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Olkoon tämänpäiväinen tapaamisemme sysäyksenä ja
riemullisena ennakointina täydellisen yhteyden lahjalle!
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Joulun syy
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Joulun syy – kuinka mahdoton
aihe. Siihen on kuitenkin palattava, koska joulun tosiasiallinen syy
uhkaa jäädä pimentoon – ja tämä
tendenssi on nähtävissä monissa
maissa.

Seuraava lehti

Kuitenkaan Jeesus ei vain silittele päätämme; hän myös vaatii meitä
elämään ihmisen arvoista elämää ja käyttämään lahjamme – antamaan
elämämme – kaikkien yhteiseksi hyväksi:
“Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen,
mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen
pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman
mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Joka tämän
uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani,
sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.” (Mark. 8: 34b-38)
Ehkäpä tänä jouluna voisimme todella asettaa Jumalan Pojan juhlamme keskipisteeseen ja miettiä vakavasti, kenelle ja mihin tarkoitukseen
haluamme aikamme ja lahjamme osoittaa, iloiten kaikesta hyvästä, josta
meidän viime kädessä on kiitettävä Kaikkivaltiasta Isää.
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Kohta voi jo olla vaikea erottaa
Jeesus-lasta kaikesta humusta ja
hälinästä, jota joulun viettoon on
liittynyt. Yhdysvalloissa ja KeskiEuroopassa on ”joulu takaisin
Jeesukselle” -liikkeitä. Samaan
aikaan joulun kristillistä symboliikkaa vältetään julkisilla paikoilla, jottei se loukkaisi ketään ei-kristittyä.
Joulua vietetään tunnustamatta joulun syytä.
Toisaalta materialismi ja toisaalta sekularismi uhkaavat viedä joululta
sen todellisen merkityksen, josta me kristityt olemme voineet ammentaa
rakkautemme ja hellyytemme, luottamuksemme ja toivomme. Jeesus,
joulun Lapsi, toi pimeään maailmaan valkeuden, hän tuli keskellemme
pyytääkseen meitä antamaan runsaudestamme vähäosaisille ja vahvistaakseen uskoamme yhteen tosi Jumalaan, rakastavaan Isään.
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Arkkipiispa
Khristodoulos
Roomassa
Hänen pyhyytensä Ateenan
ja koko Kreikan arkkipiispa
Khristodoulos vierailee Roomassa paavin vieraana joulukuun 13:nnen ja 16:nnen päivän välisenä aikana. Hän tapaa
pyhän isä torstaina 14.12. ja
saa palasen Pyhän Paavalin
basilikassa säilytettävää kettinkiä, jolla apostoli Paavalia oli
pidetty vangittuna.
Paavi Johannes Paavali
II vieraili Ateenassa vuonna
2001. Sen jälkeen Kreikan
ortodoksisen kirkon ja katolisen kirkon valtuuskunnat
ovat tavanneet toisiaan useita
kertoja ”veljellisessä ja tiiviissä
hengessä”
KATT/VIS

Turkin matka oli pastoraalinen, ei poliittinen
Paavi Benedictus XVI kertoi
kansainväliselle lehdistölle jo
Turkkiin suuntautuvan apostolisen matkansa alussa matkan
tarkoituksen olevan pastoraalisen, ei poliittisen. Hän sanoi
tavoittelevansa vuoropuhelua
ja vastavuoroista sitoutumista
rauhan työhön.
Turkin tavoittelemaan
EU:n täysjäsenyyteen paavi ei
suoraan ottanut kantaa. Paavin mielestä tämän päivän

Muistathan
kirjoja:
ORDO uudelle kirkkovuodelle, 8 euroa.
KOMPLETORIUM, rukous
ennen nukkumaan menoa, 8 euroa.
Peter Kreeft: PALUU
17 euroa.

HY-

VEESEEN,

Märta Aminoff: GUDS
HELGONBERÄTTELSER, 18 euroa.
VÄNNER .

Katolisesta
tiedotuskeskuksesta

Euroopan täytyy sen sijaan
harkita uudelleen oma suhtautumisensa hallinnon sekulaarisuuteen. Tässä tehtävässä
Turkin kokemuksista voi olla
hyötyä, sillä niiden perusteella
voitaisiin ehkä korjata eurooppalainen nykysuuntaus, jossa
uskonto pyritään kokonaan
eliminoimaan julkisesta elämästä. Samalla Eurooppa voisi
auttaa Turkkia tunnistamaan
“avoimen ja suvaitsevaisen, va-

pauteen pohjautuvan järkevyyden” suuren merkityksen.
Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeos
I:n tapaamista paavi pitää erittäin tärkeänä huolimatta siitä,
että patriarkan alaisuudessa
elää Turkissa suoraan vain
muutama tuhat ortodoksia.
Paavin mukaan “numerot eivät ole tärkeitä”, koska Konstantinopolin istuimella on valtava symbolinen merkitys idän

kristityille. “Se on ortodoksisen maailman keskus”, paavi
totesi ja vahvisti, että Rooman
ja Konstantinopolin keskinäinen suhde on keskeinen koko
ekumenialle.
Paavin vierailu Turkissa alkoi tiistaina 28.11. ja päättyi
perjantaina 1.12.
KATT/VIS/CWNews

Kardinaali Bertone:

Lasten ja nuorten koulutus
entistä haasteellisempaa
Vatikaanin valtiosihteeri,
kardinaali Tarcisio Bertone
SDB kertoi Italian keskikoulujen opettajien yhdistyksen
UCIIM:n kokoukselle lähettämässään viestissä, että lasten
ja nuorten kouluttajia vastassa
on tänä päivänä yhä suurempia haasteita, jotka edellyttävät
kaikkien osapuolten täyttä ja
vastuullista yhteistyötä, opet-

tajien, vanhempien, pappien
ja kaikkien, joiden sydämen
asiana on ihmiskunnan tulevaisuus.
Kardinaalin mielestä koulutuksen pitäisi ”välittää nuorille elämän positiivisen arvon
kunnioittamista”, mikä tämän
päivän maailmassa ”enemmän
kuin koskaan aikaisemmin
historiassa” vaatii huolelli-

suutta ja suunnitelmallisuutta.
Pyhän isän terveiset välittänyt
kardinaali muistutti lopuksi
vielä yhdistyksen tavoitteesta
kiinnittää lasten koulutuksessa ”erityistä huomiota heidän
uskonnolliseen ja henkiseen
kasvuunsa”.

Ärkebiskopen
av Canterbury
i Rom
Den anglikanska Kyrkans primas, ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams inledde i november ett väntat sex
dagars officiellt besök i Rom.
Detta besök äger rum i samband med 40-årsminnet av
mötet mellan Påven Paulus VI
och den anglikanske ärkebiskopen Michael Ramsey år 1966,
som inledde dialogen mellan
katoliker och anglikaner efter
drygt fyra seklers delning.
Och den 14 november hade
de engelska katolska och anglikanska biskoparna samlats till
ett historiskt möte i Leeds och
undertecknat ett gemensamt
dokument, där de erkänner
betydelsen av att arbeta tillsammans för att ge ett gemensamt
kristet vittnesbörd till ett samhälle som håller på att glömma
sina kristna rötter.
Under besöket undertecknade helige fadern och ärkebiskopen också en gemensam
deklaration.
KATT/RV

KATT/VIS/CWNews

Fides 14/2006 – 3

Uutisia
Pastoralvård för zigenare
Den 11 och 12 december ordnade Rådet för själavård åt
utvandrare och nomader ett
möte i Rom med ansvariga för
pastoralvård av zigenare från
olika lönder. Målet med mötet
var att utveckla ett universiellt
kyrkligt document som fördjupar kunskapen om zigenare,
och uppmana till en passande
användning av det i pastoralvården.
Idag finns det cirka 36 miljoner zigenare spridda i hela
värlen. Europarådets siffra är
att mellan 9 och 12 miljoner
av dem bor i Europa, framför
allt i öst. Rumänien är landet
med högsta koncentrationen
av zigenare och efter dem Bulgarien och Spanien. I Italien
är 0,16 % av befolkningen
zigenare och i USA lever närmare en miljon. Det är svårt
att säga hur många kommuniteter det handlar om eftersom
begreppet zigenare omfattar

människor från många olika
etniska grupper. Några av dem
är Rom, Sinti, Manousche,
Kale, Yeniches, Romanichals,
Rudari osv. Ofta använder
man även ordet zigenarkommunitet då man talar om en
mindre familjeklan.
Som själavårdare stöter
man på många problem i
mötet med zigenare eftersom
deras mentalitet, kultur och
övertygelser skiljer sig från
omgivningen. Dokumentet
fördjupar sig i detta ämne och
understryker hur viktigt det är
att att man tar hänsyn till deras
identitet och speciella kultur
då man arbetar för, med och
ibland zigenare. Ofta leder
den fattiga kunskapen om zigenare till diskriminering och
agressivitet. Ett annat problem
som kyrkan inte kan blunda
för är att zigenare saknar rätt
till bostad, skolgång och arbete
i samhället.

Det är svårt att bemöta
zigenare som själavårdare då
zigenarna ibland själva väljer
en negativ inställning, och
eftersom det finns stora kommunikationsproblem med socialtjänsten.
Kyrkan vill vara närvarande
bland zigenare genom passande strukturer, med präster och
ansvariga religösa och framför
allt lekmän. I nära samarbete
med biskopen erbjuder de zigenarna sina tjänster, som de
försöker anpassa till de behov
och den kultur de stöter på.
Det finns själavårdare som lever med zigenarna i lägret och
som utgör de så kallade “bro
kommuniteterna”. I Frankrike
finns ett hundratal själavårdare. I Tyskland har endast 4 (av
27) stift en präst med uppdraget att arbeta med zigenare.

Apostoli
Paavalin
hauta-arkku
esiin

Pro multis
– monien
edestä

Uusi
arkkipiispa
Varsovaan

Vatikaanin liturgiakongregaatio on julkistanut huomiota
herättävän päätöksen, jonka
mukaan messun kaanonin eli
eukaristisen rukouksen konsekraatiosanojen käännöksien
on vastattava uskollisesti latinalaista lähtökieltä. Kongregaation päätöksessä kiinnitetään huomiota nimenomaan
konsekraatiosanoihin ”pro
multis”. Nämä on jatkossa
käännettävä kaikissa kielissä
vastaamaan tarkoitusta ”monien edestä”, kuten suomalaisessa käännöksessä jo onkin.
Ohje koskee kuitenkin monia
suuria kieliä, kuten englantia
(for all > for many) ja saksaa (für
alle > für viele).

Paavi Benedictus XVI on nimittänyt Varsovan uudeksi
arkkipiispaksi Plockin piispan
Stanislaw Wielguksen. Piispa
Wielgus seuraa tehtävässään
vuodesta 1981 Varsovan arkkipiispana ja Puolan priimaksena toiminutta kardinaali
Józef Glempiä, joka on juuri
täyttämässä 77 vuotta.
67- vuotias piispa Wielgus
on yli kolmenkymmenen vuoden ajan opettanut filosofiaa
Lublinin katolisessa yliopistossa. Hän on erityisesti keskiajan
filosofian ja Puolan filosofian
historian tuntija. Hän toimi
Lublinin yliopiston rehtorina
kolmena peräkkäisenä kautena. Hänestä tuli Plockin piispa
vuonna 1999.

