalle annettiin tehtäväksi 
siirrättää Hemmingin jäännökset arvok-
kaaseen paikkaan tuomiokirkossa, jotta 
hänelle voitaisiin osoittaa asianmukaista 
kunnioitusta tulevaa kanonisaatiota aja-
tellen. Samansisältöinen bulla julkaistiin 
16.3.1499. Kuitenkin sotien vuoksi vas-
ta 1514 Hemmingin reliikit sijoitettiin 
reliquariumiin, joka vieläkin on Turun 
tuomiokirkossa. Tosin reliikit ovat vuosi-
satojen kuluessa valitettavasti hävinneet 
tulipalojen ja ryöstelyn seurauksena.  17.-
18.6.1514 tapahtunut Hemmingin lois-
tava autuuttamisjuhla jäi valitettavasti 
keskiajan katolisen kirkon viimeiseksi 
suureksi juhlaksi. Pian sen jälkeen Martti 
Lutherin synnyttämä reformaatio saavutti 
Ruotsin ja sen mukana Suomen. Ruotsin 
tuolloinen kuningas Kustaa Vaasa toimi 
”cuius regio, eius religio” -periaatteella. 
Hän omaksui luterilaisen uskon, nimitti 
itsensä kirkon pääksi, nimitti piispoiksi 
luterilaisuuden omaksuneita pastoreita ja 
takavarikoi kirkon omaisuuden, mm. va-
rat, jotka oli kerätty autuaan Hemmingin 
kanonisaatiota varten. Siteet Roomaan ja 
Pyhään istuimeen katkesivat. Suomessa, 
kuten koko valtakunnassa, kaikkien oli 
omaksuttava luterilainen usko, kunnes 
myöhemmin 1580 astui voimaan laki, joka 
kielsi kokonaan katolisuuden maassa. 
Suomeen ei jäänyt katolilaisia. Näin myös 
autuaan Hemmingin kanonisaatio jäi to-
teutumatta.

Kun nyt on kulunut 500 vuotta Hem-
mingin autuaaksijulistamisesta, voimme 
toivottavasti ehkä vihdoin nähdä sen het-
ken koittaneen, jolloin kesken jäänyttä ka-
nonisaatioprosessia voitaisiin jatkaa.

Vuonna 2017 vietetään myös Suo-
men luterilaisessa kirkossa reformaati-
on 500-vuotismuistovuotta. Katolilaisille 
Suomessa ja varmasti myös luterilaisil-
le siihen yhteyteen sopisi ekumeenises-
sa hengessä myös autuaan piispan kano-
nisaatio, jotta reformaation katkaisema 
kanonisaatioprosessi. Toki tämä ei ole 
millään muotoa sidoksissa tiettyyn vuo-
silukuun.

Katolilaisina olisimme onnellisia, jos 
köyhällä kirkollamme pohjoisessa Suo-
messa – eräässä mielessä Euroopan pe-
riferiassa – olisi myös toinen pyhimys 
Pyhän Henrikin, maamme apostolin,  en-
simmäisen piispan ja marttyyrin lisäksi.

Raimo Goyarrola

Autuaan Hemmingin 
kanonisaatioprosessin postulaattori

Tiedot mahdollisista autuaan Hemmingin 
esirukousten kautta tapahtuneista ihmeistä 
pyydetään lähettämään osoitteeseen yleis-
vikaari@katolinen.fi.

Autuas Hemming, 
rukoile puolestamme
eella. Hän kuului itseoikeutettuna kunin-
kaan neuvostoon ja hänellä oli Suomessa 
laaja tehtäväkenttä. Hemming toimi jopa 
tuomarina. Hän oli kiistatta Suomen vai-
kutusvaltaisin henkilö.

Hemmingin piispakauden aikana Tu-
run hiippakunta kehittyi voimakkaasti. 
Turussa hän laajensi ja korjasi venäläisten 
hävityksen jälkeen tuomiokirkkoa, raken-
si piispanlinnan, perusti tuomiorovastin 
viran, lahjoitti suuren määrän kirjoja tuo-
miokirkolle. Hän kirjoitti ensimmäisen 
kirkkojärjestyksen hiippakunnalle ja teok-
sia liturgiasta, kirkko-oikeudesta, pas-
toraalisista kysymyksistä ja taloudesta. 
Kaikkein suurin vaikutus Hemmingillä 
oli kuitenkin seurakuntien elämään. Hän 
teki runsaasti – jopa jatkuvasti – vierailuja 
kaukaisimpiinkin seurakuntiin. Hän koh-
tasi kirkkokansaa ja oppi tuntemaan  sen 
elämää. Näin hän lujitti katolista uskoa ja 
kirkkoa maassa, jonka usko oli vielä nuor-
ta ja joka sai kokea lukuisia invaasioita 
idästä, Venäjältä.

Piispa Hemming oli Ruotsin pyhän 
Birgitan ystävä. He olivat kuulleet toisis-
taan jo ennen tapaamistaan 1345, mutta 
sen jälkeen heidän ystävyytensä syveni 
ja lujittui. Birgitta piti erityisesti Hem-
mingin saarnoista, joissa hän aina ylisti 
Neitsyt Mariaa. Birgitan ilmestyksissä 
esiintyi usein myös Hemming, jota näyis-
sä kehotettiin viemään Jumalan sanaa 
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G
ender-ideologia, ts. rela-
tivistinen suhtautuminen 
sukupuolisuuteen ja sek-
suaalisuuteen, ei enää ny-
kymaailmassa koske vain 

vähemmistöjä tai alakulttuureja. Viime 
vuosina lainsäädäntö myös Suomessa 
on yhä enemmän myötäillyt ajatusta, 
että sukupuoli on liukuva käsite ja sek-
suaalinen orientaatio moninainen ilmiö. 
Esim. avioliiton, vanhemmuuden ja per-
heen uudelleenmäärittelemistä tämän 
ajattelutavan mukaisesti on pidetty ih-
misoikeusasiana. Lastenkasvatuksessa ja 
kouluopetuksessa korostetaan sukupuo-
lierojen hävittämistä tasavertaisuuden 
ja suvaitsevaisuuden nimissä. Kaikkien 
tulisi siis pohtia suhtautumistaan tähän 
yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Aiemmassa artikkelissa todettiin, 
ettei kokonaan sosiaaliselle sukupuolelle 
löydy tieteellistä tukea, ja että poikkea-
vuuksien määritteleminen normaaliva-
riaatioksi on lähinnä arvopohjainen asia. 
Voidaan toisaalta kysyä, onko suku-
puolineutraalisuusaatteesta haittaa, jos 
kerran taustalla on vilpitön halu edistää 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutu-
mista. Kysymykseen voidaan tietenkin 
ottaa kantaa puhtaasti moraalikäsityksen 
valossa, jolloin kristinuskon vastaus on 
varsin selvä. Toisaalta löytyy myös em-
piiristä tutkimustietoa, jonka pohjalta on 
mahdollista arvioida, onko äärimmilleen 
viety sukupuolineutraalisuusajattelu 
hyödyllistä vai haitallista ihmisen hyvin-
voinnille.

