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Toimitukselta
Tulkaa minun luokseni
Paastonajan loppu häämöĴää. Se pääĴyy pääsiäisen suureen ”valkeuteen”. Jeesuksen elämän
seuraaminen kärsimystiellä saa palkintonsa hänen ylösnousemuksensa
riemujuhlassa.
Niin on jokaisen
kristityn elämässä. Kärsimys ja kuolema saavat
merkityksensä vain rakkauĴa ja ylösnousemusta
miĴapuuna käyĴäen. Siksi tämä aika kutsuu meitä
syventymään uskossamme, kuuntelemaan Kristuksen,
hänen kirkkonsa ja kaikkien pyhien ääntä ja esimerkkiä.
Pyhä Alfonso Maria de’ Liguori on pyhimys, jolla on
itseään ja omaa uskoaan tutkivalle ihmiselle paljon sanoĴavaa. Kirjoituksessaan uskosta hän sanoo muun muassa näin:
Se, joka ajaĴelee, eĴä hän häpäisee itsensä antaessaan anteeksi; se, jonka ainoana tavoiĴeena on elämän helppous ja
mukavuus pienintäkin itsekieltäymystä karĴaen; se, joka säälii niitä, jotka kieltäytyvät maailman iloista ja nautinnoista
kuoleĴamalla lihansa; se, joka inhimilliseen kunnioitukseen
vedoten laiminlyö hartaudenharjoituksia ja sakramenĴien
vastaanoĴamista ja antautuu täysin mitoin teaĴerin ja tanssin houkutuksille; hän ei voi väiĴää olevansa uskollinen katolilainen.
Pyhän Alfonson teksti pysäyĴää lukħan. Kuinka marginaalinen asema uskollamme ylösnousseeseen Kristukseen monesti onkaan - omassa elämässämme, omissa
asenteissamme! Kuinka kristillinen elämä tämän maailman arvojen perusteella helposti näyĴää rajoiĴavalta,
surulliselta ja iloĴomalta.
MuĴa uskon silmin ja Kristuksen lupaukseen luoĴaen
Jumalan lain noudaĴaminen, hänen tahtonsa mukaan
eläminen on vaivan arvoista: ”Maistakaa ja katsokaa,
kuinka Herra on hyvä” (Ps. 34:9). Pyhä Alfonso rohkaisee lukħaansa lopuksi muistuĴamalla Herran lupauksesta:
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuĴamat. Minä annan teille levon. OĴakaa minun ikeeni
harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä
ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on
hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. (MaĴ. 11:28-30)
Tässä uskossa on hyvä valmistautua Herran ylösnousemukseen.
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Uutisia
Paavi Benedictus:

Hyökkäykset ihmiselämää
vastaan lisääntyvät
Elämää puolustavat argumentit ovat kaikkien terveellä omallatunnolla varusteĴujen ihmisten uloĴuvilla.
Paavi Benedictus XVI varoitti helmikuun lopussa
Paavillisen elämän akatemian jäsenille pitämässään
puheessa, eĴä hyökkäykset
elämää vastaan lisääntyvät.
Pyhän isän mielestä on erityisen huolestuĴavaa, eĴä
“pakkomielteenomaisesti
etsitään täydellistä lasta”.
Tässä käytetään hyväksi
edistyksellistä bioteknologiaa, mikä uhkaa johtaa “uuteen eugeenisen syrjinnän
aaltoon”.
Puheessaan paavi kiinniĴi huomiota myös siihen,
eĴä elämää puolustavat argumentit eivät perustu johonkin kapeaan uskonnolliseen käsitykseen vaan “ihmissydämeen kirjoiteĴuun
luonnolliseen lakiin”. Siksi

ne ovat “kaikkien terveellä
omallatunnolla varusteĴujen ihmisten” uloĴuvilla.
Pyhä isä ilmaisi huolensa
siitä, eĴä huolimaĴa elämää
puolustavien argumenĴien
luontaisesta loogisuudesta
hyökkäykset ihmisen arvokkuuĴa vastaan näyĴävät
lisääntyvän voimakkaasti.
Tämän osoiĴavat esimerkiksi abortin laillistamispyrkimykset Latinalaisessa Amerikassa, uusien kemiallisten
aborĴimenetelmien käyĴö
lisääntymisterveyden nimissä, halu manipuloida
omien lasten geeniperimää,
paine laillistaa eutanasia ja
avustettu itsemurha sekä
vaatimukset saada valtiovallan tunnustus sellaisille
yhteiselämän muodoille,

jotka ovat vaihtoehtoisia
avioliitolle ja joissa luonnollinen lisääntyminen ei ole
mahdollista.
Näiden vaarojen valossa
kristityillä on vakava vastuu
kasvaĴaa lähimmäisiään ja
toimia vastavoimana “massojen käyttäytymiselle ja
propagandan houkutuksille”. Paavin mukaan “elämä
on ensimmäinen hyvä, jonka olemme saaneet Jumalalta. Se on kaiken muun hyvän perusta.” Siksi elämän
lahjan suojeleminen “on velvollisuus, josta riippuu koko
ihmiskunnan tulevaisuus”.
KATT/VIS/CWNews

Paavin kehotuskirje vuoden 2005
eukaristiasynodista ilmestyi 13.3.

Bönen är inte en assecoar, men det är
frågan om liv och död
I andra fastesöndagens Angelusbön underströk påven
Benedikt XVI bönens betydelse. Så sa han:
”Kära bröder och systrar!
I dagens evangelium understryker evangelisten Lukas
aĴ Jesus gick upp på berget
för aĴ be. Han var då tillsammans med apostlarna
Petrus, Jakob och Johannes.
Det var medan han bad som
transfigurationen skedde.
AĴ gå upp på berget innebar för de tre apostlarna aĴ
vara delaktika i Jesus bön.
Jesus drog sig oĞa tillbaka
och bad, oĞast vid soluppgång och solnedgång, och
ibland hela naĴen. Han ville visa sina vänner det innre
ljus som fyllde honom till
brädden då han bad. Vi läser
i evangeliet aĴ hans ansikte blev upplyst och genom
hans klädnad utstålades den
glans, som det gudomliga
Ordet, som blivit människa,
är.”
”Det ﬁnns en annan detalj i Lukas beräĴelse, som
är värd aĴ understryka. Han

skriver om vad Jesus talade
med Moses och Elias om.
De talade om hans uĴåg ur
världen, på grekiska exodos,
som skulle fullbordas i Jerusalem. Alltså lyssnar Jesus
på Lagen och på Profeterna
som talar med honom om
hans död och uppståndelse.
I hans intima dialog med fadern, lämnar han inte historiens gång, han försöker inte
ﬂy undan det han är kallad
aĴ göra på jorden, även om
han vet aĴ för aĴ nå förhärligheten måste han gå korsets väg. Tvärtom, Kristus
går djupare in i den kallelsen, genom aĴ ansluta sig
fullkomligt till faderns vilja. Då visar Kristus oss, aĴ
den djupaste sanna bönen,
är önskan aĴ förena vår vilja
med Guds vilja. Det betyder
alltså aĴ för en kristen är bönen inte eĴ säĴ aĴ ﬂy undan
verkligheten för aĴ slippa ta
ansvar, utan tvärtom. Bönen
för med sig aĴ vi tar djupaste ansvar i våra liv, och
lägger vår tillit i den trogna,
outömliga kärlek som vi ﬁnner i Gud.”

”Så transfigurationen
prövades paradoxalt nog i
Jesus dödsångest i Getsemani. När korsfästelsen kom
närmare ﬁck Jesus uppleva dödsångest. I och med
aĴ han då lämnar över sig
i faderns händer, försäkrar
han oss vår räddning. Kristus ber fadern rädda honom
från döden, och han blev
bönhörd därför aĴ han böjde sig under Guds vilja.
Uppståndelsen är tecken på
det.”
”Kära bröder och systrar”,
fortsäĴer påven, ”bönen är
inte en assecoar, men det är
frågan om liv och död. Bara
om du ber, om du vänder
dig till herren med tillitsfull
kärlek, får du en plats i det
eviga livet, som är Gud själv.
Under fastan ber vi nu Maria som är en mästarinna på
andligt liv, aĴ lära oss aĴ be
som hennes son gjorde, så aĴ
vår existens förvandlas avv
ljuset av hans närvaro.”
KATT/RV

Paavi Benedictus XVI:n
kehotuskirje vuoden 2005
eukaristiaa käsitelleestä
synodista ilmestyi 13.3. (tämän lehden ollessa matkalla painoon). Asiasta ilmoiĴi
Vatikaanin lehdistöosasto
tiedoĴeessaan maaliskuun
alussa. Kehotuskirjeen nimi
on “Sacramentum Caritatis
(Rakkauden sakramenĴi)”
ja sen aiheena on eukaristia,
kirkon elämän ja tehtävän
lähde ja huippu.
Lehdistötilaisuuteen il-

moitettiin osallistuvaksi
lokakuun 2005 piispainsynodin puheenjohtajana toiminut Venetsian patriarkka,
kardinaali Angelo Scola ja
piispainsynodin pääsihteeri, arkkipiispa Nikola Eterovic.
Piispainsynodin antama
loppusanoma julkaistiin
Fidesin numeroissa 1213/2005. Se on nyt luettavissa myös hiippakunnan
verkkosivuilla.
KATT/VIS

Rooman kuuria hiljeni retretin
ajaksi
Paavi Benedictus XVI vetäytyi helmikuun lopussa yhdessä Rooman kuurian korkeiden virkamiesten kanssa
retreĴiin, jota tänä vuonna
oli kutsuĴu johtamaan Bolognan emeritusarkkipiispa,
kardinaali Giacomo BiĜ.
Tällä kertaa retretin aihe
on oteĴu Kolossalaiskirjeen
kolmannesta luvusta: ”Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan
päällä.”
Hengellisten harjoitusten ja retreĴien isänä voi-

daan pitää pyhää Ignatius
Loyolalaista, tosin hänen
rinnallaan on myös muita.
Vatikaanin II kirkolliskokouksessa muistutettiin,
kuinka hengellisyys ilman
teologiaa on sokeaa, muĴa
teologia ilman hengellisyyttä on kuolluĴa.
Kuurian retretin aikana
kaikki paavilliset vastaanotot on peruuteĴu, mukaanlukien keskiviikon yleisaudienssi.
KATT/RV
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Uutisia

Ranskalaiset munkit palaavat
Algeriaan kymmenen vuotta
verilöylyn jälkeen
Ryhmä trappistimunkkeja
suunniĴelee paluuta Algeriaan perustaakseen sinne
uuden yhteisön 11 vuoden
poissaolon jälkeen. Munkit
lähtivät Algeriasta Marokkoon 1996, kun seitsemän
ranskalaista trappistimunkkia oli tapeĴu Algerian verisessä sisällissodassa.
Lyonin arkkipiispa, kardinaali Philippe Barbarin
kertoi uutisen tiedotusvälineille vieraillessaan munkkien haudalla Atlasvuorten
Neitsyt Marian luostarissa.
Hylätty luostari sijaitsee
Medean lähellä 70 kilometriä etelään Algerista.

Kardinaali pyysi rukouksia tämän uuden yrityksen
puolesta, koska aiemmat
yritykset perustaa uusi yhteisö ovat epäonnistuneet.
Kardinaali Barbarin matkusti maassa Rhone-Alpesin alueen muslimħohtajan,
Azzedine Gazin kanssa tarkoituksella edistää uskontojen välistä dialogia. Molemmat johtivat rukouksia luostarin puutarhassa kutsuen
veljeyteen ja dialogiin.
1990-luvulla Atlasvuorten Neitsyt Marian luostari, joka oli ainoa Algeriassa,
oli pääĴänyt pysyä maassa
sotaisten ryhmien uhkauk-

sista huolimaĴa. Seitsemän
munkkia oli lopulta vangiĴu
maaliskuussa 1996 ja tapeĴu
kaksi kuukauĴa myöhemmin. Tekħöinä olivat Aseistautuneen Islamistiryhmän
Taistelħat. Ranska oli kieltäytynyt neuvottelemasta
pidätettyjen algerialaisten
islamistien vapauĴamisesta.
Munkit olivat työskennelleet alueen köyhien keskuudessa. He olivat tarjonneet
sairaanhoitoa, jota paikalliset nyt kovasti kaipaavat.
KATT/CNA

Saksan piispat herättivät ärtymystä Israelissa
Saksan katoliset piispat saivat aikaan kiivaan kiistan
viikon kestäneellä matkallaan Israeliin maaliskuun
alussa arvostelemalla sitä,
kuinka Israel kohtelee palestiinalaisia.
EichstäĴin piispa Gregor
Maria Hanke lausui jyrkän
kommentin vierailtuaan
Yad Vashemissä, Jerusalemin lähellä olevalla holokaustin muistomerkillä.
Nähtyään dramaaĴisia valokuvia Varsovan ghetosta
piispa sanoi reporĴereille:
“Illalla matkustamme Ramallahin gheĴoon”. Ramallah on Länsirannalla oleva
palestiinalaiskaupunki. Palestiinalaisten kohtelu teki
piispan hänen sanojensa
mukaan hyvin vihaiseksi.

