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Toivon äiti
Pyhä isä päättää uuden
kiertokirjeensä ”Spe
salvi” Neitsyt Marialle osoitettuun kauniiseen, luottamuksen ja
rakkauden täyttämään
puheeseen. Vieköön se
meidänkin ajatuksemme ja sydämemme jouluna syntyneen Lapsen
luo:

Seuraava lehti

Jeesuksen ”valtakunta” ei ollut sellainen, kuin olisi voinut kuvitella. ... Tällä ”valtakunnalla” ei ole loppua. Niin
sinä pysyt opetuslasten keskellä heidän äitinään, toivon
äitinä. Pyhä Maria, Jumalanäiti, meidän äitimme, opeta
meitä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan kanssasi.
Näytä meille tie hänen valtakuntaansa! Meren tähti, loista yllämme ja johda meitä tiellämme! (Spe salvi, 50)
Ave maris stella -hymnissä, jota pyhä isäkin siteeraa, me laulamme:
Terve, Meren tähti, lempeä Jumalan äiti, sekä aina neitsyt, varma taivaan portti. ... Päästä maailma kahleista,
tuo sokeille valo, poista meistä paha, rukoile meille kaikkea hyvää. ... Anna puhdas elämä, valmista turvallinen
matka, jotta nähdessämme Jeesuksen iloitsisimme aina.
(Ave maris stella, 1, 3, 6)
Näiden sanojen myötä toivotan Fides-lehden lukijoille iloista ja rauhallista joulua ja hyvää uutta
vuotta.
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Jeesus Kristus on tietenkin todellinen valo, aurinko, joka on noussut kaikkien historian varjojen yläpuolelle. Mutta yltääksemme häneen
me tarvitsemme valoja myös lähempänä — ihmisiä, jotka
loistavat hänen valoaan ja siten johdattavat meitä matkallamme. Kuka voisi paremmin kuin Maria olla meidän
toivomme tähti? (Spe salvi, 49)
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Uutisia

Hiippakunnallinen lähetysseminaari
Redemptoris Mater avasi ovensa
Myllyjärvellä
Kuvat: Riitta Garavelli

Joulukuun ensimmäisenä
päivänä hiippakunnallinen
lähetysseminaari Redemptoris Mater järjesti avointen
ovien päivän remontoidussa Myllyjärven keskuksessa.
Seminaarin rehtori, monsignore Marino Trevisini
ja vararehtori isä Cristiano
Magagna sekä joukko seminaristeja ottivat päivän
mittaan vastaan runsaslukuisen joukon seminaarin
toiminnasta kiinnostuneita
vieraita: lähialueen asukkaita, Ekumeenisen keskuksen
ystäviä, ekumeenisia vieraita sekä katolisten yhteisöjen
edustajia.
Nyt voidaan siis sanoa,
että seminaari on lopullisesti muuttanut Vantaalta
Espoon Myllyjärvelle, jossa
isä Robert de Caluwén kuoleman jälkeen tarvittiin jatkajaa Ekumeenisen keskuksen tiloille. Keskuksen talon
vaatimat peruskorjaukset
ovat vielä kesken.
Tällä hetkellä Redemptoris Mater -lähetysseminaarissa opiskelee 14 seminaristia. Seminaarin postiosoite
on Myllyjärventie 9, 02740
Espoo, ja puhelinnumero
09-4129358.

sir

KATT

Pyhä isä vastasi 138:lle muslimien avainhenkilölle
Paavi Benedictus XVI on
vastannut saamaansa 138: n
muslimien avainhenkilön
13. lokakuuta lähettämään
kirjeeseen 27 kristitylle
johtajalle. Kirje lähetettiin
muslimien Ramadan-kuukauden lopuksi. 29-sivuisessa kirjeessä sanotaan
mm.: ”Ilman näiden kahden uskonnollisen yhteisön
välistä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta ei voida saavuttaa mielekästä rauhaa
maailmassa. Maailman tulevaisuus riippuu rauhasta
kristittyjen ja muslimien
välillä.” Paavin vastaus on
osoitettu Jordanian prinssi
Ghazi bin Muhammed bin
Talalille, ja se sisältää myös
kutsun Vatikaaniin.
Paavin vastaus rakentuu
hänen ensimmäisen kier-

Påvens nya
encyklika ”Spe
Salvi” publicerades

tokirjeensä ”Deus caritas
est” pohjalle sekä Vatikaanin II kirkolliskokouksen
teksteille islamista. Niissä
kirkolla ei ollut tarkoitusta
muotoilla dogmeja, vaan se
tahtoi löytää teitä dialogiin
toisten kirkkojen ja uskontojen kanssa. Sen tähden
kirkko halusi löytää pienimmän yhteisen nimittäjän, jonka varaan dialogin
voisi rakentaa. Siksi myös
vältettiin määrittelemästä
eroja ja osoittamasta virheitä ja harhaoppeja. Sitä ei
tarvittu, koska aikaisemmat
kirkolliskokoukset olivat jo
tehneet sen.
Vastauskirjeessään paavi
viittaa puheeseensa Kölnissä vuonna 2005, jossa hän
sanoi: ”Meidän täytyy vahvistaa arvoja keskinäisessä

kunnioituksessa, solidaarisuudessa ja rauhassa. Jokaisen ihmisen elämä on pyhä,
sekä kristityille että muslimeille. Meillä on suuri toimintakenttä, jolla meitä yhdistää moraalisten perusarvojen palveluksessa oleminen. Ihmisen arvokkuuden
ja siitä nousevan oikeuksien
puolustamisen täytyy olla
kaiken yhteiskunnallisen
pyrkimyksen päämääränä.
Meidän ponnistelumme tulee aina pyrkiä toteuttamaan
tätä päämäärää. Tämä viesti
välittyy meille tavalla, josta
emme voi erehtyä: rauhallisen ja kirkkaan omantunnon
äänen kautta.”
KATT/RV