Italialainen arkeologi Giorgio Filippi on työryhmineen
onnistunut löytämään sarkofagin, johon pyhän apostoli
Paavalin uskotaan tulleen
haudatuksi.
Sarkofagi löytyi Pyhän
Paavalin basilikan (San Paolo
fuori le mura) alta, paikalta
jossa alun perin sijaitsi vuonna 390 rakennetun kirkon alttari. Hauta-arkku oli näkyvissä
aina 1800-luvulle asti, jolloin
tuli tuhosi basilikan.
Kirkko rakennettiin tuolloin uudestaan ja uusi alttari
sijoitettiin vanhan kryptan
päälle. Vuonna 2002 Vatikaani aloitti sarkofagin etsinnät,
jotta se jälleen olisi uskovien
saavutettavissa.
Arkeologisia kaivaustuloksia esitettiin maanantaina
11.12. Keskustelua johti Pyhän
Paavali basilikan arkkipappi,
kardinaali Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo.
KATT/VIS/CWNews

KATT/RV

KATT/CNS/Kath.net
KATT/CNS

Kardinaali Ratzingerin kirja
Matkalla Jeesuksen Kristuksen luokse ehtii jouluksi, jos tilaukset tehdään viimeistään tiistaina 19.12.
klo 12. Hinta 17 € + postitus- ja postiennakkokulut 6
€.
Katolisesta tiedotuskeskuksesta: info@catholic.fi, 09-6129470,
www.catholic.fi.
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Lopullinen
päätös
ruotsalaisesta
Isä meidän
-rukouksesta
Ruotsin katolilaiset saavat pitää vanhan käännöksen Isä
meidän -rukouksesta. Näin
päätti Pohjoismaiden katolinen piispainkokous seuraten
Rooman liturgiakongregaation suositusta. Ruotsalaisten
uusittu laulukirja Cecilia ja
uusi messukirja voivat näin ollen saada pian painoluvan.
Kyseessä on Isä meidän
-rukouksen kohta “äläkä saata
meitä kiusaukseen”, jota haluttiin uuteen muotoon “äläkä
saata meitä koetukseen”.
Käännöksistä voi aina keskustella, sanoo isä Anders
Piltz OP. Katolsk magasinin
uutisessa. Käännöksen tulee
seurata alkutekstiä, olla teologisesti aivan selvä, vastata
korkealle asetettuja tyylivaatimuksia, olla helposti korvaan
tarttuva ja olla rytmisesti hyvä
ja laulettava.
KATT/KM

Meksikon
seminaarit
pullollaan
Toisin kuin läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa viime
vuosikymmeninä, jolloin useita pappisseminaareja jouduttiin lakkauttamaan, ovat Meksikon seminaarit täyttyneet.
Maassa opiskelee pappeutta
varten tällä hetkellä noin 12
000 seminaristia. Verrattuna
maan tämänhetkiseen papistoon luku on valtava. Meksikossa toimii tällä hetkellä noin
15 000 pappia.
Yksi keskeinen syy tälle innolle kutsumuksiin ja ylipäänsä ihmisten elävälle uskolle
lienee edelleen se vaino, josta
kirkko kärsi Meksikossa 30-luvulla. Näin arvioi Xavier Legorreta, joka on Kirche in Not
-avustusorganisaation vastuuhenkilö latinalaista Amerikkaa
varten. ”Tuo aika opetti katolilaisia puolustamaan uskoaan”,
hän sanoi.
Nykyään Meksiko ja myös
Kolumbia kuuluvat kärkimaihin siinä mielessä, että niistä
lähetetään maailmalle eniten
pappeja lähetystyöhön.
KATT/Kath.net

Katolisen kirkon katekismus
tanskaksi
Tanskan katolilaiset saavat Katolisen kirkon katekismuksen
tanskaksi joulukuun puolivälissä. Kirjassa on 824 sivua ja 4
kuvaa. Sen hinta on 295 kruunua. Samalla julkaistaan myös
pieni johdantoteos, 38 sivua,
joka esittelee Katekismusta ja
sen sisältöä.
Katekismus jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäinen

Joululauluja
seimen äärellä
Pyhän Henrikin
katedraalissa
tapaninpäivänä
26.12. klo 18.00

Tervetuloa!

käsittelee uskontunnustusta,
toinen osa sakramentteja, kolmas osa kirkon moraaliopetusta käskyjen kautta ja neljäs osa
kristillistä rukousta Isä meidän
-rukouksen avulla.
Tanskassa on katolilaisia
vajaat 40 000. Heidän piispansa on syntyperäinen tanskalainen Czeslaw Kozon.
KATT/KM

Oremus
Giotto, Tietäjien kumarrus. Christus Rex, Inc.

Sunnuntait ja juhlapyhät
17.12. Adventin 3. sunnuntai (gaudete) (III)
1L Sef. 3: 14-17
Jes. 12: 2-3, 4bdc, 5-6. Ks 6
2L Fil. 4: 4-7
Ev. Luuk. 3: 10-18
24.12. Adventin 4. sunnuntai (IV)
1L Miika 5: 1-4a
Ps. 80: 2ac+3b, 15-16, 18-19. Ks 4
2L Hepr. 10: 5-10
Ev. Luuk. 1: 39-45
24.12. sunnuntai, jouluaaton iltamessu
1L Jes. 62: 1-5
Ps. 89: 4-5, 16-17, 27+29. Ks 2a
2L Ap.t. 13: 22-25
Ev. Matt. 1: 1-25 tai Matt 18-25
25.12. maanantai, jouluyön messu
1L Jes. 9: 1–3, 5–6
Ps. 96: 2a,2b–3,11–13a,13b. Ks Lk. 2: 11
2L Tiit. 2: 11–14
Ev. Luuk. 2: 1–14

”Minun taloni pitäisi olla rukouksen talo.
Siellä oikeudenmukaisuuden helmen pitäisi
loistaa ja oppineisuuden valon olla yhtyneenä pyhään ja kunniakkaaseen elämään. Sieltä
pitäisi löytyä totuuden tuoksu. Minun palvelijoitteni omaisuuden pitäisi olla vapaaehtoista köyhyyttä. Todellisella huolella heidän
pitäisi pitää huolta sieluista ja suojella niitä
ja pelastaa ne paholaisen käsistä.”
Pyhä Katariina Sienalainen: Dialogi, 127

Hell dig Maria!
Vi hälsar och älskar dig i förening med den
kärlek med vilken Fadern har älskat dig, så att
han valde dig att föda hans Son på jorden.
Vi hälsar och älskar dig i förening med den
kärlek med vilken Guds Son älskat och i all
evighet skall älska dig såsom sin moder.
Vi hälsar och älskar dig med samma kärlek
med vilken den Helige Ande utkorat och helgat
dig till sin brud. Utverka åt oss, goda moder,
kärlekens Ande, nåden att älska den treenige
Guden av allt vårt hjärta, av all vår själ och av
alla våra krafter.
ur Du hemlighetsfulla ros, Mariaböner

jouluaamun messu
1L Jes. 62: 11–12
Ps. 97: 1+6, 12. Ks 11
2L Tiit. 3: 4–7
Ev. Luuk. 2: 15–20
joulupäivän messu
1L Jes. 52: 7–10
Ps. 98: 1, 2–3b, 3cd–4, 5–6. Ks 3cd
2L Hepr. 1: 1–6
Ev. Joh. 1: 1-18 tai Joh. 1: 1-5, 9–14
31.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhä perhe: Jeesus, Maria
ja Joosef, juhla (I)
1L Sir. 3: 2–6, 12–14
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1
2L Kol. 3: 12–21
Ev. Luuk. 2: 41-52
tai
L 1. Sam. 1: 20-22, 24-28
Ps. 84: 2-3, 5-6, 9-10. Ks 5a
2L Joh. 3: 1-2, 21-24
Ev. kuten yllä

Rukouksen
apostolaatti
Joulukuu
Rukoilemme, että lempeä ja nöyrä Kristus inspiroisi eri maiden vallanpitäjiä käyttämään valtaansa
viisaasti ja vastuullisesti.
Rukoilemme, että lähetystyöntekijät kaikkialla
maailmassa eläisivät ja toteuttaisivat kutsumustaan
iloiten ja innostuneesti ja
seuraisivat Kristusta uskollisesti.
Tammikuu
Rukoilemme, että meidän aikanamme, joka on
monesti väkivallan leimaama, kirkon paimenet jatkuvasti osoittaisivat jokaiselle
ihmiselle tietä rauhaan ja
yhteisymmärrykseen.
Rukoilemme, että
kirkko tulisi Afrikassa yhä
todellisemmaksi Kristuksen
hyvän sanoman todistajaksi
ja sovituksen ja rauhan edistäjäksi kaikkien kansojen
kesken.

Böneapostolatet
December

1.1. maanantai, pyhän jumalansynnyttäjän juhlapäivä, juhlapyhä,
velvoittava
1L 4. Moos. 6: 22–27
Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 2a
2L Gal. 4: 4–7
Ev. Luuk. 2: 16–21

Vi ber, att Kristus, undergiven och med ödmjukt
hjärta, må inspirera de
ansvariga i olika länder att
använda sin makt vist och
ansvarsfullt.

6.1. lauantai, Herran ilmestyminen, loppiainen, juhlapyhä, velvoittava
1L Jes. 60: 1–6
Ps. 72: 2, 7–8, 10–11, 12–13. Ks 11a
2L Ef. 3: 2–3a, 5–6
Ev. Matt. 2: 1–12

Vi ber, att missionärer
i alla delar av världen lever
och förverkligar sin kallelse
med glädje och entusiasm,
och troget följer Kristus i
hans fotspår.

7.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran kaste, juhla (III)
1L Jes. 42: 1–4, 6–7
Ps. 29: 2, 3ac–4, 3b+10. Ks 11b
2L Ap.t. 10: 34–38
Ev. Luuk. 3: 15-16, 21-22
tai
1L Jes. 40: 1-5, 9-11
Ps. 104: 1b-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30. Ks 1ac
2L Tit. 2: 11-14, 3: 4-7
Ev. kuten yllä
14.1. Kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L Jes. 62: 1-5
Ps. 96: 2a, 2b-3, 7-8, 9-10a+c. Ks 3b
2L 1. Kor. 12: 4-11
Ev. Joh. 2: 1-12