Augsburgin piispa Walter
Mixa kommentoi samaan
tapaan sanoen, eĴä Israelin
toimintatavat aiheuttavat
Palestiinan kansalle “ghettoistumista” ja eĴä ne näyttävät “lähes rasistisilta”.
Kölnin arkkipiispan, kardinaali Joachim Meisnerin
mielestä taas Israelin rakentama turvallisuusmuuri
Palestiinan alueella on “jotakin, mitä tehdään eläimille,
muĴa ei ihmisille”. ViiĴauksen Saksan historiaan hän
teki sanomalla: “En kuvitellut enää eläissäni näkeväni
mitään tällaista.”
Juutalaiset johtajat ovat
reagoineet vihaisesti piispojen kommenĴeihin. “Jos
ystävät ovat tällaisia, kuka
tarvitsee vihamiehiä?” sanoi

Dieter Grauman, Saksan
juutalaisten neuvoston puhemies. Shimon Stein, Israelin Saksan-suurläheĴiläs
tuomitsi piispojen lausunnot “demagogisiksi”.
Kardinaali Karl Lehmann, Saksan piispainkokouksen puheenjohtaja pyysi
anteeksi kirjeessä Yad Vashemin muistomerkin puhemiehelle. “Voin helposti ymmärtää, eĴä huomautukset
aiheuĴivat suuĴumusta ja
vastalauseita”, hän kirjoiĴi
lisäten, eĴä hänen työtoverinsa olivat väärässä verratessaan palestiinalaisen
kohtelua siihen, miten natsit
kohtelivat juutalaisia.
KATT/CWNews/Kath.net

Kristittyjä 33,2 prosenttia
maailman väestöstä
Koko maailman väestöstä
kristittyjen osuudeksi arvioidaan vuonna 2007 33,2
prosenĴia eli kristiĴyjä on
2,2 miljardia. Viime vuonna
prosenĴiosuudeksi arvioitiin 33. Muihin uskontokuntiin arvioidaan kuuluvan 4,4
miljardia ihmistä. Kaikkiaan
maailman väestön määrä on
6,6 miljardia.
Tiedot perustuvat jo 23.
kerran tehtyyn uskontojen ja maailmanlähetyksen
suuntauksia koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksen
tekevät vuosittain missiologit David B. BarreĴ, Todd
M. Johnson ja Peter F. Crossing.
Tutkimuksen mukaan
muslimien osuus maailman
väestöstä on 20,6 prosenttia eli islaminuskoisia on
yhteensä 1 360 miljoonaa.
Hinduja on yhteensä 888
miljoonaa eli 13,4 prosenĴia
maailman väestöstä. UskonnoĴomia on 787 miljoonaa,
prosenĴiosuus koko väestöstä 12. Kiinalaisperäisten
uskontojen kannaĴa jia lasketaan olevan 388 miljoonaa
eli 5,9 prosenĴia maailman
väestöstä. Buddhalaisia arvioidaan olevan 5,8 prosenttia väestöstä eli 386 miljoonaa.
Barrettin tilastojen mukaan kansanuskontojen
kannaĴajia on vuonna 2007
yhteensä 263 miljoonaa eli
4 prosenĴia maailman väestöstä. Ateisteiksi tunnustautuvia on 154 miljoonaa,
näin heidän osuutensa on
2,3 prosenttia. Uusien uskontojen kannaĴajia on 106
miljoonaa eli 1,6 prosenĴia
väkimäärästä. Sikhejä on 26
miljoonaa eli 0,4 prosenĴia

väestöstä. Juutalaisten osuus
on 0,2 prosenĴia, heitä on
yhteensä 15 miljoonaa. Muiden uskontojen kannaĴajiksi
BarreĴ tilastoi 0,7 prosenĴia
koko maailman väestöstä eli
yhteensä 47 miljoonaa.
Barrettin mukaan muslimien määrä kasvaa maailmassa nopeimmin. Seuraavaksi nopeimmin kannatustaan lisäävät sikhit ja
hindut.
KristiĴyjen määrä kasvaa
vähiten Euroopassa, jossa
kristiĴyjä on yhteensä 533
miljoonaa. Latinalaisessa
Amerikassa kristittyjä on
525 miljoonaa, Afrikassa
417 miljoonaa, Aasiassa 354
miljoonaa, Pohjois-Amerikassa 224 miljoonaa ja Oseaniassa 23 miljoonaa. Voimakkaimmin kristittyjen
määrä lisääntyy Afrikassa.
Seuraavaksi eniten kristiĴyjen määrä kasvaa Aasiassa,
siĴen Latinalaisessa Amerikassa.
Kristillisistä kirkoista
suurin on katolinen kirkko,
johon kuuluu 1142,9 miljoonaa jäsentä. Tunnustuskunnista riippumattomiin
kirkkoihin kuuluu yhteensä 437,6 miljoonaa ihmistä.
ProtestanĴisilla kirkoilla ja
yhteisöillä on maailmassa
yhteensä 385,8 miljoonaa
jäsentä. Protestanttisiin
kirkkoihin lukeutuvilla luterilaisilla kirkoilla on noin
70 miljoonaa jäsentä maailmassa. Ortodoksisiin kirkkoihin kuuluu 220,4 miljoonaa ihmistä. Anglikaanisilla
kirkoilla on maailmassa
yhteensä 82,6 miljoonaa jäsentä.
KATT/KT

Fastebudskap av Patriarken av Jerusalem
”Vi går med Jesus till Jerikos öken”, säger Jerusalems
patriark mons. Michel Sabbah i siĴ fastebudskap. ”Vi
fastar för aĴ återförena oss
med Gud, tillsammans med
våra vänner och våra ﬁender. Vi fastar för aĴ på nyĴ
bekräĞa vår tro,den autentiska tron som håller rädslan
på avstånd och hjälper den
troende aĴ bygga för allas
bästa.”
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Patriarken påminner oss
om aĴ den kristna kallelsen
är aĴ vara jästen i Guds jord.
Och han ber folket i det Heliga landet aĴ stanna upp
och leva eĞer kärlekens bud,
förlåta, kräva tillbaka den
förlorade rätten och dela
med sig av sina ägodelar
och uppoěringar med alla,
utan aĴ göra skillnad på religion och nationalitet.
Fastan är en period som
påminner oss om att det

ﬁnns möjlighet till eĴ nyĴ
liv, utan militär ockupation,
utan frihetskränkningar,
utan brist på säkerhet och
utan aĴ lagarna bryts med
våld. Patriarken stannar vid
konﬂikten i Palestina som
återspeglar sig även på Israel och Jordanien. Han anklagar den israeliska militären
som gång på gång går in palestinska städer, dödar, tar
fångar och river ner byggnader. Han anklagar personer i

Palestina som utnyĴjar sina
medmänniskors osäkerhet
och går emot lagar och han
anklagar den internationella
tystnaden då rop om fred
hörs från landet.
Framför allt, avslutar han,
påminner fastan oss kristna
om aĴ den här situationen
kan föra oss till eĴ tillstånd
av död eller eĴ tillstånd av
nyĴ liv. ”Så härifrån inbjuder jag er aĴ fasta för aĴ söka
efter Guds vilja i dagens

prövningar, förnya vår kärlek mot vår nästa, och se om
vi, genom aĴ inse vart dessa
hemska händelser leder, kan
omvända oss och välja ömsesidig aktning. Inte genom
aĴ förinta motståndaren och
leva på eĴ långsint hat, utan
genom aĴ välja eĴ nyĴ liv
som kan leda till slutet på
ockupationen.”
KATT/RV

Oremus
oosianna, Davidin Poika! SiunaĴu olkoon hän,
joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!
Hoosianna korkeuksissa!

H

Sunnuntait ja juhlapyhät
18.3. Paaston 4. sunnuntai (laetare) (IV)
1L Joos. 5: 9a, 10-12
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7. Ks 9b
2L 2. Kor. 5: 17-21
Ev. Luuk. 15: 1-3, 11-32
tai
1L 1. Sam. 16: 1b, 6-7, 10-13a
Ps. 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6. Ks 1
2L Ef. 5: 8-14
Ev. Joh. 9: 1-41 tai Ev. Joh. 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38
19.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä, velvoiĴava
1L 2 Sam. 7: 4–5a, 12–14a, 16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29. Ks 37
2L Room. 4: 13, 16–18, 22
Ev. MaĴ. 1: 16, 18–21, 24a tai Luuk. 2: 41–51a
25.3. Paaston 5. sunnuntai (I)
1L Jes. 43: 16-21
Ps. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. Ks 3
2L Fil. 3: 8-14
Ev. Joh. 8: 1-11
tai 1L Hes. 37: 12-14
Ps. 130: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Ks 7b
2L Room. 8: 8-11
Ev. Joh. 11: 45 tai Joh. 11: 3-7, 17, 20-27, 33b-45
26.3. ma Herran syntymän ilmoiĴaminen, juhlapyhä (edelliseltä päivältä)
1L Jes. 7: 10–14, 8: 10
Ps. 40: 7–8a, 8b–9, 10, 11, Ks 8a+9a
2L Hepr. 10: 4–10
Ev. Luuk. 1: 26–38
1.4. Herran kärsimisen palmusunnuntai
Ennen palmukulkueĴa: Ev. Luuk. 19: 28-40
Messussa:
1L Jes. 50: 4-7
Ps. 22: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6-11
Ev. Luuk. 22:14 - 23:56 tai Ev. Luuk. 23: 1-49
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.

O

i Maria, todellinen Jumalanäiti,
muista, eĴä olet myös minun Äi-

tini.

Herrens bebådelse 25.3.
Ur Faderns mun går Ordet ut
till frälsning för en fallen värld,
bered då i diĴ sköte rum,
Maria, Jungfru, rena brud.
Se, Skaparandens skugga nu
likt ljus sig breder över dig,
aĴ du må bära Kristus fram,
den ende Sonen, Fadern lik.
Här är en helig tempelport,
intill i dig med rigel låst,
men nu kan över tröskeln gå
en himmelsk Furste - endast han.
Med fröjd vi stämmer upp vår sång
och tackar Herren för hans nåd,
ty han som var av evighet
Guds Son, blev här vår Räddare.
En översäĴning av en förkarolinsk hymn
ur Alf Härdelins bok: “Alla släkten skall prisa mig salig”.

5.4. Kiirastorstain iltamessu
1L 2. Moos. 12: 1-8, 11-14
Ps. 116: 12-13, 15+16bc, 17-18. Ks 1. Kor. 10: 16
2L Kor. 11: 23-26
Ev. Joh. 13: 1-15
6.4. Pitkäperjantai, juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
1L Jes. 52: 13 - 53: 12
Ps. 31: 2+6, 12-13, 15-16, 17+25. Ks Luuk. 23: 46b
2L Hepr. 4: 14-16, 5: 7-9
Ev. Joh. 18:1 - 19:42
Paasto- ja abstinenssipäivä.
7.4. pyhä lauantai
Pyhän pääsiäisyön vigilia
1L 1. Moos. 1: 1 - 2: 2 tai 1. Moos. 1: 1, 26-31a; Ps. 104: 1-2a, 5-6,
10+12, 13-14, 24+35c. Ks 30; tai Ps. 33: 4-5, 6-7, 12-13, 20+22. Ks
5b
2L 1. Moos. 22: 1-18 tai 1. Moos. 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps. 16:
5+8, 9-10, 11. Ks 1
3L 2. Moos. 14: 15 - 15: 1; Ps. 2. Moos. 15: 1-2, 3-4, 5-6, 17-18. Ks
1a
4L Jes. 54: 5-14; Ps. 30: 2+4, 5-6, 11+12a+13b. Ks 2a
5L Jes. 55: 1-11; Ps. Jes. 12: 2-3, 4bcd, 5-6. Ks 3
6L Bar. 3: 9-15, 3: 32 - 4: 4; Ps. 19: 8, 9, 10, 11. Ks Joh. 6: 68
7L Hes. 36: 16-17a, 18-28; Ps. 42: 3, 5bcd, 43: 3, 4. Ks 42: 2; tai kun
on kaste Ps. Jes. 12: 2-3, 4bcd, 5-6. Ks 3 tai Ps. 51: 12-13, 14-15,
18-19. Ks 12a
Ep. Room. 6: 3-11
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23
Ev. Luuk. 24: 1-12
8.4. Pääsiäissunnuntai
1L Ap.t. 10: 34a, 37-43
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. Ks 24
2L Kol. 3: 1-4 tai 1. Kor. 5: 6b-8
Ev. Joh. 20: 1-9 tai Ev. Luuk. 24: 1-12
Iltamessussa myös: Ev. Luuk. 24: 13-35
15.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan laupeuden sunnuntai
1L Ap.t. 5: 12-16
Ps. 118: 2-4, 22-24, 25-27a. Ks 1
2L Ilm. 1: 9-11a, 12-13, 17-19
Ev. Joh. 20: 19-31

Rukouksen
apostolaatti
Maaliskuu
Rukoilemme, eĴä Jumalan sanaa kuunneltaisiin,
rukoiltaisiin, rakastettaisiin ja elettäisiin yhä
enemmän.
Rukoilemme, eĴä nuorissa kirkoissa kanneĴaisiin
pysyvää huolta katekeetoista ja evankeliumin julistamisessa avustavista
maallikoista.
Huhtikuu
Rukoilemme, eĴä jokainen kristiĴy antaisi Pyhän Hengen valaista ja
johdaĴaa itseään ja vastaisi innokkaasti ja uskollisesti kaikille kuuluvaan
kutsuun tulla pyhäksi.
Rukoilemme, eĴä pappiskutsumusten ja sääntökuntakutsumusten määrä kasvaisi Pohjois-Amerikassa ja Tyynenmeren
alueella, joĴa se vastaisi
alueen pastoraalisia ja
missionaarisia tarpeita.