Det kristna hoppet är temat
för påvens nya encyklika
Spe Salvi som publicerades
den 30 november.
I encyklikans inledning
diskuteras vad det kristna hoppet är, och, skriver påven, ”Hoppet är ett
nyckelbegrepp i den bibliska tron – i så stor omfattning
att vissa avsnitt tycks orden
’hopp’ respektive ’tro’ vara
utbytbara.” Han hänvisar
bland annat till aposteln
Paulus som i sitt brev till efesierna påminner dem om att
innan de tog emot Kristus
saknade de hopp.
Benedikt XVI understryker att lära känna Gud – den
sanne Guden – innebär att
få hopp. Som exempel nämner han st:a Josephina Bakhita (1896-1947) från Darfur
i Sudan som kanoniserade
av Johannes Paulus II. Hon
kidnappades som barn och
blev slav, hon utnyttjades
sexuellt och blev slagen och
misshandlad. Senare i livet
hörde hon talas om Kristus, vilket gav henne hopp.
”Oavsett vad som händer
mig är jag älskad”.
I texten betonas att Gud
är en person, inte en opersonlig kraft, som genom
Kristus visat att han är kärlek. Hoppet är hoppet om
det eviga livet, tillsammans
med Honom, den som aldrig överger oss utan är med
oss också i döden.
Tilltron till förnuftet och
möjligheten för människan

att i egen kraft skapa en alltigenom god värld avvisas,
just för att det är i ljuset av
hoppet om det eviga livet
som våra relationer till varandra och Gud får sin rätta
proportion. Påven betonar
att Guds rike är närvarande
överallt där ”han är älskad
och där hans kärlek når fram
till oss”.
Påven varnar för faran i
att den moderna människan gör allt vad hon kan för
att undvika alla former av
lidande. Risken är att vi då
också förlorar vår förmåga
till medlidande.
Benedikt XVI kritiserar
vår tids individcentrering
och betonar att vårt hopp
i allt väsentligt är att även
hoppas för andra; ”bara då
är det ett verkligt hopp också för mig själv. Som kristna
får vi aldrig begränsa oss till
att fråga; hur kan jag rädda
mig själv? Vi måste också
fråga oss; vad kan jag göra
för att andra ska bli räddade, och att också för dem ska
hoppets stjärna lysa? Då har
jag gjort mitt yttersta också
för min egen personliga
frälsning.”
I encyklikans två sista
delar vänder sig påven till
Jungfru Maria som aldrig
förlorade hoppet trots den
sorg hon fick genomlida.
Därför är Maria inte bara
Guds Moder utan också
Hoppets Moder.
KATT/katolskakyrkan.se
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Täydellinen ane Lourdesin
juhlavuoden yhteydessä
8.12.2007-8.12.2008
Apostolinen katumusoikeusistuin on 21.11. julkaissut
dekreetin, jossa määrätään
mm. seuraavaa:
Lourdesin läheisyydessä
sijaitsevassa Massabiellen
luolassa tapahtuneen autuaan Neitsyt Marian ilmestymisen 150-vuotisjuhlan yhteydessä myönnetään päivittäin täydellinen ane niille
uskoville, jotka 8.12.2007 ja
8.12.2008 välisenä aikana
hartaasti ja säädettyjen ehtojen mukaisesti vierailevat
Lourdesissa tai vuoden 2008
helmikuun 2. ja 11. päivän
välisenä aikana vierailevat missä tahansa kirkossa,
kappelissa, luolassa tai koristellussa paikassa, johon
on juhlallisesti asetettu esille
siunattu Lourdesin Neitsyt
Marian kuva julkista kunnioitusta varten.
Lourdesin vierailuun
(koko juhlavuoden ajan) tulee liittää jonkin aikaa kestävä harras mietiskely sekä Isä
meidän -rukouksen, jonkin
hyväksytyn uskontunnustuksen ja juhlavuoden tai
jonkun mariaanisen rukouksen lausuminen.
Vierailuun Lourdesin
Neitsyen kuvan äärellä 2.11.2.2008 tulee puolestaan
liittää mielellään osallistuminen johonkin Marian
hartauteen tai vähintäänkin
jonkin aikaa kestävä harras
mietiskely sekä Isä meidän
-rukouksen, jonkin hyväksytyn uskontunnustuksen

ja mariaanisen rukouksen
lausuminen.
Vanhuuden, sairauden tai
jonkin muun laillisen syyn
takia 2.-11.2.2008 täydellisen
aneen voi myös saada kotona, kun sydämen halusta
tekee mielessään vierailun
johonkin yllä mainittuun
paikkaan ja lausuu mainitut
rukoukset uhraten sairautensa ja vaivansa Marian
kautta Jumalalle.