Januari
Vi ber, att ansträngningarna att åstadkomma Kristenhetens fulla gemenskap
må leda till försoning och
fred bland alla folk på jorden.
Vi ber, att de kristna
må veta hur de skall välkomna invandrare på ett
respektfullt och medmänskligt sätt, genom att se
varje människa som Guds
avbild.
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Dokumentti
Paavi Benedictus XVI:n ja patriarkka Bartholomeos I:n yhteinen julistus
“Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä!” (Ps. 117:24)
Tämä veljellinen tapaaminen, joka tuo meidät yhteen, paavin ja ekumeenisen patriarkan, on Jumalan työtä ja tietyllä tavalla hänen lahjansa. Me kiitämme kaiken hyvän
Tekijää, joka antaa meidän jälleen kerran rukouksessa ja dialogissa ilmaista iloa, jota tunnemme veljinä, ja uudistaa sitoumuksemme edetä kohti täyttä ykseyttä. Tämä
sitoumus lähtee Herran tahdosta ja meidän vastuustamme Kristuksen kirkon paimenina. Olkoon tapaamisemme merkki ja rohkaisu meille, jotta jakaisimme samat
ajatukset ja saman suhtautumisen veljeyteen, yhteistyöhön ja rakkauden ja totuuden yhteyteen. Pyhä Henki auttaa meitä valmistamaan täyden ykseyden aikaansaamisen
suurta päivää, milloin ja kuinka Jumala sen tahtookin. Silloin me todella pystymme riemuitsemaan ja iloitsemaan.
1. Me olemme muistaneet kiitollisina kunnioitettujen edeltäjiemme tapaamisia, jotka Jumalan siunaamina näyttivät maailmalle ykseyden kiireellisen tarpeen ja astuivat
varmaa tietä sen saavuttamiseksi dialogin, rukouksen ja kirkon päivittäisen elämän avulla. Paavi Paavali VI ja patriarkka Athenagoras I menivät pyhiinvaeltajina Jerusalemiin, paikalle, jossa Jeesus Kristus kuoli ja nousi kuolleista maailman pelastukseksi, ja he kohtasivat myös uudestaan Fanarissa ja Roomassa. He jättivät meille yhteisen
julistuksen, joka säilyttää arvonsa. Se painottaa sitä, että todellisen rakkauden dialogin täytyy sisältää ja innoittaa kaikkia ihmisten ja kirkkojen välisiä suhteita ja että
sen “täytyy olla juurtunut täydelliseen uskollisuuteen yhtä Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan ja keskinäiseen kunnioitukseen omia traditioita kohtaan” (Tomos Agapis
195). Emmekä ole unohtaneet heidän pyhyyksiensä paavi Johannes Paavali II:n ja Demetrios I:n vastavuoroisia vierailuja. Paavi Johannes Paavali II:n ensimmäisen
ekumeenisen vierailun yhteydessä julkistettiin yhteisen komission luominen roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon teologista dialogia varten. Julistettu aikomus
perustaa täysi ykseys on tuonut kirkkomme yhteen.
Mitä tulee Rooman kirkon ja Konstantinopolin kirkon välisiin suhteisiin, me emme voi jättää muistamatta sitä juhlallista kirkollista tekoa, jolla pyyhittiin pois niiden
vanhojen anateemojen muisto, joilla vuosisatojen ajan oli negatiivinen vaikutus kirkoillemme. Me emme vielä ole saaneet tästä teosta irti kaikkia sen positiivisia seurauksia, jotka voivat virrata siitä edetessämme kohti täyttä ykseyttä, mihin yhteinen komissio on kutsuttu antamaan tärkeän panoksensa. Me kehotamme uskoviamme
ottamaan aktiivisen osan tässä prosessissa rukouksen ja merkittävien eleiden kautta.
2. Yhteisen teologisen dialogin komission täysi-istunnon aikana, joka pidettiin hiljattain Belgradissa Serbian ortodoksisen kirkon vieraanvaraisessa huomassa, me ilmaisimme syvän ilomme teologisen dialogin jatkamisesta. Se on ollut keskeytyksissä monta vuotta erilaisten vaikeuksien tähden, mutta nyt komissio pystyi työskentelemään
uudelleen ystävyyden ja yhteistyön hengessä. Käsitellessään aihetta “Konsiliaarisuus ja auktoriteetti kirkossa” paikallisella, alueellisella ja universaalilla tasolla, komissio
ryhtyi tutkimaan ekklesiologisia ja kanonisia seurauksia kirkon sakramentaalisesta luonteesta. Tämä tekee mahdolliseksi, että me käsittelemme joitakin pääkysymyksiä,
jotka yhä ovat ratkaisematta. Me olemme sitoutuneet tarjoamaan jatkuvaa tukea kuten ennenkin tämän komission tekemälle työlle ja me tuemme sen jäseniä rukouksillamme.
3. Paimenina me olemme ennen kaikkea pohtineet tehtävää julistaa evankeliumia nykymaailmassa. Tämä tehtävä, “menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Mt. 28:19), on tänään ajankohtaisempi ja tarpeellisempi kuin koskaan, jopa perinteisesti kristityissä maissa. Sitä paitsi me emme voi olla näkemättä maallistumisen
lisääntymistä, relativismia, jopa nihilismiä, erityisesti länsimaissa. Kaikki tämä kutsuu uuteen ja voimakkaaseen evankeliumin julistamiseen, joka on sovellettu aikamme
kulttuureita vastaavaksi. Meidän traditiomme esittävät meille perinnön, jota täytyy jatkuvasti jakaa, esittää ja tulkita uudestaan. Sen tähden meidän täytyy vahvistaa
yhteistyötämme ja yhteistä todistustamme maailman edessä.
4. Me suhtaudumme myönteisesti prosessiin, joka on johtanut Euroopan unionin syntymiseen. Niiden jotka ovat tekemisissä tämän suuren projektin kanssa, ei pidä jättää ottamatta huomioon kaikkia näkökohtia, jotka vaikuttavat ihmispersoonan luovuttamattomiin oikeuksiin, erityisesti uskonnonvapauteen, joka on kaikkien muiden
vapauksien kunnioittamisen todistaja ja takaaja. Kaikissa yhdistymisen vaiheissa vähemmistöjä ja heidän kulttuurisia traditioitaan ja erilaisia uskonnollisia piirteitään
on suojeltava. Samalla kun olemme Euroopassa avoimia toisia uskontoja ja niiden kulttuurista antiaan kohtaan, meidän täytyy yhdistää ponnistelumme säilyttääksemme
kristilliset juuremme, traditiomme ja arvomme ja varmistaa kunnioitus historiaamme kohtaan ja siten antaa panoksemme tulevaisuuden eurooppalaiseen kulttuuriin ja
ihmisten välisten suhteiden laatuun kaikilla tasoilla. Kuinka me voisimme olla tässä yhteydessä nostamatta esiin ikivanhoja todisteita ja tämän maan loistavaa kristillistä
perintöä, maan, jossa kohtaamisemme tapahtuu, alkaen siitä, mitä Apostolien teot kertoo meille pyhästä Paavalista, pakanoiden apostolista? Tässä maassa kohtaavat
evankeliumin sanoma ja vanha kulttuuritraditio. Tämä yhteys, joka on vaikuttanut niin paljon yhteiseen kristilliseen perintöömme, pysyy ajankohtaisena ja kantaa lisää
hedelmää tulevaisuudessa evankeliumin ja ykseytemme hyväksi.
5. Meidän huolenpitomme ulottuu niihin osiin maailmaa, missä kristityt elävät, ja vaikeuksiin, joita he kohtaavat, erityisesti köyhyyteen, sotiin ja terrorismiin, ja lisäksi
köyhien, maahanmuuttajien, naisten ja lasten riistämisen eri muotoihin. Meidät on kutsuttu työskentelemään yhdessä edistääksemme jokaisen Jumalan kuvaksi ja
kaltaisuuteen luodun ihmisen oikeuksien kunnioittamista ja vaaliaksemme taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kehitystä. Meidän teologiset ja eettiset traditiomme
voivat tarjota vakaan perustan yhteiselle saarnalle ja toiminnalle. Ennen kaikkea me haluamme vakuuttaa, että viattomien ihmisten tappaminen Jumalan nimeen on
loukkaus häntä kohtaan ja vastoin ihmisen arvokkuutta. Meidän täytyy kaikkien sitoutua uuteen ihmiskunnan palvelemiseen ja ihmiselämän puolustamiseen, jokaisen
ihmisen puolustamiseen.
Me otamme syvästi sydämellemme rauhan saamisen Lähi-itään, missä Herramme eli, kärsi ja nousi kuolleista ja missä suuri joukko kristityistä veljistämme on elänyt
vuosisatojen ajan. Me toivomme kiihkeästi, että rauha saataisiin uudestaan tälle alueelle ja että kunnioittava yhdessä eläminen vahvistuisi niiden eri kansojen välillä,
jotka elävät siellä, kirkkojen ja alueella vaikuttavien eri uskontojen välillä. Sitä varten me rohkaisemme vahvistamaan läheisiä suhteita kristittyjen välillä ja aitoa ja
rehellistä uskontojen välistä dialogia, tarkoituksella taistella kaikenlaista väkivaltaa ja syrjintää vastaan.
6. Luonnon ja ympäristön kohdatessa nykyään suurta uhkaa me haluamme ilmaista huolemme niistä negatiivisista vaikutuksista ihmiskunnalle ja koko luomakunnalle,
jotka saattavat seurata taloudellisesta ja teknologisesta edistyksestä, joka ei tiedä omia rajojaan. Uskonnollisina johtajina me katsomme velvollisuudeksemme rohkaista
ja tukea kaikkia ponnisteluja Jumalan luomakunnan suojelemiseksi ja jättää perinnöksi tuleville polville maailman, jossa he pystyvät elämään.
7. Lopuksi meidän ajatuksemme kääntyvät kaikkien teidän puoleenne, te meidän kahden kirkkomme uskovat kaikkialla maailmassa, piispat, papit, diakonit, sääntökuntaveljet ja -sisaret, maallikkomiehet ja -naiset, jotka toimivat kirkon palveluksessa, ja kaikki kastetut. Kristuksessa me tervehdimme muita kristittyjä, vakuuttaen heitä
rukouksistamme ja avoimuudestamme dialogiin ja yhteistyöhön. Pakanoiden apostolin sanoin me tervehdimme kaikkia teitä: “Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän
Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta” (2 Kor. 1:2)
Fanarissa, 30. marraskuuta 2006
Benedictus XVI
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Bartolomeos I

Böneapostolatet
June
We pray that Christian families
may lovingly welcome every child
who comes into existence and surround the sick and the aged, who
need care and assistance, with affection.
We pray that Pastors and the
Christian faithful may consider interreligious dialogue and the work
of acculturation of the Gospel as a
daily service to promote the’ cause
of the evangelization of Peoples.

B

önens apostolat erbjuder alla katoliker,
oberoende av ålder,
kön, yrke, utbildning och
ämbete tillfälle att tillsammans med påven och förenade i Kristi offerdöd be
för kyrkans och världens
behov i nutiden. Vi deltar
i apostolatet med följande
eller motsvarande dagliga
morgonbön.

August
We pray that orphans may not
Sack the care necessary for their human and Christian formation.
We pray that the Christian
faithful may be aware of their own
missionary vocation in every environment and circumstance.
September
We pray that those who use
the means of social communication
may always do so conscientiously
and responsibly.
We pray that in the mission territories the entire People of God
may recognize that permanent formation is their own priority.
October
We pray that all those who are
baptized may mature in their faith
and manifest it through clear, coherent and courageous choices in
life.
We pray that the celebration
of World Missionary Day may
everywhere increases the spirit of
missionary animation and cooperation.
November
We pray that, everywhere in the
world, an end be put to all forms of
terrorism.
We pray that through the effort
of believers, together with living
forces of society, the new and old
chains, which prevent the development of the African Continent may
be broken.
December
We pray that Christ, meek and
humble of heart, may inspire those
responsible for nations to use power wisely and responsibly.
We pray that in every part of
the world missionaries may live out
their vocation with joy and enthusiasm, faithfully following in Christ’s
footsteps.

offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande
för alla ditt heliga hjärtas intentioner.
I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem
för försoning av mina synder
och för alla mina släktingars och vänners intentioner,
i synnerhet för vår helige faders böneämnen:
(här nämns böneämnena). Amen.

July
We pray that all those who
are in prison, and especially young
people, may receive the necessary
support from society to help them
rediscover a sense to their own existence.
We pray that in the mission
territories, different ethnic and religious groups may live in peace and
together build a society inspired by
human and spiritual values.

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta


Januari

April

Juli

Oktober

Vi ber, att ansträngningarna
att åstadkomma Kristenhetens
fulla gemenskap må leda till
försoning och fred bland alla
folk på jorden.

Vi ber, att kvinnors individuella, sociala och politiska
rättigheter respekteras i alla
länder.

Vi ber, att alla de som sitter i
fängelse, i synnerhet de som är
unga, får tillräckligt stöd från
samhället som hjälper dem att
återupptäcka meningen med
deras liv.

Vi ber, att alla de som är döpta
mognar i sin tro och uttrycker
den genom tydliga, sammanhängande och modiga beslut
i livet.

Vi ber, att de kristna må veta
hur de skall välkomna invandrare på ett respektfullt och
medmänskligt sätt, genom att
se varje människa som Guds
avbild.

Februari
Vi ber, att den internationella
gemenskapen må bli än mer
medveten om den akuta uppgiften att få ett slut på handeln
med människor.
Vi ber, att de troende lekmännen i missionsländerna må
inse behovet av att tjäna sitt
eget land med stort engagemang, såväl i politiken som i
samhället i övrigt.

Mars
Vi ber, att ungdomar som söker meningen med livet må bli
förstådda, respekterade och
vägledda med tålamod och
kärlek.
Vi ber, att medvetenheten för
det gemensamma ansvaret
för mission växer överallt i
Kyrkan, en medvetenhet som
gynnar samarbete och utbyte
mellan dem som arbetar i missionsländerna.

Vi ber, att kyrkan i Kina kan
bedriva sin missionsverksamhet lugnt och i full frihet.

Maj
Vi ber, att de gåvor som den
Helige Ande i överflöd skänker Kyrkan må bidra till fred
och rättvisa i världen.
Vi ber, att de som är ansvariga
för offentliga institutioner i
missionsländerna, med hjälp
av lämpliga lagar, må värna om
och försvara det mänskliga livet från befruktningen till dess
naturliga upphörande.

Juni
Vi ber, att kristna familjer kärleksfullt må välkomna varje
barn som kommer till världen,
och visa de sjuka och gamla,
som behöver omvårdnad och
stöd.
Vi ber, att präster och troende
kristna bemödar sig om den
interreligiös dialogen och inkulturationen av evangeliet,
som varje dag främjar evangelisationen av alla folk.

Vi ber, att olika folkgrupper
och religiösa gemenskaper i
missionsländerna må leva i
fred och tillsammans bygger
upp ett samhälle som är inspirerat av mänskliga och andliga
värderingar.

Augusti
Vi ber, att föräldralösa barn
inte lider brist på den nödvändiga omsorgen som behövs för
deras mänskliga och kristna
uppfostran.
Vi ber, att de kristna må vara
medvetna om sin egen kallelse att missionera i alla miljöer
och sammanhang.

September
Vi ber, att de som verkar inom
massmedia använder dessa
medier samvetsgrant och ansvarsfullt.
Vi ber, att hela Guds folk i missionsländerna må förstå att en
kontinuerlig fortbildning hör
till dess viktigaste angelägenheter.

Vi ber, att firandet av
Världsmissionsdagen leder till
en anda av engagemang för
och samverkan i mission.

November
Vi ber, att alla former av terrorism upphör i alla delar av
världen.
Vi ber, att nya och gamla låsningar som hindrar utvecklingen i Afrika må öppnas upp
genom de troendes ansträngningar i samverkan med de levande krafterna i samhället.