Böneapostolatet
Mars
Vi ber aĴ Guds ord får
genomsyra människorna
genom lyssnande, kontemplation och ett liv i
kärlek.
Vi ber att utbildningen
av kateketer och lekfolk
i evangeliets tjänst uppmärksammas i de unga
kyrkorna.
April
Vi ber aĴ varje kristen,
ledd och upplyst av den
helige Ande, i trohet och
med glädje svarar ja på
kallelsen till helighet.
Vi ber aĴ antalet prästoch ordenskallelser växer, särskilt i Nordamerika och länderna i Stilla
havet, så aĴ de kan möta
behoven av mission och
andlig omsorg i dessa
områden.
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Pyhimys

Vincentius Ferrer, pappi
Vincentius kuuluu 1400luvun huomattavimpiin
saarnaajiin. Hänellä oli suuri vaikutus Espanjassa ja
Ranskassa. Hänen elämänsä oli kuitenkin myrskyisää
ja hänen mielipiteensä usein
kiisteltyjä. Kun hän saarnasi
maailmanlopun olevan käsillä tai kun hän väiĴi Juudaksen tehneen parannuksen, häntä syyteĴiin harhaopettajaksi. Vincentius oli
kuitenkin aina valmis myöntämäään erehdyksensä.

Hän syntyi 1350 Valenciassa, Espanjassa, ja astui 17
vuoden iässä dominikaanien saäntökuntaan. Saatuaan
pappisvihkimyksen hänestä tuli opeĴaja ja saarnaaja.
Suuren skisman aikana hän
aseĴui vastapaavi Benedictus XIII:n puolelle, hän jopa
vaelsi Avignoniin ja hänestä
tuli vastapaavin rippi-isä.
He olivat aikanaan olleet
opiskelutovereita ja olivat
edelleen ystäviä keskenään.
Sitä paitsi Vincentius oli sitä
mieltä, eĴä laillisen paavin
Urbanus V:n vaali oli pätemätön, koska maallinen
valta oli sekaantunut vaaliin. Tästä näemme, kuinka
suuren hämmingin suuri
skisma synnytti kirkossa,
kun näinkin suuri ja oppinut pyhä saattoi erehtyä
näin tärkeässä asiassa.
Täytettyään 50 vuotta
Vincentius lähti vaeltamaan
Ranskan, ranskankielisen
Sveitsin ja Lombardian
halki. Nämä alueet kuuluivat tuolloin vastapaavin
kannaĴajiin. Hän saarnasi
melkoisella menestyksellä
aikansa moraalista rappiota

vastaan. Kymmenen vuoĴa
myöhemmin hän palasi kotikaupunkiinsa Valenciaan,
jossa hänelle anneĴiin erilaisia tehtäviä sääntökunnassaan.
Kun Konstanzin kirkolliskokous 1417 valitsi Martinus V:n paaviksi, Benedictus
XIII kieltäytyi hyväksymästä vaalia. Silloin Vincentiuksen silmät avautuivat ja hän
siirtyi laillisen paavin puolelle. Uusi paavi pyysi häntä
saarnaamaan Bretagnessa ja
Normandiassa. Hän ratsasti
aasilla kauĴa maan suuren
katumuksentekħöiden joukon saaĴamana. Eräällä tällaisella matkallaan hän kuoli
Vannesissa 5. päivänä huhtikuuta 1419. Hänet haudattiin Vannesin katedraaliin.
Jo 1455 Vincentiuksen nimi
kirjoiteĴiin pyhimyskalenteriin.
Kirjasta
Adalbert Engelhart OSB:
Pyhien vuosi.
Pyhimyskertomuksia vuoden
jokaiselle päivälle. 432 sivua.
21,90 euroa KATTista.

KIRJALLISUUTTA
Vatikaanin II
kirkolliskokous
Konstituutiot
Kirkolliskokouksen tärkeät
konstituutiot vihdoin yksissä kansissa. Tätä yli 400sivuista kirjaa seuraa ensi
syksynä konsiilin muiden
tekstien, myös ennen suomeksi julkaisemattomien,
kokoelma.
Hinta Katolisesta tiedotuskeskuksesta noudeĴuna 20
euroa, mahdolliset postituskulut 6 euroa.

Pieni ristintie. 15x15 cm, 36 sivua. Ristintien asemien lyhyet
meditaatiot (vrt. edellinen Fides). Noutohinta 5 euroa, postiennakolla paastonaikana tilaĴuna 10 euroa.
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Tutustu myös
muihin
kirjoihimme
osoiĴeessa
www.catholic.ﬁ/
kirjamyynti

Artikkeleita
Nordisk förning för katolska läkare:

Två Referat från den ekumeniska konferensen
om HIV/AIDS och familjesyn (Ersta konferens 24-25 februari 2007)
Pater Erwin BischoĠerger SJ, professor emeritus i medicinsk etik vid
Karolinska Institutet:

Mons. Giovanni Tonucci, påvlig apostolisk
nuntie i Norden:

Katolska kyrkans familjesyn

Mina erfarenheter från Kenya

Pater Erwin BischoĠerger SJ
inledde med aĴ kommentera en missuppfaĴning som
man kan ha om katolska
präster just när de talar om
familjen, nämligen aĴ de inte
har någon egen erfarenhet
om aĴ leva i familj. Prästen
är i och för sig inte giĞ och
har inga barn, men han har
en indirekt kunskap om familjen genom aĴ han känner
en hel del familjer, har vuxit
upp i en familj och aĴ kommuniteten och hela kyrkan
på något säĴ kan betraktas
som en familj. DäreĞer gick
han över till aĴ beskriva mer
i detalj hur kyrkans ideal ser
ut i fråga om familjen.
Äktenskapet är ett förbund, som uppstår mellan
två personer och som kan
liknas med Guds förbund
med skapelsen. Människan
är skapad till Guds avbild,
till man och kvinna, till aĴ
ingå i eĴ familjeliv, i en gemenskap. Familjen innebär
i siĴ väsen kärlek och ansvar, enhet och mångfald,
gåva och förpliktelse. Målet
och idealet, fulländningen,
för skapelseförbundet är
förbundet mellan Kristus
och Kyrkan. I Jesus Kristus
uppräĴas det nya och eviga
förbundet med Kyrkan som
representerar hela mänskligheten. Kyrkan är ”pléroma toû Kristoû”, Kristi
fullhet.
Sinnebilden för enheten
mellan Kristus och Kyrkan

är förbundet mellan man
och kvinna i äktenskapet. I
äktenskapsförbundet konkretiseras och materialiseras
inkarnationen, d v s det gudomliga Ordets människoblivande. Därför betraktas äktenskapet i katolska kyrkan
som eĴ sakrament. Familjen
åskådliggör och vidgar förbundet mellan en man och
en kvinna. Varje barn är
en Guds gåva och speglar
Guds rika nåd. Varje barn
har en medfödd och inneboende människovärdighet
och skall därför respekteras
för sin egen skull. Föräldrarna har det primära ansvaret
för sina barn, men samhället
har det yĴersta ansvaret när
föräldrarna inte orkar eller
inte klarar av vården av eĴ
svårt skadat barn. Det allmänna bästa för samhället
inbegriper ven det allmänna
bästa för samtliga medlemmar i samhället, inte bara de
som kan prestera något. Personer med handikapp utgör
en tillgång för samhället
och samhället bör lägga ner
resurser för aĴ skydda alla
personer, ännu mer om de
har en nedsaĴ integritet/autonomi och därigenom behöver mer skydd.
Andra Vatikankonciliet
liknade familjen vid en skola för en högre och rikare
mänsklighet (humanitas).
För aĴ kunna utgöra denna
skola fordras av familjen aĴ
den är en själarnas gemens-

kap fylld av ömsesidig tillgivenhet. Familjelivet byggs
även på makarnas förtroliga
tankeutbyte och av samarbetet vid barnens uppfostran. Andra Vatikankonciliet
ville styrka kvinnans roll i
samhället, en mycket viktig
uppgift som delas mellan
familjen och yrkesarbetet.
Konciliet tog också upp frågan om barnens autonomi,
det vill säga rättighet att
själv besluta om de väsentliga aspekterna av siĴ framtida liv (äktenskap, studier,
yrke m.m.).
Familjelivet bör vara en
balans mellan trygghet och
frihet, och för att åskådliggöra deĴa tog pater Erwin BischoĠerger upp eĴ
Aristoteles-inspirerat schema om människans rätta
förhållningssäĴ mellan två
extrema attityder och de
grader som ﬁnns mellan de
två extrema aĴityderna:
(se tabell)
En trygg barndom leder
till utveckling av friheten.
Utifrån tryggheten kan man
lära sig aĴ leva sin frihet.
DeĴa är eĴ ideal för familjelivet men som även kan
överföras till andra områden
såsom arbetsplatsen och andra sociala sammanhang. ȡ

Feghet

Försiktighet

Mod

Dumdristighet

Snålhet

Sparsamhet

Generositet

Slösaktighet

Likgiltighet

Respekt

Engagemang

Påﬂugenhet

Förtryck

Trygghet

Frihet

Kaos

Nuntien kom till Kenya
1996, vilket var hans första
möte med HIV/AIDS som
då var vida spridda. Det
fanns många föräldralösa
barn och änkor/änklingar.
Man kan inte generalisera
när det gäller Afrika eĞersom det rör sig om ﬂera länder som skiljer sig mycket åt
inbördes. På vissa punkter
skiljer sig dock det afrikanska folket åt i förhållande till
vårt rationalistiska tänkande, och det är aĴ man har
en mer andlig eller spontan reaktion till problem
som uppstår. DeĴa innebär
bland annat aĴ man söker
ut den som är skyldig till aĴ
en olycka har drabbat byn
eller aĴ någon har drabbats
av en sjukdom. Det kan till
och med gå så långt aĴ man
dödar den som man anser är
skyldig för aĴ olyckan ska
lämna byn. Många förbinder HIV/AIDS med en förbannelse, som inte har något
aĴ göra med ens uppförande och som därigenom inte
heller kan förhindras om
man ändrar siĴ beteende.
Därför kan det vara svårt aĴ
sprida information om hur
man skyddar sig från aĴ bli
smittad. Det förekommer
även ﬂera farliga lokala och
kulturella företeelser, t ex
mass-omskärelse, att brodern till en avliden ärver änkan så aĴ hon får barn inom
familjen. DeĴa har en social
betydelse genom aĴ det garanterar en änkas överlevnad, men bidrar samtidigt
aĴ man sprider smiĴan när
den avlidne brodern i själva
verket dog i AIDS. En viktig
insats som görs är aĴ socialarbetare eller stödpersoner
förklarar traditionerna på eĴ
säĴ så aĴ de bevaras, samtidigt som man förhindrar
vidare smiĴspridning. Man
har till exempel behållit det
essentiella i traditionen om
änkorna genom aĴ de får bo
med broderns familj, men

att den överlevande brodern inte ska ha henne som
hustru.
I epidemins början, och
även i viss mån nu, riktas
en stor del av insatserna och
resurserna till aĴ förebygga
på eĴ ensidigt säĴ genom aĴ
distribuera kondomer. DeĴa
är eĴ ineěektivt säĴ aĴ genomföra smiĴskyddsarbete,
eĞersom det gäller aĴ i första hand satsa på livsstilsförändringar och utbildning
vilket i sig är eĴ mer resurskrävande arbete men som
också kan ge långsiktiga
resultat. Därigenom bygger
man samtidigt upp samhället och ger en ny chans åt folket aĴ ta tag i sin situation.
Det ﬁnns de som har blivit
smiĴade utan egen moralisk
skuld och som lever eĴ heroiskt liv genom aĴ hjälpa
andra.
De hinder som ﬁnns på
vägen är ﬁnansiella problem, korruption och aĴ staten i vissa fall lägger tull på
mediciner som skickas från
utlandet, vilket gör aĴ de
inte kan användas.
Nuntien nämnde också
vikten av att kvinnornas
situation förändras och aĴ
de kräver sina räĴigheter,
till exempel att änkan får
ta emot arvet eĞer maken
istället för makens familj,
räĴigheter för barnen aĴ gå
i skolan, insatser mot diskrimination. DeĴa åstadkommes genom stödgrupper av
kvinnor där de kan dela sina
problem och stärka varandra.
Den första och främsta
kampen för att förhindra
AIDS är att bekämpa fattigdomen. Därför krävs det
många initiativ för skolor,
yrkesutbildning och hjälp
aĴ starta egna företag. För
aĴ åstadkomma det krävs
det mycket biståndsarbete,
ekonomiska bidrag både
från enskilda personer och
från större organisationer. ȡ
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Vakio-ohjelma
HELSINKI
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: ti ja la 17.30-18.00. Confessions: 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, Kalervonkatu 6), 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 in the church 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.