Yleistä
”Ane on syyllisyyden
puolesta jo poispyyhittyjen
syntien ajallisesta rangaistuksesta Jumalan edessä
saatu vapautus, jonka oikein
asennoitunut kristitty saa
määrätyillä ehdoilla kirkon
avulla, joka lunastuksen palvelijattarena on valtuutettu
hoitamaan ja jakamaan Kristuksen ja pyhien hyvitystöiden aarretta.” (KKK 1471)
Ane siis poistaa osittain tai
kokonaan (sakramentaalisessa ripissä) jo sovitettujen
syntien ajalliset rangaistukset, jotka muuten jäisivät
kiirastulessa suoritettaviksi.
Täydellinen ane voidaan
saada vain kerran päivässä.
Sen saamiseksi uskovan täytyy olla armon tilassa, minkä
lisäksi edellytetään, että hän
on sisäisesti täydellisesti irrottautunut synnistä, jopa
lievästä synnistä, että hän
on sakramentaalisesti tunnustanut syntinsä, että hän

on ottanut vastaan pyhän
eukaristian (mieluiten osallistumalla messuun, mutta
pelkkä pyhän kommuunion
saaminen riittää aneeseen),
ja että hän on rukoillut paavin tarkoitusten puolesta.
(Aneen lahja, 4)
On sopivaa, muttei välttämätöntä, että sakramentaalinen rippi ja erityisesti pyhä
kommuunio sekä rukous
paavin tarkoitusten puolesta
tapahtuvat samana päivänä
aneeseen liittyvän teon suorittamisen kanssa. Riittää
kuitenkin, että nämä pyhät
toimitukset ja rukoukset
tapahtuvat useampien päivien aikana (noin 20) ennen
tai jälkeen aneeseen liittyvää
tekoa. Rukouksen paavin
rukousaiheiden puolesta
uskova voi valita vapaasti,
mutta ”Isä meidän” ja ”Terve Maria” -rukouksien lausumista suositellaan. Yksi
sakramentaalinen rippi riittää useisiin täydellisiin aneisiin, mutta jokaista täydellistä anetta varten tarvitaan
erillinen pyhä kommuunio
ja rukous paavin rukousaiheiden puolesta. (Aneen
lahja, 5)
Aneita voi aina käyttää itsensä hyväksi tai kuolleiden
ihmisten sielujen hyväksi. Niitä ei kuitenkaan voi
käyttää toisten maan päällä
elävien ihmisten hyväksi.
(Aneen lahja, 7)

Cisterciensorden på väg
tillbaka till Sverige
500 år efter den lutherska
reformationen är cisterciensorden på väg tillbaka
till Sverige och Nydala utanför Värnamo i Småland.
I november besökte bröder
från cistercienserkloster, St:
a Croce in Gerusalemme,
för att träffa biskop Anders
Arborelius OCD och representanter för Värnamo kommun.
Don Simone, abboten,
kommer snart att återkomma till Nydala tillsammans
med sin arkitekt och trädgårdsarkitekt för att planera
den inre ombyggnaden och
trädgårdsanläggningen i
Nydala herrgård som kommunen ställt till ordens förfogande. De ska göra en bedömning om vilka ombyggnader och reparationer som
kan behövas för att herrgården ska kunna fungera som
kloster.
”Värnamo kommun är
oerhört intresserad och
kommer att stötta klosterstarten på alla möjliga sätt”,
berättar Folke Brandt, som
är fungerar som brödernas kontaktperson. Kommunstyrelsens ordförande
Christer Fjordevik och även
den tekniske chefen Eskil
Svensson är starkt engagerade i projektet. Dessutom
finns ett byalag med flera
aktiva stödpersoner.

KATT/VIS/Zenit

Uusi arkkipiispa vihdoin Müncheniin
Paavi Benedictus XVI on
perjantaina 30.11. nimittänyt
Münchenin ja Freisingin uudeksi arkkipiispaksi Trierin
piispan Reinhard Marxin.
Münchenin ja Freisingin
arkkihiippakunnan edellinen arkkipiispa, kardinaali
Friedrich Wetter siirtyi eläkkeelle jo helmikuun alussa
vuonna 2007. Hän on siitä
asti kuitenkin hoitanut paikalliskirkkoa apostolisen
administraattorin ominaisuudessa. Kardinaali Wetter
seurasi tehtävässään kardi – Fides 14/2007

naali Joseph Ratzingeria,
nykyistä paavi Benedictusta, vuodesta 1982 alkaen.
Münchenin ja Freisingin
arkkihiippakuntaan kuuluu
noin 1,8 miljoonaa katolilaista, hiippakunnassa toimii noin 900 hiippakunta- ja
lähes 450 sääntökuntapappia sekä yli 2600 sääntökuntasisarta. Siihen kuuluu 755
seurakuntaa ja 31 muuta sielunhoitoyksikköä, lähes 600
koulutuslaitosta sekä noin
740 hyväntekeväisyyslaitosta. Kasteita hiippakunnassa

on noin 15.000 vuodessa.
Arkkipiispan apuna on tällä
hetkellä kolme apulaispiispaa: Franz Dietl, Bernhard
Haßlberger ja Engelbert
Siebler.
Piispa Reinhard Marx on
syntynyt vuonna 1953. Hänet vihittiin papiksi 1979
ja nimitettiin Paderbornin
apulaispiispaksi vuonna 1996. Hän on johtanut
Trierin hiippakuntaa vuodesta 2001.
KATT/VIS/Kath.net

Joululauluja
seimen äärellä
Pyhän Henrikin
katedraalissa
tapaninpäivänä
26.12. klo 18.00

Tervetuloa!

