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Suomalaisten pyhiinvaeltajien joukko vieraili huhtikuussa Fatimassa, jossa toukokuussa vietettiin Marian
ilmestysten 90-vuotisjuhlia.
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Ilo evankeliumista
Brasiliassa vieraillut paavi
Benedictus keräsi matkansa aikana paljon huomiota, jopa niin paljon, että se
ylsi suomalaiseenkin mediaan. Täällä pääpaino ei
kuitenkaan ollut Latinalaisen Amerikan piispojen tukemisella evankelioinnin vahvistamiseksi,
protestanttisten lahkojen
harjoittaman proselytismin tuomitsemisella tai
muulla uskonnollisella
sisällöllä. Ilmaistessaan
ilonsa tuon maanosan pitkästä ja vahvasta kristillisestä
perinteestä hänet leimattiin kolonialismin tukijaksi, alkuperäiskansojen kulttuurin tukahduttajaksi.
		 Millainen Pietarin seuraaja katolisella kirkolla olisi, ellei hän olisi vakuuttunut siitä, että se, että evankeliumi tunnetaan jollakin seudulla, on todellakin hyvä
asia? Millaisia opetuslapsia me olemmekaan, ellemme
itsekin tätä tosiasiaa tiedosta ja tunnusta? On kirkon
perustavanlaatuisinta ajattelua uskoa, että jokaisen ihmisen sydämeen on kirjoitettu kaipaus rakastaa ja kohdata Jumala. Tätähän Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
julistaminen juuri on — jokaisella ihmisellä on sisäinen
kaipuu evankeliumiin.
		 Kritiikkiin pyhä isä vastasi saman tien Eurooppaan
palattuaan: ”Tietysti kunniakkaan menneisyyden muistelussa ei voida unohtaa niitä varjoja, jotka seurasivat
Latinalaisen Amerikan mantereen evankeliointityötä: ...
kärsimyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta, joita kolonialistit aiheuttivat alkuperäiskansoille; heidän perusoikeutensa joutuivat usein poljetuiksi. Näiden oikeuttamattomien rikosten pakollinen mainitseminen”, paavi jatkoi,
”jotka jo siihen aikaan saivat tuomion lähetyssaarnaajilta
kuten Bartolomeo de las Casasilta ja teologeilta kuten Francisco de Vitorialta, ... ei saa estää meitä tunnustamasta
kiitollisuudella sitä suurenmoista työtä, joka Jumalan
armon avulla toteutui niiden kansojen keskuudessa vuosisatojen kuluessa”.
		 Evankeliumi on nimensä mukaisesti ilosanoma,
hyvä uutinen. Sen leviäminen kaikkialle maailmaan on
Herran itsensä ilmaisema tahto. On meistä kristityistä
kiinni, miten se toteutuu, mutta se, että Kristus tunnettaisiin kaikkialla, on silti jokaiselle kastetulle kuuluva
kunniatehtävä. Iloitkaamme siitä!

Seuraava lehti

Sisällysluettelo
Toimitukselta
2		 Pääkirjoitus

8/2007

Uutisia

Deadline
20.7.

3		 Uutisia hiippakunnasta ja maailmalta
Oremus

Ilmestyy
3.8.

5		 Hengellistä aineistoa
Dokumentti
6		 Paavin puhe Brasiliassa

Vuoden
2007
aikataulu
numero

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(deadline)

ilmestyy

29.12.2006 12.1.
19.1.
2.2.
9.2.
23.2.
2.3.
16.3.
30.3.
13.4.
20.4. ma 7.5.
18.5.
1.6.
20.7.
17.8.
7.9.
28.9.
19.10.
9.11.
30.11.

3.8.
31.8.
21.9.
12.10.
2.11.
23.11.
14.12.

Vakio-ohjelmat ja kalenteri
8		 Seurakuntien ja yhteisöjen tapahtumia
Artikkeleita
10
		
11
		
12
		
12
13
14
		

Uusi ritari Jerusalemin
pyhän haudan ritarikuntaan
Påven Benedikt den XVI:s
födelsedagsgåva åt oss alla
Valkoisia ja muitakin ruusuja
isä Teemun juhlassa
Piispan saarna
Kolumni: Neitsyt Maria - solmunavaaja
Maria, aurinkoa kirkkaampi
- suomalaisia pyhiinvaeltajia Fatimassa

Ajassa
16 Hyviä uutisia verkosta

Hiippakunnan
jäsenmaksu
Saaja:
Katolinen kirkko
Suomessa
Pankkitili:
NORDEA
101430–237491

Toivotamme
kaikille lukijoillemme
oikein hyvää ja
siunattua kesää!

Viitenumero:
90010

Katolinen hiippakuntalehti Fides

Katolskt stiftsblad Fides

Päätoimittaja: Marko Tervaportti. Toimitus ja tilaukset: Katoli-

Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenumera-

nen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.

tion: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1, 00140

Puhelin 09-6129470. Fax 09-61294770. Pankkiyhteys: Sampo
800019-1242553. Ilmestyy 14 kertaa vuodessa. Vuosikerta eur
25, ulkomaille eur 30.

 – Fides 7/2007

Paino/tryck: I-print Oy
url www.catholic.fi > fides
email fides@catholic.fi
1.6.2007

Helsingfors. Telefon 09-6129470. Fax 09-61294770. Bankförbindelse: Sampo 800019-1242553. Utkommer med 14 nummer
årligen. Prenumeration eur 25, till utlandet eur 30.

Uutisia
sir

Abortinedistäjien
ei pitäisi käydä
kommuuniolla
Paavi Benedictus XVI vahvisti Brasilian matkansa
aluksi lehtimiehille myöntämässään haastattelussa,
että hän pitää Meksikon
piispojen ilmaisemaa kielteistä näkemystä abortin
puolesta toimivien poliitikkojen kommuuniolle osallistumisesta vain suorana ja
luonnollisena seurauksena
kirkon uskosta, kirkkolaista
ja elämän kunnioittamisen
periaatteista.
Piispojen mukaan poliitikot, jotka toimivat abortin
edistämiseksi, osoittavat toi-

minnallaan olevansa katolisen uskon kanssa yhteensovittamattomassa tilanteessa,
jolloin heidän pitäisi olla
käymättä kommuuniolla.
Tällainen piispojen huomautus ei kuitenkaan ole
sama asia kuin kirkon auktoriteetin julkisesti julistama
ekskommunikaatio, joka on
kirkollinen rangaistus, vaan
alempi sakramenttien jakamiseen ja vastaanottamiseen
liittyvä pastoraalinen toimi.
KATT/VIS/CWNews

Kyrkan talar alla språk
och bemöter alla kulturer

Paavin apostolinen vierailu Brasiliassa huipentui ei vain Brasilian piispojen tapaamiseen (ks. s.
6-10) tai Latinalaisen Amerikan ja Karibian piispojen yleiskokouksen avaamiseen vaan myös esimerkiksi brasilialaisnuorten ja -lasten sydämellisiin kohtaamisiin.

Corpus Christi
Tervetuloa jälleen tänäkin vuonna Pyhän Henrikin katedraalissa vietettävään Corpus Christi
-juhlamessuun ja ulkokulkueeseen sunnuntaina 10. kesäkuuta klo 11.00 alkaen. Kulkueen jälkeen kirkkokahvit pappilan pihalla.
Kutsu ensikommuuniolapsille: tänä vuonna ensikommuunion saaneet lapset kutsutaan mukaan eukaristiseen kulkueeseen ensikommuuniopuvuissaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Marko Tervaportti, fides@catholic.fi, 09-6129470.

Pingstdagen 27.5. kom till
Rom med ljus och värme,
precis som man läser i den
antika bönen till den Helige
Anden, “Kom, Guds egen
andedräkt ... kom, du rena,
varma fläkt.” Pilgrimerna
på Petersplatsen var flera
tusen och påven Benedikt
XVI talade till dem om den
Helige Anden och om Kyrkans födelse, innan han bad
årets sista Regina Caeli -bön.
Påven lade tonvikten
under sitt Pingstbudskap,
på det som karaktäriserar
Kyrkan och på det som utmärker den som just Kyrka. Med Pingstens liturgi
får vi återuppleva Kyrkans
födelse, sa påven, och vi läser i Apostlagärningarna att
femtio dagar efter påsk kom
den Helige Anden över Jesu
följeslagare som var samlade och enade i bön, tillsammans med Maria, Jesu
moder, och med de tolv
apostlarna. Kyrkan hade
sin födelse med den Helige Andens ankomst. I detta
enastående ögonblick hittar
vi beskrivet Kyrkans väsen,
och det som utmärker den.
Påven fortsatte:
Kyrkan är en liksom den
församling som var samlad
i bön, och “enad”. Man läser att “...de var ett hjärta
och en själ”. Kyrkan är helig,
inte på grund av sina egna
meriter, men tack vare den
Helige Anden som ger den

liv, och som styr dess blick
mot Kristus, för att Kyrkan
ska anpassa sig efter honom
och hans kärlek. Kyrkan är
katolsk, för evangeliet är destinerat till alla folk och det är
därför som den Helige Anden, redan från första början, gör så att Kyrkan talar
alla språk. Kyrkan är apostolisk för dess grund byggdes
av apostlarna, och kyrkan
bevarar troget sin lära genom den oavbrutna kedjan av
efterträdande biskopar.
Förutom det är Kyrkan
missionär. Sedan Pingstdagen har den Helige Anden
aldrig upphört att sprida
Kyrkan på världens alla vägar, till dess yttersta gränser,
och gör det till tidens slut.
Och detta, sa påven, är något som vi kan se genom alla
epoker. Det är i Apostlagärningarna som vi läser om
passagen från judendomen
till hedendomen, från Jerusalem till Rom. Rom betyder
alltså alla folk, utöver Guds
första utvalda folk.
Helige fadern påminde
om att den första Pingsten
var då Jungfru Maria befann
sig med apostlarna i bön.
Även idag vänder vi oss med
tillit till hennes moderliga
medling, så att den Helige
Ande rikligt kommer ner
över Kyrkan i vår tid, och
fyller alla troendes hjärtan
med dess kärleks eld.
KATT/RV
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Uutisia
Suomen ekumeeninen neuvosto
julkaisi ohjeet kirkko turvapaikkana
-tilanteisiin
Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on julkaissut
seurakunnille ohjeet kirkko
turvapaikkana -tilanteisiin.
Neuvoston projektisihteeri
Sanna Ylä-Jussila esitteli
julkaisun Turun Kirkkopäivillä lauantaina 26.5. pidetyssä Kirkko turvapaikkana
-seminaarissa. Hänen mukaansa julkaisu on laadittu
seurakunnille tueksi, mutta
myös konkreettiseksi avuksi.
”Seurakunnissa kannattaisi pohtia etukäteen, miten
toimia, jos kirkon tai leirikeskuksen ovelle kolkuttaa
joku, joka pelkää oman tai
perheensä turvallisuuden
puolesta. Julkaisussa annetaan hyvin käytännönläheisiä neuvoja tällaisia tilanteita varten”, Ylä-Jussila
taustoitti.

SEN:in julkaisussa kirkko
turvapaikkana -käytännöllä
tarkoitetaan tilanteita, joissa
yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy kirkon puoleen
hakeakseen turvaa, apua ja
tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan. YläJussila korosti, että tällaiset
tilanteet syntyvät aina hakijan aloitteesta, eivät seurakunnan: ”Turvapaikan tarjoaminen on äärimmäinen
keino silloin, kun kaikki
muut keinot on jo käytetty.”
Kirkko turvapaikkana
-käytäntö aktivoitui Euroopassa toisen maailmansodan juutalaisvainojen
myötä. Nykyisenkaltainen
toiminta käynnistyi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
1970-luvulla. Suomessa käytäntö on vielä melko vieras,
mutta muissa Pohjoismaissa

sekä Saksassa ja Englannissa
huomattavasti tutumpi.
Arlington Trottman, Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission puheenjohtaja,
korosti seminaarissa kristityn velvollisuutta auttaa
henkensä tai turvallisuutensa puolesta pelkääviä.
”Velvollisuus nousee
kristinuskon perusteista,
lähimmäisenrakkaudesta ja
siitä, että jokaisella ihmisellä
on arvo sinänsä. Euroopassa
asenteet maahanmuuttajia
kohtaan ovat monin paikoin
koventuneet. Kirkolla on
entistä tärkeämpi rooli epäluulojen ja väärinkäsitysten
kumoamiseksi, mutta myös
käytännön auttajana ja neuvojana”, Trottman painotti.
KATT/KT/SEN

Taizé-veljet Alois ja Bruno:

“Elämän ja uskon yksinkertaisuutta”
Taizé-yhteisöstä Suomeen
vierailulle tulleille veli
Aloisille ja veli Brunolle
luterilaisen kirkon Turussa
järjestämien ekumeenisten
kirkkopäivien teema ”yksinkertaisuus” on keskeinen
ja luonteva osa arkea. Etelä-

Muutos
kuuriassa
Paavi Benedictus XVI on
päättänyt uudelleen korottaa Paavillisen uskontojenvälisen vuoropuhelun
neuvoston asemaa Rooman
kuuriassa. Asiasta kertoi
Vatikaanin valtiosihteeri,
kardinaali Tarcisio Bertone
SDB.
Bertonen mukaan päätös osoittaa jokin aika sitten
Paavillisen kulttuurineuvoston osaksi liitetyn neuvoston tehtävien painoarvon
kasvua ja merkittävyyttä
esim. valtiosihteeristön työn
tukena.
KATT/Kath.net
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Burgundissa luostariyhteisössä yli sadan veljen kanssa elävät Alois ja Bruno ovat
sitoutuneet koko elämänsä
ajaksi aineellisten ja hengellisten asioiden jakamiseen
sekä suureen yksinkertaisuuteen.
“Yksinkertaisuus merkitsee minulle kahta asiaa:
uskon ja elämän yksinkertaisuutta. Uskon yksinkertaisuudella tarkoitan sitä,
että meidän tulee keskittyä
uskon olennaisiin asioihin:
ylösnousemukseen ja Jumalan rakkauteen. Yleistynyt
kuva Jumalasta ankarana
tuomarina on aiheuttanut
paljon vahinkoa uskolle. Sen
sijaan meidän tulisi korostaa
Jumalan armoa ja rakkautta,
joka koskee jokaista ihmistä”, veli Alois, Taizé-yhteisön johtajaksi veli Rogerin
kuoleman jälkeen valittu
katolinen pappi totesi.
Yksinkertaisen elämän
avulla Taizé-veljet ovat puolestaan oppineet löytämään
ennen kaikkea aitoja, rajat
rikkovia ja syviä ihmissuhteita.
“Tuhannet nuoret eri

puolilta maailmaa tulevat
vuosittain yhteisöömme elämään hyvin yksinkertaisissa
olosuhteissa. Elämän yksinkertaisuus auttaa luomaan
todellisempia, aidompia ihmissuhteita, jotka ovat erityisen tärkeitä nykypäivän
monimutkaistuneessa maailmassa.”
“Myös yhteisöön tulevat
nuoret etsivät siltoja, jotka
ulottuisivat toisiin ihmisiin
yli erilaisten perinteiden,
kulttuurien ja tapojen. Sillä
yhdessä eläminen on ennen
kaikkea ilon lähde”, totesi
veli Roger.
Taizé-veljet haluavat korostaa myös kirkon yhteiskunnallista roolia ja merkitystä. “Kirkon tärkeimpiin
tehtäviin kuuluu toisten
ihmisten auttaminen ja erityisesti vähempiosaisten tukeminen. Meidän eurooppalaisten on yhä enemmän
kunneltava ja huomioitava
köyhimpiä ihmisiä sekä
omassa maassamme, omalla
mantereellamme että muilla mantereilla”, veli Alois
muistutti.
KATT/KT