AvioliiĴokurssi jatkuu Helsingissä

Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen avioliiĴokurssi jatkuu. Kurssille ovat
tervetulleita kaikki avioon aikovat, tosin se sopii varmasti myös kertaukseksi jo
naimisissa oleville. Kurssi järjestetään joka toinen maanantai. Seuraavat kurssipäivät ovat
26.3. Henrikin seurakuntasalissa
2.4. Marian seurakuntasalissa
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HELSINKI
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
17.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 11.15-13.45 uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi, 16.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
19.3. ma Pyhä Joosef: 18.00 messu, 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
20.3. ti 11.00-13.00 äiti-lapsipiiri seurakuntasalissa, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
21.3. ke 14.00 koululaisten katumushartaus
24.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
26.3. ma Herran syntymän ilmoittamisen juhla:
18.00 messu, 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
31.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.4. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 palmukulkue ja päämessu, Caritas-basaari seurakuntasalissa, Ei messua italiaksi!, 16.00 messu
puolaksi, 18.00 iltamessu
2.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
3.4. ti 18.00 krismamessu
5.4. to 18.00 kiirastorstain iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi, hiljainen palvonta
sakramenttikappelissa
6.4. pe 9.00 pitkäperjantain hetkipalvelus,
14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen
kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja
kuoleman muistoksi
7.4. la 9.00 hetkipalvelus, 12.00 ruoan siunaus
(puolaksi ja suomeksi), 22.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu
8.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
9.4. ma 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi,
Ei iltamessua!
14.4. la 15.00-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi, 16.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo: 18.3., 15.4. su 16.00,
Tikkurila: 25.3. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
16.3. pe 18.00 iltamessu vietnamiksi/Mass in
Vietnamese, 18.30 ristintiehartaus vietnamiksi/Stations of the Cross in Vietnamese
17.3. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota
ja vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintiehartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese, 18.00 iltamessu
19.3. ma Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso,
velvoittava juhlapyhä: 13.30 messu suomeksi,
18.00 iltamessu suomeksi
23.3. pe hiljentymispäivä, 18.00 iltamessu suomeksi, 18.30 ristintiehartaus suomeksi ja
mahdollisuus ripittäytymiseen 17.30-18.00 ja
19.00-19.30
24.3. la hiljentymispäivä, 16.30 meditaatio, adoraatio ja mahdollisuus ripittäytymiseen 17.0018.00, 18.00 iltamessu
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintiehartaus, 10.00 messu suomeksi, Teresojen kirpputori seurakuntasalissa, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
26.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen, juhlapyhä: 13.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
30.3. pe 18.00 iltamessu suomeksi, 18.30 ristintiehartaus vietnamiksi/Stations of the Cross
in Vietnamese
31.3. la 10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen
Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
1.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu suomeksi,
kulkue lähtee Englantilaisen koulun edestä, Ei
messua klo 11.30!, 18.00 iltamessu
3.4. ti krismamessu Pyhän Henrikin kirkossa
klo 18.00
5.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu
6.4. pe pitkäperjantai: 9.45 tenebrae Pyhän
Henrikin kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 9.45 tenebrae Pyhän Henrikin kirkossa, 21.30 pääsiäisyön vigilia ja pääsiäisruoan siunaus
8.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 piispanmessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English,

18.00 iltamessu
9.4. ma 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
11.30 messu suomeksi, 14.00 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese
14.4. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota
ja vahvistusta varten Englantilaisessa koulussa,
18.00 iltamessu
15.4. su laupeuden sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in
Vietnamese, 18.00 iltamessu
16.4. ma Ei messua kirkossa!

TURKU
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
17.3. la 16.30 messu puolaksi/Msza po polsku
18.3. su paaston 4 sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
19.3. ma Pyhä Joosef: 18.30 juhlamessu
20.3. ti 19.00 informaatiokurssi
24.3. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
26.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.30
juhlamessu
31.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
1.4. su palmusunnuntai: 10.00 ruusukkorukous,
10.30 messu, 18.30 messu latinaksi
5.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ja adoraatio
klo 22.00 saakka
6.4. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus, 15.00
liturgia
7.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus, 12.00
ruoan siunaaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu,
12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
9.4. ma 10.30 messu, Ei iltamessua!
10.4. ti 19.00 miestenpiiri
14.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.30 maalauskerho
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 24.3. la 10.00 messu
Eurajoki: 25.3., 15.4 su 14.00 messu
Pori: 8.4. su 16.00 messu

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta
17.3. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 17.45
Stations of the Cross in English, 18.00 Mass
in English (Jyväskylä)
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ristintiehartaus, 10.30 päämessu (Isä Tri Nguyenin
ensimessu seurakunnassamme)
19.3. ma Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso,
velvoittava juhlapyhä: 18.00 messu
21.3. ke katumushartaus Isä Frans Vossin johdolla, 18.00 messu, mahdollisuus paastonajan
ripittäytymiseen
24.3. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 17.45 Stations of
the Cross in English, 18.00 Mass in English
(Jyväskylä)
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristintiehartaus, 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
26.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen, juhlapyhä: 18.00 messu
31.3. la 17.00 Lenten preparation in English,
occasion for confession, 18.00 Mass in English
(Jyväskylä)
1.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu (kulkue)
3.4. ti 18.00 krismamessu Pyhän Henrikin katedraalissa Helsingissä, Ei messua Jyväskylässä!
4.4. ke 18.00 ristintie ja messu
5.4. to kiirastorstai: 19.00 kiirastorstain liturgia
(jalkojen pesu)
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia (ristin palvonta)
7.4. la 22.00 pääsiäisyön vigilia (pääsiäiskynttilän
ylistys ja kasteveden siunaaminen), Messun
jälkeen ruoan siunaaminen.
8.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00 päämessu
9.4. ma 12.00 messu Iisalmen ortodoksisessa
kirkossa, Ei messua Jyväskylässä!
13.4. pe 18.00 messu Kiteellä
14.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 Mass in English (Jyväskylä)
15.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
Diaspora
Kitee: 13.4., 11.5. pe klo 18.00 (Ev.-lut. kirkko,

Kalenteri
Savikontie 5)
Joensuu: 14.4., 12.5. la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. kirkon srk-sali,
Kirkkokatu 32)
Varkaus: 14.4., 12.5. la klo 16.00 (Ort. kirkko,
Taipaleentie 26)
Mikkeli: 15.4., 13.5. su klo 16.00 (Ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 24.3., 28.4., 26.5. la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. rukoushuone,
Erkonkatu 11)
Kuopio: 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:
17.3., 21.4., 19.5.
Seniorit:
19.4., 17.5.

TAMPERE
Pyhän ristin seurakunta
17.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
19.3. ma Pyhä Joosef: 18.00 juhlamessu
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen:
18.00 juhlamessu
1.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
5.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ja adoraatio
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia
7.4. la 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia
8.4. supääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu,
14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
9.4. ma 10.30 messu
11.4. ke 18.30 informaatiokurssi: Eukarististen
rukousten sanomasta (Marjatta Jaanu-Schröder)
14.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 14.45
vahvistettavien nuorten vanhempien kokoontuminen
15.4. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): 1.4. su
15.00
Lapua: 31.3. la 10.00, 9.4. ma 9.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 17.3. la 16.00
Kristiinankaupunki: Pyydä lisätietoja kirkkoherralta.
Kurikka: 31.4. la 18.30, 8.4. su 17.00
Pietarsaari: 9.4. ma 12.00
Seinäjoki: Pyydä lisätietoja kirkkoherralta.
Vaasa (Koulukatu 45, ort. kirkon seurakuntasali): 31.3. la 16.00, 9.4. ma 16.00
Informaatiokurssi
Pyhän ristin kirkon seurakuntasalissa klo
18.30: 11.4. eukarististen rukousten sanomasta, 9.5. Neitsyt Marian kunnioitus ja
juhlat

KOUVOLA
Pyhän Ursulan seurakunta
16.3. pe 18.00 ristintiehartaus
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 18.00 messu
19.3. ma Pyhä Joosef: 18.00 messu
22.3. to 18.00 messu
23.3. pe 18.00 ristintiehartaus
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 18.00 messu
26.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
messu
29.3. to 18.00 messu
30.3. pe 18.00 ristintiehartaus, katumushartaus
ja rippi
1.4. su palmusunnuntai: 11.00 messu
5.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia
7.4. la 18.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai 11.00 messu
9.4. ma 11.00 juhlamessu
12.4. to 18.00 messu
14.4. la 13.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 18.00 messu
DIASPORA
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 5.5. uskonnonopetus 14-16, messu klo 16.00
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 18.3., 15.4.,
20.5. messu klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa, Man-

nerheimintie 12): su 25.3., 22.4. messu klo
11.00
Uskonnonopetus Kouvolassa:
la 14.4., 12.5. uskonnonopetus 11-13, messu
13.00

OULU
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
16.3. pe 17.00 ristintiehartaus
17.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
19.3. ma Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso,
velvoittava juhlapyhä: 17.00 messu, 11.00 messu Ylivieskassa (Toivolantie 5 A 8)
23.3. pe 17.00 ristintiehartaus
24.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
25.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
28.3. ke 18.00 johdantokurssi: Elämä Kristuksessa (osa II): kutsumus siveyteen, aviopuolisoiden välinen rakkaus, loukkaukset avioliiton
arvokkuutta vastaan
30.3. pe 17.00 ristintiehartaus
31.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
1.4. su palmusunnuntai: 11.15 päämessu, 17.00
messu Torniossa
2.4. ma 17.00 messu, 17.30 rippiliturgia
5.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia
7.4. la 10.00 laudes, 22.00 pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu
9.4. ma 9.00 messu
12.4. to 19.00 ekumeeninen sanan jumalanpalvelus katolisessa kirkossa
14.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Raahe: 25.3. su 17.00
Tornio: 18.3., 1.4., 15.4. su 17.00
Ylivieska: 19.3. ma 11.00
Johdantokurssi katoliseen uskoon
Oulussa
Kurssi pidetään katolisen kirkon kirkkosalissa (Liisantie 2) klo 18.00 seuraavina keskiviikkoiltoina:
28.3. Elämä Kristuksessa (osa II): kutsumus
siveyteen, aviopuolisoiden välinen rakkaus,
loukkaukset avioliiton arvokkuutta vastaan
Lisätietoja numeroista 08 347834 tai 041
5731595

TOIMISTOT

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.ﬁ.
Studium Catholicumin remontti alkaa. Kirjasto
ja kappeli ovat kiinni 1.4. lähtien. Avaamisesta
ilmoitetaan loppuvuodesta.

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

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum
Academicum Catholicumin ohjelma keväällä
2007 Verksamhetskalender för våren 2007
Kokous pidetään P. Henrikin Seurakuntasalissa.
/ Möteslokal i St. Henriks församlingssal. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Öppet för alla.
Torstaina 19.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n.
klo 18.30 isä Antoine Lévy, OP puhuu englanniksi aiheesta Did catholicism invent democracy? Christianity and Democracy in Byzantine East and Latin West / Torsdagen 19.4.
kl.18.00 sammankallas AC:s medlemmar till
årsmöte. På årsmötet behandlas stadgeenliga
ärenden. C:a kl. 18.30 föredrag på engelska av
fader Antoine Levy, OP. Huom! Kokouspaikka
on P. Henrikin seurakuntasali Obs! Möteslokal är St. Henriks församlingssal.
Lauantaina 26.5 teemme retken yhdessä P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa
Siuntioon.Tarkemmat tiedot julkistetaan myöhemmin./Den 26:tte maj gör vi en utﬂykt med
St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen till
Sjundeå. Programmet publiceras senare.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin/English on the
following TUESDAY evenings in St. Henry’s
Cathedral starting at 18.00: Mar 20, Apr 17
and May 15, 29. Welcome!
OUTDOORS WAY OF THE CROSS: Tue
March 20, starting at 17.30 followed by Holy
Mass. Welcome all!

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

Katekeettinen keskus

Kirjallisuuspiiri

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Sähköposti katekeesi@catholic.ﬁ.

KIRJALLISUUSPIIRI KOKOONTUU MAANANTAISIN. Kirjallisuuspiiri on muuttanut
kokoontumispäivänsä maanantaiksi. Paikka on
entinen, Studium Catholicum, Ritarikatu 3b A,
3. krs. ja kellonaika 18.30. Kevätkauden kirjat ja
päivät ovat seuraavat:

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.

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.
Stella Mariksen toiminnasta paaston ja
pääsiäisen aikana:
Hiljainen viikko: kiirastorstain liturgia klo 18.00,
pitkänperjantain liturgia klo 15.00, pääsiäisyön
vigilia klo 22.00, pääsiäispäivän liturgia klo 11.00,
pääsiäismaanantain liturgia klo 10.00.
Hiljaisen viikon aikana yksittäisten henkilöiden on myös mahdollisuus osallistua Triduum
Sacrumin liturgisiin viettoihin Stella Mariksessa.
Isä Frans antaa johdatuksen liturgian eri menoihin. Ilmoittautuminen sekä lisätietoja yöpymismahdollisuudesta mahdollisimman pian.