December
Vi ber, att Kristus, undergiven
och med ödmjukt hjärta, må
inspirera de ansvariga i olika
länder att använda sin makt
vist och ansvarsfullt.
Vi ber, att missionärer i alla
delar av världen lever och förverkligar sin kallelse med glädje och entusiasm, och troget
följer Kristus i hans fotspår.
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Vakio-ohjelma
HELSINKI

HELSINKI

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2.
su ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja tai
perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke, la
19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen
mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@
catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; su 11.30 messu
(1. su ruotsi; 2. su englanti; 3. su vietnami, 4. su englanti; 5. su saksa), kirkkokahvit;
18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, to, pe 18.00 iltamessu; ke 7.30 aamumessu.
Ti 17.30 ruusukkorukous; to ja kk 1. pe 18.30 adoraatio, pe 17.40 vesper. Rippitilaisuus koko adventinaikana: ti ja la 17.30-18.00. Confession during the time of
Advent: Tues. and Sat. 17.30-18.00.
TURKU
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/
Mass in English or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu.
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon 18.00 (sisarten
kappelissa/in sisters’ Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00,
la/Sat 18.00. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please check the
schedule on the information board or at: olavi.catholic.fi).
TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in
English. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi.
Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten
torstaisin.
OULU
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua
ja sopimuksen mukaan.
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16.12. la 10.00-13.00 lastentarhan joulujuhla seurakuntasalissa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
18.12. ma 10.00-12.00 lastentarhan esitys
seurakuntasalissa, 18.30 johdantokurssi
seurakuntasalissa
19.12. ti 10.30-12.30 äiti-lapsipiiri seurakuntasalissa, 14.00 seniorien messu ja
kokous
20.12. ke 16.30 apologetiikan opintopiiri
seurakuntasalissa
23.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu. Joulu: 14.00 jouluaaton perhemessu, 16.00 messu ruotsiksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 24.00
jouluyön messu
25.12. ma Herran syntymä, joulupäivä:
12.00 joulupäivän messu, 18.00 englanninkielinen iltamessu/Mass in English
26.12. ti pyhä Stefanos: 11.00 päämessu,
16.00 messu puolaksi, 18.00 joululauluja
seimen ääressä
30.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.12. su pyhän Perheen juhla: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapäivä: 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.1. la Herran ilmestyminen: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
7.1. su Herran kaste: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
8.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
10.1. ke 16.30 apologetiikan opintopiiri
seurakuntasalissa
13.1. la 10.00-15.00 katekeettinen koulutuspäivä seurakuntasalissa, 15.00-17.30
uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.00
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 17.12. su 16.00
Tikkurila: 24.12. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
16.12. la 18.00 aattomessu
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
23.12. la 18.00 aattomessu
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi
24.12. su jouluaatto/Julaftons/Christmas
Eve: 14.00 perhemessu/Family Mass,
24.00 jouluyömessu/Midnight Mass
25.12. ma Herran syntymä/Kristi Födelse/The Nativity of the Lord: Huom aika!
12.00 piispanmessu/Bishop´s Mass,
18.00 iltamessu/Evening Mass
26.12. ti pyhä Stefanos/Stefanidagen/
St.Stephen: 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska/Mass in Swedish, 11.30
messu suomeksi/Mass in Finnish, 14.00
messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese,
Ei iltamessua!
30.12. la 18.00 aattomessu
31.12. su pyhän Perheen juhla: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 12.00 messu suomeksi, Ei
iltamessua!
6.1. loppiainen/epiphany: 10.00 messu
suomeksi, Messun jälkeen perhejuhla

englantilaisessa koulussa./After the Mass
a Family feast at the English school.,
18.00 aattomessu
7.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran kaste: 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00
iltamessu
13.1. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten seurakuntasalissa,
18.00 aattomessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora -----------------

TURKU
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
16.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
19.12. ti 19.00 informaatiokurssi
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, Ei iltamessua englanniksi!/No evening Mass
in English!
24.12. su 24.00 paimentenmessu
25.12. ma joulupäivä: 10.30 messu, 12.00
messu vietnamiksi, 16.00 Messu Porissa,
18.30 Mass in English
26.12. ti pyhä Stefanos, marttyyri: 10.30
messu, Ei iltamessua!
31.12. su pyhän Perheen juhla: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30
kiitosmessu
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapäivä: 10.00 ruusukkorukous, 10.30
juhlamessu, 18.30 Mass in English
2.1. ti 19.00 miestenpiiri
6.1. la loppiainen: 10.30 messu ja perhejuhla
7.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30
Messu latinaksi
9.1. ti 19.00 teologinen opintopiiri
12.1. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
Messu Porissa
13.1. la 9.30 katekeesi Turussa, 13.00 perhemessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 Päämessu, 18.30
Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: 16.12. la 10.00 messu
Pori: 25.12. ma 16.00 messu, 12.1. pe
17.00 katekeesi, 18.00 messu

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
16.12. la 11.00 messu Savonlinnassa,
18.00 Mass in English
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 piispanmessu, 16.00 messu Kuopiossa
18.12. ma Huom. päivä! 14.00 Seniorien
kokous
23.12. la 16.00 messu Kajaanissa, 18.00
Mass in English
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30
päämessu, 24.00 yömessu, messun jälkeen ruoan siunaaminen
25.12. ma 12.00 Jyväskylässä monikielinen joulupäivän messu, 11.00 messu
Kuopiossa, 16.00 messu Joensuussa
26.12. ti pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 messu Jyväskylässä, 11.00 messu Savonlinnassa, 16.00
messu Mikkelissä
31.12. su 1. joulun jälkeinen sunnuntai,
pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu,
18.00 adoraatio
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhä, velvoittava: 10.30 päämessu
6.1. la Herran ilmestyminen, loppiainen,
velvoittava juhlapyhä: 12.00 Huom aika!
perhemessu
7.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran kaste: 9.45 ruusukkorukous, 10.30
päämessu
12.1. pe 18.00 messu Kiteellä
13.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu
Varkaudessa, 18.00 Mass in English (in
Jyväskylä)
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä

Kalenteri
1. PIISPA
Sunnuntaina 17.12. tervetuloa messuun,
jonka viettää piispa Józef Wróbel SCJ. On
Sunday 17.12. welcome to the Mass celebrated by Bishop Józef Wróbel SCJ.
2. SENIORIT
Seniorien kokous joulukuussa 18.12.2006
klo 14.00, poikkeuksellisesti maanantaina.
Vietämme sen pikkujoulun merkeissä. Klo.
15.00 lastennäytelmä seurakuntasalissa.
3. JOULUMESSUT DIASPORASSA
Joulun ajan ohjelma diasporassa/Christmas time Masses in Diaspora:
Kajaani 23.12. la/Sat. messu/Mass 16.00
Kuopio 25.12. ma/Mon. messu/Mass
11.00
Joensuu 25.12. ma/Mon. messu/Mass
16.00
Savonlinna 26.12. ti/Tues. messu/Mass
11.00
Mikkeli 26.12. ti/Tues. messu/Mass 16.00
4. MESSUT DIASPORASSA KEVÄÄLLÄ
2007:
Kitee: 23.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. pe klo
18.00 (Ev.-lut. kirkko, Savikontie 5)
Joensuu: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. la
klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45
(Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)
Varkaus: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. la
klo 16.00 (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
Mikkeli: 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 13.5. su
klo 16.00 (Ev.-lut. tuomiokirkon krypta,
Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5.
la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo
9.45 (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5. su
klo 16 (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu)
Iisalmi: 9.4. ma klo 12.00 (Iisalmen ort.
kirkko)
Lasten uskonnonopetus keväällä 2007:
20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5.
Seniorit: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5.

TAMPERE
Pyhän Ristin seurakunta
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30
päämessu. Jouluaatto: 24.00 paimenten
messu
25.12. ma 10.30 joulupäivän messu, 14.00
messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. ti 10.30 tapaninpäivän messu
28.12. to Betlehemin viattomat lapset,
marttyyrit, juhla: 18.00 messu
31.12. su pyhän Perheen juhla: 10.30 pämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhä: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.1. la loppiainen: 10.30 messu
7.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): 7.1.,
4.2., 4.3., 1.4. su 15.00
Lapua: 26.12. ti 9.00, 13.1. la 9.00, 27.1. la
13.00, 17.2. la 9.00, 3.3. la 9.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 20.1., 17.3. la
16.00
Kurikka: 25.12. ma 17.00, 13.1. la 18.30,
27.1. la 18.30, 17.2. la 18.30, 3.3. la
18.30
Pietarsaari: 26.12. ti 12.00, 13.1. la 12.00,
17.2. la 12.00, 3.3. la 12.00
Vaasa (Koulukatu 45, ort. srk:n seurakuntasali): 26.12. ti 16.00, 13.1. la 16.00, 27.1.
la 16.00, 17.2. la 16.00, 3.3. la 16.00

KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00
messu
21.12. to 18.00 iltamessu ja rippitilaisuus
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 messu. Joulu: 24.00 paimenten yömessu
25.12. ma joulupäivä: 11.00 juhlamessu
26.12. ti Pyhän Stefanos, juhla: 11.00 juhlamessu
28.12. to Betlehemin viattomat lapset:
18.00 iltamessu
31.12. su pyhän Perheen juhla: 11.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjä Marian
juhla: 11.00 messu
4.1. to 18.00 jouluajan iltamessu
5.1. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja adoraatio
6.1. la loppiainen: 11.00 messu, messun
jälkeen perhejuhla seurakuntasalissa.
Tervetuloa!
7.1. su Herran kaste: 11.00 juhlamessu
11.1. to 18.00 iltamessu
13.1. la 13.00 perhemessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00
messu
----------------- Diaspora ----------------Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 3.2. uskonnonopetus 14-16, messu klo 16.00 Huom!
6.1. ei opetusta eikä messua. Tervetuloa
perhejuhlaan Kouvolaan!
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 17.12., su
21.1. messu klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa,
Mannerheimintie 12): su 28.1. messu klo
11.00
Uskonnonopetus Kouvolassa:
13.1. la uskonnonopetus 11-13, messu
13.00

Tervetuloa Pyhän Ursulan seurakunnan perhejuhlaan loppiaisena 6.1.
klo 11.00!
Ohjelmassa: juhlamessu, karaokejoululauluja, elävää joulumusiikkia,
eri kansojen joululauluja, Pyhän
Nikolauksen yllätyslahjoja, arpajaiset
Jokainen voi tuoda pienen lahjan
(arvo 1-2 e), mutta ennen kaikkea
iloista joulumieltä.
Siunattua joulua ja armoisaa uutta
vuotta! T. Pyhän Ursulan seurakunta

English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
----------------- Diaspora ----------------Torniossa: 17.12., 25.12., 7.1. su 17.00
Rovaniemellä: 14.1. su 17.30

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095. Sähköposti katekeesi@catholic.
fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna arkisin 10-16. Toimisto on
kiinni joulun ja uudenvuoden välisen ajan.

ILMOITUKSIA
Äiti-lapsipiiri (HKI)
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 10.30-12.30. Toiminta
ei ole ohjattua, vaan tarkoituksena on antaa vauvojen ja pikkulasten äideille paikka,
jossa tutustua ja jutella samassa elämäntilanteessa olevien kanssa lastenhoidon lomassa. (Omat lelut mukaan.) Tervetuloa!
Lisätietoa osoitteesta info@catholic.fi.
Come meet other babies, small children
and their mothers in St. Henry’s parish hall
every 1st and 3rd Tuesday of the month,
starting on Oct. 3. For more information,
please e-mail info@catholic.fi. Welcome!

KESKUKSET
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi.
Messut sunnuntaisin klo 10.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu
on klo 7.30.
Jouluaattona pyhä messu klo 22.00,
joulupäivänä klo 10.00, tapaninpäivä klo
10.00, uudenvuoden päivä 1.1. klo 10.00.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi.
Studiumin pikkujoulu lauantaina 16.12.
Vietämme ensin messua klo 17 ja sen jälkeen jatkamme nyyttikesteillä. Tervetuloa!
Kirjasto on kiinni joulun aikaan 19.12. alkaen ja on avoinna jälleen 9.1.07 lähtien.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi. www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja
vesper (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelissa.
Tervetuloa!

OULU

Maallikkofransiskaanit OFS

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Kuukausittainen kokouksemme on avoin
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto.
Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviikko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen
alussa on liturgisen vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta päättyy
rukouksiin.

15.12. pe 17.00 adoraatio
16.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00
messu Torniossa
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu
24.12. su Herran Syntymä: 24.00 joulunyön messu
25.12. ma joulupäivä: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
26.12. ti pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 17.00 messu
27.12. ke pyhä apostoli ja evankelista Johannes, juhla: 17.00 messu
28.12. to Betlehemin viattomat lapset,
marttyyrit, juhla: 17.00 messu
31.12. su pyhä Perhe: Jeesus, Maria ja
Joosef, juhlapyhä: 10.00 Messu vietnamiksi, 11.15 päämessu
1.1. ma pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhä (velvoittava): 11.15 juhlamessu
6.1. la Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä (velvoittava): 11.15 juhlamessu, 12.30 Kolmen tietäjän näytelmä
7.1. su Herran kaste, juhla: 10.00 Mass in

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795. Messu perjantaisin klo 18.

Kevät 2007
Tammikuussa emme kokoonnu
Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen kokousilta

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings,
funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

OSTA KATOLINEN KIRJA
LAHJAKSI!
“Euroopan ikoni. Edith Steinin
elämä 1891-1942”. 255 s., kuvitettu. Kirja kertoo Euroopan suojeluspyhimyksen, juutalaissyntyisen
filosofin ja myöh. karmeliittanunnan elämän tarinan taustatietoineen. Tilaukset á 13 euroa sis. pakkauksen ja postituksen suoraan
kirjailijalta, puh. 050-3410248 tai
kahanpaa@ulc.jyu.fi.

SENIORIT
Joulukuun messu ja kokoontuminen on tiistaina 19.12. klo 14.00 Pyhän
Henrikin katedraalissa ja
sen jälkeen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
12.1.–4.2. on toimitettava viimeistään 29.12. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Rukouksen apostolaatti

R

ukouksen apostolaatti tarjoaa kaikille katolilaisille iästä,
sukupuolesta, ammatista,
koulutuksesta ja työstä riippumatta tilaisuuden yhdessä
paavin kanssa ja Kristuksen
uhrikuolemaan liittyneenä
rukoilla kirkon ja maailman
tämänhetkisten tarpeiden
puolesta. Me osallistumme
rukouksen apostolaattiin
lausumalla joka päivä seuraavan tai vastaavan aamurukouksen:

Tammikuu
Rukoilemme, että meidän aikanamme, joka on monesti
väkivallan leimaama, kirkon
paimenet jatkuvasti osoittaisivat jokaiselle ihmiselle tietä
rauhaan ja yhteisymmärrykseen.

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta
uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni
kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.
Uhraan ne syntieni sovitukseksi
yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa
sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta,
erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta:
(tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.