Jeesuksen pyhän sydämen papit
viettävät Suomessa toimimisensa
100-vuotisjuhlaa 18.-19.8.2007

Ohjelma
18.8.2007 Hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
19.8.2007 klo 10 messu Pyhän Marian kirkossa
Messun jälkeen vastaanotto Englantilaisella koululla
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !
SCJ:n Suomen alueen papit

Pyhiinvaellus
Santiago de Compostelaan
Jyväskylän Pyhän Olavin Seurakunta järjästää matkan
La Corunan kautta Santiago de Compostelaan. 17.10.21./22.10. (lyhyempi versio), 17.10.-23./24.10. (pitempi
versio = varsinainen ohjelma + retki Noiaan). Osallistujilta edellytetään omatoimisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa.
Ohjelmassa on kaksi päivää kävelymatkaa Santiagoon.
Palumatkalla Suomeen tutustutaan omatoimisesti Barcelonaan. Lento Barcelonasta Helsinkiin yön aikana. Hinta,
n. 400 euroa, sisältää lennot ja yöpymiset. Paikkoja on
rajoitetusti. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Pawel Wierzchowiecki, Pawie@nic.fi. Tervetuloa!

Oremus

O

i Maria, Pyhän Hengen morsian,
uudista sydämeni ja tarjoa sitä Jumalalle.

Sunnuntait ja juhlapyhät
3.6. (kirkkovuoden 9. sunnuntai) PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä (I)
1L San. 8: 22-31
Ps. 8: 4-5, 6-7, 8-9. Ks 2a
2L Room. 5: 1-5
Ev. Joh. 16: 12-15
10.6. (kirkkovuoden 10. sunnuntai) KRISTUKSEN PYHÄN
RUUMIIN JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (II)
1L 1. Moos. 14: 18-20
Ps. 110: 1, 2, 3, 4. Ks 4bc
2L 1. Kor. 11: 23-26
Ev. Luuk. 9: 11b-17
15.6. pe JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, juhlapyhä
1L Hes 34: 11-16
Ps. 23: 1-2, 3, 4, 5, 6. Ks 1
2L Room. 5: 5b-11
Ev. Luuk. 15: 3-7

Kristi Lekamens fest 10.6.2007
O Gud, i detta underbara Sakrament har du efterlämnat åt
oss ett minne av ditt lidande. Vi ber dig : lär oss att så ära
din lekamens och ditt blods hemligheter, att vi alltid inom
oss känner din återlösnings frukter. Du som med Fadern
och den Helige Ande lever och råder, Gud från evighet till
evighet. Amen.

Jesu Heliga Hjärtas Fest 15.6.2007
Allsmäktige, evige Gud, se till din Sons hjärta som i
syndarnas namn frambär lovets och försoningens offer åt
dig. Skänk din förlåtelse åt alla som längtar efter barmhärtighet, genom samme din Son, vår Herre Jesus Kristus,
som med lever och råder. Gud från evighet till evighet.
Amen.
ur Oremus

Paavin rukous Brasilian matkaa varten
Paavi Benedictus XVI:n rukous Latinalaisen Amerikan ja Karibian
piispojen V yleiskokousta varten:
Herra Jeesus Kristus, sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinä näytät meille Jumalan inhimilliset kasvot ja ihmisen jumalalliset
kasvot. Elävöitä sydämissämme jälleen rakkaus Isää kohtaan,
joka on taivaissa, ja ilo siitä, että olemme kristittyjä.
Tule meitä vastaan ja johda meidän polkujamme, jotta seuraisimme ja rakastaisimme sinua kirkkosi yhteydessä eukaristian lahjaa viettäen ja eläen, sekä kantaen ristiämme sinun
kutsusi rohkaisemina.
Anna meille aina sinun Pyhän Henkesi liekki, jotta se valaisisi mielemme ja herättäisi meissä jälleen kaipauksen katsella
sinua, rakkauden veljiämme kohtaan, varsinkin niitä kohtaan,
jotka kärsivät, sekä intoa julistaa sinua tämän vuosisadan
alussa.
Me olemme sinun opetuslapsiasi ja lähettiläitäsi ja siksi tahdomme soutaa avomerelle, jotta kansamme saisivat sinussa
yltäkylläisen elämän ja rakentaisivat solidaarisesti veljeyttä
ja rauhaa.
Herra Jeesus, tule ja lähetä meidät! Maria, kirkon Äiti, rukoile puolestamme. Aamen.

17.6. KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI (III)
1L 2. Sam. 12: 7-10, 13
Ps. 32: 1-2, 5, 7, 11. Ks vrt.5c
2L Gal. 2: 16,19-21
Ev. Luuk. 7: 36 - 8: 3 tai Luuk. 7: 36-50
24.6. (kirkkovuoden 12. sunnuntai) PYHÄN JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ, juhlapyhä (IV)
1L Jes. 49: 1–6
Ps. 139: 1–3, 13–14, 15. Ks 14a
2L Ap.t. 13: 22–26
Ev. Luuk. 1: 57–66, 80
29.6. pe PYHÄT APOSTOLIT PIETARI JA PAAVALI, juhlapyhä,
velvoittava
1L Ap.t. 12: 1–11
Ps. 34: 2–3, 4–5, 6–7, 8–9. Ks 5b
2L 2.Tim. 4: 6–8, 17–18
Ev. Matt. 16: 13–19
1.7. KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI (I)
1L 1. Kun 19: 16b, 19-21
Ps. 16: 1-2a+5ac, 7-8, 9-10, 11. Ks 5b
2L Gal. 5: 1, 13-18
Ev. Luuk. 9: 51-62
8.7. KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 66: 10-14c
Ps. 66: 1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. Ks 1
2L Gal. 6: 14-18
Ev. Luuk. 10: 1-12, 17-20 tai Luuk. 10: 1-9
15.7. KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI (III)
1L 5. Moos. 30: 10-14
Ps. 69: 14+17, 30-31, 33-34, 36ab+37. Ks vrt.33
2L Kol. 1: 15-20
Ev. Luuk. 10: 25-37
22.7. KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI (IV)
1L 1. Moos. 18: 1-10a
Ps. 15: 2-3a, 3bc-4ab, 5. Ks 1a
2L Kol. 1: 24-28
Ev. Luuk. 10: 38-42
29.7. KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI (I)
1L 1. Moos. 18: 20-32
Ps. 138: 1-2a, 2b+3, 6-7ab, 7c-8. Ks 3a
2L Kol. 2: 12-14
Ev. Luuk. 11: 1-13
5.8. KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI (II)
1L Saarn. 1: 2, 2: 21-23
Ps. 90: 3-4, 5-6, 12-13, 14+17. Ks 1
2L Kol. 3: 1-5, 9-11
Ev. Luuk.12: 13-21

Rukouksen
apostolaatti
Kesäkuu: Rukoilemme,
että Herra suojelisi merenkulkijoita ja kaikkia
merellä työtä tekeviä.
Rukoilemme, että kirkko olisi Pohjois-Afrikassa
läsnäolonsa ja toimintansa kautta Jumalan rakkauden todistaja kaikille
ihmisille ja kansoille.
Heinäkuu: Rukoilemme,
että jokainen kansalainen
yksilönä ja ryhmän jäsenenä osallistuisi aktiivisesti yhteiskunnalliseen
elämään.
Rukoilemme, että jokainen kristitty tietoisena
vastuustaan lähetystyössä
auttaisi aktiivisesti niitä,
jotka työskentelevät kansojen evankelioimiseksi.
Elokuu: Rukoilemme,
että kaikki ne, jotka läpikäyvät vaikeita aikoja ja
koettelemuksia löytäisivät Kristuksessa valon ja
tuen saavuttaakseen todellisen onnen.
Rukoilemme, että Kiinassa oleva kirkko todistaisi yhä suuremmasta sisäisestä yhtenäisyydestä
ja toimivasta ja näkyvästä
yhteydestä Pietarin seuraajaan.

Böneapostolatet
Juni: Vi ber att Gud beskyddar allt sjöfolk och
alla andra som arbetar på
haven.
Vi ber att kyrkorna i
Nordafrika vittnar om sin
närvaro och sitt arbete att
göra Guds kärlek känd
för alla människor.
Juli: Vi ber att alla människor, individuellt och i
grupper, får möjlighet att
aktivt ta del i arbetet för
”det allmänna goda”.
Vi ber att alla kristna
ser som sin plikt att aktivt
stödja dem som är engagerade i evangelisationsarbete.
Augusti: Vi ber att människor som drabbas av
svårigheter och bekymmer leds av Kristi ljus och
så får hjälp att upptäcka
livets sanna glädje.
Vi ber att kyrkan i Kina
bär vittne om allt större
samhörighet och visar sin
synliga gemenskap med
den helige Petrus efterträdare.
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Paavin puhe Brasiliassa
Monien eri katolisten uutiskanavien mielestä paavi Benedictus XVI:n puhe Brasilian piispainkokoukselle 11. toukokuuta oli tärkeä kannanotto, joka oli tarkoitettu itse asiassa koko yleismaailmallista kirkkoa varten. Siksi julkaisemme puheen kokonaisuudessaan tässä lehdessä. Brasiliassa katolilaisia asuu enemmän kuin missään muussa maassa,
155 miljoonaa, ja piispoja siellä on yli neljäsataa eli lähes kymmenesosa maailman kaikista piispoista. Tästäkin
syystä paavin vierailua Brasiliassa voi pitää merkittävänä myös Brasilian rajat ylittävässä merkityksessä. Lähes puolet maailman katolilaisista asuu Amerikan mantereella. Siksi sitä kutsutaan myös ”toivon maanosaksi”. Väliotsikot
toimituksen.
Rakkaat veljeni piispat!
”Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan,
mitä on kuuliaisuus. Kun hän
oli saavuttanut täydellisyyden,
hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja kaikille, jotka ovat
hänelle kuuliaisia.” (vrt. Hepr.
5:8-9).
Jumalan sana on elävä ja
toimiva
1. Teksti, jonka juuri kuulimme vesperin lukukappaleena,
sisältää syvän opetuksen. Jälleen kerran me ymmärrämme, että Jumalan sana on elävä ja toimiva, terävämpi kuin
mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkeutuu sielun syvyyksiin ja suo lohdutusta ja
inspiraatiota uskollisille palvelijoilleen (vrt. Hepr. 4:12).
Minä kiitän Jumalaa mahdollisuudesta tavata tämä
huomattava episkopaatti,
joka johtaa yhtä maailman
suurimmista katolisista kansoista. Minä tervehdin teitä
tuntien syvää yhteyttä ja vilpitöntä kiintymystä ja tietoisena teidän antaumuksestanne
haltuunne uskottuja yhteisöjä kohtaan. Saamani lämmin
vastaanotto katedraalin rehtorilta ja kaikilta läsnäolijoilta
on saanut minut tuntemaan
olevani kotona tässä suuressa yhteisessä kodissa, joka
on pyhä äitimme, katolinen
kirkko.
Minä osoitan erityisen tervehdyksen Brasilian piispainkokouksen uusille viranhaltijoille ja kiittäen sen puheenjohtajaa, arkkipiispa Geraldo
Lyrio Rochaa hänen ystävällisistä sanoistaan, minä toivotan rukoillen menestystä
hänen työlleen syventää yhteyttä Brasilian piispojen keskuudessa ja edistää yleistä
pastoraalista toimintaa lähes
mantereen suuruisella alueella.
Kirkon tarkoitus on yksittäisten sielujen pelastus
2. Brasilia on perinteisen vieraanvarainen Latinalaisen
Amerikan piispojen viidennen kokouksen isäntä. Minä
ilmaisen kiitollisuuteni sen
jäsenten saamasta ystävälli-
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sestä vastaanotosta ja syvän
arvostukseni brasilialaisten
rukouksia kohtaan, erityisesti
heidän rukouksiaan Apericidassa kokoontuvan piispojen
kokouksen menestymisen
puolesta.
Tämä kokous on suuri
kirkollinen tapaus ja osa sitä
lähetysponnistelua, johon
Latinalaisen Amerikan tarvitsee ryhtyä, alkaen täältä
- Brasilian maaperältä. Sen
tähden minä minä halusin
puhua ensiksi teille, Brasilian piispat, palauttaen mieliin nämä Heprealaiskirjeen
rikkaat sanat: ”Vaikka hän
oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on
kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli pelastuksen tuoja
kaikille, jotka olivat hänelle
kuuliaisia” (vrt. Hepr. 5:8-9).
Täynnä merkitystä nämä jakeet puhuvat meille Jumalan
myötätunnosta meitä kohtaan, mitä hänen Poikansa
kärsimys ilmaisi. Ne puhuvat
Kristuksen kuuliaisuudesta
ja hänen vapaasta, tietoisesta
Isän suunnitelman hyväksymisestä, mikä käy selvimmin
ilmi hänen rukouksestaan Öljymäellä: ”Älköön tapahtuko
minun tahtoni, vaan sinun”
(vrt. Luuk. 22:42). Jeesus itse
opettaa meitä, että todellinen tie pelastukseen löytyy
meidän tahtomme mukauttamisesta Jumalan tahtoon.
Sitä me rukoilemme Isä meidän -rukouksen kolmannessa pyynnössä: että Jumalan
tahto tapahtuisi maan päällä
niin kuin taivaassa, sillä siellä, missä Jumalan tahto hallitsee, Jumalan valtakunta on
läsnä. Hyväksymällä vapaasti
Jumalan tahdon yhteydessä
Jeesuksen Kristuksen kanssa
me avaamme oven Jumalan
valtakuntaan.
Me piispat olemme kokoontuneet tuodaksemme julki tämän keskeisen totuuden,
koska me olemme suoraan
sidotut Kristukseen, Hyvään
Paimeneen. Meille uskon
opettajina uskottu tehtävä
sisältää siitä muistuttamisen,
pakanain apostolin sanoin,
että Vapahtajamme ”tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisi-