Keskiviikko 18.4. Marko Pitkäniemi OFS: Ramon Llull OFS, kristillinen mystikko ja runoilija, doctor illuminatus
Keskiviikko 9.5. Tuulikki Tuuri OFS: Pyhä Antonius Padualainen,Vähäisempien Veljien
teologian opettaja

Maanantaiklubi
Aloitamme Pyhän Marian kirkossa messulla klo
13.30. Klubi kokoontuu messun jälkeen seurakuntasalissa.Alla alustava ohjelma, johon saattaa
tulla muutoksia. Ajankohtainen lista on kirkon
ilmoitustaululla.
19.3. Isä Kazimierz. Aihe auki.
26.3. Meditaatio
2.4. Olemattomuuden valo. Isä Teemu.
9.4. Ei maanantaiklubia
16.4. Videoﬁlmi. Ei messua.
23.4. Kevätjuhla

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

Teresa ry
Kutsumme vanhat ja uudet jäsenet mukaan kevään toimintaan. Esitelmä- ja keskusteluilloista
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia.
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian
seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai. Ensin
vietämme messua klo 18.00. Ruusukkorukous
alkaa klo 17.30.
TERESA RY:N KEVÄÄN OHJELMA
20.3. Vierailemme aluksi urkuparvella, jonka
jälkeen kanttori Marco Bonaccin esitelmä Jumalan kunniaksi ja ihmisten rakentumiseksi
– musiikki Jumalan sanan julistamisen välineenä J.S. Bachin aikana. Keskustelua.
24.3. Kirpputorin pystytys klo 10.00 – 14.00
25.3. Kirpputori päämessun jälkeen klo 11.15
– 14.00
17.4. Tanssitaiteilija, tanssiterapeutti Riitta Vainion esitelmä aiheesta Usko, kehollisuus ja
itsetunto. Keskustelua.
15.5. Kevätjuhlat
TYÖILLAT Teresa ry järjestää keväällä vielä
yhden käsityö- ja askarteluillan 10.4. P. Marian
seurakuntasalissa iltamessun jälkeen. Tule rohkeasti mukaan, hauskan tekemisen parissa on
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.

ILMOITUKSIA
Äiti-lapsipiiri (HKI)
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Lisätietoa
ja tapaamisaikoja osoitteesta info@catholic.ﬁ.
Tervetuloa!
Come meet other babies, small children and
their mothers in St. Henry’s parish hall. For
more information and schedules, please e-mail
info@catholic.ﬁ. Welcome!

9.4. Anne Hure: Kaksi nunnaa
14.5. Paulo Coelho: Pyhiinvaeltaja

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie
2, 00270 HELSINKI. Kokouspäivä: keskiviikko.
Aika: kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa
on liturgisen vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Ilta päättyy
rukouksiin. Unkarin pyhän Elisabethin (s. 1207),
maallikkofransiskaanien taivaallisen suojelijan,
800-vuotisjuhlavuosi.

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.

SENIORIT
Huhtikuun messu Pyhän Henrikin katedraalissa on 17.4.2007
kello 14.00 ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
13.4.–7.5. on toimitettava viimeistään 30.3. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Varoitus Ruotsin hallitukselle
Katolinen kirkko Ruotsissa ja helluntaiseurakunnat ilmaisivat huolensa aikeista avata Ruotsin rajat aborĴimatkailulle. Fides julkaisee ohessa Tukholman piispan ja helluntaiseurakuntien esimiehen allekirjoiĴaman avoimen kirjeen.

Älkää tehkö Ruotsista aborttiparatiisia
”KristiĴyinä olemme syvästi huolestuneita siitä, eĴä Ruotsissa valmistellaan uuĴa lakiehdotusta, joka tekee kaikille mahdolliseksi tulla tänne ja tehdä
myöhäisen abortin, mitä ei mikään muu EU-maa salli.”
25.2.2007
Aluksi haluamme tehdä
selväksi, eĴä mietimme pitkään ja perusteellisesti, ennen kuin päätimme kirjoittaa tämän artikkelin.
On tosiasia, eĴä kristillisdemokraattien pääasiallinen
valitsħaperusta on kristillinen ja eĴä puolue tasapainoilee neljän prosentin äänikynnyksen rajalla. Jos kristillisdemokraatit ajautuvat
ulos valtiopäiviltä, sillä on

epäilemäĴä seurauksia allianssille (hallituskoalitiolle).
Tähän meidän on otettava kantaa, koska meidän
yhdessä kirkonjohtajien
enemmistön kanssa ehkä on
pakko aktiivisesti vaikuĴaa
vähentävästi allianssin valituksi tulemisen mahdollisuuteen. Me vetoamme hallitukseen, eĴei se pakoĴaisi
meitä siihen.
KristiĴyinä meillä on velvollisuus puolustaa ihmiselämän loukkaamaĴomuut-

ta. Me uskomme, ja tähän
meillä on hyvä tieteellinen
taustatuki, että ihmiselämä alkaa sikiämisestä. Jo
silloin sillä on oikeus tulla
suojelluksi. MuĴa kuten me
kaikki tiedämme, sikiöllä ei
ole mitään oikeuksia. Sitä
joka pahoinpitelee raskaana olevan naisen, rangaistaan luonnollisesti hänen
pahoinpitelystään, muĴa ei
siitä, eĴä hän vahingoiĴaa
kohdussa olevaa lasta.
Tämä tuomioistuimen päätös, jota mediat ovat kom-

mentoineet, on tosin saanut
osan ihmisistä hieman kohoĴamaan kulmakarvojaan.
Sikiöllä ei ole käytännössä
mitään suojaa, vaan se on
riippuvainen muiden ihmisten hyvästä tahdosta. Niiden
lasten, jotka nyt elävät, tulee
oppia olemaan kiitollisia siitä, eĴä ovat saaneet syntyä.
Se ei ole itsestäänselvyys.
KristiĴyinä me olemme syvästi huolestuneita siitä, eĴä
Ruotsissa valmistellaan uutta lakiehdotusta, joka antaa
kaikille mahdollisuuden tul-

la tänne ja tehdä myöhäisen
abortin raskausviikkojen 13
ja 18 välillä, mitä mikään
muu EU-maa ei salli. Me
olemme huolissamme siitä,
eĴä tätä lakialoiteĴa tukee
kristillisdemokraaĴinen sosiaaliministeri Göran Hägglund. Meistä on käsiĴämätöntä, että hän tukee tätä
ehdotusta ja samanaikaisesti väiĴää, eĴä EU vaatii
tätä, minkä maamme paras
EU-oikeuden asiantuntija,
professori Ulf Bernitz, lujasti kieltää. Halutaanko ajaa
pois kristillisdemokraaĴien

Taidehuutokauppa Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalausten kunnostamiseksi
Hyvät kulĴuurin ja Pyhän Henrikin
katedraalin ystävät
Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalausten kunnostaminen alkoi viime
syksynä Museoviraston myöntämän
apurahan turvin, mikä ei kuitenkaan
riitä edes hädänalaisimpien ikkunoiden restaurointiin ja konservointiin.
Pyhän Henrikin katedraali on
meille katolilaisille ennen kaikkea
messuun osallistumisen paikka,
muĴa se on myös kulĴuurihistoriallisesti merkiĴävä kohde rakennustaiteellisin, kaupunkikuvallisin ja
historiallisin perustein. Katedraalin
lyħylasimaalaukset eivät ole ainoastaan suojaikkunat vaan ne ovat ennen
kaikkea taideĴa - taidemaalauksia -,
jotka ovat elävä osa historiaamme ja
oman aikakautensa heħastuma.
Lasimaalausten tila on sellainen,
eĴä ne vaativat välitöntä kunnostusta. Tällä hetkellä rahoitus on
noin kuudelle ikkunalle. Kun restauroidut ikkunat palaavat takaisin
katedraaliin, kuorin ikkunat joudutaan hauraan kunnon takia viemään
Saksaan odoĴamaan konservointia.
Siellä niille voidaan taata oikeat säilytysolosuhteet. Viimeisen vuoden
aikana vauriot ovat lisääntyneet ja
jo nyt kustannukset ovat nousseet
aiemmin lasketusta. Taloudellisia
kustannuksia tärkeämpi syy siirtoon
on kuitenkin huolehtia siitä, eĴä katedraalimme arvokkaimmat ikkunat
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eivät enää vaurioidu lisää, ja estää
peruuĴamaton vaurioituminen. Tavallisiin ikkunoihin verraĴuna lasimaalausten koostumus ja rakenne
tekevät niistä hauraammat ja näin
ollen herkemmät vaurioitumiselle.
Suomen vanhimpien uusgoottilaisten kirkkojen joukkoon kuuluvan ja edelleen katolisena piispankirkkona toimivan Pyhän Henrikin
katedraalin on suunnitellut saksalainen arkkitehti Ernst Bernhard Lohrmann (1803-1870). Lohrmann toimi
Suomen rakennushallinnon viraston
eli intendentinkonĴorin päällikkönä
C.L. Engelin jälkeen vuosina 18411867. Pyhän Henrikin katedraalia rakenneĴiin vuosina 1858-1860. Kirkko
siunaĴiin vuonna 1860, muĴa kirkon
vihki käyĴöön Mohilevin arkkipiispa Jerzy Szembek vasta 14.syyskuuta 1904.
Kirkon rakentamiseen liiĴyy Kaivopuiston kylpylän historia katolisine vieraineen. Käytännössä kirkko
palveli aluksi kuitenkin varuskuntakirkkona Venäjän armeħassa toimineita puolalaisia sotilaita sekä Suomeen tulleita katolisia kauppiaita ja
taiteilħoita. RakennushankeĴa tuki
kenraalikuvernööri, kreivi Friedrich
von Berg ja erityisesti hänen italialaissyntyinen puolisonsa, kreivitär
Leopoldina Cicogna.
Saksasta löydeĴiin pitkän etsinnän jälkeen restaurointityön tekijäksi kansainvälisestikin tunnettu

MeisterwerkstäĴe Glasmalerei Peters GmbH, joka on restauroinut Espanjassa mm. Sevillan katedraalin,
jonka Unesco on julistanut yhdeksi
maailmanperintökohteista. Katedraali on Rooman Pietarinkirkon ja
Lontoossa olevan Pyhän Paavalin
kirkon jälkeen kolmanneksi suurin
Euroopassa.
Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalaukset on käynyt arvioimassa
belgialainen Antwerpenin kuninkaallisen yliopiston lyħylasimaalausten restauroinnin professori Joost
Caen, joka totesi vuosi siĴen maalausten olevan hauraat ja tuhoutumisprosessin kiihtyvän koko ajan.
Esteettisen näkökulman lisäksi
olennaista on huomioida myös ventilaatio ja suojalasitus. Ventilaatiossa
ja suojalasituksessa tulee oĴaa huomioon myös ilmastolliset olosuhteet
sekä kirkon sħainti: suuret lämpötilan- ja kosteudenvaihtelut, eroosio
ja mm. raitiovaunujen aiheuĴama
tärinä.
Helsingin kaupunginmuseo toteaa antamassaan lausunnossaan: ”
Pyhän Henrikin katedraali on kuitenkin merkiĴävä osa meidän kirkollista kansallisomaisuuĴamme ja
kulĴuuriperintöämme Kaivopuiston
ja Helsingin vaiheista kertovana ja
Suomen katolisten historiaan olennaisesti kuuluvana rakennuksena.
Sen valtakunnallista merkitystä
korostaa myös kirkkorakennuksen

rooli Suomen katolisen kirkon päärakennuksena. Edellä mainitun perusteella edellytetään mahdollisimman pikaisten korjaustöiden käynnistämistä kohteessa.”
Lasimaalauksia on niin paljon eĴä
tarvitsemme kaikkien seurakuntalaisten panosta niiden rahoiĴamiseksi.
Seurakunta järjestää taidehuutokaupan lasimaalausten kunnostamisen rahoituksen hyväksi.
Huutokaupan yleishyödyllisenä kulĴuurityönä toivotaan saavan
huomiota laajemminkin ja näin ollen
luovan positiivista julkisuuĴa katolilaisille ja katoliselle kirkolle! Ole
mukana!
Huutokaupan onnistumiseksi
tarvitsemme lahjoituksia. Kysymykseen tulevat yleisesti kiinnostavat
korut, pienet patsaat, öljyvärityöt,
akvarellit, graaﬁikka yms.
Työt jotka eivät jostain syystä
mene kaupaksi palautamme lahjoittajalle.
Jos sinulla on mahdollisuus löytää
taideĴa lahjoiteĴavaksi huutokauppaan, ota yhteyĴä Maila Berchtoldiin
GSM 050–5202916 tai E-mail trimeeri@trimeeri.ﬁ.
Tee vuosisadan kulĴuuriteko kirkkomme hyväksi! Tee lahjoitus!
Seurakuntaneuvoston työryhmä

Artikkeleita
monet olisivat unohtaneet,
eĴä me kaikki olemme olleet
joskus sikiöitä!
Me kuulutamme syvälle
luotaavaa ja ennakkoluulotonta keskustelua näistä asioista. Ruotsissa, jossa meillä
on usein tukahduĴava konsensuskulĴuuri, meillä on
raskas perintö. Vasta jälkikäteen meistä tulee tietoisia
kollektiivisesta sokeudestamme.
Vaikuttaa kohtalon ivalta, eĴä juuri eräs puolalainen, Maciej Zaremba, avasi meidän silmämme sille
kauhistuĴavalle tosiasialle,
eĴä niin monet lankesivat
päistikkaa rotuhygienian ja
pakkosterilisoinnin houkutuksiin. Milloin me avaamme silmämme sille, eĴä on
todella ongelmallista, että
niin monet sikiöt abortoidaan meidän sosiaalisesti ja
taloudellisesti hyvinvoivassa yhteiskunnassamme?