Huhtikuu

Heinäkuu

Lokakuu

Rukoilemme, että jokainen
kristitty antaisi Pyhän Hengen
valaista ja johdattaa itseään ja
vastaisi innokkaasti ja uskollisesti kaikille kuuluvaan kutsuun tulla pyhäksi.

Rukoilemme, että jokainen
kansalainen yksilönä ja ryhmän jäsenenä osallistuisi aktiivisesti yhteiskunnalliseen
elämään.

Rukoilemme, että vähemmistönä elävät kristityt löytäisivät
voimaa ja rohkeutta elää uskoaan ja kestävyyttä olla sen
todistajia.

Rukoilemme, että jokainen
kristitty tietoisena vastuustaan
lähetystyössä auttaisi aktiivisesti niitä, jotka työskentelevät
kansojen evankelioimiseksi.

Rukoilemme, että lähetyssunnuntai olisi hyvä tilaisuus
tuoda esiin syvempi tietoisuus
lähetystyöstä jokaiselle kastetulle.

Elokuu

Marraskuu

Rukoilemme, että kaikki ne,
jotka läpikäyvät vaikeita aikoja ja koettelemuksia löytäisivät
Kristuksessa valon ja tuen saavuttaakseen todellisen onnen.

Rukoilemme, että niillä jotka
työskentelevät lääketieteellisen
tutkimuksen parissa tai säätävät lakeja aina olisi syvä kunnioitus ihmiselämää kohtaan
sen alusta loppuun saakka.

Rukoilemme, että kirkko tulisi
Afrikassa yhä todellisemmaksi Kristuksen hyvän sanoman
todistajaksi ja sovituksen ja
rauhan edistäjäksi kaikkien
kansojen kesken.

Rukoilemme, että pappiskutsumusten ja sääntökuntakutsumusten määrä kasvaisi Pohjois-Amerikassa ja Tyynenmeren alueella, jotta se vastaisi
alueen pastoraalisia ja missionaarisia tarpeita.

Helmikuu

Toukokuu

Rukoilemme, että maan rikkauksia, jotka Jumala antoi
kaikille ihmisille, käytettäisiin
viisaasti ja oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden hengessä.

Rukoilemme, että jokainen
kristitty Neitsyt Marian esimerkkiä seuraten ottaisi vaarin
Herran antamista merkeistä
elämässään ja antaisi Jumalan
sanan johdattaa itseään.

Rukoilemme, että taistelu
tauteja ja epidemioita vastaan
saisi yhä enemmän yhteistyötä
ja tukea kolmannen maailman
hallituksilta.

Rukoilemme, että lähetysmaissa aina olisi hyviä ja koulutettuja opettajia pappisseminaareissa ja vihityn elämän instituuteissa.

Maaliskuu

Kesäkuu

Rukoilemme, että Jumalan
sanaa kuunneltaisiin, rukoiltaisiin, rakastettaisiin ja elettäisiin yhä enemmän.

Rukoilemme, että Herra suojelisi merenkulkijoita ja kaikkia
merellä työtä tekeviä.

Rukoilemme, että nuorissa
kirkoissa kannettaisiin pysyvää
huolta katekeetoista ja evankeliumin julistamisessa avustavista maallikoista.
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Rukoilemme, että kirkko olisi
Pohjois-Afrikassa läsnäolonsa
ja toimintansa kautta Jumalan
rakkauden todistaja kaikille
ihmisille ja kansoille.

Rukoilemme, että Kiinassa
oleva kirkko todistaisi yhä
suuremmasta sisäisestä yhtenäisyydestä ja toimivasta ja
näkyvästä yhteydestä Pietarin
seuraajaan.

Syyskuu
Rukoilemme, että ekumeeninen kokous Romanian Sibiussa tukisi sen ykseyden kasvamista kristittyjen keskuudessa,
jonka puolesta Herra rukoili
viimeisellä aterialla.
Rukoilemme, että lähetystyössä olevat miehet ja naiset, jotka iloiten liittyvät Kristukseen,
tietäisivat kuinka he voivat
voittaa jokapäiväisen elämän
vaikeudet.

Rukoilemme, että sovinnon ja
rauhan henki leviäisi Korean
niemimaalla.

Joulukuu
Rukoilemme, että yhteiskunta
viipymättä pitäisi huolta aidsiin sairastuneista, erityisesti
naisista ja lapsista ja että kirkko auttaisi heitä tuntemaan,
että Herra rakastaa heitä.
Rukoilemme, että Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen, jota
kirkko viettää juhlallisesti jouluna, auttaisi Aasian kansoja
tunnistamaan Jeesuksessa Jumalan lähettilään, maailman
ainoan Pelastajan.

APOSTLESHIP OF PRAYER
Daily Offering (example):
O JESUS, through the Immaculate
Heart of Mary, I offer You my
prayers, works, joys and sufferings of this day for all the intentions of Your Sacred Heart, in
union with the Holy Sacrifice of
the Mass throughout the world,
in reparation for my sins, for the
intentions of all my relatives and
friends, and in particular for the
intentions of our Holy Father:
(add here the intentions). Amen.
January
We pray that the effort to
bring about the full communion
of Christians may foster reconciliation and peace among all the
peoples of the earth.
We pray that Christians may
know how to welcome migrants
with respect and charity, recognizing in each person the image
of God.
February
We pray that the International Community may be ever
more aware of the urgent duty to
bring an end to the trafficking of
human beings.
We pray that in the Missions
the lay faithful may recognize the
need to serve their own country
with greater commitment also in
its political and social life.
March
We pray that young people
who are searching for the sense
of life may be understood, respected and accompanied with
patience and love.
We pray that, throughout
the Church, there may grow that
shared missionary awareness,
which favors the collaboration
and exchange of those who work
in the missions.
April
We pray that the individual, social and political rights of
women may be respected in every
nation.
We pray that the Church in
China may carry out its evangelizing mission serenely and in full
freedom.
May
We pray that the abundance
of the gifts the Holy Spirit bestows on the Church may contribute to the growth of peace
and justice in the world.
We pray that in the mission
countries those responsible for
the public institutions may, with
suitable laws, promote and defend human life from its conception to its natural termination.

Artikkeleita
Böcker från Catholica-förlaget
Jag fick nyligen Catholica-förlagets boköversikt för denna
höst och vinter. Den första
och viktigaste av böckerna är
Katolska kyrkans lilla katekes.
Den är en syntes av den stora.
Påven har vid dess utgivning
skrivit: “Katolska Kyrkans
lilla katekes, som jag nu lägger fram inför den Katolska
Kyrkan, utgör en trogen och
pålitlig syntes av den Katolska
Kyrkans katekes. Den innehåller en koncis sammanställning
av alla kyrkans väsentliga och
grundläggande trossatser och
utgör därför, som min företrädare önskat, ett slags vademecum som gör det möjligt
för alla, troende såväl som
icketroende, att få en övergripande helhetsbild av hela den
katolska trons vidsträckta horisont.” Benedikt XVI. Den stora innehåller 875 sidor, den
lilla 208, så nu kan alla som
skrämdes av den stora omfång
få en behändigare bok. Introduktionspriset är 149 kr.
Följande bok av påtagligt
intresse är Lars Cavallins bok
Påvar i moderna tider. Att
döma av påveporträtten på
pärmen behandlar han de tio
senaste påvarna från Pius IX,
som blev påve 1846 till och
med Johannes Paulus II som
dog 2005. Då ju dessa 150 år
varit politiskt livliga bör boken
som tar påven och Vatikanen
till sin utgångspunkt ha mycket
att bjuda på.
Till dessa böcker kommer
en bok av Josemaria Escrivá:

K

olumni
Kääntyminen joulun Lapsen puoleen

Vuosi sitten ennen joulua veli Charles de Foucauld, Jeesuksen pikku-sisarten hengellinen isä, julistettiin autuaaksi Roomassa. Ranskalainen mies, joka oli syntynyt aristokraattisessa perheessä ja
vieraantunut teini-iässä Jumalasta ja kirkosta, löysi Pohjois-Afrikassa uudelleen kristinuskon juuret
beduiini-paimentolaisten ja muslimi-kansan keskuudessa. Ranskan armeijan upseerina hänet lähetettiin kotimaastaan pitämään kurissa Marokossa asuvaa ”sivistymätöntä” siirtomaakansaa. Mutta kävi
toisin kuin odotettiin. Hän oppi kunnioittamaan ja rakastamaan Pohjois-Afrikkaa, sen karua luontoa
ja asukkaitten vilpittömyyttä ja vaatimattomia elämäntapoja ja ennen kaikkea kansan vankkaa uskoa
ihmiskunnan Luojaan sekä sen kuuliaisuutta Jumalan tahdolle.

När Kristus går förbi. Den innehåller predikningar för hela
det liturgiska året, Introduktionspris 168 kr.
Catholica erbjuder också
en DVD om den heliga Bernadette. Den rekommenderas
av Vatikanen och visas dagligen i Lourdes. Den är inte textad men kan fås på fem olika
språk, engelska, tyska, franska,
spanska eller italienska. Priset
är 199 kr.
Förutom dessa nyheter
nämner förteckningen flere
som förekommit i tidigare förteckningar.
Introduktionsprisen är i
kraft till 28.2.07 om man beställer dem per telefon 994-462431-452329 eller via internet
www.catholica.se.
Till bokprisen kommer ett
35 kr. porto. Om prisen verkar höga skall ni komma ihåg
att det går omkring 8 kr per
euro.
Märta Aminoff

HIIHTOLOMALEIRI
STELLA MARIKSESSA 17.
– 24.2. 2007
Alkaen lauantaina 17.2. n. klo 12 ja päättyen seuraavana lauantaina
lounaaseen. Hauskaa yhdessäoloa isosten vauhdittaman ohjelman
myötä. Hinta: 100e sisältää majoituksen ja täysihoidon, sisarrushinta 80e. Ikäraja 7 – 13v. Omat lakanat tai makuupussi mukaan.
Isosilta erikoishinta 50e edellyttäen työharjoitteluun sitoutumista.
Isoskoulutuksessa olleilla ei ikärajoituksia.
Ilmoittautumiset: Katekeettinen keskus: 09.2416095 (henkilötiedot, osoite, puh, ruokarajoitukset, allergiat…), email: katekeesi@
catholic.fi.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ensimmäiset 15 tyttöä ja 15 poikaa voidaan ottaa 15.12. lähtien ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjelmassa on mäenlaskua, napakelkka, luistelua, askartelua,
saunaa… disco, kilpailuja, karkkipäivä… ja tietenkin liturgiaa.
Ota mukaan oma pulkka tai kelkka, sukset ym. muista kuitenkin merkata ne, jotta eivät häviä.
Myös vapaaehtoisia aikuisia tarvitaan aina niin talvella kuin
kesäleireilläkin.