Ensinnäkin voidaan todeta, ettei si-
nänsä ole empiiristä tietoa siitä, miten 
täysin sukupuolineutraali kasvatus vai-
kuttaa lapsen identiteetin kehitykseen 
tai psyykkiseen hyvinvointiin. Sukupuo-
lineutraaleja kasvatusmalleja, joita tänä 
päivänä edistetään, voidaan siis pitää 
eräänlaisena kokeiluna, jonka lopputu-
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Onko sukupuolineutraalista 
kasvatuksesta haittaa?

loksesta ei ole tietoa. On kuitenkin ole-
massa runsaasti muuta empiiristä tietoa, 
jonka pohjalta voidaan tehdä ennusteita 
näiden kasvatusmallien vaikutuksista, 
ja sen valossa on syytä suhtautua skep-
tisesti. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
käyttäytymiseen liittyviä sukupuoliero-
ja löytyy ihmisillä syntymästä saakka, 
esim. jo vuorokauden ikäisissä vauvois-

sa on voitu havaita eroja kiinnostuksen-
kohteissa sukupuolesta riippuen. Lisäk-
si tiedetään, että lapsi havaitsee ja alkaa 
kiinnostua poikien ja tyttöjen välisis-
tä eroista jo taaperoikäisenä, ja että ym-
märrys siitä, kumpaa sukupuolta itse on, 
kehittyy myös näin varhain. Sukupuoli-
suus on siis osa lapsen kokemusmaail-
maa oikeastaan aivan alusta asti. Lisäksi 
tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten 
sekä sosioemotionaalisessa että kognitii-
visessa kehityksessä on sukupuolisidon-
naisia eroja, joiden selitys on löytynyt 
sikiöaikaisesta hormonaalisesta ympä-
ristöstä. Esim. tyttöjen kielellinen kehi-
tys sekä empatiakyky ja sosiaaliset taidot 
kehittyvät leikki-iässä poikiin verrattuna 
nopeammin.   

On tiedossa, että jos aikuiset syste-
maattisesti viestittävät jotain, joka on 
ristiriidassa lapsen omien havaintojen 
ja kokemusten kanssa, tämä on omiaan 
aiheuttamaan monenlaista psyykkistä 
pulmaa myöhemmin elämässä, esim. 
identiteettiin liittyvää epävarmuutta ja 
pahimmillaan todellisuudentajun hor-
jumista. Näin ollen, jos ympäristö sys-
temaattisesti kieltää lapsen jo varhain 
kehittynyttä sukupuolikokemusta ja 
havaintoja sukupuolisuudesta, lapselle 

syntyy hämmentävä sisäinen ristiriita ja 
psyykkisen oireilun riski nousee. Lisäksi 
ns. validointi, ts. toisen ihmisen koke-
musten todentaminen tai salliminen, on 
nykypsykologiassa usein esiin nostettu 
tärkeä psyykkisen hyvinvoinnin edel-
lytys. Voidaan siis olettaa, että lasten 
ja nuorten systemaattinen ohjaaminen 
toimintaan, joka on vastoin heidän su-
kupuolelleen tyypillisiä kiinnostuksen 
kohteita, merkitsee hyvin monelle oman 
kokemuksen mitätöintiä ja sivuuttamis-
ta. Tällaisen ns. epävalidoinnin kehityk-
sen aikana on todettu olevan yhteydes-
sä mm. aikuisiän masennukseen sekä 
persoonallisuushäiriöihin. Lisäksi riski 
ohjata monia alueille, joilla he saattavat 
toistuvasti kokea epäonnistumista kas-
vaa, mikä puolestaan myös on riskiteki-
jä psyykkistä oireilua ajatellen. Lopuksi 
voidaan tutkimustiedon perusteella 
todeta tasavertaisuuden edellyttävän 
nimenomaan lasten erilaista kohtelua 
siten, että heikommin kehittyneitä taitoja 
ja piirteitä huomioidaan ja vahvistetaan, 
kun taas hyvin vahvoja alueita tarvitta-
essa jopa rajataan, mikäli nämä häirit-
sevät muiden taitojen harjoittelemista. 
Temperamentti vaikuttaa siihen, miten 
erilaiset luonteenpiirteet ja kyvyt vaih-
televat, mutta vaihtelua säätelee myös 
sukupuoli. Hieman yksinkertaistaen voi-
daan sanoa, että tyttöjen ja poikien tulisi 
saada erilaista kohtelua, jotta heillä olisi 
samanlaiset mahdollisuudet elämässä. 

On selvää, että yksilöllisiä eroja aina 
tulisi huomioida lastenkasvatuksessa, ei-
vätkä stereotyyppiset kasvatusmallit tai 
joustamattomat roolit ja normit auta ke-
tään. Ei löydy tutkimustietoa, joka osoit-
taisi, etteivät naiset ja miehet voisi selvitä 
hyvin aivan samoissa ammateissa, mikä-
li he itse niihin hakeutuvat. Eikä ole tie-
dossa, että olisi haitallista poikien leikkiä 
kotia tai tyttöjen leikkiä autoilla, mikäli 
he vapaasti valitsevat tätä toimintaa. On 
kuitenkin myös selvää tutkimustiedon 
valossa, että systemaattinen sukupuoli-
neutraali kasvatus ryhmätasolla sisältää 
suuria riskejä, jos tarkoitushakuisesti 
ohjataan lasten ja nuorten toimintaa ide-
ologia edellä, huomioimatta mitä he itse 
toivovat ja kokevat. 

Yhteistä maaperää sukupuolineut-
raalia ajattelua suosivien henkilöiden 
kanssa voi kuitenkin löytyä halusta 
edistää ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, 
tasavertaista kohtelua ja jokaisen yksilön 
ainutlaatuisuuden vahvistamista. Tästä 
voi olla mahdollista aloittaa rakentavaa 
keskustelua siitä, millä keinoin näitä ar-
voja voidaan toteuttaa. 

Katarina Finnilä

Kuva Marko Tervaportti
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ARTIKKELEITA

D E  S J U  S A K R A M E N T E N

DEL 4: VIGNINGENS SAKRAMENT

”H
erre Jesus Kristus, jag 
tar emot din kropp och 
ditt blod. Låt inte det-
ta bli mig till dom och 

förkastelse, utan låt det i din godhet bli 
mig till läkedom och skydd för ande och 
kropp.”

Citatet ovan är ur en förberedelse-
bön som prästen under mässan ber tyst 
för sig själv innan han säger ”Se Guds 
Lamm, som borttager världens synder. 
Saliga de som blivit kallade till Lammets 
måltid” och han tillsammans med för-
samlingen konstaterar: ”Herre, jag är inte 
värdig att du går in under mitt tak, men 
säg bara ett ord, så blir min själ helad.” 
Prästens förberedelsebön påminner om 
den bön man ber i den ortodoxa kyrkan 
inför kommunionen och som avslutas 
med orden: ”Herre, låt inte deltagandet 
i dina heliga mysterier bli mig till dom 
eller fördömelse, utan till läkedom för 
själ och kropp. Amen.”

João Viktor Torres Airava skrev redan 
förtjänstfullt om eukaristin och bikten i 
Fides 2/2016 respektive 3/2016; men efter-
som jag idag skriver om vigningens sa-
krament vill jag börja med det centrala: 
biskopar och präster behövs för att vi – 
och de – ska få tillgång till det sakramen-
tala livet, till läkedom och skydd för själ och 
kropp. För utan präster blir det ingen bikt 
och ingen mässa.

“Vigningen är det sakrament genom 
vilket den sändning som Kristus har an-
förtrott åt sina apostlar fortsätter att full-
göras i kyrkan ända till tidens slut: det 
är alltså den apostoliska tjänstens sa-
krament. Det består av tre grader: epis-
kopat, presbyterat och diakonat,” heter 
det i Katolska kyrkans katekes (1536). 
Vigningens fullhet är alltså biskopsvig-
ningen: en biskop har genom själva vig-
ningen andra befogenheter än en präst, 
precis som en präst har andra befogen-
heter än en diakon. Alla tre vigningarna 
har samma förlopp och sker inom ramen 
för mässan.