vat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4). Tämä,
eikä mikään muu, on kirkon
tarkoitus: yksittäisten sielujen pelastus. Tätä tarkoitusta
varten Isä lähetti Poikansa, ja
Herran omien sanojen mukaan, jotka meille on välittänyt pyhän Johanneksen evankeliumi, ”niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät” (Joh. 20:21). Siitä
on peräisin tehtävä saarnata
evankeliumia: ”Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt. 28:19-20). Nämä sanat
ovat yksinkertaiset mutta
kuitenkin ylevät; ne puhuvat
meidän velvollisuudestamme
julistaa uskon totuutta, pakottavasta sakramentaalisen elämän tarpeesta, ja lupauksesta,
että Kristus jatkuvasti auttaa
kirkkoaan. Nämä ovat perustavanlaatuisia tosiasioita: ne
puhuvat ihmisten opastamisesta uskossa ja kristillisessä
moraalissa ja sakramenttien
viettämisestä.
Missä tahansa Jumala ja hänen tahtonsa ovat tuntemattomia, missä tahansa puuttuu
usko Jeesukseen Kristukseen
ja hänen sakramentaaliseen
läsnäoloonsa, puuttuu myös
oleellinen osa ahdistavien sosiaalisten ja poliittisten ongelmien ratkaisua. Uskollisuus
Jumalan ensisijaisuudelle ja
hänen tahdolleen, joka tunnetaan ja eletään yhteydessä
Jeesukseen Kristukseen, on se
oleellinen lahja, jota meidän
piispojen ja pappien tulee tarjota kansallemme (vrt. Populorum progressio, 21).
Riittämätön evankeliointi
on syy kirkon elämän hylkäämiseen
3. Meidän palveluvirkamme
piispoina pakottaa meidät
siten havaitsemaan Jumalan
pelastavan tahdon ja luomaan
pastoraalisen suunnitelman,
joka pystyy harjoittamaan Jumalan kansaa tunnistamaan

ja omaksumaan ylimaalliset
arvot uskollisina Herralle ja
evankeliumille.
Tietysti nykyhetki on vaikeata aikaa kirkolle ja monet
sen lapset kokevat vaikeuksia. Yhteiskunta kokee huolestuttavia epätietoisuuden
hetkiä. Avioliiton ja perheen
pyhyyttä vastaan hyökätään
rangaistuksetta, kun tehdään
myönnytyksiä painostukselle,
jolla on vahingollinen vaikutus lainsaadännölle; rikokset
elämää vastaan oikeutetaan
henkilökohtaisten vapauksien ja oikeuksien nimissä;
ihmispersoonan arvokkuutta
vastaan hyökätään; avioerojen ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden vitsaus kasvaa
jatkuvasti. Vielä enemmän:
kun jopa kirkon sisällä ihmiset alkavat kyseenalaistaa
pappeuteen sitoutumisen
arvoa kokonaisvaltaisena
omistautumisena Jumalalle
apostolisen selibaatin kautta
ja täydellisenä valmiutena
sielujen palvelemiseen, ja
etusija annetaan ideologisille,
poliittisille ja jopa puolueen
asioille, täydellisen Jumalalle
vihkiytymisen rakenne alkaa
menettää syvintä merkitystään. Kuinka me emme syvästi surisi tätä? Mutta olkaa
luottavaisia: kirkko on pyhä
ja häviämätön (vrt. Ef. 5:27).
Kuten pyhä Augustinus sanoi: ”Kirkko järkkyy jos sen
perusta järkkyy, mutta järkkyykö Kristus? Koska Kristus
ei voi järkkyä, kirkko pysyy
lujasti perustettuna aikojen
loppuun saakka” (Enarrationes in Psalmos, 103, 2, 5: PL 37,
1353).
Erityinen ongelma, jonka
te kohtaatte paimenina, on
varmasti niiden katolilaisten
tilanne, jotka ovat hylänneet
kirkon elämän. Näyttää selvältä, että tärkein syy tähän
ongelmaan löytyy puuttuvasta evankelioimisesta, joka
on täysin keskittynyt Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Ne jotka ovat altteimpia
haavoittumaan aggressiivisesti käännyttävien lahkojen
tähden - mikä on todellisen
huolen aihe - ja ne, jotka ovat
kyvyttömiä vastustamaan
agnostisismin, relativismin ja

maallistumisen hyökkäystä,
ovat yleensä ne kastetut, jotka
ovat jääneet riittämättömästi
evankelioiduiksi. Heihin voi
helposti vaikuttaa, koska heidän uskonsa on heikko, hämmentynyt, helposti järkkyvä
ja naiivi, huolimatta heidän
luontaisesta uskonnollisuudestaan. Kiertokirjeessä Deus
caritas est korostin, että ”kristillisen elämän alkuna ei ole
eettinen päätös tai jokin suuri
idea, vaan sellaisen tapahtuman tai persoonan kohtaaminen, joka antaa elämälle
uuden päämäärän ja samalla
määrää sen suunnan” (DCE,
1). Siitä seuraa johdonmukaisesti, että on olemassa
tarve sitoutua apostoliseen
toimintaan ja tehdä todellista
lähetystyötä sen lauman parissa, jonka Brasilian kirkko
muodostaa, ja edistää kaikilla
tasoilla sellaista evankelioinnin tapaa, joka tähtää henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen uskollisuuteen Kristusta
kohtaan. Mitään ponnistusta
ei pidä laiminlyödä niiden
katolilaisten etsimisessä, jotka ovat luopuneet, ja niiden,
jotka tietävät vähän tai ei mitään Jeesuksesta Kristuksesta, panemalla toimeen pastoraalinen suunnitelma, joka
toivottaa heidät tervetulleiksi
ja auttaa heitä ymmärtämään,
että kirkko on etuoikeutettu
paikka Jumalan kohtaamiseen, ja myös jatkuvan katekeesin avulla.
Se, mitä tarvitaan, on sanalla sanoen evankelioimista,
joka pystyy saamaan käyttöön
kaiken tämän suunnattoman
lauman elinvoimaisen energian. Ajatukseni kääntyvät
pappien, sääntökuntalaisten
ja maallikkojen puoleen, jotka
työskentelevät auliisti, usein
kohdaten suuria vaikeuksia
levittäessään evankeliumin
totuutta. Monet heistä työskentelevät yhteistyössa tai
kuuluvat aktiivisesti yhdistyksiin, liikkeisiin tai muihin
uusiin kirkollisiin todellisuuksiin, jotka yhdessä paimenten kanssa ja sopusoinnussa
hiippakunnallisten ohjeisiin
nähden tuovat hengellisen,
kasvatuksellisen ja lähetystyöhon liittyvän rikkautensa
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kirkon sydämeen arvokkaana
kokemuksena ja mallina kristillisestä elämästä.
Tässä evankelioimisen
työssä kirkollisen yhteisön
pitäisi olla pastoraalisten
aloitteiden selvästi leimaama, esimerkiksi lähettämällä
lähetystyöntekijöitä, maallikkoja tai sääntökuntalaisia,
kaupunkien ympäristöjen
koteihin ja keskustoihin ryhtymään keskusteluun kaikkien kanssa ymmärryksen,
herkkätunteisuuden ja rakkauden hengessä. Toisaalta
jos ihmiset, joita he kohtaavat, elävät köyhyydessä, on
tarpeen auttaa heitä, niin
kuin ensimmäiset kristilliset
yhteisöt tekivät, harjoittamalla solidaarisuutta ja saaden
heidät tuntemaan olevansa
rakastettuja. Kaupunkien laidoilla tai maaseudulla elävien köyhien tarvitsee tuntea,
että kirkko on lähellä heitä,
huolehtii heidän välttämättömimmistä tarpeistaan, puolustaa heidän oikeuksiaan ja
työskentelee heidän kanssaan
rakentaakseen yhteiskunnan,
joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Evankeliumi on osoitettu erityisellä tavalla köyhille, ja piispan
tulee Hyvän Paimenen esimerkkiä seuraten erityisesti
pitää huolta siitä, että hän
tarjoaa heille uskon jumalallista lohdutusta, väheksymättä heidän ”aineellisen leivän”
tarvettaan. Kuten halusin
painottaa kiertokirjeessa Deus
caritas est, ”kirkko ei saa laiminlyödä rakkauden palvelutyötä - niin kuin ei myöskään
sakramentteja ja Jumalan sanaa” (DCE, 22).
Sakramentaalisella elämällä, erityisesti ripin ja eukaristian sakramenttien viettämisellä, on tässä erityinen merkitys.
Paimenina teidän ensisijainen
tehtävänne on varmistaa, että
uskovat ottavat osaa eukaristiseen elämään ja sovituksen
sakramenttiin. Teidän täytyy
valvoa ja varmistaa, että synnintunnustus ja synninpäästö
on tavallisesti henkilökohtainen, koska itse synti on jotakin syvästi henkilökohtaista
(vrt. Synodin jälkeinen apostolinen kehotus Reconciliatio
et Paenitentia, 31, III).
Vain fyysinen tai moraalinen mahdottomuus vapauttaa
uskovan tästä ripin muodosta, missä tapauksessa sovitus
voidaan saada muilla tavoilla
(vrt. Kanoninen oikeus, can.
960; Katolisen kirkon katekismuksen kompendium, 311).
Sen tähden on sopivaa juurruttaa pappeihin tapa olla
auliisti Jumalan laupeuden
sakramenttiin turvautuvien
uskovien käytettävissä ( vrt.

apostolinen kirje Misericordia
Dei, 2).
Usko, elämä ja pyhän liturgian viettäminen ovat
erottamattomia
4. Kristuksesta uudelleen
aloittaminen jokaisella lähetystyön alueella ja Jeesuksessa rakkauden ja pelastuksen
uudelleen löytäminen, jotka
Isä on antanut meille Pyhän
Hengen kautta: tämä on piispallisen lähetystyön sisältö ja
pelastusköysi, joka tekee piispasta itsestään ensisijaisen
vastuullisen hiippakuntansa
katekeesista. Todella, on viime kädessä hänen asiansa
johtaa katekeesia ja koota
ympärilleen päteviä ja luotettavia avustajia. Sen tähden on
selvää, että katekeetan tehtävä ei ole vain välittää uskonkokemusta vaan pikemminkin - paimenen opastuksen
mukaisesti - olla ilmoitettujen
totuuksien autenttinen sanansaattaja. Usko on Pyhän Hengen johtama matka, joka voidaan koota yhteen kahdeksi
sanaksi: kääntyminen ja opetuslapseus. Kristillisessä traditiossa nämä kaksi avainkäsitettä osoittavat selvästi, että
usko Kristukseen tarkoittaa
elämäntapaa, joka perustuu
kaksoiskäskyyn rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä - ja ne
ilmaisevat myös elämän yhteisöllistä ulottuvuutta.
Totuus edellyttää Jeesuksen sanoman selkeää ymmärtämistä, sanoman, joka
on välitetty ymmärrettävällä
ja kulttuuriin soveltuvalla
kielellä, jonka täytyy siitä
huolimatta pysyä uskollisena
evankeliumin tarkoitukselle.
Nykyään on pakottava tarve
saada pätevää tietoa uskosta, sellaista kuin on Katolisen kirkon katekismus ja sen
kompendium. Opetus henkilökohtaisista ja yhteiskunnallistä kristillisistä hyveistä on
myös oleellinen osa katekeesia, samoin kuin on kasvatus
sosiaaliseen vastuuseen. Juuri
koska usko, elämä ja pyhän
liturgian viettäminen - uskon
ja elämän lähde - ovat erottamattomia, on olemassa tarve
oikeampaan liturgisten periaatteiden täytäntöönpanoon,
niin kuin osoittivat Vatikaanin II kirkolliskokous tai ne
periaatteet, jotka sisältyvät
Piispojen paimentehtävän ohjeistoon (vrt 145-151), ohjaten,
miten palautetaan liturgiaan
sen pyhä luonne. Tätä päämäärää silmällä pitäen kunnioitettu edeltäjäni Pietarin
istuimella, Johannes Paavali
II halusi ”vedota sydämestäni kaikkiin, että eukaristisen
uhrin vietossa noudatettaisiin
liturgisia normeja äärimmäisen uskollisesti ... Liturgia ei

koskaan ole kenenkään yksityisomaisuutta, ei selebrantin
eikä sen yhteisön, jossa salaisuutta vietetään” (kiertokirje Ecclesia de Eucharistia, 52).
Piispoille, jotka ovat ”kirkon
liturgisen elämän johtajia”,
kuuliaisuus liturgisten normien uudelleen löytämiselle ja hyväksymiselle on yksi
muoto todistaa yhdestä, universaalista kirkosta, jolla on
johtoasema rakkaudessa.
Paimenten on ankkuroitava itsensä apostolisen tradition aitoon perintöön
5. Tarvitaan askel eteenpäin
ihmisten kristillisen elämän
laadussa, niin että he voivat
todistaa uskostaan selvällä ja
läpinäkyvällä tavalla. Tämä
usko, niin kuin sitä vietetään ja jaetaan liturgiassa ja
rakkaudenteoissa, ravitsee ja
elävöittää uudelleen Herran
oppilaiden yhteisöä, samalla
kun se se rakentaa heitä lähetystyötä tekevänä ja profeetallisena kirkkona. Brasilian
piispojen yhteisöllä on vaikuttava rakenne, joka perustuu hiljattain tarkastettuihin
ja helpommin sovellettaviin
sääntöihin, jotka keskittyvät
suoremmin kirkon hyvään.
Paavi on tullut Brasiliaan pyytääkseen - seuraten Jumalan
sanaa - kaikkia näitä kunnioitettuja veljiä piispanvirassa
todella tulemaan iankaikkisen
pelastuksen sanansaattajiksi
kaikille niille, jotka ovat Kristukselle kuuliaisia (vrt. Hepr.
5:9). Jos meidän on pysyttävä uskollisina juhlalliselle sitoutumisellemme apostolien
seuraajina, meidän paimenten täytyy olla uskollisia sanan palvelijoita ja kartettava
kaikkea meille uskotun tehtävän vähentämistä tai väärää näkemystä siitä. Ei riitä,
että katsomme todellisuutta
vain henkilökohtaisen uskon
näkökulmasta, meidän täytyy työskennellä saamamme
evankeliumin kanssa ja ankkuroida itsemme apostolisen
tradition aitoon perintöön,
vapaina kaikista rationalistisiin ideologioihin perustuvista tulkinnoista.
Todella, ”osakirkoissa on
piispan vastuulla valvoa ja
tulkita Jumalan sanaa ja tehdä
arvovaltaisia ratkaisuja siitä,
mikä on tai ei ole sen mukaista” (Uskonopin kongregaation julkaisu Instruction on the
Ecclesial Vocation of the Theologian, 19). Uskon ja opin ensimmäisenä opettajana piispa
luottaa niiden teologien yhteistyöhön, joiden ”ollakseen
uskollisia roolilleen totuuden
palveluksessa, täytyy ottaa
huomioon opetusviralle kuuluva tehtävä ja työskennellä yhteistyössä sen kanssa”