Nämä syvät kokemukset haastoivat Charlesia tarkistamaan omaa suhdettaan Jumalaan ja kastekirkkoonsa. Pariisissa hän puhui papin kanssa, joka ymmärsi häntä. Keskustelussa Jumalan rakkaudesta
ja armahtavaisuudesta Jumalan Sanan ihmiseksi tulemisen salaisuus teki Charlesiin suuren vaikutuksen. Hänen Jumala-kuvansa puhdistui ja rikastui tavattomasti. Hän oivalsi, että Jumala ei ole vain
kaikkivaltias Luoja, vaan myös se, että Hän on luonteeltaan ääretön laupias ja sangen lähellä omaksi
kuvakseen luomiansa ihmisiä.
Charles kaipasi sovintoa todellisen Jumalan kanssa ja sai sen vastaanottamalla parannuksen sakramentissa papin välityksellä. Tästedes hän pyrki elämään tiiviissä yhteydessä Vapahtajan kanssa.
On monta tapaa seurata Jeesusta. Charlesia kiehtoi nimenomaan Jeesuksen 30 vuoden ajan Nasaretiin kätketty elämä. Se puhutteli häntä syvästi, koska Jeesuksen elämä Nasaretissa kertoi hänelle
erityisesti siitä ennenkuulemattoman nöyryyden salaisuudesta, jonka Jumala on osoittanut pelastussuunnitelmassaan ihmiskunnalle ja jokaiselle ihmiselle erikseen. Rakkaudesta Herransa elämään
Nasaretissa, hän muutti sinne asumaan. Siellä hänestä tuli alussa klarissanunnien nöyrä palvelija.
Myöhemmin hän siirtyi takaisin Pohjois-Afrikkaan ja asettui pieneen paimentolaiskylään Saharassa,
jossa hän eli Jeesuksen vaatimatonta, nasaretilaista elämää, eläen yhteydessä eukaristisen Jeesuksen
kanssa ja ollen tuaregien ja ohikulkijoiden veli ja ystävä. Nasaretista tuli Charlesin elämän jatkuva palvonta-, mietiskely- ja kiitosaihe. Tähän perustui myös hänen rukouselämänsä tärkein esirukousaihe,
että kerran beduiinien ja muslimien Jumala-kuva rikastuisi ja että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen
ja hänen elämäntyönsä niin kuin hän itse tunsi Jeesuksen läheisyyttä Pyhän Raamatun kirjoituksissa
ja pyhässä eukaristiassa. Tällöin hän kasvoi Jeesuksen kaltaisuudessa, sekä Jeesuksen rakkaudessa
taivaalliseen Isään että lähimmäisiin, joiden kaikkien veli hän myös pyrki aina olemaan. Tämän
vuoksi hän otti itselleen nimen Jeesuksen veli Charles. Vaikka hänet välillä oli vihitty papiksi, hän
ei luopunut veli-nimityksestä.
Adventin aika kutsuu meidät kääntymykseen. Veli Charles voi auttaa meitä tekemään tätä oikein.
Se on elinkautinen tehtävä eikä vain hetkellinen tapahtuma.
Ihmisen sielun elämässähän on erotettava toisistaan kaksi kääntymisvaihetta: Ensimmäinen vaihe on
ihmisen peruskääntymys, jossa hän kääntyy kokonaan Jeesuksen puoleen. Apostoli Paavalin kääntymys Damaskon tiellä muistuttaa meitä sellaisesta elämänsuunnan muutoksesta. Kuitenkaan hänen
kääntymyksensä niin kuin Charles de Foucauldinkaan ei ollut vain yhden päivän tehtävä eikä vain
yhden vuoden tapahtuma. Vapahtaja oli huolellisesti valmistanut kumpaakin tähän perusteelliseen
elämänmuutokseen monien vuosien aikana erämaan hiljaisuudessa. Mutta ratkaiseva tekijä oli se,
että he olivat avoimia Jumalan Pyhälle Hengelle. Samoin on käynnistynyt jokaisessa meissä tämä
kääntymisprosessi, vaikka ihminen ei aina ole ollut tietoinen siitä. Kuitenkin niissä meistä, jotka ovat
syntyneet uskovassa kodissa, tämä henkilökohtainen peruskääntymys uskon, kirkon ja Jeesuksen Kristuksen puoleen, tapahtui – tai ainakin sen olisi pitänyt tapahtua – silloin, kun me aikuistuimme. Käytännössä siis silloin, kun vastaanotimme vahvistuksen sakramentin piispan kätten päälle panemisen ja
krismalla voitelun kautta ja kun me henkilökohtaisesti uudistimme kastelupauksemme. Vahvistuksen
sakramenttihan täydentää luontevasti ihmisessä lapseniässä saadun kasteen sakramentin.
Tämä kääntymisvaihe on oikeastaan ihmisen jatkuvan henkilökohtaisen kasvamisprosessin alku
Jumalan tuntemisessa ja Kristuksen kaltaiseksi tulemisessa. Siinä on kyseessä jokapäiväinen kääntyminen, mikäli meidän yhteytemme Jumalaan Jeesuksessa ja hänen kirkossaan herkistyy ja pyrimme
ajan myöten omaksumaan Jeesuksen mieltä ja hyveitä.
Adventin aika on uuden kirkkovuoden alku. Se muistuttaa hengellisen elämän perustustotuudesta,
siitä, että Herramme ja Vapahtajamme ei rikasta meitä tulemisellaan jouluna, ellemme mene veli
Charlesin tavoin puolitiehen häntä vastaan, ellemme käänny säännöllisesti hänen puoleensa kaivaten entistä syvempää yhteyttä hänen kanssaan, joka on meidän tiemme kohti Jumalaa ja taivaan
kirkkautta.
isä Frans
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Tiellä
kohti
täyttä
ykseyttä
Pyhä isä vieraili Turkissa
Paavi Benedictus XVI
vieraili Turkissa 28.11.1.12. Vierailu oli ennen
kaikkea pastoraalinen
ja ekumeeninen, kuten
sivulla 6 ja tällä aukeamalla esitettävistä teksteistä ilmenee.
KATT/VIS

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeos I:n homilia pyhän Andreaksen juhlapäivän liturgiassa Pyhän Yrjänän patriarkallisessa katedraalissa 30.11.2006
Jumalan armosta, teidän pyhyytenne, meitä on siunattu pääsemään taivasten valtakunnan
iloon, “näkemään todellisen
valkeuden ja saamaan taivaallisen Hengen”. Jokainen jumalallisen liturgian viettäminen
on voimakas ja innoittava taivaan ja historian viettäminen.
Jokainen jumalallinen liturgia
on sekä menneen muistamista että taivasten valtakunnan
odottamista. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämän jumalallisen liturgian aikana meidät on siirretty hengellisesti
kolmeen suuntaan: taivasten
valtakuntaan, jossa enkelit
viettävät juhlaa; vuosisatojen
kuluessa vietettävää liturgian
viettämistä kohti ja kohti tulevaa taivasten valtakuntaa.
Tämä ylitsevuotava yhteys
taivaan ja historian kanssa tarkoittaa, että ortodoksinen liturgia on mystinen kokemus ja
syvällinen vakaumus siitä, että
“Kristus oli ja on ja ikuisesti
tulee olemaan meidän keskellämme!” Sillä Kristuksessa on
syvä yhteys menneen, nykyisen
ja tulevan välillä. Tällä tavalla liturgia on enemmän kuin
pelkkä kokoelma Kristuksen
sanoja ja tekoja. Se on Kristuksen itsensä läsnäolon toteutuminen, hänen, joka on luvannut olla siellä, missä kaksi tai
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kolme on kokoontunut hänen
nimessään.
Samalla me ymmärrämme, että rukouksen sääntö on
uskon sääntö (lex orandi lex
credendi), että opit Kristuksen
persoonasta ja Pyhästä Kolminaisuudesta ovat jättäneet pysyvän jäljen liturgiaan. Se sisältää yhden määrittelemättömistä opeista, joka on “ilmoitettu
meille salaisuutena” ja josta
pyhä Basileios Suuri puhui
niin kaunopuheisesti. Sen
tähden liturgiassa meitä muistutetaan tarpeesta saavuttaa
ykseys uskossa sekä rukouksessa. Sen tähden me polvistumme nöyrästi ja katuen elävän
Jumalan edessä ja Herramme
Jeesuksen Kristuksen edessä,
jonka kallista nimeä me kannamme, mutta kuitenkin samalla olemme jakaneet hänen
saumattoman ihokkaansa. Me
tunnustamme surren, että me
emme vielä kykene viettämään
pyhiä salaisuuksia ykseydessä.
Ja me rukoilemme, että se päivä tulisi, jolloin tämä sakramentaalinen ykseys toteutuisi
täyteydessään.
Ja kuitenkin, teidän pyhyytenne ja rakkaat veljet Kristuksessa, tämä taivaan ja maan,
historian ja ajan yhdessä viettäminen tuo meidät tänään
lähemmäksi toinen toistamme

läsnäolon siunauksen kautta
yhdessä kaikkien pyhien kanssa, vaatimattomuuden edelläkävijöiden, pyhän Gregorios
Teologin ja pyhän Johannes
Khrysostomoksen kanssa.
Meille on suotu kunnia kunnioittaa näiden kahden hengellisen jättiläisen reliikkejä,
sen jälkeen kun heidän pyhät
reliikkinsä juhlallisesti palautettiin tähän pyhään kirkkoon
kunnioitetun paavi Johannes
Paavalin toimesta. Aivan niin
kuin me silloin kruunaamisemme juhlana toivotimme
tervetulleeksi ja sijoitimme
patriarkan istuimeen heidän
pyhät reliikkinsä laulaen “Katso valtaistuintasi!” niin me tänään kokoonnumme heidän
elävässä läsnäolossaan ja ikuisessa muistossaan, kun vietämme liturgiaa, joka on nimetty
pyhän Johannes Khrysostomoksen kunniaksi.
Siten meidän jumalanpalveluksemme liittyy samaan riemuitsevaan jumalanpalvelukseen taivaassa ja kautta koko
historian. Todella on niin
kuin pyhä Johannes Khrysostomos itse vakuuttaa: “Nuo
jotka ovat taivaassa ja nuo
jotka ovat maan päällä muodostavat yhden ainoan juhlan,
jaetun kiitoksen, yhden kuoron” (PG 56.97) Taivas ja maa

tarjoavat yhden rukouksen,
yhden juhlan, yhden ylistyksen. Jumalallinen liturgia on
yhtä aikaa taivaan valtakunta
ja meidän kotimme, “uusi taivas ja uusi maa” (Ilm. 21:1),
perusta ja keskus, jossa kaikki
asiat löytävät todellisen merkityksensä. Liturgia opettaa
meitä avartamaan näkökenttäämme ja katsomustamme,
puhumaan rakkauden ja yhteyden kielellä, mutta myös
oppimaan, että meidän täytyy
olla toistemme kanssa huolimatta erilaisuudestamme ja
jakaantumisistamme. Avarassa syleilyssään se sisältää koko
maailman, pyhien yhteyden
ja kaiken Jumalan luomakunnan. Koko universumista tulee “kosminen liturgia”,
palauttaaksemme mieliimme
pyhän Maximos Tunnustajan
opetuksen. Tällainen liturgia
ei voi koskaan tulla vanhaksi
ja epäajankohtaiseksi.
Ainoa sopiva vastaus tähän
jumalallisten etujen sateeseen
ja myötätuntoiseen armoon
on kiitollisuus (eucharistia).
Todella, kiitos ja kunnioitus
ovat ainoa sopiva ihmisolentojen vastaus Luojalleen. Sillä
hänelle kuuluu kaikki ylistys,
kunnia ja palvonta: Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt ja
aina, iankaikkisesta iankaikki-

seen. Aamen.
Todella, erityinen ja täydestä sydämestä nouseva kiitollisuus täyttää sydämemme
rakastavaa Jumalaa kohtaan,
sillä tänään tämän kirkon
apostolisen perustajan ja suojelijan muistojuhlassa jumalalliseen liturgiaan osallistuu
hänen pyhyytensä, meidän
veljemme ja vanhan Rooman
piispa, paavi Benedictus XVI
yhdessä kunniakkaan seurueensa kanssa. Vielä kerran me
kiitollisina tervehdimme tätä
läsnäoloa Jumalalta tulevana
siunauksena, veljellisen rakkauden osoituksena ja kunnianosoituksena kirkkoamme kohtaan ja todistuksena
yhteisestä kaipauksestamme
jatkaa - rakkauden hengessä ja
uskollisuudessa evankeliumin
totuutta ja isiemme yhteistä
traditiota kohtaan - järkähtämätöntä matkaa kohti kirkkojemme täyden yhteyden
palauttamista, joka perustuu
Jumalan pyhään tahtoon ja
käskyyn. Tapahtukoon niin.

Artikkeleita
Pyhän isän puhe pyhän liturgian yhteydessä pyhän apostoli Andreaan juhlapäivänä 30.11.2006
Tämä jumalallinen liturgia,
jota vietettiin pyhän apostoli
Andreaan, Konstantinopolin
kirkon suojeluspyhän juhlana,
tuo meidät takaisin varhaiseen
kirkkoon, apostolien aikoihin.
Markuksen ja Mattiaan evankeliumit kertovat, kuinka Jeesus
kutsui kaksi veljestä: Simonin,
jota Jeesus kutsui Keefaaksi
tai Pietariksi, ja Andreaan:
”Seuratkaa minua, niin minä
teen teistä ihmisten kalastajia” (Matt. 4: 19; Mark. 1: 17).
Neljäs evankeliumi esittelee
Andreaan vieläpä ensiksi valittuna, ”ho protoklitos”, kuten
hänet bysanttilaisessa traditiossa tunnetaan. Juuri Andreas
tuo veljensä Pietarin Jeesuksen
luo (vrt. Joh. 1: 40-).
Tänään tässä Pyhän Yrjänän patriarkallisessa kirkossa
meidän on mahdollista kokea
jälleen kerran näiden kahden
veljen, Simon Pietarin ja Andreaan yhteys ja kutsumus. Se
tapahtuu nyt Pietarin seuraajan ja hänen piispallisen veljensä välillä, joka johtaa tätä
perinteen mukaan apostoli
Andreaan perustamaa kirkkoa. Veljellinen kohtaamisemme korostaa sitä erityistä suhdetta, joka yhdistää Rooman
ja Konstantinopolin kirkkoja
sisarkirkkoina.
Sydäntä lämmittävällä ilolla me kiitämme Jumalaa siitä,
että hän on antanut uutta elinvoimaa suhteelle, joka on kehittynyt aina siitä mieliinpainuvasta tapaamisesta alkaen,
kun edeltäjämme paavi Paavali
VI ja patriarkka Athenagoras
kohtasivat toisensa Jerusalemissa tammikuussa 1964.
Heidän kirjeenvaihtonsa, joka
on julkaistu nimellä ”Tomos
Agapis”, kertoo niiden siteiden syvyydestä, jotka kasvoivat
heidän välillään ja jotka ovat
heijastuneet Rooman ja Konstantinopolin sisarkirkkojen
välisessä suhteessa.
Joulukuun seitsemäntenä
päivänä vuonna 1965, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen
päätöspäivän aattona, kunnioitetut edeltäjämme ottivat
vielä uuden, ainutkertaisen
ja unohtumattoman askeleen
kumpikin tahollaan Pyhän Yrjänän patriarkallisessa kirkossa
ja Pyhän Pietarin basilikassa:
he poistivat kirkon muistista
vuoden 1054 traagiset ekskommunikaatiot. Näin he vahvistivat ratkaisevan muutoksen
suhteessamme. Siitä lähtien
on tehty monia muita tärkeitä