Katekesen fortsätter: ”Det är Kristus 
själv som i det vigda ämbetets tjänst är 
närvarande i sin kyrka i egenskap av 
huvud för sin kropp, herde för sin hjord, 
överstepräst vid frälsningsoffret och san-
ningens Mästare. Detta uttrycker kyr-
kan när hon säger att prästen i kraft av 
vigningens sakrament handlar in perso-
na Christi Capitis: Det är en och samme 
präst, Kristus Jesus, vars roll ämbetsbä-
raren verkligen innehar. Om denne verk-
ligen blir lik den högste prästen på grund 
av den prästerliga vigning han har tagit 
emot, så har han fullmakt att handla med 
Kristi makt; ty det är honom han repre-
senterar (virtute ac persona ipsius Christi). 
Kristus är källan till hela prästadömet: ty 
den gamla lagens präst var förebild för 
Kristus och den nya lagens präst handlar 
i Kristi person.” (KKK 1548)

Det är i prästerskapet som Kristi när-
varo görs konkret och synlig i kyrkan. Bi-
skopsämbetet illustrerar också tydligt att 
Kristus är kyrkans huvud.

Biskopsvigningen – 
vigningssakramentets fullhet

Andra Vatikankonciliets dogmatiska 
konstitution Lumen gentium konstaterar 
att apostlarna av Kristus ”rustades [...] 
med ett särskilt utgjutande av den heli-
ge Ande” och att det här vigningssakra-
mentet har förmedlats till vår tid genom 
handpåläggning: ”Konciliet lär att vig-
ningssakramentets fullhet meddelas ge-
nom biskopsvigningen. Enligt kyrkans li-
turgiska bruk och de heliga fädernas ord 
kallas den för det översteprästerliga äm-
betet, det heliga ämbetets höjdpunkt och 
fulla verklighet, summa.” (KKK 1557)

Varje biskop har alltså ansvar för sin 
flock, men biskoparna arbetar – precis 
som apostlarna i tiden – som ett kollegi-
um, vilket bland annat illustreras i den 
gamla seden att flera biskopar deltar i 
vigningen av en ny biskop. Nuförtiden 
krävs det också att påven godkänner vig-
ningen för att en biskopsvigning ska vara 
legitim, eftersom påven som biskop av 
Rom är Petri efterträdare och ett tecken 
på kyrkans enhet.  (jfr KKK 1559).

Katekesen betonar biskoparnas ge-
mensamma ansvar: ”Varje biskop har 
som Kristi ställföreträdare herdeomsor-

gen om den lokala kyrkan, men samti-
digt bär han tillsammans med alla sina 
bröder i episkopatet omsorg om alla kyr-
kor: ’Även om varje biskop bara är herde 
i egentlig mening för den del av hjorden 
som är anförtrodd åt hans omsorger, så 
ger hans egenskap som legitim efterfölja-
re av apostlarna genom gudomlig instif-
telse honom solidariskt ansvar för kyr-
kans apostoliska uppdrag’.” (KKK 1560)

Vigning av präster – 
biskoparnas medarbetare

För att biskoparna ska kunna utföra sitt 
apostoliska uppdrag finns prästerna, 
som har följande grad av vigningen. De 
”innehar visserligen inte prästämbetets 
fullhet och är beroende av biskoparna i 
sin ämbetsutövning men är förbundna 
med dem genom sin prästerliga värdig-
het, och i kraft av vigningssakramentet 
vigs de för att med Kristus, den högste 
och evige prästen som förebild, [...] för-
kunna glädjebudet, vara herdar för de 
troende och fira gudstjänst som det Nya 
förbundets sanna präster.” (KKK 1564)

I mässan förkunnar prästerna Kris-
ti mysterium och ”förenar de troendes 
böner” med mässoffret, ”Nya förbundets 
enda offer, som Kristus en gång för alla 
fullgör när han bär fram sig själv till Fa-
dern som en felfri offergåva” (KKK 1566). 
Prästerna – eller presbytererna, för att an-
vända det ord som Katolska kyrkans ka-

tekes föredrar – är biskoparnas medarbe-
tare, hjälpare och redskap. ”De är kallade 
till att tjäna Guds folk och utgör tillsam-
mans med sin biskop ett enda presbyteri-
um, men detta har tilldelats olika uppgif-
ter. I de enskilda lokalförsamlingarna av 
troende gör de så att säga biskopen när-
varande och är förbundna med honom i 
en trogen och generös anda. De övertar 
delvis hans uppgifter och angelägenheter 
och utövar den dagliga omsorgen. Pres-
bytererna kan bara fullgöra sin tjänst i 
beroende av biskopen och i gemenskap 
med honom. Lydnadslöftet som de av-
lägger till biskopen då de blir vigda och 
biskopens fridskyss vid slutet av vig-
ningsliturgin betyder att biskopen anser 
dem som sina medarbetare, sina söner, 
sina bröder och sina vänner och att de i 
gengäld är skyldiga honom kärlek och 
lydnad.” (KKK 1567)

Vigning av diakoner – 
”till att tjäna”

”På en lägre grad i hierarkin står diako-
nerna som tar emot handpåläggningen 
’inte till prästämbete utan till att tjäna’. 
Vid diakonvigningen utför biskopen en-
sam handpåläggningen och visar där-
med att diakonen är särskilt förbunden 
med biskopen i dennes ’diakonala’ upp-
gifter. Diakonerna har på ett särskilt sätt 
del av Kristi nåd och sändning. [...] Det 
tillkommer bland annat diakonerna att 
assistera biskopen och prästerna vid fi-
randet av de gudomliga mysterierna, 
framför allt eukaristin, att dela ut den, att 
assistera vid vigsel och välsigna äkten-
skapet, att förkunna evangeliet och pre-
dika, att leda begravning och ägna sig åt 
olika uppgifter i kärlekens tjänst.” (KKK 
1569-1570)

Gifta män kan bli s.k. ständiga diako-
ner, medan män som ska bli prästvigda 
först vigs till tillfälliga diakoner och i all-
mänhet ges tillfälle att tjäna i församling-
en innan de vigs till präster.

Endast män 
– men inte heller alla män

Katekesen konstaterar entydigt att en-
dast döpta män kan ta emot vigningens 
sakrament på ett giltigt sätt. Som kvinna 
känner jag mig inte alls kränkt av det här. 
I stället kan det vara värt att konstatera 
att vilken döpt man som helst inte heller 
kan få vigningens sakrament: ”Ingen har 
någon ’rätt’ att ta emot vigningens sa-
krament. Ingen tar sig an denna uppgift 
själv. Man blir kallad till den av Gud. [...] 
Liksom fallet är med all nåd kan detta sa-
krament bara tas emot som en oförtjänt 
nåd.” (KKK 1578)

Sara Torvalds
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Nuorille 

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus löydetään 
temppelistä

Luuk. 2:41-50

Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuo-
si Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jee-
sus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, 
he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, 
niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä 
he lähtivät paluumatkalle, mutta poika 
jäi vanhempien huomaamatta Jerusale-
miin. Nämä luulivat hänen olevan mat-
kaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, 
ennen kuin alkoivat haeskella häntä su-
kulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he 
eivät löytäneet häntä, he palasivat Jeru-
salemiin jatkaen etsintäänsä.

Kolmen päivän kuluttua he löysivät 
hänet temppelistä. Hän istui opettaji-
en keskellä, kuunteli heitä ja teki heille 
kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä 
hän puhui, ihmettelivät hänen ymmär-
rystään ja hänen antamiaan vastauksia.

Hänet nähdessään vanhemmat häm-
mästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi: 
”Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja 
minä olemme etsineet sinua, ja me olim-
me jo huolissamme.”

Jeesus vastasi heille: ”Mitä te minua 
etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee 
olla Isäni luona?”
Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän 
tällä tarkoitti.