(sama, 20).
Velvollisuus säilyttää uskon talletus ja turvata sen
ykseys kutsuu tarkkaan valppauteen, jotta usko ”säilytettäisiin ja annettaisiin eteenpäin uskollisesti ja niin, että
yksityiskohdat ovat selkeästi
integroidut Kristuksen yhteen evankeliumiin” (Directory for the Pastoral Ministry of
Bishops, 126).
Tämä on se suunnaton vastuu, jonka te olette ottaneet
kantaaksenne kansanne opettajina, erityisesti haltuunne
annettujen pappien ja sääntökuntalaisten. He ovat teidän
uskollisia työtovereitanne.
Minä olen tietoinen teidän
paneutumisestanne etsimään
tapoja muokata uusia kutsumuksia pappeutta varten ja
sääntökuntaelämään. Teologinen koulutus samoin kuin
pyhien tieteiden opinnot tarvitsevat jatkuvaa päivitystä,
mutta tämä täytyy aina tehdä
kirkon autenttisen opetusviran mukaisesti.
Minä vetoan teidän papilliseen intoonne ja tajuunne kutsumuksen erottamisesta, erityisesti niin, että voitte tietää,
kuinka saatatte täydelliseksi
hengellisen, psykologisen ja
affektiivisen, intellektuaalisen
ja pastoraalisen kasvatuksen,
joka tarvitaan valmentamaan
nuoria ihmisiä kypsään ja auliiseen kirkon palvelemiseen.
Hyvä ja väsymätön hengellinen ohjaus on korvaamaton
inhimillisen kasvun edistamiseksi ja seksuaalisuuden alueella harhautumisen riskin
vähentämiseksi. Pitäkää aina
mielessänne, että papillinen
selibaatti ”on lahja, jonka
kirkko on saanut ja jonka se
haluaa säilyttää, vakuuttuneena siitä, että se on hyväksi
kirkolle itselleen ja maailmalle” (Directory on the Ministry
and Life of Priests, 57).
Haluan myös uskoa teidän huolenpitoonne sääntökuntayhteisöt, joilla on niin
tärkeä osa hiippakuntienne
elämässä. Ne tarjoavat oman
arvokkaan panoksensa, sillä
”armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama”
(1. Kor. 12:4). Kirkko ei voi
muuta kuin osoittaa ilonsa ja
kiitollisuutensa siitä kaikesta,
mitä sääntökuntiin kuuluvat
miehet ja naiset pystyvät tarjoamaan yliopistoissa, kouluissa, sairaaloissa ja muissa
töissä ja laitoksissa.
Moraalisten perusarvojen
puolustamisen tulisi olla
ekumeenisen yhteistyön
yleinen perusta
6. Tunnen kokoustenne dynaamisuuden ja ponnistelunne erilaisten pastoraalisten
suunnitelmien luomiseksi,

niin että ne antavat ensi sijan papiston ja niiden kasvatukselle, jotka avustavat
heitä heidän pastoraalisessa
työssään. Jotkut teistä ovat
rohkaisseet evankelioivia liikkeitä auttamaan kokoamaan
uskovien ryhmiä yhdessä
toteuttamaan tietynlaisia tapahtumia. Pietarin seuraaja
luottaa teihin taatakseen, että
valmistautuminen, jonka annatte heille, aina perustuu yhteyden spiritualiteettiin ja uskollisuuteen Pietarin istuinta
kohtaan, niin että Hengen
työ ei koskaan ole turha. Itse
asiassa uskon loukkaamattomuus yhdessä kirkollisen järjestyksen kanssa on nyt ja on
jatkossakin alue, joka vaatii
teidän huolellista valvontaanne, erityisesti mitä tulee sen
tosiasian seurausten todeksi
elämiseen, että ”on vain yksi
usko ja yksi kaste”.
Kuten tiedätte, monien
kristittyjen ykseyttä käsittelevien asiakirjojen joukossa on
Ekumenian ohjeisto, jonka on
julkaissut Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvosto. Ekumeniasta - eli
kaikkien kristittyjen ykseyden etsimisestä - on tullut
meidän aikanamme kasvavassa määrin tärkeä tehtävä
katoliselle kirkolle, kuten
käy ilmi kulttuurien välisen
vuorovaikutuksen kasvusta
ja maallistumisen haasteesta. Niin muodoin, varsinkin
kun otetaan huomioon uusien kristillisten kirkkokuntien
nopeasti kasvava määrä ja
erityisesti usein hyvin aggressiivisen proselytismin
tietyt muodot, ekumeeninen
työ on tullut monimutkaisemmaksi. Tässä yhteydessä
hyvä historiallinen ja opillinen kasvatus on ehdottoman
tärkeä, jotta pidettäisiin yllä
välttämätöntä erottelukykyä
ja opittaisiin ymmärtämään
paremmin näiden yhteisöjen
erityinen luonne, tuntemaan
niitä jakavat tekijät ja toisaalta ne tekijät, jotka voivat olla
avuksi matkalla suurempaan
ykseyteen. Suurin alue yhteistyön yleiseksi perustaksi tulisi olla moraalisten perusarvojen puolustamisen - sellaisena
kuin raamatullinen traditio
sen välittää - relativistisia ja
konsumeristisia kulttuurin
voimia vastaan, jotka yrittävät tuhota ne. Toinen alue
on usko Jumalaan, Luojaan
ja Jeesukseen Kristukseen,
hänen ihmiseksi tulleeseen
Poikaansa. Sen lisäksi aina
on oleva veljellisen rakkauden periaate ja vastavuoroisen ymmärryksen etsiminen
ja lähentyminen. Kuitenkin
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Turku

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

1.6. pe 15.00 lastentarhan esikoululaisten siunaaminen
2.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai (Pyhä Kolminaisuus): 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
9.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai (Kristuksen Pyhän Ruumiin ja Veren juhla): Huom! Ei
9.45 messua!, 11.00 juhlamessu ja kulkue,
18.00 iltamessu
16.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
23.6. la 18.00 aattomessu
24.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai (pyhän
Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä): 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
29.6. pe pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
iltamessu
30.6. la 18.00 aattomessu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
7.7. la 18.00 aattomessu
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
14.7. la 18.00 aattomessu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu
21.7. la 18.00 aattomessu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
28.7. la 18.00 aattomessu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
4.8. la 18.00 aattomessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai, Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 messu
latinaksi
9.6. la 17.00 messu puolaksi
10.6. su Kristuksen Pyhä Ruumis ja Veri, juhlapyhä: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in
English
15.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän, juhlapyhä: 18.30
messu
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
24.6. su pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
29.6. pe pyhät apostolit Pietari ja Paavali, juhlapyhä: 18.30 messu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu
latinaksi
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 18.30 Mass in English
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 messu latinaksi

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. Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa. Ruusukko
keskiviikkoisin ja adoraatio perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin, 14.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Kotisivu
maria.catholic.fi.
Kesäohjelma 3.6. alkaen: La 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; 18.00
iltamessu. Ti, to, pe 18.00 iltamessu; ma, ke 7.30 aamumessu. Rippitilaisuus: ti, to, la 17.30-18.00 tai
sopimuksen mukaan. Confessions: Tues., Thurs. 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 045-1226365. 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.

Pyhän Marian seurakunta
2.6. la 18.00 iltamessu
3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai, Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
9.6. la 18.00 iltamessu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai, Kristuksen
Ruumiin ja Veren juhla: 10.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu, Eukaristinen kulkue Pyhän
Henrikin katedraalissa.
15.6.-17.6. Pyhän Henrikin vaellus Köyliöön
15.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 iltamessu
16.6. la 18.00 iltamessu
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
23.6. la 18.00 iltamessu
24.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
30.6. la 18.00 iltamessu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
7.7. la 18.00 iltamessu
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
14.7. la 18.00 iltamessu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
16.7.–22.7. Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus,
katso kohta diaspora
21.7. la 18.00 iltamessu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
28.7. la 18.00 iltamessu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai, 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
4.8. la 18.00 iltamessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
diaspora
16.7. klo 13.30 Pyhän Matteuksen kirkossa (Espoon ev.-lut. tuomiokirkko)
17.7. klo 7.30 Pyhän Mikaelin kirkossa (Kirkkonummen ev.-lut. kirkko)
18.7. klo 7.15 Pyhän Nikolauksen kirkossa (Inkoon ev.-lut. kirkko)
19.7. klo 12.00 Pyhän Olavin kirkossa (Tenholan
ev.-lut. kirkko)
papit lomalla:
Isä Kazimierz Lewandowski 24.7.–13.8.
Isä Teemu Sippo 25.6.–22.7.

diaspora
Eurajoki: 3.6., 17.6., 22.7., 5.8. klo 14.00

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai, Pyhä Kolminaisuus, juhlapyhä: 10.30 päämessu
4.6.-11.6. lastenleiri Jyväskylässä
10.6. su Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhla: 10.30 päämessu ja adoraatio
15.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän, juhlapyhä: 18.00
messu ja adoraatio
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu
23.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhän aatto: 18.00 messu
24.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai, pyhän Johannes Kastajan syntymä: 10.30 päämessu
29.6. pe pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 17.00 messu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu
28.7. la pyhä Olavi, marttyyri (Pyhän Olavin
kirkossa juhlapyhä): 12.00 messu Olavinlinnan
kappelissa Savonlinnassa
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu
Pyhän Olavin juhla Savonlinnassa
Lauantaina 28.7. klo 12.00 vietetään messu
pyhän Olavin kunniaksi Savonlinnan Olavinlinnassa. Tervetuloa!
Pyydämme, että ilmoitatte aikeestanne
osallistua 30.6. mennessä. (s-posti: olavi@
catholic.fi, puh. 014-614659, fax 014612660)
Tieto osallistujien määrästä tarvitaan yhteiskuljetuksen järjestämiseksi. Paikalle voi
toki tulla myös omalla kyydillä.
There is no Mass in English in June, July and
August.
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa.
Katso ohjelma kirkon ilmoitustaululta tai internetistä: http://olavi.catholic.fi.
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Kalenteri
Isä Zdzislaw Huber palaa Suomeen 20.7.
Isä Robert Galla lomalla 12.7.–12.8.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.6. su Kristuksen Pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.6. pe Jeesuksen Pyhän Sydämen juhlapyhä:
18.00 juhlamessu
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.6. su pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä: 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.6. pe pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 18.00 juhlamessu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su 5.8. klo
15.00, su 2.9. klo 15.00
Lapua: la 30.6. klo 9.00, la 14.7. klo 9.00, la 4.8.
klo 9.00, la 25.8. klo 12.00
Kokkola (Katariinankatu 3): Messun päivämäärä
ilmoitetaan Kokkolan katolilaisille pari-kolme
viikkoa ennen messua.
Kristiinankaupunki: Pyydä lisätietoja kirkkoherralta.
Kurikka: la 4.8. klo 18.30, la 25.8. klo 18.30
Pietarsaari: la 30.6. klo 12.00, la 14.7. klo 12.00,
la 4.8. klo 12.00
Seinäjoki: Messun päivämäärä ilmoitetaan Seinäjoen katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen
messua.
Vaasa (Koulukatu 45, ort. kirkon seurakuntasali): la 30.6. klo 16.00, la 14.7. klo 16.00, la 4.8.
klo 16.00, la 25.8. klo 16.00
papit lomalla:
isä Zenon Strykowski: 11.6.-10.7.
isä Rafal Czernia: 11.7.-10.8.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
3.6. su Pyhän Kolminaisuuden juhla: 11.00 messu
7.6. to 18.00 iltamessu
10.6. su Kristuksen Pyhän Ruumiin ja Veren
juhla: messu
14.6. to 18.00 iltamessu
15.6. pe Jeesuksen Pyhän Sydämen juhla: 18.00
messu
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00
messu
21.6. to 18.00 iltamessu
24.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 11.00
messu
28.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
aattomessu
29.6. pe pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
juhlamessu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 messu
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 messu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00
messu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00
messu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00
messu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu

Pyhän Ursulan seurakunnan kesätapahtuma Kouvolassa 26.8.
alkaa klo 11.00 messulla, jonka jälkeen:
hauskaa yhdessäoloa, ohjelmaa aikuisille
sekä lapsille (mm. säkkihyppyä, tikanheittoa
ja karaokea). Ruokaa ja juomaa tarjoillaan
pientä korvausta vastaan (tapahtuma loppuu
illalla).
Kesätapahtuma on samalla uskonnon opetukseen osallistuvien ensimmäinen kokoontuminen. Heidät siunataan messussa.
Tervetuloa!

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
3.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
12.6. ti 12.00 messu Ylivieskassa (Toivolantie
5 A 8)
17.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
24.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu.
28.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 19.00 messu
1.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
15.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
diaspora
Tornio: 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 5.8. klo 17.00
Raahe: 22.7. klo 17.00
Rovaniemi: 10.6. klo 17.30
Ylivieska: 12.6. klo 12.00
Rakkauden lähetyssisarten leiri nuorille 8.19.7. Ilmoittautumiset isä Paololle.

Keskukset

Tapahtumia

Stella Maris

Karmeliittamaallikot

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.

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

Studium Catholicum

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.