Målet är att ombyggnaderna ska komma igång
snarast möjligt så att bröderna kan flytta in någon
gång under senvåren eller
på försommaren nästa år.
Varifrån bröderna som ska
bo i klostret ska komma är
inte klart, men det är troligt
att det kan bli Mexiko eller
Vietnam.
Värnamo kommun ställer Nydala herrgård till
cisterciensernas förfogande
i utbyte mot att de övertar
driftskostnaderna. Däremot
betalar de inget arrende.
Avtalet med kommunen
skrevs under i maj och gäller i tio år. Om de så vill har
bröderna möjlighet att köpa
herrgården under avtalstidens gång.
Under besöket i Nydala
firade bröderna en enkel och
vacker Mässa i det s k Portkapellet - en liten medeltidskyrka, bland annat sjöng de
en medeltida Salve Regina.
Det medeltida klostret i
Nydala grundades år 1143
och drogs in av Gustav Vasa
drygt 400 år senare, år 1529.
1568 brände danska trupper
ner klosterbyggnaderna och
av det ursprungliga klostret
återstår endast ruiner.
KATT/katolskakyrkan.se

Oremus

J

umala, joka Poikansa kunniakkaalla syntymällä kirkasti tämän pyhän yön (tämän
pyhän päivän), karkottakoon teistä kaiken
synnin pimeyden. V. Aamen.

Rukouksen
apostolaatti

H

än, joka antoi paimenille iloisen tiedon
Poikansa pelastavasta syntymästä, täyttäköön teidänkin sielunne ilollaan ja tehköön
teistä ilosanoman viestinviejiä. V. Aamen.

J

a hän, joka tämän syntymäjuhlan kautta
yhdisti toisiinsa taivaan ja maan, täyttäköön teidät rauhansa lahjalla ja liittäköön
teidät taivaallisen kirkon juhlariemuun. V.
Aamen.

S

iunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, Isä
ja Poika + ja Pyhä Henki. V. Aamen.
Jouluajan messun juhlallinen loppusiunaus

O

i Maria, jumalallisen rakkauden
Äiti, anna minun kuolla maailmalle ja elää vain sinulle. E14

Sunnuntait ja juhlapyhät
16.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI (Gaudete) (III)
1L Jes. 35:1-6a, 10
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - Jes. 35:4
2L Jaak. 5:7-10
Ev. Matt. 11:2-11
23.12. ADVENTIN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 7:10-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. - 7c, 10c
2L Room. 1:1-7
Ev. Matt. 1:18-24
Herran syntymä - joulu, juhlapyhä, velvoittava
24.12. ma jouluaaton iltamessu
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89:4-5, 16-17, 27+29. - 2a
2L Ap.t. 13:16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Ev. Matt. 1:18-25
25.12. ti jouluyön messu
1L Jes. 9:1-3, 5-6
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 11-12, 13. - Luuk. 2:11
2L Tit. 2:11-14
Ev. Luuk. 2:1-14
jouluaamun messu
1L Jes. 62:11-12
Ps. 97:1+6, 11-12
2L Tit. 3:4-7
Ev. Luuk. 2:15-20

Julen
O Gud, du som är före all tid,
du som i begynnelsen skapat himmel och jord,
vi faller ned och tillber dig,
du som utblottade dig själv

joulupäivän messu
1L Jes. 52:7-10
Ps. 98:1, 2-3b, 3cd-4, 5-6. - 3cd
2L Hepr. 1:1-6
Ev. Joh. 1:1-18 tai Ev. Joh. 1:1-5, 9-14
30.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, PYHÄ PERHE: JEESUS,
MARIA JA JOOSEF, juhla (I)
1L Sir. 3:2-6, 12-14
Ps. 128:1-2, 3, 4-5. - 1
2L Kol. 3:12-21
Ev. Matt. 2:13-15, 19-23

och antog en tjänares gestalt
då du i midnattens mörka timme
föddes till världen av Jungfru Maria
och lades i en krubba.

1.1. ti PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ, juhlapyhä, velvoittava
1L 4. Moos. 6:22-27
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 2a
2L Gal. 4:4-7
Ev. Luuk. 2:16-21

Du som för vår skull
tog på dig den mänskliga svagheten
för att upphöja människan
och göra henne delaktig i ditt eget gudomliga liv,
hjälp oss genom detta mysterium
att inse människans ofattbara värdighet
så att vi tillsammans med våra broder och systrar
också i evighet kan falla ner och tillbe dig.
Ur Oremus

6.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai, HERRAN ILMESTYMINEN
- LOPPIAINEN, juhlapyhä, velvoittava (II)
1L Jes. 60:1-6
Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. - 11a
2L Ef. 3:2-3a, 5-6
Ev. Matt. 2:1-12
13.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai, HERRAN KASTE, juhla
(III)
1L Jes. 42:1-4, 6-7
Ps. 29:1-2, 3ac-4, 3b+10. - 11b
2L Ap.t. 10:34-38
Ev. Luuk. 3:15-16, 21-22