uskolliset kannaĴajat, jotka
usein valitsevat puolueen
juuri siksi, eĴä sillä on rajoittavampi kanta aborĴeihin.
Kristittyinä olemme sitä
mieltä, eĴä haiskahtaa tekopyhyydeltä sanoa, eĴä halutaan auĴaa hädässä olevia
ulkomaisia naisia. Keillä on
halua matkustaa Ruotsiin
ja maksaa kalliisti abortista
täällä, missä he eivät voi saada mitään psykologista tai
hoitavaa apua jälkeenpäin?
Käytännössä vain ne, jotka
ovat hyvässä asemassa ja haluavat mihin hintaan tahansa abortin, voivat hankkia
sen myöhäisessä vaiheessa.
Propagandassa on puhuĴu
paljon puolalaisten naisten
abortin tarpeesta. On tuotu
esiin laittomien aborttien
korkeita lukumääriä, jotka
on saatu eräältä lobbausjärjestöltä eikä terveysministeriöstä, joka antaa huomaĴavasti pienempiä lukuja. On
esiteĴy myös, eĴä laiĴomat
abortit olisivat aina hengenvaarallisia siitä huolimaĴa,
eĴä kaikki Puolassa tietävät
sairaanhoitohenkilöstön
olevan hyvin kouluteĴua ja
halukasta toimimaan maksua vastaan.
Kristittyinä olemme väsyneitä ruotsalaisten omahyväisyyteen, joka loistaa

myös tästä lakiehdotuksesta. Itse olemme hyvin herkkänahkaisia, jos muut maat
kritisoivat ruotsalaista mallia ja lakejamme ja haluavat
auĴaa Ruotsin kansalaisia
veropakolaisiksi ja muihin
pahuuksiin.
Puolan terveysministeri
Zbigniew Religa kommentoi asiaa ETC-lehdessä:
“Ruotsissa ehdotettu lakimuutos antaa kansalaisille mahdollisuuden kiertää
oman maansa lakeja toisessa
maassa. Se vaikuĴaa tietoiselta toiminnalta. Olemme
hyvin ihmeissämme, koska
asia ei koske jotakin niin yksinkertaista kuin vihannesten myymistä, vaan ihmiselämää.” Aborttikysymys
on hyvin ladaĴu Puolassa,
missä aborĴiluvut laskivat
voimakkaasti jo kommunistihallinnon viimeisinä vuosina siitä huolimatta, että
laki takasi vapaan abortin,
koska ammaĴiyhdistysliike
Solidarnosc piti “elämän
kulĴuuria” osana kampanjaansa diktatuuria ja “kuoleman kulĴuuria” vastaan.
KristiĴyinä me olemme hyvin huolissamme siitä aggressiivisuudesta, joka aina
tulee esiin, kun uskalletaan
väiĴää, eĴä ihmissikiöllä pitäisi olla jonkinlainen suojeluarvo. VaikuĴaa siltä kuin

KristiĴyinä me haluamme
vedota sosiaaliministeriin,
että Ruotsista ei tehtäisi
aborĴiparatiisia, jonne etupäässä hyvinvoivat naiset
hakeutuvat myöhäisiin
aborĴeihin. Me haluamme
sen sħaan politiikkaa, joka
merkitsee, eĴä rikas Ruotsi
tekee enemmän niiden naisten puolesta, jotka tarvitsevat apua synnyttääkseen
lapsensa sekä omassa maassamme eĴä ulkomailla.
Me toivomme, eĴä Göran
Hägglund pääsee historiaan
sinä henkilönä, joka tahtoi
auĴaa hädässä olevia naisia synnyĴämään lapsensa
eikä sinä, joka teki Ruotsista aborĴiturismin määränpään.
Anders Arborelius
Sten-Gunnar Hedin
Näin kirjoittivat Tukholman
katolinen piispa Anders Arborelius OCD ja Sten-Gunnar
Hedin, Pingst - fria församlingar i samverkan -helluntaiseurakuntien esimies, yhteisessä
julkilausumassa.

Teresa-yhdistyksen 53. toimintavuosi:

TOIMINTAKERTOMUS 2006
Johtokunta Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pirjo
Uronen, varapuheenjohtaja Johanna Kivi, rahastonhoitaja Mervi Kurki, sihteeri Kirsi Muradjan, jäsen Katri Jaatinen-Pylkkö
ja varajäsen Marja Kuparinen. ModeraaĴorina toimi isä Kazimierz Lewandowski.
Kokoukset Teresat kokoontuivat esitelmäiltoihin Pyhän
Marian seurakuntasalissa kuukauden kolmantena tiistaina
iltamessun jälkeen. Lisäksi maaliskuussa aloimme järjestää
kuukauden ensimmäisenä tiistaina käsityö- ja askarteluiltoja.
Vuoden miĴaan niistä tuli suosiĴuja. Illoissa tehtiin myös joulumyyjäisiin korĴeja ja erilaisia askartelutuoĴeita.
Kevätkauden ensimmäisessä Teresa-illassa Iris Rajamaa
kertoi metodistien naistyöstä. Helmikuussa pidimme vaali- ja
vuosikokouksen. Maaliskuussa kutsuimme yhdessä Maanantaiklubin kanssa psykoterapeuĴi ja tutkħa Florence SchmiĴin
puhumaan oman suvun historian merkityksestä elämän kulussa. Huhtikuussa luontaisterapeuĴi Raħa Volk kertoi miten
logoterapia voi auĴaa ihmistä elämän kriiseissä. Logoterapiahan opeĴaa, eĴä ihmisen hyvinvoinnille on olennaista löytää
merkitys ja tarkoitus kaikissa elämän tilanteissa. Kevätkauden
pääĴeeksi järjestimme kevätjuhlan.
Syyskauden ensimmäisessä Teresa-illassa Pirjo Uronen ja
Johanna Kivi kertoivat uudesta Euroopan katolisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestöstä (European Alliance of Catholic
Women’s organisations), jonka kokoukseen he osallistuivat
toukokuussa Budapestissa.
Lokakuun 3. päivä vierailimme KarmeliiĴasisarten luona.
Messun jälkeen sisaret kutsuivat koko runsaslukuisen vierasjoukon iltateelle ja tulivat keskustelemaan kanssamme.
Lokakuussa vieraanamme oli munkki Seraﬁm, joka kertoi
ortodoksikirkon luostareista, elämästä Valamossa ja Kreikan
Athos-vuorella. Hänen elävä kerrontatyylinsä ja monipuolinen
valokuvaesityksensä heräĴivät paljon kysymyksiä ja vilkasta
keskustelua. Esitys oli myös hyvänä johdantona kun menimme
tutustumaan
Taidemuseo Tennispalatsin näyĴelyyn Athos – luostarielämää Pyhällä Vuorella. Yhdistys kustansi opastuksen 30 hengen
ryhmälle, muĴa jokainen maksoi itse sisäänpääsymaksun.
Marraskuussa MarjaĴa Jaanu-Schröder kertoi Jaavan monikerroksisesta kulĴuurista ja uskonnoista, joita hän on tutkinut.
Mielenkiintoinen ja asiantunteva esitys sai toivomaan luennolle jatkoa.
Perinteikkäät ja tuoĴoisat joulumyyjäiset pidimme ensimmäisenä advenĴina. Joulukuun 12. vietimme Maanantaiklubin
kanssa yhteistä joulujuhlaa. Joululaulujen ja yleisen seurustelun lisäksi tilaisuudessa jaeĴiin Teresan johtokunnan pääĴämät avustukset.
Esitelmäilloissa ja tapahtumissa on ollut mukana keskimäärin 25-30 henkeä.
Myyjäiset ja avustukset
Kevätkaudella järjestimme
kirpputorin ja syyskaudella joulumyyjäiset. Myyjäisten tuotoilla tuimme molempien seurakuntien karitatiivista työtä,
hiippakunnan lasten ja nuorten leiritoimintaa ja Maanantaiklubia.
Kirpputorilla ja myyjäisissä yksi teresoista myi karmeliittasisarten tekemiä korĴeja, kynĴilöitä ja pehmoleluja. Niiden
tuoĴo luovuteĴiin kokonaisuudessaan sisarille.
Teresa ry lahjoiĴi P. Marian kirkon kellotornin korjaukseen
2.000 euroa.
Elokuussa järjestimme eläkeläispäivän poikkeuksellisesti
Helsingissä. Näin mahdollisimman moni pääsi osallistumaan
samana päivänä pideĴyyn AC:n 70-vuotisjuhlaan. Aloitimme
päivän messulla P. Marian kirkossa. Sen jälkeen siirryimme
Helsingin KanooĴiklubin ravintolaan Töölön torpalle, jossa
tarjoiltiin lounas. Eläkeläispäivän toteutukseen käytimme
myyjäisistä saatuja tuoĴoja.
WUCWO - Andante
Teresa ry oli vuonna 2006 katolisten naisten maailmanjärjestön WUCWOn (World Union of
Catholic Women Organizations) täysjäsen. Vuoden aikana on
alustavasti keskusteltu Teresa ry:n siirtymisestä v. 2007 liitännäisjäseneksi
Teresa ry on liiĴynyt jäseneksi Euroopan katolisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestöön Andanteen (European Alliance of
Catholic Women’s Organisations). Järjestö tuo nimenomaan
eurooppalaisen naisen näkökulman asioihin ja vahvistaa yhteistyötämme ja identiteeĴiämme katolisina naisina Euroopassa. Yhteyshenkilönä Andanteen toimii Johanna Kivi.
Tiedottaminen Kevät- ja syyskauden alussa lähetimme tiedotekirjeet jäsenille ja toimintaamme tukeville. Eläkeläispäivän
kutsukirje läheteĴiin yli 350 osoiĴeeseen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotimme Fidesissä ja Helsingin molempien seurakuntien ilmoitustauluilla.
Toimintamme Olemme vuonna 2006 osallistuneet esitelmäja työiltoihin, järjestäneet kahdet myyjäiset ja eläkeläispäivän,
vierailleet KarmeliiĴaluostarissa ja käyneet Athos-näyĴelyssä.
Syksyllä tapahtumissamme on ollut mukana uusia kasvoja.
Toimintamme tulevaisuuden kannalta onkin eriĴäin tärkeä
saada mukaan uusia jäseniä.
Olemme pienelläkin joukolla saaneet paljon aikaan, joten
voimme olla tyytyväisiä toimintamme tuloksiin. Työ on tuottanut iloa meille tekħöilleen ja työmme tulokset toivoĴavasti
mahdollisimman monelle lähipiirissämme.
Teresa ry esiĴää sydämelliset kiitokset kaikille toimintaamme tukeneille.
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Kolumni

Sisarten tervehdys Tampereelta

Sieluntilan inventointi

Keväällä paimenet vievät laumaansa talven suojasta niityille,
jotka lupaavat hyvää tuoreĴa ruohoa ja raikasta veĴä. Ennen
lähtöä lammastarhasta paimenet tarkastavat jokaisen lampaan
kunnon, sen vahvoja ja heikkoja puolia. He tuntevat lampaansa
ja huolehtivat siitä, eĴei niiltä mitään puuĴuisi. TarviĴaessa
he valmistavat lampaitaan lähtökuntoon, hoitavat vammoja ja
muita ongelmia, joĴa kaikki viihtyisivät niityillä ja pystyisivät
löytämään itselleen ruokaa ja veĴä. Tietysti sellaisen tarkastuksen jälkeen lampaat voivat hyvin ulkona ja kasvavat sopivasti.
Ne saavat paksun villaturkin ja niistä saadaan varmasti hyvä
hinta syksyllä.
Paastonaikana tavallaan kirkko kutsuu jäseniään tarkastamaan sieluntilaansa ja hoitamaan kuntoaan, joĴa pyhiinvaelluksellaan kohti elämän päämäärää ei kukaan lannistuisi tai
masentuisi, vaan kaikki virkistyisivät palauĴamalla mieleensä
Vapahtajan keskeisiä opetuksia ja harjoiĴamalla entistä ahkerammin rakkauden ja laupeuden tekoja hänen esimerkkejään
seuraten.
Tämän tähden ihmiselle on paastonaikana sangen hyödyllistä
joskus hiljentyä ja tarkistaa uskonnollisen elämänsä kuntoa ja
katsoa missä määrin kuluneen vuoden aikana hän on kasvanut
ja edistynyt Kristuksen seuraamisessa ihmisenä ja katolisena
kristiĴynä. Samalla hän voi tulla tietoiseksi siitä, missä määrin
hän ei ole väliĴänyt omantuntonsa hyvistä ohjeista tai on epäonnistunut huolimaĴa hyvästä tahdostaan.
Meillä on todella aiheĴa olla kiitollisia Jumalalta saamastamme avusta, kun olemme välĴäneet suurempia ja miksei pienempiäkin syntejä. Toisaalta meillä on syy sydämestämme katua
tekemiämme syntejä ja pyytää anteeksi Jumalalta, kun vastoin
parempaa tietoamme olemme tehneet sellaisia valintoja, jotka
ovat ristiriidassa Jumalan rakkauden käskyn kanssa. MuĴa,
miten meidän on suhtauduĴava pahoihin tekoihin tai virheisiin, joita hyvästä tahdostamme huolimaĴa emme ole pystyneet
välĴämään elämässämme? Siinä tapauksessa olisi väärin alentaa
Vapahtajan opeĴaman moraalin rimaa sanomalla, eĴä Jumala
ei vaadi keneltäkään mahdotonta, ja eĴä sen tähden ihmisen
ei tarvitsisi noudaĴaa sellaisia sääntöjä, jotka vaikuĴavat ylivoimaisilta. Varmasti Jumala ei laske sellaisia tekoja synneiksi.
Toisaalta tämä ei anna meille vapauĴa pyhiĴää pahoja tekojamme.
Tässä pitää paikkansa viisas sanontatapa, eĴä jos ihminen ei
elä niin kuin hän ajaĴelee, ajan miĴaan hän ajaĴelee, niin kuin
hän itse elää, ja mikä on vielä pahempaa, sillä tavalla hän voi
tehdä omista vääristä elämäntavoistaan normeja kanssaihmisilleen.
Niin kuin talouselämässä myös uskonnollisessa elämässä
tarvitaan ”tilintarkastajia”.
He eivät ole suuresti kansan suosiossa samoin kuin eivät
verotoimiston virkailħatkaan. Kuitenkin kummallakin ryhmällä
on tärkeä tehtävä. Jälkimmäiset haluavat auĴaa meitä kantamaan vastuuta yhteiskuntaelämässä yleisestä hyvinvoinnista ja
sovusta.
Tilintarkastajat tekevät arvokasta työtä muistuĴamalla tilikertomuksissaan valtion virastoja ja yksityisiä yrityksiä sħoiĴamaan varojaan järkevästi ja kohtuullisesti, saamiensa ohjeiĴen
mukaan. Sellainen tilintarkastus, jos se säännöllisesti tapahtuu,
voi helposti lopeĴaa virheitä, varojen väärinkäyĴöä, tuhlausta
ja jopa ahneuĴa. Samoin annetaan vaihtoehtoja samojen virheitten välĴämiseksi ja parempien toimintatapojen kehiĴämiseksi
tulevaisuudessa.
Paastonaikana sieluntilan tarkastus on Jumalan kansan, kaikkien kirkon jäsenten ylimmästä alimpaan vuosiĴainen tilintarkastus. Teemme inventointia, tarkastamme evankeliumin peilissä etenkin Vapahtajan elämän uhrista käsin oman elämämme
henkilökohtaisia motiiveja, voimavarojamme ja tavoiĴeitamme,
ja miten olemme hoitaneet suhteitamme Jumalaan, lähimmäisiin ja omaan itseemme “ajatuksin ja sanoin, tuntein, teoin ja laiminlyönnein”. Kun meidän on kiiteĴävä, kiiĴäkäämme reilusti
Jumalaa ja niitä, jotka ovat auĴaneet meitä pysymään oikeilla
raiteilla. Kun olemme epäonnistuneet, pyytäkäämme Jumalalta
anteeksi, eĴä olemme antaneet väärän kuvan hänestä ja hänen
suhtautumisestaan meihin ihmisiin.
Samoin pyytäkäämme lähimmäisiltä anteeksi kaikkia niitä
vahinkoja, jotka meidän syntimme ovat aiheuĴaneet heille ja
heidän kauĴaan kenties muillekin. Meidän parannuksen tekemisemme helpoĴamiseksi Vapahtaja on antanut meille kirkossaan ainutlaatuisen sakramentin. Saamme pyytää häneltä parannuksen sakramentissa anteeksi tekemiämme syntejä papin
välityksellä. Tällöin parannuksen sakramenĴi tekee meidän
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Suomessa toimivat sääntökuntasisaret kokoontuivat Tampereen seurakunnan tiloissa helmikuun
alussa, jolloin kirkko vieĴää Jumalalle pyhitetyn elämän päivää.