Kommentti
Jeesus rakastaa oikein paljon vanhem-
piansa ja epäilemättä tottelee heitä aina. 

On helppoa kuvitella tilanne, jossa Maria 
ja Joosef opettavat hänet lukemaan ja ru-
koilemaan. Todellisena ihmisenä Jeesuk-
sen täytyy oppia kaikki.

Jumalalle uskollisina ihmisinä Ma-
ria ja Joosef kertovat pojalleen Jumalas-
ta. Tämä on tietysti hiukan outoa, koska 
he tietävät, että Jeesus on Jumala. Mut-
ta vanhempina he haluavat kasvattaa hä-

net täydellisesti. Jumala tulee heidän elä-
mässään ennen kaikkea muuta.

Mekin tiedämme että Jumalan pitää ol-
la etusijalla elämässämme. Joskus tämän 
toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, 
ja se voi myös suututtaa muita. 12-vuo-
tias Jeesus-poika haluaa näyttää meille 
Jumalan tulevan ennen kaikkea, jopa en-
nen perhettämme ja omaa elämäämme. 
Alussa Maria ja Joosef eivät ymmärrä tä-
tä, mutta myöhemmin opetus tulee sel-
väksi. Rakkaus Jumalaa kohtaan on tär-
keämpää kuin rakkaus perhettä kohtaan.

Jeesus jää yksin temppeliin 12-vuoti-
aana. Vaikka hän on nuori poika, ei hän 
pelkää olla opettajien keskuudessa kol-
men päivän ajan. Missä nukkua? Mitä 
syödä? Nämäkään asiat eivät ole ongel-
mia tai esteitä, kun minä haluan tehdä 
Jumalan tahdon.

Joskus haluaisin käydä kirkossa, mut-
ta isä tai äiti eivät voi saattaa minua 
sinne. Eikö ole totta, että voisin tehdä 
enemmän päästääkseni kirkkoon sun-
nuntaisin? Bussilla, metrolla? Jeesus ei 
pelännyt, joten en pelkää minäkään! Ja 
esimerkkini kautta koko perheeni lähes-
tyy Jeesusta Kristusta, Jumalaa.

isä Raimo Goyarrola

Aino Salmi (22 v.) ja jotkut 
samanmieliset nuoret ovat 
herättäneet ajatuksen 
aktivoida katolisia nuoria 
hengelliseen toimintaan. 
Piispa Teemu Sippo on 
rohkaissut heitä tässä 
pyrkimyksessä.

Karstulasta kotoisin oleva 
Aino Salmi opiskelee kehi-
tysmaatutkimusta Helsingin 
yliopistossa ja liittyi katoli-

seen kirkkoon vuonna 2014. Kääntyes-
sään katolisuuteen hän otti nimekseen 
Teresa pyhän Jeesus-lapsen Teresan mu-
kaan. 

Pyhä Teresa, kirkonopettaja, on mm. 
lentäjien, floristien, lähetystyöntekijöi-
den ja sairaiden suojelija ja painottaa 
teoksessaan ”Pieni tie”, että ihmisen tu-
lee elää lapsenuskoa.  

Sinnikäs ja iloinen Aino kertoo havah-
tuneensa, kun Helsingin katolisten seu-
rakuntien johdantokurssin yhteydessä 
selvisi, että suomenkielisille nuorille ka-
tolilaisille ei ole varsinaisesti keskitettyä 
yhteistä toimintaa. Ei ole toimivaa nuor-
ten foorumia, jossa saa tukea ja opetusta 
ja jossa omaa katolista uskoaan voi ke-
hittää ja vahvistaa. Nuorten katolilais-
ten hengellinen elämä on jollain tavalla 

Suomenkielistä katolista 
nuorisotyötä herätetään eloon

jäänyt taka-alalle. Tästä syystä hän esit-
ti piispallemme ajatuksen nuorten suo-
menkielisten katolilaisten yhteisestä toi-
minnasta. 

Suomenkielisen nuorisojärjestön toi-
minta keskittyy mm. yhteisiin tapaa-
misiin, vapaaehtoistyöhön, vanhusten 
auttamiseen, retretteihin ja pyhiinvael-
luksiin. Nuorten tehtävä on palvella seu-
rakuntaa ja lähimmäisiä. Ensimmäisten 
yhteisten tapaamisten teemoja ovat ke-
väällä 2016 olleet hyveet, arvot ja ruko-
us. Haetaan vastausta kysymykseen, mi-
tä on olla kristitty ja miten se ilmenee 
jokapäiväisessä elämässämme. 

Katoliset nuoret -nimellä kulkeva toi-
minta tapahtuu Studium Catholicumin 
puitteissa. Moderaattori on isä Gabriel 
Salmela OP. Muita aktiiveja ovat Victor 
Airava ja Sara Nevalainen. Ensimmäisiin 
kokouksiin on osallistunut toistakym-
mentä nuorta. Tarkoituksena on luoda 
suomenkielisten nuorten kontaktiryhmä 
sekä Pyhän Marian että Pyhän Henrikin 
seurakuntien yhteyteen. Molempien seu-
rakuntien kirkkoherrat ovat aktiivisesti 
tukemassa uutta toimintaa.

Jan-Peter Paul 

Yhteystiedot:
Aino Salmi
ainosalmi@icloud.com
puh. 0440-123399

Tervetuloa mukaan suomenkieliseen katolisten nuorten ryhmään!

Kokoonnumme kerran kuussa torstaisin klo 17.00 Studiumiin viettämään aikaa yhdessä 
ja keskustelemaan uskosta ja elämästä. Mukana kokoontumisissa on tänä keväänä myös 
veli Gabriel Salmela OP. – 19.5. Puhetta ekumeniasta! Kuinka löytää yhteys muiden 
kristittyjen kanssa. Yhteyshenkilö: Aino Salmi, ainosalmi@icloud.com, p. 044 0123399
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Ilmoitukset

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoitta-
jia pyydetään painokkaasti pitämään 
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista 
aineiston viimeisistä jättöpäivistä (dead-
line). Toimitus ei voi taata, että viimeisen 
jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia 
ehdittäisiin huomioida. Deadline on aina 10 
päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on 
kuukauden toinen perjantai.

Healing of Families 
Retreat Weekend

with Aidan Byrne from Ireland
Friday 19th Aug. 8pm –
Sunday 21st Aug. 1pm

at Stella Maris.
Costs: 110 euros (own bedding).

Registration: e-mail 
ljoannoujyranki@gmail.com

Perheiden 
parantumisretretti

Aidan Byrnen (Irlannista) johdolla
pe-su 19.8. klo 20 – 21.8. klo 13.00

Stella Mariksessa.
Hinta 110 euroa (omat lakanat)

Ilmoitttautuminen: e-mail 
ljoannoujyranki@gmail.com 

SUOMEN 
SAMARITAS-APU 
https://sites.google.com/
site/suomensamaritas/

Lastenleiri Stella Mariksessa 
12.–18.–24. kesäkuuta 2016

Leiri on tarkoitettu 5–13-vuotiaille. 

Hinta 150€/viikko. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
sisar Barbara, 040-9644529, sisar.barbara@gmail.com.

PAAVI FRANCISCUS 
JA LAUPEUDEN VUOSI – 

KATOLINEN NÄKÖKULMA 
KIRKON MISSIOON 

23.5.2016

Suomen Lähetysseura ja 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
järjestävät maanantaina 23.5.2016 
klo 10-12 keskusteluseminaarin, 
jonka aiheena on kirkon missio. 