Joulukuu
Rukoilemme, että yhteiskunta viipymättä pitäisi huolta aidsiin sairastuneista, erityisesti naisista ja
lapsista ja että kirkko auttaisi heitä tuntemaan, että
Herra rakastaa heitä.
Rukoilemme, että Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen, jota kirkko viettää
juhlallisesti jouluna, auttaisi Aasian kansoja tunnistamaan Jeesuksessa Jumalan
lähettilään, maailman ainoan Pelastajan.
Tammikuu
Rukoilemme, että kirkko lujittaisi sitoutumistaan
kristittyjen täyteen näkyvään ykseyteen, jotta se
yhä selvemmin osoittaisi
luonteensa rakkauden yhteisönä, joka heijastaa Isän,
Pojan ja Pyhän Hengen yhteyttä.
Rukoilemme, että kirkko Afrikassa valmistautuessaan viettämään Afrikan
piispojensynodin erityiskokousta jatkuvasti olisi
sovituksen ja oikeudenmukaisuuden merkki ja
kanava maanosassa, joka
yhä kärsii sodasta, riistosta
ja köyhyydestä.

Böneapostolatet
December
Vi ber att samhället och
enskilda blir angelägna om
att hjälpa alla som drabbats
av AIDS, särskilt barn och
kvinnor, och att Kyrkan
låter dem förstå, att de är
älskade av Gud.
Vi ber att Guds sons
födelse, som Kyrkan firar
under julen, hjälper människorna i Asien att känna
igen Jesus, Guds sändebud,
som världens ende Frälsare.
Januari
Vi ber, att Kyrkan ständigt försöker nå fram till
den fulla, synliga enheten,
så att den allt tydligare
visar kärlek och återspeglar gemenskapen med Fadern, Sonen och Den helige
ande.
Vi ber, att Kyrkan i Afrika, som förbereder sig
att fira biskopssynodens
andra speciella sammankomst, fortsätter att vara
tecken på försoning och
rättvisa på en kontinent,
som fortfarande lider av
krig och fattigdom.
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Dokumentteja

Seurakuntaneuvostojen säännöt
Helsingin hiippakunnassa
Luonne ja tehtävä
1. Jokaisessa seurakunnassa
toimii kirkon kanonisen oikeuden mukaan seurakuntaneuvosto (CIC 536:1,2). Se
on neuvoa-antava elin.
2. Seurakuntaneuvoston
tehtävä on:
1. kirkkoherran johtamana huolehtia seurakuntaelämästä,
tukea ja edistää sitä;
2. omien seurakuntalaisten mielipiteiden esille tuominen
oman seurakunnan
piirissä ja niiden välittäminen edelleen
- esim. kokousten
pöytäkirjoja julkaisemalla;
3. tarpeen vaatiessa
suositusten ja mielipiteiden esittäminen
tärkeissä kysymyksissä muille hiippakunnan elimille ja
neuvostoille.

Jäsenet
3. Neuvostoon kuuluvat
seurakunnan kirkkoherra,
joka toimii puheenjohtajana,
ja papisto virkansa puolesta,
valittuja seurakunnan jäseniä sekä mahdollisesti muutamia kohta 15:n mukaisesti
nimitettyjä jäseniä.

Jäsenten vaalit
4. Kirkkoherra päättää tulevan seurakuntaneuvoston
jäsenmäärästä voimassa olevan seurakuntaneuvoston
kanssa neuvoteltuaan.
5. Vaalit tulee järjestää niin,
että ensimmäinen uuden
neuvoston kokous pidetään
seuraavan tammi-helmikuun aikana.
6. Jäsenten vaalit hoitaa vaalitoimikunta, jonka jäsenet
ovat kirkkoherra puheenjohtajana ja kaksi voimassa
olevan seurakuntaneuvoston nimeämää jäsentä.
7. Vaalitoimikunta kuuluttaa hiippakunnan tai seurakunnan lehdessä, että
seurakunnan jäsenet voivat
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ilmoittaa ehdokkaita neuvoston jäseniksi.
8. Seurakunnan jäsen voi
ilmoittautua ehdokkaaksi
tai ilmoittaa toisen ehdokkaaksi, jos tämä kirjallisesti
vahvistaa suostuvansa ehdokkuuteen.
Ilmoitus ehdokkuudesta
ja suostumus ehdokkaaksi
lähetetään vaalitoimikunnan puheenjohtajalle vaalitoimikunnan määräämään
päivään mennessä.
9. Ehdokkaan tulee olla 18
vuotta täyttänyt, kirkon
täydessä yhteydessä elävä
henkilö, joka tunnetaan varmasta uskostaan, korkeasta
moraalistaan ja harkitsevaisuudestaan.
10. Määräpäivään mennessä saapuneiden ilmoitusten
perusteella vaalitoimikunta
laatii virallisen ehdokasluettelon ja esittelee ehdokkaat
seurakunnalle lähettämällä
vaalilipun jokaiselle seurakunnan jäsenelle, joka
mainittuun määräpäivään
mennessä on täyttänyt 18
vuotta.
11. Vaali tapahtuu siten,
että jokaiseen vaalilippuun
merkitään rasti niiden ehdokkaiden kohdalle, joille
äänestäjä haluaa antaa äänensä. Rastilla merkittyjen
määrä ei saa olla suurempi
kuin valittavien määrä, jonka kirkkoherra on voimassa
olevan seurakuntaneuvoston kanssa neuvoteltuaan
päättänyt.
12. Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalilipussa, milloin äänestysaika päättyy.
13. Äänestäjä lähettää vaalilippunsa vaalitoimikunnan
puheenjohtajana toimivalle
kirkkoherralle tai jättää sen
vaalitoimikunnan määrättyyn paikkaan asettamaan
äänestyslippaaseen.
14. Äänestysajan päätyttyä
vaalitoimikunta laatii luettelon kaikista ehdokkaista
heidän saamiensa äänten
lukumäärän mukaisessa
järjestyksessä. Eniten ääniä
saaneet tulevat valituiksi
uuden seurakuntaneuvoston jäseniksi. Jos kahdella

tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä, arpa
ratkaisee valituksi tulemisen
järjestyksen.
Vaalitoimikunta ilmoittaa
valituille vaalituloksen.

18. Kun neuvoston jäsen toimikauden aikana muuttaa
toisen seurakunnan alueelle tai muusta syystä lakkaa
olemasta neuvoston jäsen,
tulee eronneen valitun jäsenen tilalle seuraava vaaleissa eniten ääniä saanut
ehdokas kohdan 14 mukaisesti. Mikäli ehdokaslistalla
ei ole riittävästi ehdokkaita,
kirkkoherra nimittää uuden
jäsenen neuvoston kanssa
neuvoteltuaan.

15. Jos ilmenee, että neuvoston koostumus ei edusta
koko seurakuntayhteisöä,
varsinkaan kirkosta kaukana asuvia, kirkkoherra voi
nimittää muutamia jäseniä
neuvoteltuaan uuden neuvoston kanssa. Nimitettävien jäsenten määrä ei saa
ylittää puolta valituista jäsenistä.

21. Neuvosto voi kutsua
avukseen asiantuntijoita.
22. Neuvostolla on arkisto,
jota säilytetään seurakunnan pappilassa. Puheenjohtaja huolehtii siitä, että halukas neuvoston jäsen saa
tilaisuuden tutkia arkistoa.
23. Neuvosto valitaan ja nimitetään viideksi vuodeksi
ja toimikausi ajoittuu yhteen pastoraalineuvoston
toimikauden kanssa. Jäsentä
ei voida nimittää tai valita
useammaksi kuin kahdeksi
peräkkäiseksi toimikaudeksi muutoin kuin piispan luvalla.

19. Neuvosto kokoontuu
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kirkkoherra yhdessä
sihteerin kanssa laatii kokouksen työjärjestyksen.
Jokainen jäsen voi tehdä ehdotuksia neuvoston käsiteltäviksi asioiksi. Esityslista
lähetetään kaikille neuvoston jäsenille kaksi viikkoa
ennen kokousta.
Jos seurakuntaneuvoston
jäsenen ehdotusta ei oteta
esityslistalle, hän voi valittaa piispalle tai tämän asettamalle yhdyshenkilölle.

16. Mikäli vaaliin ei ole saatu riittävää määrää ehdokkaita, toimitaan kohdan
4 mukaan tai kirkkoherra
nimittää vaalien jälkeen
puuttuvan määrän jäseniä
neuvoteltuaan uuden neuvoston kanssa. Ainoastaan
tässä tapauksessa nimitettävien jäsenten määrä voi olla
suurempi kuin vaalissa valittujen jäsenten määrä.

24. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään piispalle, pappienneuvoston ja hiippakunnan
pastoraalineuvoston sihteerille sekä muiden seurakuntaneuvostojen sihteereille.
Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 2007
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

20. Seurakuntaneuvosto ehdottaa piispalle keskuudestaan yhden edustajaehdokkaan pastoraalineuvostoa
varten ja tälle varaedustajan.
Piispa nimittää ehdokkaan
(vrt. hiippakunnan pastoraalineuvoston säännöt).
Edustaja edustaa hänet valinnutta seurakuntaa.

Neuvoston toiminta
17. Seurakuntaneuvoston jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
sihteerin. Sihteeri voi olla
myös ulkopuolinen.

Seurakuntaneuvostovaalien päivämääriä
seurakunta

ehdokasasettelu päättyy

vaalit päättyvät

31.1.2008

30.3.2008

evp

evp

pj

6.1.2008

Pyhän Olavin seurakunta

26.1.2008

23.2.2008

Pyhän ristin seurakunta

31.1.2008

25.2.2008

Pyhän Ursulan seurakunta

31.1.2008

evp

3.1.2008

evp

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
Pyhän Marian seurakunta
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

evp = ei vielä päätetty; pj = päättynyt jo

Böneapostolatet 2008
JUNE
That Christians may cultivate a deep
and personal friendship with Christ
so they are able to communicate the
strength of His love to those they encounter
That the International Eucharistic
Congress in Quebec, Canada, may lead
to ever deeper understanding of the
Eucharist, the heart of the Church and
source of evangelization.
JULY
That there may be an increase in the
number of those who volunteer to
serve the Christian community with
generous and prompt availability