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

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

Maallikkofransiskaanit OFS

Perinteinen Franciscus-juhla Kökarissa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
Syksyn ensimmäinen kokousilta 12.9.2007

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

Música ficta
Konsertti 12.6.2007
klo 19.00
Pyhän Henrikin katedraalissa
Pyhän Henrikin aukio 1 (Kaivopuisto)
Música Ficta on saavuttanut maailmanmainetta esittämällä taidokkaasti ja intohimoisesti
Etelä-Amerikan ja Espanjan varhaista renessanssi- ja barokkimusiikkia.Yhtye on perustettu
Bogotassa, Kolumbiassa, vuonna 1988 ja se on konsertoinut yli 20 maassa eri puolilla maailmaa. Música Ficta käsittää neljä jäsentä: Jairo Serrano (laulu, lyömäsoittimet), Carlos Serrano
(puupuhaltimet), Julián Navarro (mm barokkikitara) ja Elisabeth Wright (cembalo).
Tervetuloa! Vapaa sisäänpääsy.
Yhtyeestä lisää: www.musicafictaweb.com
Tilaisuus on Kolumbian ulkoministeriön ja Tukholman suurlähetystön tuottama.

Katekeesi aikuisille tiistaina 7. ja torstaina 9.
elokuuta klo 18.00. Tilaisuus on kaikille avoin.
Tervetuloa!

Toimistot
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Fax 09-5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 096129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna
arkisin 10-16. Tiedotuskeskuksen toimisto on
suljettuna 18.6.-15.7. Kiireisissä asioissa kannattaa ottaa yhteys seurakuntiin.

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.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
3.8.-31.8. on toimitettava viimeistään 20.7. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Dokumentti
Jatkoa sivulta 7.
meidän täytyy aina pitää
huolta kansamme uskon puolustamisesta ja vahvistaa heitä siinä iloisessa varmuudessa, että ”unica Christi ecclesia...
subsistit in ecclesia catholica, a
successore Petri et episcopis in
eius communione gubernata”
(”ainoa Kristuksen kirkko ...
on katolisessa kirkossa, jota
johtavat Pietarin seuraaja ja
hänen kanssaan yhteydessä
olevat piispat”) (Lumen Gentium, 8).
Tällä tavalla Kristillisten
kirkkojen kansallisen neuvoston kautta te pystytte liikkumaan kohti avointa ekumeenista vuoropuhelua ja
omistautumaan täydelliseen
kunnioitukseen niitä toisia
tunnustuskuntia kohtaan,
jotka haluavat pysyä tekemisissä katolisen kirkon kanssa
Brasiliassa.
Talouselämän on saatava todella inhimilliset ja
myötätuntoiset kasvot
7. Ei ole mitään uutta siinä
huomiossa, että maanne elää
yhteiskunnallisen kehityksen historiallisen puutteen
vaihetta, jonka äärimmäiset
vaikutukset voidaan nähdä
siinä laajassa poikkileikkauksessa brasilialaisista, jotka
elävät puutteessa, ja suuressa
tulojen epätasa-arvossa, jopa
yhteiskunnan ylimmissä kerroksissa. On teidän tehtävänne, rakkaat veljeni, Jumalan
kansan hierarkiana edistää
uusien kristillisen hengen läpitunkemien ratkaisujen etsimistä. Näyn taloudesta ja sosiaalisista ongelmista kirkon
yhteiskunnallisen opetuksen
näkökulmasta tulisi aina saada meidät pohtimaan asioita
ihmisen arvokkuuden kannalta, joka ylittää taloudellisten tekijöiden yksinkertaisen
vaikutuksen. Siten on tarpeellista työskennellä väsymättömästi kouluttaen poliitikkoja
ja kaikkia brasilialaisia, joilla on tiettyä vaikutusvaltaa,
suurta tai pientä, sekä kaikkia yhteiskunnan jäseniä,
niin että he voivat täysin kan-

taa vastuunsa ja oppia antamaan talouselämälle todella
inhimilliset ja myötätuntoiset
kasvot.
On olemassa tarve muodostaa aito totuudellisuuden
ja rehellisyyden henki poliittisten ja kaupallisten yhteiskuntaluokkien keskuuteen.
Niiden joilla on johtavat roolit
yhteiskunnassa täytyy yrittää
ennakoida omien päätöstensä
sosiaalisia seurauksia - suoria ja epäsuoria, lyhytaikaisia
ja pitkäaikaisia - toimimalla
aina niiden kriteerien mukaan, jotka lisäävät yhteistä
hyvää, ennemmin kuin etsiä
henkilökohtaista voittoa.
Rakentakaa aina yhteyttä,
jonka korkein ilmaus ja
lähde on eukaristia
8. Rakkaat veljeni, jos Jumala suo, me löydämme muita
mahdollisuuksia tutkia näitä
kysymyksiä, jotka vaativat
meidän yhteistä pastoraalista
huolenpitoamme. Nyt olen
yrittänyt siirtää tuonnemmaksi tärkeämmät teemat,
jotka vaativat huomiotani
yleismaailmallisen kirkon
paimenena. Tarjoan teille rakastavan rohkaisuni, joka on
samalla kertaa veljellinen ja
sydämestä nouseva vetoomus: että te aina työskentelisitte ja toimisitte - niin kuin te
tosiasiassa teette nyt - sopusoinnun hengessä, rakentaen
itse yhteyttä, jonka korkein
ilmaus ja tyhjiin ammentamaton lähde on eukaristia.
Luottaen teidät kaikki pyhän
Marian, Kristuksen ja kirkon
äidin haltuun, minä sydämellisesti annan kullekin teistä
sekä kunkin teidän yhteisöllenne apostolisen siunaukseni. Kiitos.
Paavi Benedictus XVI
Copyrigth (c) 2007 Libreria
Editrice Vaticana; suomenkielinen käännös: Katolinen
tiedotuskeskus.

Messu Opus Dein perustajan muistoksi
Pyhän Henrikin katedraalissa, maanantaina kesäkuun
18. päivänä 2007 klo 18.00, Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ viettää Opus Dein perustajan, pyhän Josemaría
Escriván muistomessun. Ennen messua on mahdollisuus
ripittäytymiseen.
Messun aikana kiitetään erityisesti niistä 20 vuodesta,
jolloin Opus Dei on toiminut Suomessa. Tervetuloa!
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Uusi ritari Jerusalemin pyhän
haudan ritarikuntaan
Investituurassa uusi ritari, daami tai pappisjäsen
otetaan Jerusalemin pyhän
haudan ritarikunnan jäseneksi. Suomessa näitä tilaisuuksia järjestetään useamman vuoden välein. Katolisissa maissa investoidaan
yleensä samalla kerralla
jopa kymmeniä henkilöitä.
Tässä investituurassa Pekka
Lindholm otettiin ritarikunnan jäseneksi.
Juhlallisuudet alkoivat
perjantaina 4. toukokuuta,
kun Pyhän Marian kirkossa
järjestettiin messu ja vigilia.
Lauantaina 5.5. Ritarihuoneella järjestettiin seminaari ja varsinainen ritariksi
lyöminen tapahtui Pyhän
Henrikin katedraalissa. Ritarihuoneella nautittu juhlaillallinen päätti tapahtumakokonaisuuden.

Ritarikunnan rahoitus ja toiminnan
taustaa
Pyhän Haudan Ritarikunta
on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on tukea Pyhällä Maalla asuvia
kristittyjä. Järjestön tuella
ylläpidetään Israelissa, Palestiinassa ja Jordaniassa
kirkkoja ja seurakuntakeskuksia sekä kouluja ja yliopistoja.
Kristittyjen asema Pyhällä maalla on erittäin vaikea.
He ovat pieni vähemmistö,
joka elää juutalaisten ja palestiinalaisten puristuksessa. Rodultaan kristityt ovat
arabeja tai kaukaasialaisia.
Kootakseen mahdollisimman paljon rahaa Pyhän maan toiminnan tukemiseen ritarikunnan jäsenet maksavat itse kaikki
toiminnastaan aiheutuvat
kulut. Kukin ritarikunnan
jäsen tukee toimintaa sekä
liittymisensä yhteydessä
että vuosittain. Siten esim.
investituura kaikkine kuluineen (tilavuokrat, luennoitsijat, illalliskustannukset
sekä ritareitten ja daamien
viitat, matkat, majoitukset)
ovat jäsenten itsensä maksamia. Ritarikunnalla ei ole
mitään erillisrahastoa em.
toimintaa varten – niin mielellään kuin se maksaisikin
kaikille investituuran on-

nistumiseen vaikuttaneille
henkilöille. Tällaisia avustavia henkilöitä oli nytkin
kymmenittäin. Ritarikunta
kiittää heitä kaikkia!
Ennen ritariksi tai daamiksi hyväksymistä jäseneksi haluavalla on noin
vuoden koeaika.

Investituuravigilia
Pyhän Marian kirkossa
Perjantai-illan pyhä messu
ja vigilia Pyhän Marian kirkossa oli mieliinpainuva tilaisuus. Kandidaatti Pekka
Lindholm allekirjoitti juhlallisen asiakirjan, jossa hän
lupasi noudattaa ritarillisia
hyveitä. Seremoniaa korostivat kauniisti kaikuvat huilun ja trumpetin äänet. Vahinko, että vain kourallinen
Marian seurakuntalaisia
ja muita kuin ritarikunnan
jäseniä osallistui tähän harvoin tapahtuvaan juhlaan.
Ritarikunnan seremoniamestari isä Teemu Sippo
SCJ ja Marko Tervaportti
hoitivat vigilian erikoisosuudet tottuneesti.
Isä Teemu sanoi saarnassaan, että ritarina olo ei enää
nykymaailmassa edellytä
samoja asioita kuin ritarijärjestön alkuaikoina. Enää
ei uskoa puolusteta haarniskassa ase kädessä. Mutta ritarikunnan jäseniltään
edellyttämät hyveet ovat
yhä erittäin vaativia.

Seminaari Ritarihuoneella
Seminaarin alustaja, Suomen Heraldisen Seuran
lausuntotoimikunnan varapuheenjohtaja, taiteen
lisensiaatti Tapani Hyrsky
aloitti esitelmänsä vuodesta
1099, jolloin pyhän haudan
ritarikunnan katsotaan saaneen alkunsa. Ensimmäisten ristiretkien tavoitteena
oli saada vääräuskoiset pois
Pyhältä maalta. Hyrsky
esitteli monin kuvanäyttein
ritarikunnan vaiheita kertoen myös keskiajalla olleesta
hiljaisemmasta vaiheesta.
Samoin hän kertoi viime
vuosikymmeninä perustetuista ns. valeritarikunnista, joiden jäseneksi alustaja

sanoi myös korkeasti koulutettujen, kunnia-arvoisten
kansalaisten liittyneen luullen niitä oikeiksi ritarijärjestöiksi. Alustaja nimitti tällaisia ritarikuntia hauskalla
nimellä, hän sanoi niitä höpön-pöpön ritarikunniksi.
Useimmiten nämä valeritarikunnat ovat lähtöisin Yhdysvalloista, jossa on alettu
matkia Euroopasta peräisin
olevien aitojen ritarikuntien
toimintatapoja.
Pyhän haudan ritarikunta on ainoa kansainvälinen,
suoraan Pyhän istuimen
alaisuudessa toimiva ritarikunta. Sen heraldiset tunnukset ovat vuosisatojen
kuluessa muuttuneet suhteellisen vähän. Asiantuntija
esitteli dioja ja selvitti tapahtuneita muutoksia ja myös
vaakunasymboleja. Tällöin
vähäisetkin muutokset olivat helpommin havaittavissa. Heraldisina väreinä
viitoissa käytetyt valkoinen
symboloi puhtautta (ritarien viitta) ja musta rohkeutta (daamien viitta). Koska
pyhän haudan ritarijärjestö
on ensimmäisenä kansainvälisenä ritarijärjestönä hyväksynyt 1870-luvulla myös
naiset jäsenikseen, osanottajat arvelivat, että se jos mikä
on vaatinutkin rohkeutta!
Lis. Hyrsky esitteli myös
monia muita kuin ristiin
perustuvia symboleita.
Alustuksessa saatujen tietojen jälkeen vanhat merkit,
vaakunat ja jopa exlibrikset
osoittautuivatkin hyvin informatiivisiksi.

Investituuramessu
Pyhän Henrikin katedraalissa
Juhlava kulkue aloitti investituuramessun. Käskynhaltijakunnan suurpriorin piispa
Józef Wrobélin SCJ johdolla vietettyyn messuun liittyi
kiinteästi investituuraosuus.
Messun muina selebraatteina toimivat ritarikunnan
pappisjäsen isä Teemu sekä
isä Frans Voss SCJ. Luotettavana käytännön tukena
toimi Marko Tervaportti ja
lukuisa määrä messupalvelijoita. Musiikista huolehti monipuolisesti lahjakas
urkurimme Marko Pitkä-

Artikkeleita
niemi. Esilaulajana toimi
Markus Mäkelä. Kokonaisuus oli arvokas ja juhlallisen mieleenpainuva. Pyhän
Henrikin katedraalin uusittujen ikkunoiden lasimaalaukset hehkuivat alkukevään
heleässä illassa.
Käskynhaltija luki ritarikunnan suurmestarin kardinaali Carlo Furnon kirjeen,
jossa Pekka Lindholm otettiin Pyhän Haudan Ritariksi.
Kandidaatti vastasi suurpriorin esittämiin kysymyksiin
lupautuen vastauksissaan
toimimaan Ritarikunnan
edellyttämällä tavalla.
Investituuramessussa
Pekka Lindholm hyväksyttiin ritarikunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Ikivanhan
perinteen mukaisesti hän
kosketti kädellään ritarikunnan hopeisia kannuksia.
Lopuksi suurpriori piispa
Wróbel löi hänet miekalla
ritariksi. Uuden arvon merkiksi ritarikunnan käskynhaltija Lauri Gorski puki
uuden ritarin ylle viitan ja
antoi hänelle samettisen
päähineen. Messuun osallistui myös muita ritareita
valkoisissa ja daameja mustissa viitoissaan.
Suurpriori piispa Wróbel
palautti mieliin, että Jerusalemin pyhän haudan ritarikunta on perustettu v. 1099
puolustamaan Jeesuksen
hautaa. Tämä oli ritarikunnan toiminnan keskeinen
tehtävä. Myöhemmin toiminta muuttui Pyhän maan
henkiseen ja taloudelliseen
tukemiseen. Piispa painotti
saarnassaan monia ritareilta
vaadittavia ominaisuuksia.
Hän muistutti ritarikunnan jäseniä velvoitteista ja
annetuista sitoumuksista.
Ritarihyveet ovat sellaisia,
että myös muut kuin ritarit
voivat ottaa ne elämänsä ohjenuoraksi.