päätöksiä matkalla molemminpuolista lähentymistä. Muistelen erityisesti edeltäjäni paavi
Johannes Paavali II:n vierailua
Konstantinopolissa vuonna
1979 ja ekumeenisen patriarkka Bartolomeus I:n vierailuja
Roomassa.
Tässä samassa hengessä
oma läsnäoloni täällä tänään
on tarkoitettu uusimaan meidän sitoutumistamme edistyä
tiellä kohti täyden yhteyden
palauttamista Rooman kirkon
ja Konstantinopolin kirkon
välillä – Jumalan armon avulla. Voin vakuuttaa teille, että
katolinen kirkko on halukas
tekemään kaiken voitavansa
voittaakseen esteet ja etsiäkseen yhdessä ortodoksisten
veljien ja sisarten kanssa entistä tehokkaampia pastoraalisen
yhteistyön muotoja tätä tarkoitusta silmällä pitäen.
Nuo kaksi veljestä, Simon,
jota kutsuttiin Pietariksi, ja
Andreas, olivat kalastajia, jotka
Jeesus kutsui tulemaan ihmisten kalastajiksi. Ennen taivaaseenastumistaan Ylösnoussut
Herra lähetti heidät yhdessä
toisten apostolien kanssa tekemään kaikki kansat hänen
opetuslapsikseen, kastamalla
heitä ja julistamalla hänen
opetustaan (vrt. Matt. 28: 19;
Luuk. 24: 47; Ap.t. 1: 8).
Tämä velvoite, jonka pyhät
veljekset Pietari ja Andreas
ovat jättäneet meille, on vielä kaukana täyttymyksestään.
Päin vastoin, se on tänään
entistäkin ajankohtaisempi ja
välttämättömämpi. Sillä se ei
koske vain niitä kulttuureita,
joita evankeliumin sanoma
on koskettanut vain vähän;
se koskee yhtä lailla niitä
eurooppalaisia kulttuureita,
joilla on pitkä kristillinen traditio. Sekularisaation kehitys
on heikentänyt tätä traditiota;
itse asiassa se on asetettu kyseenalaiseksi ja jopa hylätty.
Tämän todellisuuden edessä
meitä kutsutaan yhdessä kaikkien muiden kristillisten yhteisöjen kanssa uudistamaan Euroopan tietoisuus kristillisistä
juuristaan, traditioistaan ja
arvoistaan, ja antamaan niille
uutta elinvoimaa.
Pyrkimyksemme rakentaa
yhä läheisempiä siteitä katolisen kirkon ja ortodoksisten
kirkkojen välillä ovat osa tätä
lähetystehtävää. Hajaantuneisuus, joka kristittyjen kesken
vallitsee, on skandaali maailman silmien edessä ja evanke-

liumin julistamisen este. Kärsimisensä ja kuolemansa aattona
Herra, joka oli opetuslastensa
ympäröimä, rukoili hartaasti,
että kaikki olisivat yhtä, jotta
maailma uskoisi (vrt. Joh. 17:
21). Sanoma Jumalan rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan
voi tulla uskottavaksi vain silloin, kun kristittyjen kesken
vallitsee veljellinen yhteys ja
keskinäinen rakkaus. Jokainen, joka tänään tarkastelee
realistisesti kristillistä maailmaa, näkee tämän todistuksen
tarpeellisuuden.
Simon Pietari ja Andreas
kutsuttiin yhdessä tulemaan
ihmisten kalastajiksi. Tämä
sama tehtävä sai kuitenkin
eri muodon kummankin veljeksen kohdalla. Huolimatta
inhimillisestä heikkoudestaan
Simonia kutsuttiin Pietariksi,
kallioksi, jolle kirkko rakennettaisiin; hänelle annettiin
erityisellä tavalla taivasten valtakunnan avaimet (vrt. Matt.
16: 18). Pietarin tie vei hänet
Jerusalemista Antiokiaan ja
Antiokiasta Roomaan, jotta
hän tuossa kaupungissa voisi
harjoittaa yleismaailmallista
vastuutaan. Kysymys tästä Pietarin ja hänen seuraajiensa
yleismaailmallisesta palvelusta
on ikävä kyllä nostattanut näkemyseroja. Toivottavasti pystymme ne voittamaan, myös
sen teologisen vuoropuhelun
avulla, jota jälleen on jatkettu.
Kunnioitettu edeltäjäni, Jumalan palvelija paavi Johannes
Paavali II puhui armosta, joka
on luonteenomaista Pietarin
palvelulle ykseyden puolesta,
armosta, jonka Pietari itse ensimmäisenä koki (kiertokirje
Ut unum sint, 91). Tältä pohjalta paavi Johannes Paavali
ulotti kutsun veljelliseen dialogiin tunnistamaan tapoja, joilla
Pietarin virkaa tulisi harjoittaa
nykyään, kunnioittaen kuitenkin sen luonnetta ja olemusta,
eli “toteuttaa rakkauden palvelua, jonka tunnustavat kaikki,
joita se koskee” (sama, 95).
Tänään minä tahdon toistaa
ja uudistaa tämän kutsun.
Andreas, Simon Pietarin
veli, sai Herralta toisen tehtävän, johon hänen nimensäkin
viittaa. Koska hän puhui kreikkaa, hänestä tuli – Filippoksen
kanssa – Niiden kreikkalaisten
apostoli, jotka tulivat Jeesuksen luokse (vrt. Joh. 12: 20-).
Traditio kertoo meille, että
hän oli lähetyssaarnaaja paitsi

Vähässä-Aasiassa ja Mustanmeren etelärannan seuduilla,
myös Kreikassa, jossa hän kärsi marttyyrikuoleman.
Apostoli Andreas edustaa
siksi varhaisen kristillisyyden
ja kreikkalaisen kulttuurin
kohtaamista. Tämä kohtaaminen, erityisesti Vähässä-Aasiassa tuli mahdolliseksi varsinkin
suurten kappadokialaisten isien tähden, jotka rikastuttivat
liturgiaa, teologiaa ja hengellisyyttä sekä itäisessä että läntisessä kirkossa. Kristillinen
sanoma putosi vehnänjyvän
tavalla (vrt. Joh. 12:24) tähän
maahan ja tuotti paljon hedelmää. Meidän tulee olla syvästi kiitollisia perinnölle, joka
syntyi kristillisen sanoman ja
helleenisen kulttuurin hedelmällisestä kohtaamisesta. Sillä
on ollut pysyvä vaikutus idän
ja lännen kirkkoihin. Kreikkalaiset isät ovat jättäneet meille
suuren aarteen, josta kirkko
jatkuvasti ammentaa vanhoja
ja uusia rikkauksia (vrt. Matt.
13: 52).
Opetuksella vehnänjyvästä,
joka kuolee kantaakseen hedelmää, on vastaavuus pyhän
Andreaan elämässä. Traditio
kertoo meille, että hän seurasi
Herran ja Mestarin kohtaloa
päättäen päivänsä Patraksessa Kreikassa. Pietarin lailla
hän kärsi kuoleman ristillä,
vinoristillä, jota me nykyään
kutsumme Andreaan ristiksi. Hänen esimerkistään me
opimme, että jokaisen kristityn tie niin kuin koko kirkon
tie johtaa uuteen elämään,
ikuiseen elämään, Kristuksen
seuraamisen ja hänen ristinsä
kokemisen kautta.
Historian kuluessa sekä
Rooman kirkko että Konstantinopolin kirkko ovat molemmat kokeneet vehnänjyvän opetuksen. Yhdessä me
kunnioitamme monia samoja
marttyyrejä, joiden verestä
– Tertullianuksen kuuluisin
sanoin – tuli kristittyjen siemen (Apologeticum 50,13).
Heidän kanssaan me jaamme
saman toivon, joka johtaa
kirkkoa “kulkemaan pyhiinvaellusmatkaansa maailman vainojen ja Jumalan lohdutuksen
keskellä” (Lumen gentium, 8,
vrt. pyhä Augustinus De Civ.
Dei, XVIII, 51, 2). Vuosisata,
joka juuri on päättynyt, näki
myös rohkeita uskon todistajia sekä idässä että lännessä.
Tälläkin hetkellä on monia
todistajia eri puolilla maail-

maa. Me muistamme heitä
rukouksissamme ja tuemme
heitä sillä tavalla kuin voimme, kun vaadimme maailman
johtajilta uskonnonvapauden
kunnioittamista perustavana
ihmisoikeutena.
Jumalallinen liturgia, johon olemme osallistuneet,
vietettiin pyhän Johannes
Khrysostomoksen riituksen
mukaan. Jeesuksen Kristuksen
risti ja ylösnousemus on tehty
salaisesti läsnäoleviksi. Meille
kristityille tämä on jatkuvasti
uudistuvan toivon lähde ja
merkki. Tämän toivon ilmaisee kauniisti vanha teksti, joka
tunnetaan nimellä “Pyhän Andreaan kärsimys”: “Minä tervehdin sinua, oi risti, Kristuksen ruumiin vihkimä ja hänen
jäsentensä kuin kallisarvoisten
helmien kaunistama. … Tuntekoot uskovat sinun ilosi ja lahjat, jotka ovat hallussasi …”.
Tämän uskon Jeesuksen
lunastavaan kuolemaan ristillä ja tämän toivon, jonka
ylösnoussut Kristus tarjoaa
koko ihmisten perheelle, me
kaikki yhdessä jaamme, ortodoksit ja katolilaiset samalla
tavalla. Innoittakoon meidän
jokapäiväistä rukoustamme
ja työtämme palava halu olla
läsnä ei ainoastaan jumalallisessa liturgiassa vaan myös
halu viettää sitä yhdessä, osallistua Herran yhteen pöytään,
jakaa sama leipä ja sama malja. Olkoon tämänpäiväinen
tapaamisemme sysäyksenä ja
riemullisena ennakointina
täydellisen yhteyden lahjalle.
Ja seuratkoon Jumalan Henki
meitä matkallamme! 

Vierailunsa aikana pyhä isä
teki myös historiallisen vierailun 30.11. Istanbulin ns.
siniseen moskeijaan.
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Artikkeleita
150-årsminnet av
nordpolsmissionen
När jag i Fides läste om att de
nordiska biskoparnas höstmöte firats i Alta till åminnelse av
den katolska nordpolsmissionen blev jag mycket intresserad. Jag hade hört om denna
mission under namnet Altamissionen redan på 1940-talet
men hade aldrig lyckats få tag
i närmare uppgifter. Nu, med
benämningen Nordpolsmissionen, hade jag fått det rätta
sökordet och hittade intressanta detaljer.
Alta, som var missionens
centralort, är en liten stad i
nordligaste Norge, vid sydspetsen av en vik av Norra Ishavet.
Mötet hölls alltså där för att
fira Nordpolsmissionens 150års minne.
Initiativet till denna mission togs av en rysk adelsman
Stephan Dzunkowskij, konvertit från ortodoxa kyrkan. Född
1821, konverterade han i Rom
1845 och blev samma år jesuit.
1852 blev han prästvigd och
studerade sedan i Paris. Han
gjorde under denna tid en
lång resa i Skandinavien ända
till de nordligaste delarna och
blev mycket intresserad av
Lappland. Vid sin återkomst
till Rom började han ivrigt
propagera för en arktisk prefektur. Han var en man med
personlig utstrålning, vida
kunskaper och inflytelserika
vänner och fick slutligen påven
Pius IX intresserad av saken.
Denne grundade prefekturen
och utsåg Dzunkowskij till
den första prefekten. Prefekturen omfattade svenska och
norska Lappland, Färöarna,
Island, Grönland och NordAmerikas arktiska områden
med undantag för Alaska som
ägdes av Ryssland. Men Alaska

nåddes också av en mission,
men från Ryssland. Den var liten och världsligt sett effektlös,
men den sista munken, Herrman av Alaska lämnade efter
sig ett bestående minne. 1860
hänfördes även Orkney-öarna, Shetlands-öarna och den
nordligaste delen av Skottland
till prefekturen.
Dzunkowkij hade vid starten stora planer om ett prästseminarium mm. Men han
hade tydligen varken tillräcklig organisationsförmåga eller
uthållighet. Han var kanske
mera rysk adelsman än missionär och förslösade en stor del
av prefekturens pengar på rekreations- och badresor. Hans
levnadssätt uppväckte mycken
förargelse och 1861 blev han
avsatt. Han hade redan tidigare utträtt ur jesuitorden och
återvände nu till Ryssland och
till den ortodoxa kyrkan. Han
dog 25.3.70 efter en långvarig
sjukdom.
Prefekturen som upphävdes 1869 hade mycket goda
missionerande präster i sin
tjänst. De var inte rädda för
avstånden utan färdiga till långa och ansträngande färder i
primitiva förhållanden. De gav
kyrkan i Nordnorge, på Färöarna och Island en utgångspunkt
för senare mission.
En så vidsträckt och utspridd mission är säkert rätt
enastående i vår kyrkas historia, isynnerhet om man därtill
ser till de olika språken och de
varierande klimaten.
Jag skulle bra gärna vilja få
tag i mera uppgifter om denna
mission.
Märta Aminoff