B

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

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

That World Youth Day in Sydney,Australia, may kindle the fire of divine love
in numerous young people and render them sowers of hope for a new
humanity
AUGUST
That the human family may learn to
respect God’s plan for the world and
become ever more aware that Creation is God’s great gift.
That the answer of the entire people of God to the common calling to
holiness and mission may be promoted and fostered by means of careful
discernment of charisms and constant
commitment to spiritual and cultural
formation
SEPTEMBER
That those who are forced to leave
home and country because of war or
oppressive regimes may be supported
by Christians in the defense and protection of their rights.
That faithful to the sacrament of matrimony every Christian family may cultivate the values of love and communion in order to be a small evangelizing
community, sensitive and open to the
material and spiritual needs of others
OCTOBER
That the Synod of Bishops may help
bishops and theologians as well as
catechists and pastoral workers engaged in the service of the Word of
God transmit with courage the truth
of the faith in communion with the
entire Church.
That in this month dedicated to the
missions, through the promotional
activities of the Pontifical Missionary
Works and other organisms, the Christian may feel the need to participate in
the Church’s universal mission with
prayer, sacrifice and concrete help.
NOVEMBER
That the testimony of love offered by
the Saints, may fortify Christians in
their service to God and neighbour,
imitating Christ who came not to be
served but to serve.
That Christian communities in Asia,
contemplating the face of Christ, may
find the most suitable way to announce Him in full fidelity to the Gospel to
the peoples of that vast continent so
rich in culture and ancient forms of
spirituality.
DECEMBER
That in the face of a spreading of a culture of violence and death the Church
through her apostolic and missionary
activity may promote with courage the
culture of life.
That especially in mission countries
Christians may show with acts of fraternal love that the Child born in the
stable at Bethlehem is the luminous
Hope of the world..

Januari

April

Juli

Oktober

Vi ber, att Kyrkan ständigt
försöker nå fram till den fulla, synliga enheten, så att den
allt tydligare visar kärlek och
återspeglar gemenskapen med
Fadern, Sonen och Den helige
ande.

Vi ber, att de kristna, trots att
de ofta lever i svåra situationer
i dagens samhälle, inte tröttnar
att med sina liv vittna om att
Kristi uppståndelse är källan
till hopp och frid.

Vi ber, att antalet frivilliga, som
är beredda att troget tjäna den
kristna församlingen, ökar.

Vi ber, att biskopssynoden ger
stöd och hjälp till präster, teologer, kateketer och alla andra
medhjälpare att sprida Guds
ord och med hängivenhet förmedla trons sanning i gemenskap med hela Kyrkan.

Vi ber, att Kyrkan i Afrika,
som förbereder sig att fira biskopssynodens andra speciella
sammankomst, fortsätter att
vara tecken på försoning och
rättvisa på en kontinent, som
fortfarande lider av krig och
fattigdom.

Februari
Vi ber, att de mentalt handikappade inte blir marginaliserade utan möter respekt och får
hjälp att leva värdiga liv.
Vi ber, att institutionerna för
dem, som vigt sitt liv åt Kristus på nytt upptäcker värdet
av missionen och att de, trogna
evangeliet och sin kallelse, hängivet vittnar om Kristus ända
till världens yttersta gränser.

Mars
Vi ber, att man förstår betydelsen av förlåtelse och försoning
mellan individer och folk och
att Kyrkan genom sitt vittnesbörd förmedlar Kristi kärlek,
som är källan till en ny mänsklighet.
Vi ber, att de kristna, som på
många håll i världen och på
olika sätt förföljs på grund av
evangeliet, med den Helige Andes kraft fortsätter att helhjärtat
vittna om Guds ord.

Vi ber, att de blivande prästerna i de unga kyrkorna får
en gedigen utbildning, både
kulturellt och andligt, så att de
kan evangelisera sina länder
och hela världen.

Maj
Vi ber, att de kristna sätter
större värde på litteratur, konst
och social kommunikation för
att utveckla en kultur, som försvarar och främjar människans
värde.
Vi ber, att jungfru Maria,
evangeliseringens stjärna och
apostlarnas drottning, med
moderlig kärlek leder världens
missionärer, liksom hon ledde
apostlarna när Kyrkan växte
fram.

Juni
Vi ber, att de kristna utvecklar
en djup och personlig vänskap
med Kristus, så att de kan förmedla styrkan i hans kärlek
till de människor de kommer i
kontakt med.
Vi ber, att den internationella
eukaristiska kongressen, samlad i Quebec, Kanada, hjälper
oss att få en djupare förståelse
för att nattvarden är det centrala i Kyrkan och källan till all
evangelisation.

Vi ber, att ungdomens världsdag, som hålls i Sydney, Australien, tänder den gudomliga
kärlekens eld hos de unga och
förvandlar dem, så att de kan
sprida hopp om en ny mänsklighet.

Augusti
Vi ber, att den mänskliga familjen respekterar Guds plan för
världen och blir allt mer medveten om den stora gåva Gud
givit oss i och med skapelsen.
Vi ber, att var och en tar vara
på och utvecklar sina speciella
gåvor och därigenom svarar på
Guds kallelse till helighet och
mission.

September
Vi ber, att de, som på grund av
krig eller totalitära regimer, blir
tvungna att lämna hem och fosterland, får hjälp av de kristna
att försvara och skydda sina
rättigheter.
Vi ber, att alla kristna familjer,
trogna äktenskapets sakrament, lever i kärlek och trohet,
så att de utgör en evangeliserande gemenskap som är öppen för människors materiella
och andliga behov.