elmikuun ensimmäisenä viikonloppuna sisarilla on tapana kokoontua
yhteiseen viikonloppuun ja
samalla uudistaa yhdessä
luostarilupauksensa Vihityn päivän yhteydessä. Tällä
kertaa olimme Tampereella
Pyhän Ristin seurakunnassa. Meitä oli koolla yhteensä
lähes 20 sisarta.
Lauantaina messun ja
ruokailun jalkeen kuuntelimme paneelikeskusteluun
kutsuĴuja vieraita: isä Zenonia, pastori Mikko Peuraa, Marja-Liisa Linderiä ja
Soile Uotista. Olimme esittäneet heille kysymyksiä:
tarvitaanko sisaria, mihin
ja miksi. Olemme kiitollisia,
että he vastasivat meidän
kutsuumme ja hyvin henkilökohtaisesti ja avoimesti
vastasivat meidän kysymyksiimme. Saimme paljon
ajaĴelemisen aiheĴa näistä
vastauksista. Nöyrin mielin
otimme vastaan heidän esittämänsä ajatukset ja iloitsemme, eĴä yhteistyömme
heidän kanssaan ja myös

H

teidän kanssanne saa jatkua
edelleen.
Lauantai-illan aikana pidimme myös hauskaa yhteisten leikkien myötä ja oli
kiva saada osallistua yllätyslahjan avaamiseen. Se kun
kesti monen monta kierrosta ja lahjapakeĴi oli kääriĴy
ainakin kymmeneen eri paperiin.
Sunnuntaimessu Pyhän
Ristin seurakunnan kanssa
ja piispamme Józef Wróbelin johdolla lujiĴivat sitoutumistamme hiippakuntamme työhön ja elämään. Uhrikulkueen aikana jokainen
sääntökunta toi myös “uhrilahjan”; symbolina oli kala,
johon oli kirjoiteĴu, minkä
lahjan kukin sääntökunta on
“saaliikseen” saanut täällä
Suomessa ollessaan. Evankeliumi kun kertoi meille Simon Pietarin ja opetuslasten
ihmeellisesta kalansaaliista,
johon Jeesus heitä kutsui.
“Avoimuus, ystävyys, ekumenia, universaalisuus,
ystävällisyys... “ ilmaisivat
kiitollisuuden lahjoja, joita

olemme täällä Suomessa
saaneet.
Lounaan jälkeen saimme
vielä kuulla hiippakuntamme ajankohtaisia asioita ja
ikään kuin rukousaiheina
otimme ne vastaan; onhan sisarten suuri tehtävä rukoilla
hiippakuntamme, kaikkien
sen jäsenten ja koko Suomen
puolesta.
Seuraava sisarten yhteinen tapaaminen ajoittuu
syyskuun ensimmäiseen
viikonloppuun. Nämä kaksi
kertaa vuodessa tapahtuvat
kokoontumiset lujiĴavat yhteenkuuluvuuden tunneĴa.
Iloisin mielin palaamme
niistä arjen aherruksiin,
muĴa vahvistuneina toinen
toistemme tuesta. Sisarten
yhteiset terveiset hiippakuntalaisille Tampereelta
väliĴää tällä kertaa
Jeesuksen pikkusisar Leila

raskaan selkäreppumme keveäksi. Siinä Vapahtaja rohkaisee meitä työskentelemään hänen kanssaan myös
niiden virheiĴen korjaamiseksi, joita tähän asti emme vielä voineet välĴää ja jotka ovat muodostaneet
meille tietyn ristin.
MuĴa kun olemme käyĴäneet paastonajan hyväksemme uskonnollisen elämämme puhdistukseksi ja elpymiseksi, saamme riemullisesti ja uudistunein sydämin vieĴää Herramme ylösnousemuksen juhlaa. Silloin
voimme myös helpoĴunein mielin taivaassa kirkastetun paimenemme johdolla jatkaa kirkon karavaanissa
pyhiinvaellusmatkaamme kohti elämän ikuista päämäärää.
Isä Frans

Artikkeleita

TALVILEIRIN
KUVAGALLERIA

VUODEN 2007
LEIRISUUNNITELMA
3. – 9.6. VARHAISNUORET STELLA MARIS
10-13-vuotiaat
10. – 16. – 22.6. LASTENLEIRIT STELLA MARIS
5-9-vuotiaat
24. – 30.6. SPORTTILEIRI STELLA MARIS
8-13-vuotiaat
14. – 21.7. PERHELEIRI/perheet
ISOSKOULUTUS/ STELLA MARIS
yli 14-vuotiaat
22. – 29.7. TAIDELEIRI STELLA MARIS
kaikenikäisille/lapset vain huoltajan kanssa.
3. – 9.6. LASTENLEIRI JYVÄSKYLÄ
IlmoiĴautumiset ja lisätietoa KatekeeĴisesta keskuksesta, puh. 2416095 tai katekeesi@catholic.ﬁ. Seuraavissa
Fides-numeroissa tarkemmat hinnat ja esiĴelyt.

Avoimet ovet
Maanantaina 19. maaliskuuta klo 14.30–18.00.
KatekeeĴisessa keskuksessa Kuusitie 6.
Putkiremontin jälkeen isä Kazimierz siunaa
keskuksen uudelleen käyĴöön. Samalla juhlimme johtajamme Mervi Sarimon 50vuotispäiviä.
Messua vietetään Pyhän Marian kirkossa
13.30. Sydämellisesti tervetuloa!

Teresa ry:n kirpputori P. Marian
seurakuntasalissa 25.3.
Otamme mielellämme vastaan ehjiä astioita ja kodin
tarvikkeita (myös paripuolia), ehjiä ja puhtaita vaatteita,
leluja, koriste-esineitä, leivonnaisia, ruokatarvikkeita ja
kirjoja. Ruokiin pyydämme merkitsemään valmistuspäivän ja -aineet.
Tavarat voi tuoda edeltävällä viikolla P. Marian kansliaan
tiistaina tai torstaina ja messun jälkeen seurakuntasaliin.
Lauantaina 24.3. klo 10.00 - 14.00 olemme järjestämässä
myyntipöytiä. Silloin tuodut leivonnaiset ja ruokatarvikkeet pääsevät heti viileään säilytykseen.
Valitettavasti emme voi ottaa vastaan sähkölaitteita.
Lahjasi ilahduttaa monia, sillä avustamme kirpputorin
tuotolla seurakuntiemme lapsia, nuoria ja senioreita.
Etukäteen kiittäen
Teresa ry:n johtokunta

For the beneﬁt of the Catholic parishes in Helsinki

Teresa Association is preparing
for the annual FLEE MARKET
The Market will be held in the Parish Hall of St. Mary’s,
Mäntytie 2, on Sunday, March 25th, 2007 at 11.15 am
- 2.00 pm.
We will be grateful for your donations, such as homemade foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind
to attach information of the ingredients and date when
made to the homemade food items, as this is required
by the Finnish regulations), clothes, books, games, toys,
new items suitable for lottery prizes.
You can bring your donations to the ofﬁce of St. Mary’s
(at Mäntytie 2) on Tuesdays and Thursdays or to the
parish hall on Sundays after mass. Please, bring the perishable foods to the parish hall on Saturday March
24th, between 10 am and 2 pm, when we are setting
up the Market.
Help us to make a successful Flee Market!
With gratitude

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus
16.-22.7.2007
Keskiaikaista kuninkaantietä pitkin
Vantaalta Turkuun
Lisätietoja: Juho Kyntäjä, juho.kyntaja@elisanet.ﬁ, 040 517 6972.

Lastenkerho
4-, 5-, 6-vuotiaille
Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:
14.4. (la) klo10.30
13.5.
klo 10.30

Teresa Association
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Paastokeräys 2007
Caritaksen Tee köyhyydestä historiaa - Make Powerty
History -paastokeräysteema, on YK:n vuosituhatavoiĴeiden mukainen ja yhteinen kaikissa Pohjoismaissa.

käsiĴää tällaisen ihmisjoukon
hädän ja puuĴeen miĴaa. Me
pidämme itsestään selvänä
puhdasta veĴä, mahdollisuutta koulutukseen ja terveydenhoitoon, muĴa yli miljardille
ihmiselle se on tavoiĴamaton
toive.

kuivuudesta. Caritaksen hanke
avustaa porakaivojen saamista alueelle. Puhtaasta vedestä
hyötyvät sekä lapset eĴä lähiseutujen asukkaat. Lastentarhojen toiminnassa ovat aktiivisesti mukana vanhempainyhdistykset.

Paastokeräyksen kohteet ovat
Keniassa ja Intiassa.