Pääpuhujana on professori 
Stephen Bevans Chicagon 

katolisesta seminaarista (Catholic 
Theological Union). Seminaarin 

kielet ovat englanti ja suomi ja se 
on kaikille kiinnostuneille avoin. 
Paikka: Suomen Lähetysseuran 

pihasali, Tähtitorninkatu 18, 
Helsinki (kahvitarjoilu klo 9.30).

Laudato Si’ Week 
June 12-19, 2016

A Global Celebration of the 
Encyclical’s 1st Anniversary

One year ago, on June 18th 2015, 
Pope Francis released his historic 

encyclical Laudato Si:

The Studium Catholicum will 
celebrate it also. Join the celebration!
For detailed programme, please visit 

http://laudatosiweek.org/ and 
www.studium.fi

Join the 5-day course on The Psalms in Judaism and 

Introduction to Judaism: Sources, Calendar, Liturgy, Ideas
with Rabbi James Baaden 

(Sha’arei Tsedek, North London Reform Synagogue,UK)

June 15th-19th at the Studium Catholicum. The fee is 30 euros. The course will 
be in the evening on weekdays and in the afternoon on Saturday and Sunday. 
Registration and information (deadline May 20th): lucia.indren@studium.fi. 
Ritarikatu 3 B 00170 Helsinki www.studium.fi

Tervetulotiimin kevätohjelma 2016 
Kaikille katolisesta kirkosta kiinnostuneille sekä uusille että vanhoille jäsenille! 
Esitelmiä (englanniksi ja suomeksi) eri aiheista joka kuukauden 
toisena sunnuntaina klo 13.00-15.00 Studium Catholicumissa. 

For new and old members of the Catholic Church and 
everyone else interested!  Presentations (in English and 
Finnish) on different themes on the second Sunday of 
each month at 13.00-15.00 at the Studium Catholicum.
  
Lauantai / Saturday 5.6.2016
Piknik Kaivopuistossa klo 13-15 
Picnic at Kaivopuisto at 13-15

Ryhmän vastuuhenkilö/The contact person: Lucia Indren 040-4145861, lucia.indren@studium.fi 

Tervetuloa mukaan suomenkieliseen katolisten nuorten ryhmään!
Kokoonnumme kerran kuussa torstaisin klo 17.00 Studiumiin viettämään aikaa yhdessä ja keskuste-
lemaan uskosta ja elämästä. Mukana kokoontumisissa on tänä keväänä myös veli Gabriel Salmela OP.
19.5.  Puhetta ekumeniasta! Kuinka löytää yhteys muiden kristittyjen kanssa

Yhteyshenkilö: Aino Salmi, ainosalmi@icloud.com, p. 044 0123399

Studium Catholicum, Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki.  www.studium.fi

Caritas-kuulumisia

Suomen Caritaksen vuosikokous 2016
Suomen Caritaksen vuosikokous pidettiin Pyhän Henrikin seurakuntasalissa torstai-
na 28. huhtikuuta. Kokouksessa Suomen Caritaksen hallitukseen valittiin yhdeksän 
jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle: piispa Teemu Sippo SCJ (puheenjohtaja), 
Steve Arnold, Elie El-Khouri, Laura Järvilehto, Gloria Lapitan, Mari Malm, Janne 
Marno, isä Ryszard Miś SCJ sekä Joyce Suokas. Vuosikokouksessa vieraana oli Ca-
ritas Europan pääsihteeri Jorge Nuño Mayer.

Jokaisen Caritas-järjestön tulee elää todeksi evankeliumin vertausta laupiaasta sa-
marialaisesta omassa ympäristössään, Jorge Nuño Mayer totesi. Saksassa Caritas esi-
merkiksi pyörittää monia vanhainkoteja ja hoitolaitoksia ja on maan suurin työn-
antaja, kun taas Espanjassa ja Italiassa Caritaksen rooli on toinen. Yhteistä kaikille 
Caritaksille on, että apua annetaan tarvitseville. Myös maissa, joissa katolilaiset ovat 
pienenä vähemmistö – oli enemmistö sitten ortodoksi- tai muita kristittyjä tai mus-
limeja – Caritaksen tehtävä on palvella. Ei Caritas kysy passia tai kirkon jäsenyyttä: 
kaikki ihmiset ovat yhtä lailla Jumalan lapsia ja kaikissa ihmisissä meidän kuuluu 
nähdä Kristus.

Pääsihteerin vierailun tapaamisia
Caritas Europan pääsihteerin Jorge Nuño Mayerin Suomen vierailun ohjelmaan kuu-
lui Suomen Caritaksen vuosikokoukseen osallistumisen ohella useita tapaamisia. Yh-
dessä Suomen Caritaksen pääsihteerin Larissa Franz-Koiviston kanssa Jorge tapa-
si Kepan toiminnanjohtajan Timo Lappalaisen, Suomen komission edustajan Ismo 
Grönroos-Saikkalan sekä Kehys ry:n edustajat Jussi Kannerin ja Nora Forsbackan. Li-
säksi Jorge jatkoi vielä kahdenkeskisiä neuvotteluja piispan kanssa.

Kepassa puhuttiin kattojärjestöjen roolista puolustaa kansalaisyhteiskuntaa, EU:n 
komission edustajan kanssa EU:n tulevaisuudesta, taloudesta ja vaikuttamistyöstä ja 
Kehys ry:ssä siitä, miten Suomen Caritas toimii tiedon välittäjänä Caritas Europan ja 
Kehyksen välillä. Tapaamisissa jaettiin mm. tietoa Caritas Care -raportista sekä Cari-
tas Europan tuottamasta ruokaturvaraportista (lisätietoa raporteista: www.caritas.fi).

Paastokeräys
Paastokeräys on päättänyt, mutta emme ole vielä saaneet lopullisia keräyslukuja kai-
kista seurakunnista. Palaamme asiaan seuraavassa Fides-lehdessä. Kiitos kaikille, jot-
ka osallistuivat keräykseen Afrikan kuivuuden aiheuttaman nälänhädän lievittämi-
seksi. Apu menee perille Caritas Internationalis -järjestön kautta.

Tekeillä
Suomen Caritas hakee tänä keväänä ulkoministeriön hanketukea Intiaan naisten luo-
muviljelyhanketta varten sekä Boliviaan, missä tarkoituksena on jatkaa aiempaa ve-
si- ja sanitaatiohanketta uusissa kohdekylissä yhteistyössä Sveitsin Caritaksen kans-
sa. Lisäksi Caritas aikoo hakea rahoitusta RAY:lta maahanmuuttajien kotoutumista 
edistävään hankkeeseen Suomessa.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
Maailma kylässä -tapahtuma (www.maailmakylassa.fi) järjestetään taas 28.-29.5. 
Helsingin rautatientorilla ja Kaisaniemen puistossa. Vapaaehtoisia kaivataan. Voit il-
moittautua netissä www.caritas.fi/vapaaehtoiseksi tai ottamalla yhteyttä Caritaksen 
toimistoon (caritas@caritas.fi tai 09-135 79 98.)