Juhlaillallinen Ritarihuoneella
Ritarien ja daamien lisäksi
useat perheenjäsenet, ystävät ja tuttavat nauttivat
Ritarihuoneen juhlallisessa
Vaakunasalissa herkullisen
illallisen. Illalliseen osallistui myös ulkomaisia vieraita
sekä useita hiippakuntalaisia. Illallisjärjestelyistä vastasi komentajadaami Kirsti
Vaalikivi. Kansleri Niilo
Mohell esitteli uuden ritarin
kertoen monipuolisesti hänen elämänvaiheistaan. Juhlapuheen piti käskynhaltija
Lauri Gorski.. Illallisvieraat

saivat nauttia myös musiikista. Kati Kuusava, viulu,
ja Heidi Kuusava, piano,
esittivät Sibeliuksen ja Elgarin musiikkia. Virallinen ohjelma päättyi uuden ritarin
Pekka Lindholmin spontaaniin kiitospuheeseen. Hän
mainitsi, että virallisen ja
varsinaisen työn lisäksi toimiminen ritarijärjestössä on
ollut jo koeaikana myös tavattoman hauskaa.

Ritarikunnan toimintaa
Ensi marraskuussa Suomen
käskynhaltijakunta tekee
matkan Pyhälle maalle,
koska jäseneksi tulemisen
yhteydessä luvataan tukea Pyhän Maan kristittyjä
myös vierailuilla. Lupauksessa mainitaan, että matka
tehdään, jos se olosuhteet
huomioon ottaen on vain
suinkin mahdollista. Seuraava alustava suunnitelma on kävellen suoritettava
pyhiinvaellus Santiago de
Compostelaan. Vuosittain
on isä Teemun johdolla pidetty retretti Tallinnan Birgittalaisluostarissa, samoin
on kokoonnuttu säännöllisesti Stella Mariksessa.
Tärkeätä on myös, että jokainen jäsen maksaa säännölliset vuosittaiset uhrilahjat Pyhän maan toiminnan

Vigilian päätteeksi ritariksi lyötävä allekirjoittaa asiakirjan, jossa hän lupaa noudattaa ritarillisia
hyveitä.

tukemiseksi. Käskynhaltija
mainitsikin illallispuheessaan, että Pyhästä maasta ei
saa tulla kristityille ainoastaan museota. Ritarikunnan
toiminnan tukemana Pyhä
maa voidaan pitää elävänä,
ihmisten asuttamana maa-

na, jossa myös kristityillä
on mahdollisuus elää ja toimia.
Maailmanlaajuisesti pyhän haudan ritareita ja daameja on yli 20 000. Lisätietoja toiminnasta saa esim. ritarikunnan kanslerilta Niilo

Mohellilta, sen hengelliseltä
seremoniamestarilta isä Teemulta tai käskynhaltija Lauri
Gorskilta. Yhteyttä voi ottaa
myös Suomen käskynhaltijakunnan netti-osoitteen pyhahauta@catholic.fi kautta.
Aila Gorski

Påven Benedikt den XVI:s
födelsedagsgåva åt oss alla
Den 16. april fyllde vår helige fader 80 år. Han firade
dagen med att ge en födelsedagsgåva åt världen: boken
“Jesus från Nasaret”. Denna
bok har han arbetat på under
de senaste fyra åren. Han
började med arbetet under
sommarferien 2003 och i augusti 2004 kunde han slutföra de fyra första kapitlen. Sedan han blivit påve har han
utnyttjat alla lediga stunder
för att föra arbetet framåt.
Med beaktande av att man
i hans ålder inte kan veta
huru mycket tid och krafter
han kommer att få, har han
nu beslutit att ge ut de tio
första kapitlen som en första
del av boken. Denna del be-

handlar Kristi liv från dopet
i Jordan till Petri bekännelse
och Kristi förklaring.
I bokens företal säger
påven med eftertryck att
det här inte är fråga om en
encyklika utan om en personlig studie av teologen
Joseph Ratzinger, vald till
biskop av Rom. Så har nog
ingen påve omtalat sig själv
sedan år 1870, det år då dogmen om påvens ofelbarhet
promulgerades. Därför är
denna bok öppen för motsägelser och kritik. Påven
hoppas dock på det mått av
sympati, utan vilken det inte
kan finnas någon förståelse.
Boken har kommit på
tyska, italienska och pols-

ka men nya översättningar
kommer inte att dröja. Jag
har frågat efter den på Akademen. De meddelade att
de beställt den från England
men ännu inte fått den.
Märta Aminoff
Boken finns att köpa i engelsk översättning i Katolsk informationstjänst, 24 eur.
Kirjaa myydään englanniksi
Katolisessa tiedotuskeskuksessa 24 eurolla.
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Valkoisia ja muitakin ruusuja
isä Teemun juhlassa
60-vuotta täyttänyt isä Teemu Sippo SCJ palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkillä.
Merkin luovutti eduskunnan entinen puhemies Paavo Lipponen.
Voiko parempaan aikaan
juhlia syntymäpäivää kuin
kevään vihreyden ollessa
heleimmillään! Samalla se
on kuitenkin paradoksi: Ihminen vanhenee, luonto uusiutuu vuosi vuodelta yhtä
hehkeänä...
Papeilla saa syntymäpäivä väistyä juhlien sarjassa
pappisvuosien vaiheiden
tieltä. Mutta isä Teemulla
vuodet asettuvat niin onnellisesti, että pyöreät vuodet
osuvat yhteen molempien
osalta. Niinpä me juhlimme
aikoinaan hänen viisikymmenvuotispäiväänsä samalla kuin papiksivihkimisen
kaksikymmenvuotispäivää.
Silloinkin oli aurinkoinen

sää ja me saatoimme nauttia
juhlakahvit Henrikinkirkon
pappilan tuoreenviheriällä
nurmella. Ja se oli ihan vasta! Mihin nämä kymmenen
vuotta hupenivat?
Sää, tosin viileänpuoleinen, suosi jälleen isä Teemun syntymäpäivää. Jos
vuosia oli kertynyt kumpaankin juhlaan kymmenen lisää niin myös ystäviä
todistamaan tapahtumaa
oli varmaan kaksiverroin.
Messun alkaessa kuori täyttyi papeista ja messupalvelijoista, ja kirkkosali oli jo
täynnä väkeä. Viimeisenä
saatettiin etupenkkiin eduskunnan ex-puhemies Paavo
Lipponen.

Piispa omisti saarnansa lopussa pitkän tovin isä
Teemun elämäntyölle. Kun
kommuunio oli lopuillaan,
isä Teemua juhlimaan tulleet ei-katolilaiset pappismiehet kävivät hakemassa
isä Teemulta siunauksen; isä
Teemuhan edustaa kirkkoamme ekumeenisessa työssä ja hänellä on sen takia tiiviit ekumeeniseet yhteydet.
Messun lopussa isä Teemu
otti puheenvuoron lausuakseen kiitossanat kaikille.
Messun jälkeen vaellettiin
Mäntytien toiseen päähän
”juhlahuoneistoomme”, ts.
Englantilaiseen kouluun,
jossa sitten kohta selvisi
puhemies Lipposen läsnä-

olo messussa. Isä Teemulle on myönnetty Suomen
Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki, jonka Paavo Lipponen
oli ritarikuntien edustajana
tullut hänelle ojentamaan.
Kiitossanoissaan isä Teemu painotti sitä, että hänen
osakseen tullut kunnia kohdistuu vähintään yhtä paljon
kirkkomme koko papistoon.
Minä ajattelin, että tällainen
on oikeudenmukaista kompensaatiota sille, ettei isä
Teemulle sen enempää kuin
muillekaan veljeskuntiin
kuuluville papeille voida
myöntää monsignoren arvoa.

Onnittelujono isä Teemun
edessä venyi pitkäksi, lahjoja ja kukkia tuli kunnianmerkin saatteeksi paljon.
Paras lahja lienee kuitenkin
ollut se yhteinen, jolla isä
Teemu pääsee matkalle Pyhään Maahan.
Juhla ei vielä päättynyt,
kun maljat ja kahvit oli juotu. Vielä oli kansalaispäivällinen päivänsankarin kunniaksi, ja sinnekin riitti vielä
joukkoa runsaasti.

Piispan saarna isä Teemun juhlamessussa
19.5.

Jumalan pyhyyttä vastaan.
Jeesus tiesi tämän ja siksi hän
opettaa vertauskuvien avulla,
niin kuin hyvä pedagogi, ja
näin hän valmistaa opetuslapsiaan Jumalan totuuden
julistamiseen.
Jeesus ei tee tyhjäksi uskonkappaletta yhdestä ja ainoasta Jumalasta. Eri tilanteissa
ja hyvin varovaisesti Jeesus
valaisee opetuslapsilleen totuutta Jumalan kolmesta persoonasta. Hän opettaa heitä:
”Minä ja Isä olemme yhtä”.
(Joh. 10:30). Evankeliumissa, jonka kuulimme tänään,
hän sanoo: ”Isän luota minä
olen lähtenyt ja tullut tähän
maailmaan, ja nyt minä jätän
maailman ja menen takaisin
Isän luo” (Joh. 16:28). Ennen
kuin Jeesus astui taivaaseen,
hän käski opetuslapsia julistamaan tätä totuutta kaikille,
jotka hänen kirkossaan kasteen kautta haluavat olla osallisia pelastuksesta: ”Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa”
(Matt. 28:19-20).
Hyvät veljet ja sisaret, tämän päivän evankeliumin
teksti on lyhyt, mutta se ilmaisee perustotuuden us-

kostamme. Samalla se kertoo
totuuden ihmisestä. Jumala kutsuu ihmisen kehittymään intellektuaalisesti ja
hengellisesti sekä jatkuvasti
syventämään uskoaan. Syntymisestään lähtien ihminen
oppii uutta. Kasteessa hänen
sydämeensä ”istutetaan” uskon, toivon ja rakkauden ituja. Oppiminen jatkuu koko
elämän ajan, kun ihminen
tutustuu maailmaan ja todellisuuteen, jossa hän elää.
Samalla hänen tulee kehittää
itsessään yliluonnollisen elämän ituja ja taimia, jotta hän
kypsyisi uskossaan. Ihmisen
täytyy pyrkiä tuntemaan niitä
totuuksia, jotka ovat tärkeimmät hänen elämälleen. Ne
ovat totuuksia, jotka antavat
elämän tarkoituksen ja jotka
vievät ihmisen päämääräänsä. Näihin totuuksiin kuuluu
myös sellaisia, joilla on ratkaiseva merkitys pelastukselle.
Aikoinaan teologit keskustelivat ja pohtivat kovasti sitä, mitkä uskon totuudet
moraalisesti elävän ihmisen
tulee tuntea, jotta hän voisi
saavuttaa ikuisen elämän.
Jotkut teologit väittivät viitaten Kirjeeseen heprealaisille
(11:6), että riittää kun ihminen ainakin uskoo Jumalaan
ja siihen, että Jumala tuomitsee ihmisen tekojen mukaan.
Toiset teologit taas sanoivat,

että sellainen usko ei riitä pelastuksen saavuttamiseksi.
Ihmisen täytyy uskoa Pyhään
Kolminaisuuteen ja siihen,
että Jumalan toinen persoona tuli ihmiseksi Jeesuksessa
Kristuksessa.
Vatikaanin toinen kirkolliskokous katsoi tätä asiaa vähän
toisella tavalla. Kirkolliskokous opettaa, että ihmisen ei pidä
etsiä pelastuksen totuuksia
vain vähäisessä määrin. Ihmisen täytyy pyrkiä tuntemaan
totuus niin pitkälle kuin se on
hänelle mahdollista. Sen takia, esimerkiksi julistuksessa
Dignitatis humanae uskonnonvapaudesta, kirkolliskokous
opettaa, että ”kristityllä (…)
on vakava velvollisuus Kristusta, Mestariaan, kohtaan
oppia tuntemaan häneltä saamansa totuus jatkuvasti yhä
täydellisemmin, julistaa sitä
uskollisesti ja puolustaa voimakkaasti, kuitenkin välttäen
evankeliumin hengen kanssa
ristiriitaisia keinoja” (DH 14).
Samassa kohdassa kirkolliskokous vielä korostaa, että
”omaatuntoaan kasvattaakseen on kristittyjen vakavasti otettava huomioon kirkon
pyhä ja varma oppi. Sillä
Kristuksen tahdon mukaan
katolinen kirkko on totuuden
opettaja; sen tehtävänä on ilmaista ja opettaa autenttisesti
totuutta, joka on Kristus, ja

samalla sen tulee julistaa ja
arvovallallaan vahvistaa sen
moraalisen järjestyksen periaatteet, jonka alkujuuret ovat
ihmisessä itsessään” (DH
14).
Kirkolliskokous korostaa
samalla, että koko totuuden
tuntemisessa ja elämisessä
totuuden mukaan ei ole kysymys pelkästään pelastumisesta. Totuuden tunteminen
ja totuudessa eläminen ovat
tärkeimmät tekijät ihmisen
todellisen suuruuden saavuttamisessa. Jumalassa on
täydellinen totuus, ja ihminen tutustuessaan totuuteen
lähestyy kaiken täydellisyyden lähdettä. Juuri se totuus valaisee ihmisjärkeä ja
muokkaa hänen vapauttaan
– niin kuin Johannes Paavali II korostaa kiertokirjeessä
Veritatis splendor. Vain pääsemällä tuntemaan totuutta ja
elämällä totuuden mukaan,
ihminen toteuttaa itsessään
”Jumalan kuvaa ja Jumalan
kaltaisuutta”. Näin ihminen
saavuttaa täyden ihmisyyden. Sen sijaan se, joka elää
valheessa ja valheen ohjaamana, ei ole löytänyt oikeaa ihmisarvoaan. Tällä tavoin hän
köyhdyttää ja vähentää omaa
ihmisyyttään.
Hyvät veljet ja sisaret, totuus, josta puhun, ei ole metafyysinen totuus, joka olisi

Totuuden
etsimisestä
ja totuudessa
kasvamisesta
Arvoisa isä Teemu!
Hyvät veljet ja sisaret!
Tämän päivän evankeliumista
kuulimme sellaiset Jeesuksen
sanat, jotka vaativat syvempää
miettimistä ja pysähtymistä.
Jeesus kehottaa opetuslapsiaan rukoilemaan Taivaallista
Isää hänen, siis Jeesuksen, nimessä: ”mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen
hän antaa teille” (Joh. 16:23).
Seuraavaksi Jeesus korostaa,
että tähän asti opetuslapset
eivät ole pyytäneet Isältä mitään tällä tavalla. Nämä Jeesuksen sanat eivät ole moite,
päinvastoin. Jeesus ymmärtää
opetuslasten asenteen. Pyhän
Kolminaisuuden salaisuus ei
ole vielä paljastunut heille. He
eivät itse pysty ajattelemaan,
että Jumalassa on kolme persoonaa. Pelkästään sellainen
ajatus olisi kuin pyhäinhäväistys – suuri synti ainoan