LASTENKERHO
4-, 5-, 6-vuotiaille
Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen. Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:
7.1.07 klo 10.30
11.2.07 klo 10.30
11.3.7 klo 10.30
14.4.7 (la) klo10.30
13.5.07 klo 10.30
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Adventtikeräys

Kalenterin

mukaan tiedämme elävämmeadventin aikaa ja toivomme pikaisesti
lunta ja valkeaa joulua. Pietarin Caritaksen perinteinen ohjelma on
kodittomien ruokailun järjestäminen. Sen puitteissa 250 koditonta saa päivittäisen ruokansa, leipää
ja makkaraa sekä teetä tai lihalientä. Koko Pietarin alueella Caritaksen keittiö on ainoa pysyvä kodittomien keittiö. Erikoisuutena tässä keittiössä on, että siellä hoidetaan myös terveyttä, suurimpana
tehtävänä tuberkuloosilääkkeiden jakaminen. Tuberkuloosilääkityksen ohella keittiö on järjestänyt
kodittomille ensiapupalvelut läheisellä terveysklinikalla. Ruoan ja hoidon lisäksi Caritas tarjoaa myös
sosiaalipalveluita. Sosiaalityöntekijä auttaa kodittomia saamaan passinsa ja henkilöllisyyspaperinsa,
jotta he voisivat viranomaisten kautta löytää sukulaisensa, jotka asuvat eri puolilla Venäjää. Lähimmäispalvelun järjestäminen ja aloittaminen hiippakunnassa yhdessä seurakuntien kanssa on uusi
tehtävä Caritakselle. Seurakuntien tekemän kyselyn vastaukset tullaan käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja vapaaehtoisten kurssitus tähän palveluun käynnistetään. Täten kyselyyn perustuva
lähimmäispalvelu voidaan aloittaa nykyisen karitatiivisen työn yhteydessä. Viime kuukausien aikana
on Suomeen kiintiöpakolaisina saapunut noin kolmesataa katolilaista burmalaista, jotka on sijoitettu ympäri Suomea. Hekin tarvitsevat lähimmäisten tukea aloittaessaan elämää uusissa olosuhteissa
uudessa maassa.

Iloon ja suruun
Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta
10 €/kpl (postitettaessa 16 €). Adressit ovat tilattavissa
Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Caritas
Adventsinsamling
Advent Collection
Kalendern

gör oss medevetna om att vi lever i adventstider och hoppas på snö och en vit jul.
Det traditionella programmet för Caritas i St Petersburg är matservering för hemlösa. Sålunda erbjuds 250 hemlösa en daglig matranson, bröd och korv samt te eller buljong.
Caritas kök är det enda permanenta köket för hemlösa inom hela St Petersburgsområdet. Det speciella med
detta kök är att man samtidgt sysselsätter sig med hälsovård, varvid utdelning av tuberkulosmedicin är den
viktigaste uppgiften. Förutom tuberkulosmedicinering har köket ordnat förstahjälp på en närliggande klinik.
Förutom mat och hälsovård erbjuder Caritas även socialtjänster. En socialarbetare hjälper de hemlösa att få
pass och identitetshandlingar för att med myndigheternas hjälp hitta sina släktingar som är bosatta på olika håll
i Ryssland. En ny uppgift för Caritas i hemlandet är att anordna och organisera väntjänst. Svaret på enkäten
som församlingarna gjort kommer att behandlas så snart som möjligt varefter utbildning av frivilliga för denna
uppgift inleds. Under de senaste månaderna har ca 300 katolska burmeser anlänt som kvotflyktingar till Finland och placerats på olika håll i landet. De är också i behov av medmänskligt stöd för att börja ett nytt liv i nya
förhållanden i ett nytt land.

Caritas

St. Petersburg is giving us following information on their work for the homeless: The
kitchen for the Homeless is one of the oldest projects of the Caritas St. Petersburg. We
run it since 1996. At present about 250 homeless persons come to the kitchen every day. They receive bread
with sausages, a tea and a broth. The kitchen is open from Monday to Friday every week. For the weekend the
homeless receive a food allowance. Our kitchen is the only permanent kitchen for the Homeless in St. Petersburg. Another peculiarity of our kitchen is that we not only give food for the Homeless, but we also provide a
treatment against tuberculosis for them. The tuberculosis is the most spread disease among homeless people in
Russia. In close cooperation with a city clinic for the prevention and treatment of tuberculosis we provide ambulant treatment against tuberculosis at our kitchen. For this purpose a medical centre at the Kitchen has been
established. Besides of treatment against tuberculosis the Centre provides first-aid services for the Homeless as
well. We provide not only meals and treatment for the Homeless but also social services. We have got a social
worker who helps the Homeless to obtain new passports and other ID documents, to get necessary inquiries at
the authorities and to contact relatives living in other cities. A new challenge for Caritas is to organize and start
in our diocese caritative work together with the parishes. The answers to the inquiry made by parishes will be
studied soon and the courses for voluntary workers will be started. Thus the caritative activity basing on this
inquiry can be started integrated to the present services. During last months 300 catholic burmese have arrived
to Finland . They have been scattered around Finland. They need help in integrating to the new life in strange
circumstances in Finnish society.

CARITAS LEIPÄ - PAASTOLEIPÄ
”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme”
Hiippakuntamme piispa Józef
lausui saarnassaan Kristuksen
pyhän Ruumiin ja Veren juhlassa 18.6.2006 ”Viimeksi ehdotin,
että Caritas myisi pääsiäisaikana
vertauskuvallisessa mielessä leipää. Pääsiäisenä murrettu leipä
olisi merkki siitä, että haluamme
jakaa leipämme niiden kanssa,
jotka elävät nälässä tai jopa kuolevat nälkään”.
Caritaksen hallitus on nyt
tarttunut ehdotukseen ja ryhtynyt kehittämään ajatusta paastoaikana myytävästä leivästä. Yksin
emme saa asiaa vietyä sellaiseen
ratkaisuun, jolla olisi jatkuvuutta.
Tarvitsemme seurakuntalaisten apua, pyydämme teiltä:
* LEIVÄN RESEPTIEHDOTUKSIA
* JAKELUIDEOITA
Olemme luonnollisesti kiitollisia muistakin tähän asiaan liittyvistä ehdotuksista.
Leivän tuotto käytetään Caritaksen avustustoimintaan ja
yhdistyksen hallitus päättää avustuskohteet.
Tuotantoon otettavan leivän
valitsee makutuomaristo, johon
kuuluvat piispa Jozéf Wróbel,

Eeva-Liisa Ahmanheimo, Matti
Andelin ja sisar Eugenia.
Jäämme odottamaan teiltä
ehdotuksia 20.1.2007 mennessä:
sähköpostiosoitteeseen info@
caritas.inet.fi tai postitse Suomen Caritas ry, Maneesikatu 2a,
00170 Helsinki. Toimiston puhelinnumero on (09) 1357 998.
Siteeraamme vielä piispan
saarnaa: ”Kuitenkin se, mitä Caritas pystyy tekemään ja valtio tuke-

maan, on kiinni meidän jokaisen
henkilökohtaisesta panoksestamme.”
Jokapäiväinen leipämme on
maailmassa jakaantunut hyvin
epätasaisesti. Yrittäkäämme jakaa
omaa hyvinvointiamme eteenpäin
– ei pakosta vaan rakkaudesta –
murtamalla yhteistä leipää.
Caritaksen hallitus

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhentämiseen.

Caritas-kuulumiset
Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo 8–13 tai
sopimuksen mukaan, puh. 09-1357998, s-posti: info@caritas.
inet.fi Kotisivut: www.caritas.fi
2006 Adventtikeräys – Adventinsamling – Advent Collection
▪ Sosiaalityöhön kotimaassa ja kodittomien avustamiseen Pietarissa
▪ Till förmån för socialarbete i Finland och till stöd för de hemlösa i St Petersburg
▪ For domestic social work and for homeless people in St. Petersburg
HYVÄN TAHDON JOULULAHJOJA CARITAS-KAUPASTA
Caritas-kynttilöitä
Adventtikalentereita ja joulukortteja
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
TUOMAAN MARKKINNOILLE HAETAAN VAPAAEHTOISIA
Perinteiset Tuomaan Markkinat Helsingissä pidetään jälleen joulukuussa 7.-20.12. Caritas etsii osastolleen vapaaehtoisia myyjiä
muutamaksi tunniksi kerrallaan. Tarvitsemme apuasi ja olemme
siitä kiitollisia! Lisätietoja toimistosta.
TERVETULOA OSTOKSILLE!
LUOSTARISUKLAAT ESPANJASTA SAAPUNEET!

LAUANTAIKURSSIN
KEVÄÄN PÄIVÄMÄÄRÄT
Englantilaisella koululla ala-asteen ja yläasteen kouluopetusta korvaava uskonnonopetus klo 10 – 13.45.
20.1. | 10.2. | 10.3. | 31.3. | 28.4.

LÖRDAGSKURSEN
Samat päivät ja paikka, mutta alkaa messulla P. Marian
kirkossa klo 9.30 ja loppuu Engl. koulussa klo 13.00.

MAKSAJA
BETALAREN
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Sampo
800012-70154504
Suomen Caritas ry
Maneesikatu 2a
00170 Helsinki

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Rahankeräyslupa OKU

1560A

Adventtikeräys 2006
Adventinsamling 2006
Advent collection 2006

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

2231
Euro

PANKKI
BANKEN
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Ajassa

ILOISTA VAPAHTAJAN SYNTYMÄJUHLAA
JA ARMORIKASTA UUTTA VUOTTA 2007
Epäoikeudenmukaisen ja väkivaltaisen maailman
kärsimyksen keskellä
Betlehemin seimi muistuttaa meille,
että Jeesus on läsnä
– keskellä tätä kärsimystä –
merkkinä Jumalan lempeydestä,
valon ja toivon säteenä.

Luokaamme katseemme
valon ja toivon lähteeseen,
ihmiseksi tulleeseen Vapahtajaan
tänä jouluna ja tulevana armon vuonna 2007!

Kiittäen kuluneesta vuodesta
T. Birgittalaissisaret
Turusta, Helsingistä ja Stella Mariksesta

Näin tervehtivät teitä, ystävät,
Jeesuksen pikkusisaret Tampereelta.
Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot pitävät

Retretin Stella Mariksessa
Caritas kiittää lämpimästi tukijoitaan menneestä vuodesta ja toivottaa
Siunattua Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Caritas tackar sina supportrar för det gågna året och önskar en
välsignad jul och ett gott nytt år!

2.-5. maaliskuuta 2007 isä Frans Vossin SCJ johdolla.
Aihe: Spiritualiteetimme keskeisiä tekijöitä.
Kiinnostuneille retretti on samalla on hyvä tutustumistilaisuus. Ilmoittautuminen: ajoissa Stella Mariksessa, puh. 019335 793. Tervetuloa!

Caritas thanks for the support during 2006 and wishes a Blessed
Christmas and a Happy New Year!
URSULIINISISARET KUTSUVAT
KAIKKI HALUKKAAT MUKAANSA

Johdantokurssi
katoliseen uskoon
2006 – 2007 Helsingissä

8.1. Ihminen – Jumalan kuva, viimeiset tapahtumat (sisar Theresa
Jezl CPPS)
22.1. Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon sosiaaliopetus (Juho Kyntäjä)
5.2. Sakramentit: kaste ja vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Ilmainen
kurssi on tarkoitettu sekä asiasta muuten kiinnostuneille että sellaisille,
jotka tahtovat tulla katolilaisiksi. Jälkimmäiselle ryhmälle järjestetään kurssia
täydentävää lisäopetusta. Kurssin oppimateriaalina käytetään pääasiassa
Katolisen kirkon katekismusta sekä Katolisen uskon perusteet –kirjaa. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin
järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin katolisten seurakuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.
Ei ennakkoilmoittautumista.
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Apologeettinen
opintopiiri

Retrettiin

keskiviikko-iltapäivinä p.
Henrikin seurakuntasalissa
klo 16.30.

STELLA MARIKSEEN 27.-31.12.2006
Teemana on rukous.

20.12. Pappeus ja selibaatti (naispappeus, piispuus,
diakonaatti, sääntökunnat)
10.1. Avioliitto ja seksuaalimoraali (esiaviollinen seksi, ehkäisy, homous)
17.1. Viimeiset asiat (kuolema, tuomio, taivas, helvetti,
kiirastuli, aneet)

Rukous on silta luokse Jumalaan…
(Pyhä Ursula Ledóchowska)

Korjatut päivämäärät!
Lisätietoja sähköpostiosoitteesta fineca@hotmail.com
(Emil Anton).

Retretin pitää isä Wieslaw Swiech SCJ
Ilmoittautumiset Stella Marikseen, puh. 019-335793.
E-mail: stellamaris@elisanet.fi. Retretin hinta 100 €.
Pankkiyhteys: Sampo 800010-1811612
Retretin ohjelma edellisessä Fides-lehdessä.