Caritas-nytt på svenska/Caritas News in English: www.caritas.fi



FIDES 518

HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe, su 17.30 sekä sopi-
muksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Fin-
nish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 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, Mon., Wed., Fri., Sun. 17.30 and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

14.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus kir-
kossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirk-
koon ottaminen

15.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja 
ensikommuunio, 11.00 messu Tapanilassa, 
12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

16.5. ma 18.00 kirjallisuuspiiri seurakuntasa-
lissa

17.5. ti 14.00 seniorit
19.5. to 18.00 lectio divina
21.5. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakun-

tasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu eng-

lanniksi ja ensikommuunio/Mass in English 
and First Communion, 11.00 päämessu 
jonka viettää kardinaali Peter Turkson,  
12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 

 18.00 iltamessu
28.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.5. su Corpus Christi: 9.30 messu englan-

niksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja 
kulkue, 16.00 messu tagalogiksi,  
18.00 iltamessu

2.6. to 18.00 urkukonsertti
4.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 
18.00 iltamessu

11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.5. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 15.5., 29.5. 
su 11.00

Pyhän Marian seurakunta
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 suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suo-
meksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhe-
messu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su per-
hemessu, 5. su saksa), 14.00 messu tagalogiksi 
(2. ja 4. sunnuntai), 16.00 messu puolaksi, 17.30 
ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu 

suomeksi, ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 
18.30–19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkoruko-
us. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–
17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan 
kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule 
below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Eng-
lish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 
5th Sun. German), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 
4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in 
English, 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 
7.30 Lauds, 8.00 Mass in Finnish, Mon., Tues., 
Wed., Thurs.. Fri. 18.00 Mass in Finnish, 18.30-
19.00 Adoration, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. 
Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 
17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Par-
ish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

15.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 
messu arameaksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

21.5. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 piispan-
messu ja kirkkoon ottaminen

22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikom-
muunio, 11.30 perhemessu suomeksi, 14.00 
messu tagalogiksi /Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.5. su Corpus Christi: 9.30 ruusukkorukous, 
10.00 messu suomeksi, 12.00 messu saksak-
si/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

30.5. ma Huom.! Kesäohjelma alkaa: arkisin ei 
aamumessua!

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 piispan-
messu ja pappien tapaaminen riemuvuoden 
johdosta

5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

DIASPORA
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): -
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): -

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukau-
den 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu 
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 
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.)

13.5. pe 18.00 messu Porissa
14.5. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 

messu Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
15.5. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu lati-

naksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu taga-
logiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

17.5. ti 18.45 informaatiokurssi
22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu suo-

meksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eu-
rajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

29.5. su Corpus Christi: 9.00 messu suomeksi, 
10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.00 

messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  14.5. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtens-
gården, Hindersböle): 14.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 22.5., 
12.6. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 13.5. 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, to 18.00 adoraatio ja 
messu, pe 18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu 
(katekeesi kerran kuussa klo 9.00). Rippiaika to 
17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai 
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, Thurs. 18.00 Adoration and Mass, 
Fri. 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15 Mass (Cat-
echesis once a month at 9.00). Confessions Thurs. 
17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 
or by appointment. For the latest updated program, 
see olavi.katolinen.fi.

14.5. la 18.00 helluntain aattomessu
15.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu suo-

meksi, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

21.5. 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suo-

meksi ja ensikommuunio, 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

26.5. to 14.00 messu senioreille
29.5. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

Vanhamuotoiset hiljaiset messut latinaksi 
mahdollisuuden mukaan, pääsääntöisesti tiis-
tain iltamessuina. Tarkemmat tiedot seurakun-
nan kotisivulta olavi.katolinen.fi tai isä Anders 
Hambergilta.

KATEKEESI  21.5. la 9.00

DIASPORA
Pyhän Olavin seurakunnan diasporapaikka-
kunnat ovat siirtyneet Pyhän Joosefin seu-
rakunnalle. Täten kyseisten paikkakuntien 
messuajat löytyvät nyt Pyhän Joosefin seura-
kunnan ohjelman alta.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu-
aika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia 
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. 
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. 
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen 
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finn-
ish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adora-
tion. Sat. Mass time 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.)

14.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.30 opetus ensikommuuniolapsille, 14.00 
messu puolaksi/Msza po polsku, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

20.5. pe 18.00 harjoitus ja rippi ensikommuu-
niota varten

21.5. la 12.00 juhlamessu ja ensikommuunio
22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suo-

meksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

28.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
29.5. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 

11.30 opetus vahvistettaville nuorille, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

KATEKEESI  14.5. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): 21.5. la klo 10.00 en-
sikommuuniolasten rippi Huom.! Poltinahon 
seurakuntatalossa (Turuntie 34), 28.5. la 14.00 
messu ja ensikommuunio Huom.! Poltinahon 
seurakuntatalossa (Turuntie 34), 5.6. su 15.00, 
4.9. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): la klo 16.00: 21.5., la 27.8.
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): pe klo 18.00: 13.5.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): la klo 12.00: 21.5., 18.6., 27.8.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): klo 12.00: su 22.5., la 18.6., la 23.7., la 
6.8., la 20.8., su 28.8.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 
seurakuntasalissa klo 18.00: pe 19.8.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappe-
li, Rauhankatu 8 C 22): 14.5. la 16.00, 22.5. su 
16.00, 29.5. su 12.00 (Huom. aika!) messu ja en-
sikommuunio, 12.6. su 16.00, 18.6. la 16.00, 9.7. 
la 18.00 (Huom. aika!), 30.7. la 18.00 (Huom. 
aika!), 6.8. la 16.00, 20.8. la 16.00, 28.8. su 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 

05-3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi. 
Kotisivu ursula.katolinen.fi. 
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• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) pää-
messu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. 
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten tors-
taisin.
• 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.)

15.5. su helluntaisunnuntai: 18.00 messu
19.5. to Jeesus Kristus, ylimmäinen ja iankaik-

kinen pappi: 18.00 messu
22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu
26.5. to pyhä Filippo Neri: 18.00 messu
29.5. su Corpus Christi: 11.00 messu ja ensi-

kommuunio, Pyhän Ursulan seurakunnan 
25-vuotisjuhla

2.6. to 18.00 iltamessu
3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00 

messu
9.6. to 18.00 iltamessu
12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00 

messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakunta-
laisten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaak-
sonkatu 2): -
Lahti (ort. kirkko): -
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 15.5. 
su 12.00

Huom.! Kesällä ei messuja diasporassa.

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 28.5. la 11.00-13.00 
(opetuksen päätteeksi messu klo 13)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): -

Pyhän Ursulan seurakunnan 25-vuotisjuhla 
sunnuntaina 29.5.
Tervetuloa kiittämään ja ylistämään Jumalaa 
kanssamme!

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

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

perhe.katolinen.fi

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio, 
messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neoka-
tekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen 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 Ado-
ration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Ne-
ocatechumenal 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.)

15.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

29.5. su Corpus Christi: 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja 
kulkue, 17.00 messu Raahessa

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.00 juhla-
messu

5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 15.5., 19.6., 17.7. su 17.00
Kajaani: -
Tornio (Lukiokatu 1): 5.6., 3.7., 7.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.5., 29.5. su 17.00 
(Huom.! ei messua 26.6. ja 24.7.)
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.6., 10.7., 
14.8. su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-
3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. 
To 18.00 adoraatio ja messu. (Ei adoraatiota juh-
lapyhinä, eikä kesä- ja heinäkuussa.) La 19.00 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Kuukau-
den viimeinen lauantai klo. 11.00 Messu karenin 
kielellä. Rippiaika su 10.20-10.50 ja sopimuksen 
mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., 
Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Ado-
ration followed by Mass. (No Adoration on Feast 
Days and during June and July.) Sat. 19.00 Litur-
gy of the Neocatechumenal Way. Last Sat. of each 
month 11.00 Mass in Karen. Confessions Sun. 
10.20-10.50 and by appointment.