12 – Fides 7/2007

Rauni Vornanen

Artikkeleita

Kolumni

Neitsyt Maria - solmunavaaja

kaukana arkipäivän elämästä.
Se on konkreettinen totuus,
jonka tuntemiseen ihmisen
pitäisi päästä ja sitten elää
sen varassa. Juuri tästä näkökulmasta haluamme katsoa
isä Teemun elämää. Tänään
vietämme yhdessä hänen
kuusikymmenvuotisjuhlaansa. Tämä pyhä messu on meidän yhteinen kiitoksemme
Jumalalle elämän lahjasta,
jonka isä Teemu on saanut.
Tänään lausumme kauniita,
paljon sisältäviä veljellisen
rakkauden sanoja: hyvä, kun
olet olemassa; hyvä, kun olet
meidän kanssamme.
Puhun tänään etsimisestä
ja kasvamisesta totuudessa,
koska nämä sanat koskevat
myös isä Teemua. Hänen
koko elämänsä on juuri totuuden etsimistä; etsimistä,
joka aina asettuu totuuden
puolelle. Isä Teemun elämässä on ollut kaksi sellaista tärkeää hetkeä, joissa hän osoitti
uskollisuutensa tunnustetulle totuudelle. Ensimmäistä
kertaa se oli vuonna 1966
Tampereella, kun hän lausui
katolisen uskontunnustuksen. Toinen kerta oli, kun hän
vastasi ”kyllä” sääntökuntaja pappiskutsumukselle Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnassa.
Isä Teemun lähtö novisiaattiin Saksaan vuonna 1969 on

ollut hänen elämässään uusi
etappi, jonka tarkoituksena
oli seurata Jeesusta Kristusta
läheltä. Tässä koulussa, jonka
johtajana oli Nasaretin Mestari, isä Teemu oli tutustumassa
apostolien esimerkin mukaan
uskon ja veljeskunnan spiritualiteetin koko rikkauteen.
Hän opiskeli Freiburgin yliopistossa ja perehtyi katolisen opin totuuksiin. Näille
totuuksille hän on ollut uskollinen tähän päivään asti.
Tämä uskollisuus ei ole ollut
pelkästään katolisen uskon
ja pappiskutsumuksen säilyttämistä, vaan myös sen
syventämistä arkielämässä.
Koskaan ihminen ei voi sanoa, että hän tietää jo kaiken
ja on saavuttanut kristillisen
täydellisyyden.
Sitä totuutta Jumalasta ja
ihmisestä, jonka isä Teemu
on tullut tuntemaan, hän ei
pidä vain itsellään. Hän jakaa oman intellektuaalisen
ja hengellisen rikkautensa
uskovien kanssa hiippakunnassamme. Tämän totuuden palvelemisen hän aloitti
28. toukokuuta 1977. Silloin
hän sai tässä Pyhän Marian
kirkossa pappeuden sakramentin piispa Paul Verschurenin kätten päällepanemisen
kautta. Totuutta palvellen isä
Teemulla on ollut siitä lähtien
hiippakunnassamme erilaisia

tehtäviä. Hän toimi kappalaisena Jyväskylässä ja Pyhän
Marian kirkossa Helsingissä.
Tämän jälkeen isä Teemu oli
kolme vuotta Katolisen tiedotuskeskuksen johtajana.
Heinäkuusta 1985 hän oli 17
vuotta kirkkoherrana Pyhän
Henrikin katedraalissa Helsingissä. Tämän jälkeen hän
on toiminut kappalaisena
Pyhän Marian seurakunnassa
ja vuodesta 2004 myös piispanvikaarina ekumeenisia
asioita varten. Isä Teemu on
jäsen monissa neuvostoissa ja
toimikunnissa. Me kaikki arvostamme hänen saarnojaan
ja toimintaansa hengellisenä
isänä.
Isä Teemu, kiitän omasta
puolestani ja koko hiippakunnan nimessä sinua hengellisestä ja papillisesta alttiudestasi. Me kaikki saamme
paljon sinun lahjojesi kautta.
Samalla pyydämme Jumalaa,
että hän antaisi Sinulle vielä
monta, monta vuotta, jotta
voit palvella Häntä ja kirkkoa.
Jumalan siunausta ja kaikkea
hyvää Sinulle, isä Teemu!

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Saksassa Augsburgin katolisessa seurakuntakirkossa, joka
on omistettu pyhälle Pietarille, on mielenkiintoinen maalaus
Vapahtajan äidistä. Maalaus muistuttaa luomiskertomuksen
ennustamasta naisesta, jonka lapsi on iskevä käärmeen pään
murskaksi (1 Moos.3:15) sekä Ilmestyskirjan naisesta, jolla on
pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla, ja pään päällä seppeleenä
kaksitoista tähteä (Ilm.12:1-19). On teologinen kysymys, onko
kuvattu nainen kirkon vertauskuva vai Neitsyt Marian, Vapahtajan äidin kuva, vai kummankin ikään kuin kaksi diapositiivia,
jotka on pantu päällekkäin? Maalauksessa Maria seisoo kuunsirpin päällä pitäen jalkojensa alla vaarattomaksi tehtyä ja voitettua käärmettä. Hänen käsissään on pari narua, jotka enkelit
ojensivat hänelle. Narut ovat pahasti solmussa. Ne ovat ikään
kuin pitkiä käärmeitä, mutta näyttää siltä, että Maria selviytyy
hyvin niistäkin. Hän osaa sukkelasti avata Poikansa kanssa minkä solmun tahansa. Herramme ei kiellä äidiltään mitään.
Me katoliset mielellämme käännymme paitsi suoraan Jumalan, myös pyhimysten, etenkin Jumalan synnyttäjän puoleen,
kun meidän elämämme tavalla tai toisella on solmussa. Pyydämme heiltä esirukouksia ja muuta apua, kuten esimerkiksi
Johanneksen evankeliumin kertomuksessa Kaanan häistä. Marian myötävaikutuksesta palvelijat saivat apua Jeesukselta. Juhla
pelastui häpeällisestä viinipulasta.
Joskus Jumala kuulee sellaiset pyynnöt, koska hän välittää
suuresti meistä ihmisistä. Samasta syystä taivaallinen Isä etsii
aina tilaisuuksia meidän uskomme vahvistamiseen. Evankelista
Johannes näki Jeesuksen ensimmäisessä ihmeteossa erikoisen
merkityksen. Hän pani Kaanan häät evankeliuminsa alkuun
korostaakseen, että Jeesuksen pelastustyö on niin kuin avioliiton
solmiminen iloinen asia. Messiaan maailmaan tulon tarkoitus
oli palauttaa pysyvästi ihmisten sydämeen se elämänilo, joka
oli menetetty syntiinlankemuksessa. Hän tahtoi tehdä heistä Jumalan pyhän kansan, moitteettoman morsiamensa vailla tahraa,
ryppyä tai virhettä (Ef.25-26), joka on sopiva Karitsan ikuiseen
hääjuhlaan.
Ihmisten perusongelma on elää sovinnossa ja luottavassa
suhteessa Jumalan kanssa ja keskenään. Tätä ihmiskunnan perussolmua ei kukaan muu kuin Jumala itse voi meille avata. Kaikkia muita ongelmia me ihmiset pystyisimme hyvinkin
hoitamaan Vapahtajan ja hänen perustamansa kirkon kanssa,
jos meissä olisi luottamusta Jumalan rakkauteen ja armahtavaisuuteen ja jos me kristityt aina muistaisimme, että kirkko
on rakennettu sille peruskivelle, joka on Vapahtajamme Jeesus
Kristus.
Pelastustaloudessaan Jumala oli nöyrä kuin tuhlaajapojan
vertauksen isä. Tämä rakasti poikaansa niin paljon, että hän
luotti poikansa terveeseen järkeen, hänen tahtonsa valintoihin ja hänen ajankäyttöönsä. Hän otti vapauden väärinkäytön
riskin. Samoin Jumala ei tahtonut pakota ketään tekemään
sitä, mikä miellyttää häntä. Tämä olisi oikeastaan rakkauden
suhdetta vastaan. Pikemminkin hän edellyttää sitä, että jokainen
uskova kantaisi vastuuta Jumalan pelastussuunnitelmasta ja
taivaan valtakunnan leviämiseksestä omassa elinympäristössään, perhe- ja työelämässään sekä kaukana lähetysmaissa.
Tietysti jokainen sen kutsumuksen ja niiden lahjojen määrän
mukaisesti, jotka kukin on saanut kirkon rakennukseksi.
Puhuessaan Neitsyt Marian osasta Jumalan pelastustaloudessa Katolisen Kirkon Katekismus (n:o 494) lainaa kirkkoisän,
pyhän Ireneuksen sanoja, että Maria ”oli kuuliaisuudellaan
omansa ja koko ihmissuvun pelastuksen syy”. Siksi myös useat
varhaisimmista kirkkoisistä mielihyvin liittyvät häneen vakuuttaessaan, että ”Eevan tottelemattomuuden solmun aukaisi Marian tottelevaisuus; sen solmun, jonka Eeva epäuskossaan sitoi,
Neitsyt Maria uskossaan aukaisi”. Verratessaan Mariaa Eevaan
he nimittävät häntä ”elävien äidiksi” ja korostivat usein sitä,että
”kuolema tuli Eevan kautta, mutta elämä Marian kautta”.
Toisena Aatamina Herramme avasi ihmiskunnalle paratiisin
suljetun oven, elämän portin. Toisena Eevana Mariasta tuli hänen apunsa. Taivaallinen Isä valitsi hänet Pyhän Hengen morsiameksi ja Poikansa äidiksi. Nasaretin Mariasta tuli ehdottoman
uskonsa tähden kirkon perikuva, toisin sanoen kirkon jäsenten
edelläkävijä ja esikuva, heidän hengellinen äitinsä ja esirukoilijansa. Hänen elämänsä ainoana ilona ja tavoitteena on aina ollut
tehdä hänen Poikansa pelastustyö tunnetuksi. Tällöin hän on
auttanut kirkon historiassa ihmisiä jo tässä ajassa elämään hänen Poikansa ilosanoman hengessä ja kerran pääsemään taivaan
kirkkauteen, mihin hän itse on päässyt uskonsa tähden.
Sen tähden meitä ei saa ihmetyttää se, että taivaan ja rauhan
kuningattarena Neitsyt Maria on ilmestynyt monissa paikoissa
kuten esim. Lourdesissa Etelä-Ranskassa ja Fatimassa Portugalissa. Hänen sanomansa on aina ollut sama. Hän on huolissaan
Poikansa asiasta, maailman tulevaisuudesta. Hän muistuttaa
siitä, että on aina syytä toivomiseen, ja että rauha olisi mahdollinen, jos ihmiset kääntyisivät nöyrästi hänen Poikansa puoleen
ja tekisivät parannusta hoitaen hyvin suhdettaan Jumalaan ja
kantaen yhdessä Vapahtajan kanssa vastuuta lähimmäistensä
ja maailman kohtalosta.

isä Frans
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Maria, aurinkoa kirkkaampi
– suomalaisia pyhiinvaeltajia Fatimassa huhtikuussa 2007
Varhainen lauantaiaamu ei
voisi olla kauniimpi vaeltajien kulkiessa Fatiman
ristintiellä asemalta seuraavalle rukoillen ja Herramme kärsimystä mietiskellen.
Ympärillä oliivipuumetsikkö säteilee valossa, linnut
pitävät aamukonserttiaan
ja siellä täällä voi aistia eukalyptuspuun tuoksun. Äiti
Maria kutsui luokseen, ja
me tulimme.
90 vuotta sitten lapsipaimenet kulkivat lampaineen
täällä Aljustrelin kylässä.
Tuossa valkoiseksi kalkitussa talossa Lucia eli perheensä kanssa, ja tässä toisessa
elivät Jacinta ja Francisco.
Tätä tietä he veivät lampaita laitumelle syömään.
Vuonna 1916 enkeli ilmestyi heille kehottaen heitä rukoilemaan paljon. Muistona
tapahtumasta tuolla paikalla on neljä valkoisesta marmorista veistettyä hahmoa:
kolme polvistunutta lasta ja
enkeli heidän edessään pienen pilven päällä, kaikilla
kädet yhteen liitettyinä.

Puoli vuotta myöhemmin
sunnuntaina 13. toukokuuta
1917, kauniina ja aurinkoisena päivänä, Francisco, Jacinta ja Lucia lähtivät aamumessun jälkeen eväspussit
mukanaan viemään lampaita laitumella Cova da Iriaan
parin kilometrin päähän kodistaan. He söivät eväänsä ja
ryhtyivät leikkimään. Silloin
välähti kirkas valo kuin salama. Lapset säikähtivät ja
alkoivat ajaa lampaita tielle
palatakseen kotiin. Samassa heille ilmestyi aurinkoa
kirkkaampi valkopukuinen
nainen, joka säteili kuin
kristalliastia täynnä kirkasta vettä auringonsäteiden
osuessa siihen. Nainen sanoi: ”Älkää pelätkö. En tee
teille mitään pahaa”. ”Mistä
arvoisa rouva tulee?” Lucia
kysyi. ”Tulen taivaasta”, nainen vastasi. Sitten hän pyysi
lapsia saapumaan samalle
paikalle puolen vuoden ajan
jokaisen kuukauden 13. päivänä. Hän lupasi kertoa heille myöhemmin, kuka hän on
ja mitä hän tahtoo.