Puhdas vesi on kaikille ihmisille elintärkeä. Keniassa, Luoteis-Turkanassa, on kaksitoista
sisarten ylläpitämää lastentarhaa, joissa kussakin on 50-125
lasta. Alue kärsii jatkuvasta

Toinen kohteista on vammaishanke, jossa kaikkein heikoimmat saavat tukea koulutukseen, jonka tavoiĴeena on itse
elantonsa hankkiva ihminen.
Tässä hankkeessa on Caritak-

Yli miljardi ihmistä maapallolla elää äärimmäisessä köyhyydessä. Miten voisimmekaan

sen yhteistyökumppanina Relief Organisation for Handicapped, ROH, Intiassa. Järjestön
perustaja on sokea ja järjestöä
hoitavat vammaiset itse. Nämä
vammaiset ovat kolminkertaisesti syrjäyteĴyjä intialaisessa
yhteiskunnassa ja heidän mahdollisuutensa ihmisarvoiseen
elämään ilman koulutusta
ovat olemaĴomat. ROH antaa
vammaisille peruskoulutusta, järjestää terveydenhoitoa
ja kuulovammaisille kuntoutusta. Vammaisryhmät saavat

koulutusta esim. seppeleensidontaan, kankaanpainantaan,
liidunvalmistukseen, kirjansidontaan ja laukuntekoon.
Heitä opastetaan myös pienyritystoiminnassa ja pankki- ja
viranomaisasioiden hoidossa.
Vammaishankkeissa käytetään
mikroluototusta.
SiunaĴua paaston aikaa toivottaa

Caritaksen
toimistoväki ja hallitus
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Caritas-leipä
Helsingin Leipä Oy:stä,
Runeberginkatu 4, saa
päiviĴäin Caritas-paastoleipää à 2 euroa.
Kauppias kertoi, eĴä 3
leipää on päiviĴäin hyllyssä.
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Lukijoilta
Fasteinsamling
2007
Temat för Caritas fasteinsamling är, i enlighet med FN:s millennietema, MAKE POWERTY
HISTORY - GÖR FATTIGDOMEN TILL DET FÖRFLUTNA.
Temat är gemensamt för de
nordiska länderna.
De insamlade medlen går till
Kenya och Indien.
Över en miljard av jordens befolkning lever i extrem faĴgidom. Hur kan vi inse vidden
av den nöd och brist en dylik
mängd människor beﬁnner sig
i?
För oss är rent vatten, möjligheter till utbildning och hälsovård en självklarhet men för
en miljard människor är det en
ouppnåelig dröm.
Förekomsten av rent vaĴen är
livsviktigt för alla människor.
I nordvästra Turkana i Kenya
driver tolv systrar eĴ daghem
för 50-125 barn.
I området råder en ständig torka. Caritas´ projekt hjälper till
aĴ skapa brunnar inom området. Både barnen och invånarna i de närbelägna områdena
gynnas av förekomsten av rent
vaĴen.
Föräldraföreningarna deltar
aktivt i daghemmens verksamhet.
Det andra projektet utgörs av
eĴ projekt till förmån för handikappade.
Relief Organisation for Handicapped, ROH, är Caritas´
samarbetspartner i deĴa projekt. Organisationens grundare
är blind och de handikappade
driver organisationen på egen
hand. Dessa handikappade är
totalt utslagna ur det Indiska
samhället vilket innebär att
möjligheterna till eĴ människovärdigt liv utan utbildning
är obeﬁntliga. ROH erbjuder
grundutbildning för handikappade, organiserar hälsovård
samt rehabilitering för döva.
Grupper av handikappade erbjuds utbildning i exempelvis
kransbindning, tygtryckeri,
bokbindning, kritfarmställning
samt väsktillverkning.
De handikappade vägleds även
i småföretagarverksamnhet
samt i kontakter med banker
och myndigheter.
Mikrokrediter används inom
projekten till förmån för handikappade.
En välsignad fastetid önskar

Caritas´
byråpersonal samt styrelse

Lenten
Collection
2007
The theme of the Lenten Collection Tee Köyhyydestä historiaa - Make Poverty History,
is in accordance with United
Nation’s Millennium goals and
the same in all Nordic Caritases.
The programs funded by the
Lenten Collection are in Kenya
and India.
More than a milliard people
on this globe are living in utmost poverty. How could we
ever comprehend the measure
of suěering and need of this
kind of the human mass. For
us clean water, possibility for
education and healthcare are
self evident, but for more than
a milliard people it is a hope
beyond reach.
Clean water is essential for human beings. In Northwestern
Kenya, Turkana sisters run
twelve kindergarten each with
50-125 children. The area suffers from continuous drought.
Caritas project is funding boreholes to this district. Clean water is beneﬁting both children
and the population in this
neighbourhood. The parents’
associations are actively supporting the kindergartens.
The second project is a program
for handicapped. The most vulnerable get support for their
education and training and
as a result is a self-supporting
adult. In this project Caritas has
partner in Relief Organization
for Handicapped, ROH, in India. The founder of this organisation is a blind person himself,
and the handicapped themselves are running the organisation. These handicapped are
triple ousted persons in Indian
society and their possibilities
without training and education to a life worthy of a human
being are zero. ROH gives basic
schooling to these handicapped, organizes healthcare and
rehabilitation to the persons
with impaired hearing. The
handicapped groups get training f.ex. to garland and wreath weaving, textile printing,
book binding, chalk and bag
making. They are instructed to
run a small business and to manage their banking and oĜcial
maĴers with the authorities. In
these projects micro ﬁnancing
is used.
We wish to all of you a Blessed
Lenten

Caritas
personnel and the board

Kysymys

Lukħoilta

Hiippakuntamme
velvoittavat juhlapyhät

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

Vietämme velvoittavina
hiippakunnassamme 8 juhlapyhää, jotka ovat
• Herran syntymä, joulu
25.12.
• Pyhän JumalansynnyĴäjän Marian juhlapyhä 1.1.
• Herran ilmestyminen,
loppiainen 6.1.
• Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso 19.3.
• Kristuksen taivaaseenastuminen, helatorstai
17.5.2007
• Pyhät apostolit, Pietari ja
Paavali 29.6.
• Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen oĴaminen,
15.8.
• Autuaan Neitsyt Marian
perisynnitön sikiäminen,
8.12.
Universaalissa kirkossa
velvoittavina juhlapyhinä
mainitaan edellä mainiĴujen
lisäksi Kristuksen ruumiin ja
veren juhlapyhä (10.6.2007)
sekä Kaikkien pyhien juhla
(1.11.). Kymmenen juhlaa
on kirjaĴu kanoniseen lakiin
1246 § 1.
Miksi meiltä puuĴuu nuo
kaksi? Onko pohjoismaiden
piispainkokouksessa soviĴu
tällainen käytäntö? Jos apostolinen istuin hyväksyy, velvoiĴavia juhlapyhiä voidaan
piispainkokousten päätöksellä siirtää tai poistaa, jos
olen oikein ymmärtänyt.
Selittyykö asia kuitenkin
sillä, eĴä meillä Kristuksen
ruumiin ja veren juhlapyhä
sekä Kaikkien pyhien juhla
on siirretty sunnuntaille?
Siten kaikki 10 juhlapyhää
tulee meilläkin vietetyksi,
koska sunnuntait ovat edelleen velvoiĴavia kaikille katolilaisille.

Vastaus
Kysyjä on täysin oikeassa.
Kristuksen ruumiin ja veren juhlapyhän ja Kaikkien
pyhien juhlan puuĴuminen
velvoittavien juhlapyhien
listalta perustuu juuri siihen,
eĴä niiden vieĴo on hiippakunnassamme aina siirreĴy
sunnuntaille, joka jo sinänsä
on velvoiĴava.
KATT

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
PAASTOLEIPÄ HELSINGISSÄ
Piispan ja pappien tukemaan paastoleipäkampanjaan oĴivat
Helsingin seurakuntalaiset ilomielin osaa. Symbolinen leivän
jakaminen paaston aikana tukee Caritaksen avustushankkeita.
Papiston pyynnöstä paastoleipää myydään seuraavan kerran
kiirastorstaina messun jälkeen P.Henrikissä ja P.Mariassa.
PAASTOKERÄYS
Tee köyhyydestä historiaa, MakePovertyHistory: porakaivot
Keniaan ja vammaisten koulutustukea Intiaan. Lue tarkemmin keräyksestä toisaalla tässä lehdessä.
Sampo 800012-70154504, viite 2257
1.4. BASAARI-BASAR-BAZAAR klo 11.-14.30
Pyhän Henrikin srk-sali/St.Henriks församlingsal/St.Henry’s
Parish Hall.
Pyydämme ystävällisesti toimiĴamaan leivonnaiset/lahjoitukset
P.Henrikin srk-saliin, lauantaina 31.03.
Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen inlämnas i
St.Henriks församlingssal, lördag 31.03.
Please bring donations for Bazaar to St.Henry’s on Saturday 31st
of March.
VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 26.4. klo 18.00
P.Henrikin pappilan neuvoĴeluhuoneessa, os. Pyhän Henrikin aukio 1.
Kokouksessa jaetaan vuosikertomus ja tilinpäätös, jotka
pyydeĴäessä toimitetaan postitse etukäteen. Tervetuloa!

KALLEIMMAN VEREN SISARET JA
PARTNERIT järjestävät
HILJENTYMISPÄIVÄN
LAUANTAINA 24.3. klo 9-15
Päivän vetäjänä on Isä Teemu Sippo
Paikka: Pyhän Henrikin srk, seurakuntasali
Aloitamme messulla kirkossa klo 9.
Hinta 10 euroa, joka sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit ja lounaan. IlmoiĴautumiset 16.3. mennessä. Puh:
0404150008 / Talvikki MaĴila

Fides 4/2007 – 15

Ajassa

KUTSU

INVITATION

Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Helsingissä toukokuun 4.-5. päivänä vuonna 2007 järjesteĴäviin Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunnan
Suomen Käskynhaltħakunnan investituuraseremonioihin

You are cordially invited to participate in the Investiture
Ceremonies of The Lieutenancy for Finland of The Equestrian Order of The Holy Sepulchre of Jerusalem in Helsinki,
Finland on May 4-5, 2007

Lauri Gorski KCHS
Suomen Käskynhaltħa

Lauri Gorski KCHS
Lieutenant for Finland

Messuihin vapaa pääsy. Seminaari- ja/tai illallisilmoiĴautumiset 1.4.2007 mennessä maksamalla seminaarimaksu 22.00 € ja/tai illalliskortin (sis. juomat) hinta 95,00 € ritarikunnan tilille
(Pyhän Haudan Ritarikunta) Nordea Helsinki-LauĴasaari nro 138600 – 123811.

Holy Mass; free entry. Please register your participation by 1st April,
2007 by paying the cost of the seminar €22.00 and/or the dinner (incl.
drinks) €95.00 on Order’s bank account (Pyhän Haudan Ritarikunta) # 138600 – 123811 at Nordea Bank’s LauĴasaari OĜce (IBAN:
FI9613865000123811 SWIFT: NDEAFINH).

Mikäli ilmoiĴautumismaksut yliĴävät tilaisuuden järjestelykulut, tilitetään kaikki ylimenevät
erät lyhentämäĴöminä ritarikunnan Pyhän Maan hyväntekeväisyystoiminnalle.

Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunnan
Suomen Käskynhaltħakunnan
Investituuraseremoniat (Helsinki)

In case the collected payments exceed the costs, all excess moneys
shall be forwarded to the Order’s charitable causes in the Holy
Land.
Investiture Ceremonies of
The Lieutenancy for Finland of
The Equestrian Order of Holy Sepulchre of Jerusalem

Perjantai 4. toukokuuta 2007

Helsinki, Finland, Friday May 4th 2007

18.00 Pyhä Messu ja Vigilia Pyhän Marian kirkossa (Mäntytie 2)
Ritarit ViiĴa, bareĴi ja ritarikunnan kunniamerkit
Daamit ViiĴa, huivi ja ritarikunnan kunniamerkit

18:00 Holy Mass and Vigil Service at St. Mary’s Parish Church
(Mäntytie 2)
Knights Cape, beret and insignia of the Order
Ladies Dress, veil and insignia of the Order

Lauantai 5. toukokuuta 2007

Saturday May 5th 2007

15.00 Seminaari (kahvitarjoilu) Ritarihuoneella (Ritarikatu 1)
The Political Situation in the Holy Land - a Catholic Perspective (H.E. Amb. Dr. Bo J Theutenberg,
Lieutenant for Sweden of EOHSJ)
Arkipuku, ritarikunnan pienet kunniamerkit

15.00 Seminar (with coěee) at the House of Chivalric Orders (Ritarihuone, Ritarikatu 1)
The Political Situation in the Holy Land - a Catholic Perspective (H.E.
Amb. Dr. Bo J Theutenberg, Lieutenant for Sweden of EOHSJ)
Business suit, small insignia of the Order

18.00 Pyhä Messu ja Investituura Pyhän Henrikin katedraalissa (Pyhän Henrikin aukio 1)
Ritarit ViiĴa, bareĴi ja ritarikunnan kunniamerkit
Daamit ViiĴa, huivi ja ritarikunnan kunniamerkit

18.00 Holy Mass and Investiture at St. Henry’s Cathedral (Pyhän
Henrikin aukio 1)
Knights Cape, beret, insignia of the Order
Ladies Dress, veil, insignia of the Order

20.00 Juhlaillallinen uuden ritarin kunniaksi
kutsuvieraiden, ritarikunnan jäsenten, heidän perheidensä ja ystäviensä kanssa Ritarihuoneella (Ritarikatu 1)
Smokki tai tumma puku, ritarikunnan kunniamerkit

20.00 Dinner for the Honour of the New Knight
together with the Guests of Honour, Order Members, their Family and
Friends at the House of the Chivalric Orders (Ritarihuone, Ritarikatu 1)
Black tie or dark suit, insignia of the Order

Johdantokurssi
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä
19.3.
2.4.
16.4.
7.5.
21.5.

Eukaristia (isä Teemu Sippo SCJ)
Kirkon liturgia – kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
Avioliitto (isä Manuel Prado)
Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marja-Liisa OSSS)

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. Ei ennakkoilmoittautumista.

16 – Fides 4/2007

CATHOLIC MOVIE NIGHTS
Thursday evenings in the parish hall of St.Mary’s church
(Mäntytie 2, Helsinki) at 19.00 (7 pm). Organised by Emil
Anton (ﬁneca@hotmail.com).
• 22.3. The Passion of the Christ
• 19.4. The Sound of Music part 1
• 3.5. The Sound of Music part 2
• 17.5. Apparitions at Fatima

Pyhiinvaellusmatka Taizeen ja Grande Chartreuseen 10-15.6.2008
Ensin tutustumme Pariisin nähtävyyksiin, sitten vietämme Clunyssa
jonkin aikaa tutustuen esim sieltä
alkaneeseen luostarireformiliikkeeseen ja Taizen ekumeeniseen veljesyhteisöön. Grande Chrtreusessa
tutustumme luostarin museoon ja
itse luostariin. Suuntaa antava matkaohjelma alustavine hintoineen nähtävissä osoitteessa www.getsemane.ﬁ,
josta löydät myös yhteystietoni kun
haluat ilmottautua matkalle.