15.5. su helluntaisunnuntai: 10.20 rippi, 11.00 
päämessu

19.5. to Jeesus Kristus, ylimmäinen ja iankaik-
kinen pappi: 18.00 adoraatio ja messu

22.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.20 rippi, 11.00 
päämessu

26.5. to 18.00 adoraatio ja messu
28.5. la 11.00 messu karenin kielellä
29.5. su Corpus Christi: 10.20 rippi, 11.00 pää-

messu
3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
5.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.20 

rippi, 11.00 päämessu
12.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.20 

rippi, 11.00 päämessu

DIASPORA
Mikkeli (kirkon kryptassa, Savilahdenkatu 
20): 14.5. la 15.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): Kajaa-
nissa vietettävä messu siirtyy Nasaretin pyhän 
perheen seurakunnalle.
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): -
Joensuu (Seurakuntasali: Kirkkokatu 32 tai 
ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): su klo 
17.00: 15.5. kappelissa, 22.5. paikka ei vielä tie-
dossa, 29.5. paikka ei vielä tiedossa

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. Sähköposti 
info@katolinen.fi. Kotisivu: katolinen.fi.  Auki  
ma-pe 10-16. 

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Kotisivu www.
stellamaris.today. Kanslia puh. 040-1356381, 
sähköposti stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni 
Sgreva CP, 040-1382881, totustuus@hotmail.it. 
• Sunnuntaiden ja arkipäivien ohjelma kotisi-
vulla. • Sunday and weekday programme on 
the homepage. • Joka keskiviikko klo 20.00 se-
minaari paavin apostolisesta kehotuskirjeestä 
Evangelii gaudium. • Joka perjantai klo 20.30 
Lectio divina italiaksi, ja tarpeen mukaan myös 
englanniksi (suomeksi) lauantaisin klo 16.00. • 
Every Wednesday at 8 pm. a seminary on the 

papal apostolic exhortation Evangelii gaudi-
um. • Every Friday at 8.30 pm. Lectio divina in 
Italian, and if needed also in English (Finnish) 
on Saturdays at 4 pm.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Koti-
sivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, 
sovithan tapaamisesta etukäteen.  

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanan-
taina, tiistaina ja torstaina klo 13-16 sekä kes-
kiviikkona ja perjantaina klo 13-18 • Messut 
maanantaisin, keskiviikoisin ja perjantaisin klo 
12.00 • Holy Mass in English at the Studium 
Catholicum Mondays, Wednesdays, and Fri-
days at 12.00 • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi. 
Också på svenska. More information available 
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicumin 
kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs).  • Lisätietoja: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Luennot 
ovat avoimia myös ei-jäsenille.  
   AC kommer att hålla sitt program på nytt i 
Studium Catholicums bibliotek på Riddare-
gatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdagskväll en 
gång i månaden. • Mer information: academi-
cumcatholicum.blogspot.fi • Icke-medlemmar 
är också hjärtligt välkomna.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä • kotisivut www.ko-
lumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. • Birgitta-
laisoblaatit kokoontuvat kerran kuukaudes-
sa Turun birgittalaisluostarissa. Kokous alkaa 
kello 16.30 yhdessä birgittalaissisarten kanssa 
vesperillä Turun kirkossa, ja sen jälkeen on ko-
kous luostarissa. Oblaattien lisäksi myös muut 
birgitttalaisuudesta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan. • Seuraava kokous on per-
jantaina 27. toukokuuta. • Yhteyshenkilö Raija 
Markkula, e-mail raija.markkula7@gmail.com, 
puhelin: 040 578 3024. 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English in Saint 
Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at 18.00: 17.5. • Afterwards, a nice 
get-together in the parish hall. Welcome! More 
information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2016 – 
68. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat 
avoimia kaikille. Lisätietoja kotisivuilla: fran-
siskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Tule-
vista tridentiinisistä messuista ilmoitetaan yh-
distyksen kotisivulla ja/tai Facebookissa. Seu-
raava tridentiininen messu Pyhän Henrikin 
katedraalissa sunnuntaina 5.6. klo 13.00.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm 
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270 
Espoo. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot. • Pyhän Jeesuksen 
Teresan Täydellisyyden tie -opintopiiri, klo 17–
18.30 Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A.  
•  22.5. ”Oletteko sitä mieltä, että se, joka toden 
teolla rakastaa Jumalaa, samalla rakastaa tur-
hanpäiväisiä asioita?” 

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa klo 18 
seuraavina maanantai-iltoina: 16.5. Kirja, joka 
on ollut minulle merkittävä. Vapaavalintainen 
kirja. • Tervetuloa kaikki kirjoista kiinnostu-
neet!

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö: 
Nikodemus Heikman OP, puh. 050-564 0686, 
sähköposti: nikodemus.heikman@gmail.com. 
Kotisivu maallikkodominikaanit.blogspot.fi. 
Katso erillinen ilmoitus sivulla 17.

Maanantai-illat Henrikissä
jatkuvat edelleen. Valitettavasti huhtikuun maa-
nantait oli kaikki varattu, mutta maanantai-
na 23.5. klo 18.30 maallikkodominikaani Tuula 
Luoma kertoo pyhiinvaelluksista. Tarjolla myös 
kahvia, teetä ja pikku naposteltavaa. Tervetuloa!

Maria-klubi
Kokoontuu Marian kirkon seurakuntasaliin 
kuukauden 1. keskiviikkona, klo 14.00 pyhä 
messu kirkossa ja sen jälkeen kahvit alakerrassa. 

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

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

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Postitusosoite 
Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 Espoo. • Koti-
sivu 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, E-mail miira.ma-
kela@welho.com.

Seniorit
Tiistaina 17.5. messu Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvit saura-
kuntasalissa. Tervetuloa.!

Teresa ry
Teresa-illat Pyhän Marian seurakuntasalis-
sa, Mäntytie 2, iltamessun jälkeen n. klo 
18.30–21. • Ota yhteyttä: Pirjo Uronen, puh.
joht. p. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.
com, Marja Kuparinen, siht. p. 040 5819211, 
marja.t.kuparinen@gmail.com.

   
Birgittalaissisar 

M. Elisabeth Hesselbladin 
pyhäksi julistamisen kiitosmessu

sunnuntaina 12. päivänä 

kesäkuuta

Piispa Teemu Sippo SCJ 

viettää kiitosmessun Turun 

kirkossa kello 10.30.

Messun jälkeen on kahvitilaisuus 

Birgitta-salissa ja videoesitys 

äiti Elisabethin elämästä. 

Tervetuloa!
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Artikkeleita

Huhtikuisena ja aurinkoisena 
lauantaiaamuna 2.4. kokoon-
nuimme Vanhan Puiston kult-
tuurikeskuksen järjestämään 
perheseminaariin opiskelija-
koti Silta-klubilla Helsingin 
Ruskeasuolla. Seminaari on 
järjestetty vuosittain, nyt oli 
kahdeksas kerta.

E
nsimmäisenä oli vuoros-
sa psykologian tohtori 
Katarina Finnilän (Åbo 
Akademi) esitelmä ”Su-
kupuolisuuteen ja seksu-

aalisuuteen liittyvä aatteellinen ilmapiiri 
Suomessa tänään”. Hänen kaksiosainen 
artikkelinsa aiheesta on julkaistu Fides-
lehden numeroissa 4-5/2016. Katarina 
Finnilä kertoi laajasti menneillään ole-
vasta aatteellisesta muutoksesta eli gen-
der-ideologian läpiviennistä suomalai-
sessa kulttuurissa.  Sateenkaari-ideolo-
giasta on kehitetty tieteellisiä teorioita, 
jotka ovat nyt päinvastaisia kuin esimer-
kiksi 20-30-vuotta sitten, aina lääketie-
dettä myöten. Koko peruskoulu, toisen 
asteen koulutus, yliopistot, julkisyhteisöt 
jne. on erilaisin opintosuunnitelmin ja 
toimenpideohjelmin pakotettu hyväk-
symään tämä gender-ideologia. Samaa 
rataa kulkee myös avioliittolainsää-
däntö, parisuhdelaki ja adoptio-oikeus 
ja nyt ajettava nk. translaki. Eri mieltä 
olevia oppilaita, vanhempia, opettajia ja 
tutkijoita uhkaa jopa diskriminointi vi-
ranomaisten edessä. Oma lukunsa ovat 

ruotsalaiset hen-päiväkodit, joissa lapset 
ovat tyttöjen ja poikien sijasta kaverei-
ta. Jotkut toivoisivat tällaisia meillekin. 
Odotettavissa on törmäyksiä, kun juri-
disesti aletaan selvittää, missä suhteessa 
sellaiset perusoikeudet kuten uskonnon-
vapaus ja sananvapaus ovat tämän ide-
ologian kanssa. 