Lapset olivat joka kerta
tuolla paikalla elokuuta lukuun ottamatta, jolloin korkea-arvoinen virkamies vei
heidät piispantaloon. Siellä heitä pidettiin vankeina
kaksi päivää ja kuulusteltiin
ankarasti. Viranomaiset halusivat lopettaa farssin, jona
he ilmestyksiä pitivät. Lapsia uhkailtiin ja vaadittiin
kertomaan totuus. Yhteisestä sopimuksesta he eivät
kertoneet kuitenkaan mitään
ja saivat palata kotiin. Kun
he olivat taas paimenessa
19. päivänä, Maria ilmestyi
heille kirkkaassa valossa kuten muillakin kerroilla. Hän
lupasi tehdä ihmeen lokakuussa ja pyysi, että lapset
rukoilisivat paljon köyhien
ja helvetissä olevien sielujen
vuoksi, joilla ei ollut ketään
rukoilemassa puolestaan.
Lokakuussa 70 000 ihmistä oli tullut katsomaan
ihmettä, josta oli kiirinyt
huhuja. Monet olivat tulleet
vain uteliaisuuttaan ja pilkatakseen. Sade oli kastellut
ihmiset mutta juuri ennen

Marian ilmestymistä pilvet
väistyivät. Lucian äiti pelkäsi ja itki. ”Mitä arvoisa rouva
tahtoo?” Lucia kysyi Marian tultua heidän luokseen.
”Olen ruusukon Neitsyt”,
Maria vastasi ja pyysi, että
hänen kunniakseen rakennettaisiin kappeli. Hän pyysi myös lapsia rukoilemaan
ruusukkoa joka päivä, niin
sota päättyisi. Kun Maria
poistui, Lucia huusi: ”Katsokaa aurinkoa!” Ihmiset näkivät auringon ihmeen. Valo
ei polttanut eikä sokaissut,
ja aurinko alkoi täristä ja
liikkua kuin olisi tanssinut.
Sitten se alkoi syöksyä kohti väkijoukkoa, joka huusi
kauhuissaan apua Jeesukselta ja Marialta ja tunnusti
syntejään. Vihdoin aurinko
pysähtyi. Ihmisten märät
vaatteet olivat kuivuneet.
Lauantai-illan vaeltajat
omistivat ruusukon lukemiselle yhdessä useaa eri kansallisuutta olevien ryhmien
kanssa. Heitä oli Portugalista, Puolasta, Ukrainasta,
Espanjasta, Italiasta, YhdysPirkko Soukka

valloista ja Suomesta, kuten
virallisissa kuulutuksissa
todettiin. Kynttiläkulkue
kiersi basilikan pimeällä aukiolla ison valaistun ristin ja
valkoisin neilikoin koristellun Marian patsaan johdattamina ja Fatiman laulujen
kaikuessa. Sunnuntain messussa isä Frans Vossin SCJ ja
isä Tri Nguyenin tutut äänet
kaikuivat yli laajan aukion
heidän kummankin lukiessa
evankeliumia.
Oli kuin sisar Lucia olisi
ollut mukana katselemassa,
kun vaeltajat viettivät messua Coimbran karmeliittaluostarin kirkossa. Luostari oli ollut hänen kotinsa
vuodesta 1946 lähtien kuolemaan asti, mikä tapahtui
helmikuun 13. päivänä 2005.
Siellä olivat myös autuaat
Jacinta ja Francisco läsnä sivualttarin patsaina. Paavi Johannes Paavali II julisti heidät autuaiksi riemuvuonna
2000 toukokuun 13. päivänä
Fatiman basilikan aukiolla
vietetyssä messussa, johon
sisar Luciakin osallistui.
Lucia oli ryhmän mukana myös paluumatkalla,
jolloin se vietti kaksi päivää
Porton seudulla Vila Nova
da Gaiassa pyhän Doroteian sisarten luostarin vieraskodissa. Tänne Luciakin oli
tullut liityttyään Espanjassa
kyseiseen sääntökuntaan.
Espanjassa Maria oli ilmestynyt hänelle vielä uudestaan täydentäen Fatimassa
antamaansa viestiä. Täällä
Lucia toimi joitakin vuosia
opettajana sisarten koulussa. Coimbran karmeliittasisariin hän liittyi vasta myöhemmin.
Pyhä Doroteia jätti sääntökunnalleen tunnuslauseen:
”Jumalan tahto on minun
paratiisini”. Se sopii hyvin
pyhiinvaeltajillekin, jotka
kulkevat Jumalaa seuraten
ja etsivät hänen tahtoaan.
Vaeltajat kiittävät matkan
järjestäjää unohtumattomista, yhdessä ja erikseen koetuista hetkistä ja elämyksistä sekä pappeja, jotka uskollisesti rukoillen ja auttaen
huolehtivat osanottajien
hyvinvoinnista. Sisimpään
jäi soimaan Fatiman laulu:
Ave, ave, ave Maria…
Elina Grönlund

Pyhiinvaeltajat polvistuneina ristintien aseman edessä Fatiman ihmeellisen auringon alla.
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kaikkia teitä, keväisen kirpputorin tekijät, lahjoittajat ja asiakkaat. Teresa
ry: n johtokunta jakoi tuloksesta avustuksia lasten ja nuorten kesäleireille
sekä Karmeliittasisarille.

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

Kiitos, että autatte meitä auttamaan!
Teresa ry

Caritas-kuulumiset

KIITOS

Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo
8–13 tai sopimuksen mukaan, puh. 09-1357998, s-posti:
info@caritas.inet.fi Kotisivut: www.caritas.fi

Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka tavalla tai toisella muistivat minua
60-vuotispäivänäni!

Paastokeräys 2007

Rukouksin ja siunauksen toivotuksin
isä Teemu Sippo SCJ

PY H I I NV A E L L U S
K ÖY L I Ö Ö N
KÄVELLEN
15. - 17.6.2007
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille. Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 15.6.
• Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla p. Marian kirkolta Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 16.6.
• Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa
Sunnuntai 17.6.
• Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
• Klo 13.00 p. messu Kirkkokarilla
• N. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät, makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän
ruokaa ja juotavaa lauantaipäivää varten. Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen. Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa. Sen lisäksi bussi matka 30 euroa. Maksu voi suorittaa
tilille Katolinen kirkko Suomessa, mainiten ”Köyliön vaellus” tai käteisellä vaelluksen aikana.
Ilmoittautuminen 4.6. mennessä Pyhän Birgitan seurakunnan pappilaan, puh. 02-2314389. Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02-2314389 tai gsm 050-3617942.

Bussilla Helsingistä Köyliöön
Tilausbussi lähtee sunnuntaina 17.6.2007 Henrikin katedraalin edestä klo
9.00 ja Marian kirkolta n. klo 9.15
(sekä bussi 18:n pysäkki Marian kirkon kulmalla että bussipysäkki Allergiatalon
kulmalla). Paluu Helsinkiin n. klo 17.00.
Ilmoittautumiset Pyhän Marian seurakunnan kansliaan, puh 09-2411633.
Matkan hinta on 20 euroa, lapset ilmaiseksi. Tervetuloa mukaan!

Keräys seurakunnittain:
P. Birgitan ja autuaan Hemmingin srk:
P. Henrikin katedraalisrk:
P. Marian srk:
Nasaretin pyhän perheen srk:
P. Olavin srk:
P. Ristin srk ja Pietarsaaren kappeli:
P. Ursulan srk:

619,35
1 022,65
2 249,45
169,45
142,35
1 712,35
342,55

Seurakunnat
Tilisiirrot
YHTEENSÄ

6 258,15
3 113,55
9 371,70

Kiitos seurakunnille yhteistyöstä sekä kaikille keräykseen
osallistuneille!
Hyvää kesää toivottaen,
Caritaksen hallitus ja toimisto
Toimisto on suljettuna 25.6.-31.7.2007

SENIORIPÄIVÄ 25.8.
Teresa ry kutsuu Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
ja Pyhän Marian seurakunnan seniorit Stella Marisiin
viettämään virkistävän lauantaipäivän, nauttimaan vierainamme mukavasta yhdessäolosta, kauniista luonnosta ja pöydän antimista.
Olemme varanneet edestakaisen bussikuljetuksen. Lähetämme kutsukirjeet ja päivän tarkan ohjelman elokuun
alussa.
Kaunista kesää toivottaen
Teresa ry

Life in the Spirit Seminar
Week-end meeting in Stella Maris
From Friday 10th August 17h until Sunday 12 August
13h
With Céleste Hendrickx, Fr. Wilfried Brieven and Fr. Jean
Simonart from Belgium. Registration until 30th June.
Costs 95 e (own bedding). Tel. 019-335793, E-mail: stellamaris@elisanet.fi.
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Ajassa

Hyviä uutisia verkosta
Katolista apologetiikkaa selvällä suomen kielellä modernin tiedonvälityksen keinoin. Näin voidaan kuvailla suomalais-irakilaisen Emil Antonin ”harrastusta”. Harrastus on kuitenkin osittain vienyt miehen mennessään: Emilin blogi
http:// hyviauutisia.wordpress.com sisältää yli puolensataa artikkelia katolisen uskon keskeisistä asioista, varsinkin
niistä, joista maailmalla esitetään monia vääriä ja virheellisiä näkemyksiä ja jotka vahingossa tai tarkoituksellisesti
on haluttu ymmärtää väärin. Haluatko oppia puolustamaan katolista uskoasi? Epäiletkö kirkon opetuksen raamatullisuutta? Silloin Hyviä uutisia on tutustumisen arvoinen paikka.
Kreikan sana ”apologia” tarkoittaa puolustusta. Uskon
puolustamista kutsutaan
apologetiikaksi. ”Jos uskosta on tarkoitus todistaa, on
myös osattava selittää, miksi uskoo niin kuin uskoo.”
Näin vakuuttaa Emil Anton, 21-vuotias vantaalainen
opiskelija, jonka aikaansaannos on suomalaisessa mittapuussa mammuttimainen
katolinen apologeettinen
verkkosivusto tai blogi: hyviauutisia.wordpress.com.

”Teologiaan ja kristilliseen elämään liittyvien
esitelmien ja kirjojen sekä
ennen kaikkea rukouksen
ja mietiskelyn kautta rupesin ymmärtämään uskomme keskeisiä asioita ja sitä,
että niitä voi perustella ja
puolustaa järjellisesti”, Emil
Anton kertoo. ”Kun ensin
sisäistää uskon merkityksen
ja sitten herää siihen todellisuuteen, että suurin osa ihmisistä elää tietämättöminä
uskomme aarteista, tajuaa
lähetyskäskyn tarkoituksen
ja relevanssin omaan elämään nähden”, hän sanoo.
Tämä tehtävä korostuu tietysti siellä, missä katolilaiset
elävät vähemmistönä ja missä yhteiskunta on maallistu16 – Fides 7/2007

nut ja pahimmillaan jopa vihamielinen katolisen kirkon
edustamille arvoille.
Kasteessa meistä on tullut apostoleita; jokainen
katolilainen on kutsuttu
viemään eteenpäin ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Koska suomenkielistä
apologeettista kirjallisuutta
ei pahemmin ole ollut saatavilla, Emil alkoi koota ja
kääntää sitä englanninkielisistä lähteistä. ”Aloitin noin
vuoden kestäneen projek-

tin, jonka tuloksena on tällä
hetkellä Hyviä uutisia -blogi
internetissä”, hän kertoo ja
mainitsee toivovansa artikkelien ilmestyvän myös kirjana jo lähitulevaisuudessa.
Kokemusta Emil on kerännyt aktiivisen toiminnan
avulla, mm. järjestämällä
apologeettisia opintopiirejä
Helsingin seurakunnissa.
Hyviä uutisia -apostolaatti
on Emilin mukaan ”tarkoitettu ennen kaikkea suomalaisille tai suomea osaaville
katolilaisille. Sen päämäärä
on auttaa oman uskon tuntemisessa ja puolustamisessa. Haastettuina meidän on
myös osattava vastata, kun
meiltä kysytään, miten Raamatun opetus on sovitet-

tavissa paavin erehtymättömyyden, messu-uhrin,
Maria-dogmien, kiirastulen, aneiden tai ansio-opin
kanssa.” Todellisuudessa
taitaa valitettavasti olla niin,
että vain harva katolilainen
tuntee hyvin näitä oppeja,
”puhumattakaan siitä, että
he osaisivat puolustaa niitä
raamatullisesti”. Tehtävää
ja oppimista siis riittää itse
kullakin.
Hyviä uutisia on tarkoitettu myös protestanttisille
kristityille. ”Hyviä uutisia
keskittyy pääasiassa katolisuuden ja protestanttisuuden eroihin, mikä on
luonnollista, kun suurin osa
Suomen ei-katolisista kristityistä on protestantteja”,
Emil sanoo ja lisää, että toki
myös ei-kristityille on tarjolla jotakin: ”Jotkut artikkelit
käsittelevät jokaista ihmistä koskevia uskonnollisia
kysymyksiä kuten Jumalan
olemassaoloa ja Jeesuksen
ylösnousemuksen historiallisuutta.”
Entä saadaanko nuoret
vielä innostumaan uskosta?
Emilin vastaus on selkeä ja
sisältää tärkeän kysymyksen: ”Nuoret saadaan innostumaan uskostaan vasta sitten, kun vanhemmat innostuvat uskostaan. Vanhemmat lupaavat kasteen yhteydessä kasvattaa lapsensa
katoliseen (tai kristilliseen)

”Pyrin myös vastaamaan sähköpostitse kysymyksiin osoitteessa hyviauutisia@gmail.com. Palaute ja kaikenlaiset ideat ovat
tervetulleita!”, Emil Anton sanoo.

uskoon, mutta kuinka monet todella pitävät lupauksensa? Usko ja sen perusteet
on tunnettava, ennen kuin
siitä voi innostua ja ennen
kuin sitä voi tehokkaasti jakaa muiden kanssa.” Sama
sääntö pätee kuitenkin niin
nuorille kuin aikuisillekin:
”Usko on ensin tunnettava lukekaa Raamattua, lukekaa
Katekismusta, ja lukekaa
Hyviä uutisia - ja koettava

- rukoilkaa jatkuvasti, mietiskelkää ja ennen kaikkea
käykää mahdollisimman
usein messussa ja ripillä.
Sitten Pyhä Henki herättää
apostolisen innon.”
Marko Tervaportti
Katolinen tiedotuskeskus ei ole
vastuussa Hyviä uutisia -blogin
sisällöstä.

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus
16.-22.7.2007
Keskiaikaista kuninkaantietä pitkin Vantaalta Turkuun
Lisätietoja: Juho Kyntäjä, juho.kyntaja@elisanet.fi, 040 517 6972.
Luvassa on paljon yhteistä rukousta, pyhä messu joka päivä, paljon reipasta kävelyä, hyvää seuraa ja kauniita maisemia. Mukaan voi tulla koko matkaksi tai vain osaksi. Matkaa
taitamme seuraavasti:
Maanantai 16.7.
Tiistai 17.7		
Keskiviikko 18.7.
Torstai 19.7.		
Perjantai 20.7.
Lauantai 21.7.
Sunnuntai 22.7.

Vantaa – Espoo – Kirkkonummi
Kirkkonummi – Inkoo
Inkoo – Karjaa – Pohja
Pohja – Tenhola – Perniö
Perniö – Salo – Halikko
Halikko – Paimio – Piikkiö
Piikkiö – Kaarina – Turku