Paneelissa oli moderaattorina Ma-
ria Jukka, joka kirjoitti tästä seminaaris-
ta myös blogiinsa ”Omaishoitaja – Kak-
soiselämää”. Panelisteina olivat Katarina 
Finnilä, vanhempi konstaapeli Hannele 
Kivikoski, lastenhoitaja Mari Lamponen 
ja filosofian tohtori, esimies Martti Mäki-
nen. Heidät oli kutsuttu keskustelemaan 
nimenomaan siitä, mitä he ajattelevat 
lasten turvallisuudesta ja luottamuksesta 
nyky-yhteiskunnassa kriisiuutisten kes-
kellä. Esimerkiksi Martti Mäkinen halu-
si tuoda esille, että hänen kommenttinsa 

ovat nimenomaan kahden teini-ikäisen 
lapsen isän kommentteja.

Hannele Kivikoski painotti sitä, että 
kriisiuutisista ja asioista ylipäätään van-
hempien olisi oltava ensimmäisiä kes-
kustelijoita lasten kanssa. Muuten pa-
himmillaan joku höynäyttävä vanhempi 
kaveri kertoo ensimmäiset kommentit 
asiasta, ja ne jäävät lapsen mieleen asi-
aa koskevana totuutena. Siksi olisi tärke-
ää, että vanhemmat keskustelisivat aina 
kaikista asioista ensimmäisenä omien ja 
miksei joskus muidenkin perheiden las-
ten kanssa.

Martti Mäkinen kertoi asuneensa per-
heensä kanssa aiemmin Norjassa. Kun 
sieltä sitten tulivat uutiset Utøyan trage-
diasta, hän kategorisesti sensuroi kaikki 
tätä asiaa koskeneet uutiset omilta lapsil-
taan. Hänen tarkoituksensa oli, että Nor-
jasta jääneet tärkeät muistot eivät mus-

tuisi lasten mielissä tarpeettomasti. Hän 
sanoi, että hänen lapsensa ovat löytäneet 
hänen kasvatusperiaatteilleen nimityk-
sen koulun historianopetuksesta: ”dikta-
torismi”. Tätä linjaa hän kuitenkin edel-
leen (”kritiikistä huolimatta”) noudattaa, 
koska silloin peli on selvä. Pikkuhiljaa ai-
kuistuvat lapset tietävät, mitä heidän oi-
keuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kuuluu.

Mari Lamponen totesi, että sensitiivi-
nen äidin ja lapsen välinen kiintymys-
suhde, sen muodostuminen turvalli-
seksi, on keskeistä lapsen luottamuksen 
syntymisen kannalta. Kiintymyssuhde 
sisältää lasta tyydyttävän hoivaamisen ja 
sen, että äiti pystyy reagoimaan lapsen-
sa emotionaalisiin tarpeisiin. Erilaisissa 
kriiseissä auttaa se, että vanhemmalla on 
antaa lapselle pelkoa vastaan vastatun-
ne, rauhallisuus ja luottamus selviytymi-
seen. Tämän takaa vanhemmilla se, että 
he itse ovat itseä suuremman eli Juma-
lan käsissä. Hänelle he voivat jättää omat 
pelkonsa ja huolensa selviytymisestä ja 
saada tilalle perusturvallisuuden tun-
teen ja luottamuksen omasta, perheen 
ja koko yhteiskunnan selviytymisestä 
myös kaikkein pahimmisa kriiseissä.

Jos jotakin kritiikkiä pitäisi lausua, 
niin paneelikeskustelulle varattu aika oli 
liian lyhyt, kaikkia aiottuja kysymyksiä 
ei ehditty käsitellä. Kun tämä oli oikeas-
taan ainoa kriittinen seikka, lämmin kii-
tos järjestäjille, puhujille ja kaikille osal-
listujille. 

Teksti Simo Lamponen
Kuva Marie de Baudus

Ajattelemme perhettä

Jumalan salatun suunnitelman 
mukaan Jumalan Poika eli mon-
ta pitkää kätketyn elämän vuotta 

tässä perheessä. Siksi se on kaikkien 
kristillisten perheiden malli ja esiku-
va. Se oli ainutlaatuinen maailmassa. 
Se eli nimetöntä ja hiljaista elämää 
pienessä palestiinalaisessa kaupun-
gissa. Se kärsi köyhyyden, vainon 
ja maanpakolaisuuden koettelemuk-
set. Se ylisti Jumalaa ainutlaatuisen 
ylevällä ja puhtaalla tavalla. Se ei 
jätä auttamatta kristillisiä perheitä, 
ja todellakin kaikkia maailman per-
heitä, olemaan uskollisia jokapäiväi-
sille velvollisuuksilleen, kestämään 
elämän huolet ja ahdingot, olemaan 
avoimia ja anteliaita toisten tarpeille 
ja toteuttamaan iloiten Jumalan heitä 
koskevan suunnitelman.

Pyhä Joosef, vanhurskas, väsymä-
tön työntekijä ja haltuunsa uskottu-
jen oikeamielinen suojelija, varjel-
koon, puolustakoon ja valaiskoon 
niitä aina. 

Neitsyt Maria, joka on kirkon äiti, 

olkoon myös ”kotikirkon” äiti. Hänen äi-
dillisellä avullaan tulkoon jokainen kris-
tillinen perhe ”pikkukirkoksi”, joka hei-
jastaa ja elää todeksi Kristuksen kirkon 
salaisuutta. Olkoon hän, Herran palvelija-
tar, esimerkki nöyrästä ja auliista Jumalan 
tahdon hyväksymisestä. Lohduttakoon 

hän, sureva äiti ristin juurella, kärsimyk-
sissä ja pyyhkiköön kaikkien perheensä 
vaikeuksista kärsivien kyyneleet.

Olkoon Kristus, Herra, kaikkeuden ku-
ningas ja perheiden kuningas, läsnä jo-
kaisessa kristillisessä kodissa, niin kuin 
hän oli Kaanan häissä, jakaen valoa, iloa, 

tyyneyttä ja voimaa. Tänä hänen ku-
ninkuudelleen omistettuna juhlapy-
hänä pyydän häneltä, että jokainen 
perhe tekisi auliisti oman osansa hä-
nen valtakuntansa tulemiseksi tähän 
maailmaan, ”totuuden ja elämän, py-
hyyden ja armon, vanhurskauden, 
rakkauden ja rauhan valtakunnan”, 
jota kohti historia on matkalla.

Hänelle ja Marialle ja Joosefille us-
kon jokaisen perheen. Heidän kä-
siinsä ja sydämeensä tarjoan tämän 
kehotuskirjeen. Esitelkööt he sen teil-
le, arvoisat veljet ja rakkaat lapset, 
ja avatkoot sydämenne valolle, joka 
loistaa evankeliumista jokaiselle per-
heelle.

Vakuutan teidät kaikki jatkuvista 
rukouksistani ja annan sydämestäni 
apostolisen siunauksen jokaiselle teis-
tä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ni-
meen.

Pyhä Johannes Paavali II
Familiaris consortio, 86

Kaikkien perheiden esikuva: Nasaretin pyhä perhe