•

Vi ber, att alla kristna samfund under denna månad, som
är vigd åt missionen, förstår
vikten av att delta i Kyrkans
universella mission genom
bön, uppoffringar och konkret
hjälp.

November
Vi ber, att helgonens exempel
på liv i kärlek inspirerar de
kristna att överlämna sig åt
Gud och sin nästa genom att
leva som Kristus, som kom för
att tjäna och inte för att tjänas.
Vi ber, att de kristna församlingarna i Asien finner vägar att,
trogna evangeliet, göra Kristus
känd för folken på denna vidsträckta kontinent, som är så
rik på kultur och andlighet.

December
Vi ber, att Kyrkan med mod och
kraft främjar livet som motvikt
till den ökande kultur av våld
och död, som sprider sig.
Vi ber, att de kristna, speciellt
i missionsländerna, genom
konkreta gester av solidaritet,
visar att barnet som föddes i en
grotta i Betlehem är världens
enda hopp.
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 5. su
engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu
18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Kotisivu
maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su
englanti, 3. su vietnami, 4. su englanti, 5. su saksa), kirkkokahvit, su 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu,
ti, to, pe 18.00 iltamessu, ke, pe 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkoruokus, to ja kuukauden 1. pe
adoraatio. Rippitilaisuus ti ja la 17.30-18.00 ja sopimuksen mukaan. Confession Tues. and Sat. 17.3018.00 and by appointment.

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. 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 englanniksi/in English. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please
check the schedule on the information board in the church or at: olavi.catholic.fi). Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.

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.

15.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa,
9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
24.12. ma jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 12.00 joulupäivän
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. ke pyhän Stefanoksen juhla: 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi, 18.00 joululauluja seimen ääressä
29.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.12. su pyhän perheen juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 11.00 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.1. su Herran ilmestyminen: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu
puolaksi, 18.00 iltamessu
7.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
12.1. la 9.00-15.30 katekeettinen koulutuspäivä
seurakuntasalissa, 15.30–18.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
13.1. su Herran kaste: 9.45 lat/ranska, 10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
diaspora
Porvoo: 16.12. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 23.12. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
15.12. la 10.00–14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, Cafe Maria seurakuntasalissa, 11.30
messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
22.12. la 18.00 iltamessu
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
24.12. ma jouluaatto: 14.00 perhemessu, 24.00
jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 12.00 messu suomeksi (piispanmessu), 18.00 iltamessu
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi,
14.00 messu vietnamiksi, Huom. ei iltamessua!
27.12. to pyhä apostoli ja evankelista Johannes:
18.00 iltamessu
28.12. pe Betlehemin viattomat lapset: 18.00
iltamessu
29.12. la 18.00 iltamessu
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla:
12.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
5.1. la 18.00 iltamessu
6.1. su loppiainen: 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
12.1. la 18.00 iltamessu
13.1. su Herran kasteen juhla: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
14.12. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
18.12. ti 19.00 informaatiokurssi
22.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 ruusuk
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korukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
24.12. ma jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. ti Herran syntymä: 10.30 joulujuhlamessu, 12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa, 18.30 Mass in English
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 päämessu, Huom.
ei iltamessua!
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
31.12. ma 18.00 kiitosmessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in English
6.1. su loppiainen: 10.00 ruusukkorukous, 10.30
juhlamessu, messun jälkeen perhejuhla, 18.30
messu latinaksi
8.1. ti 19.00 miestenpiiri
11.1. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
12.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.1. su Herran kasteen juhla: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
diaspora
Ahvenanmaa:22.12. la 10.00
Eurajoki: 13.1. su 14.00
Pori: 14.12. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu,
25.12. ti 16.00 messu, 11.1. pe 17.00 katekeesi,
18.00 messu
katekeesi
12.1. la 9.30

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
15.12. la 11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass
in English
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa
22.12. la 18.00 Mass in English
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyönmessu
25.12. ti Herran syntymä: 12.00 messu Jyväskylässä, 11.00 messu Kuopiossa, 16.00 messu
Joensuussa
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 messu Jyväskylässä, 11.00 messu Savonlinnassa, 16.00 messu
Mikkelissä
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 päämessu
31.12. ma 18.00 messu ja adoraatio
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla
(velvoittava): 10.30 päämessu
6.1. su loppiainen: 9.45 ruusukkorukous, 10.30
perhemessu, messun jälkeen ohjelmaa seurakuntasalissa
7.1. ma SCJ:n kokous, ei messua
11.1. pe 18.00 messu Kiteellä
12.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 mass in English (Jyväskylä)
13.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä
diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
11.1., 1.2., 7.3., 11.4., 9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu
32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 12.1.,
2.2., 8.3., 12.4., 10.5.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
12.1., 2.2., 8.3., 12.4., 10.5.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 13.1., 3.2., 9.3., 13.4.,
11.5.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 15.12., 26.1.,
23.2., 29.3., 26.4., 24.5.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 16.12., 27.1., 24.2.,
30.3., 27.4., 25.5.
Iisalmi (ort. kirkko): pääsiäismaanantai/Easter
Monday klo 12.00
lasten uskonnonopetus:
19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5.
seniorit:
17.1., 14.2., 13.3., 17.4., 15.5.
Perhemessu: 6.1. vietämme perhemessua klo
10.30. Messun jälkeen ohjelmaa seurakuntasalissa. Ruokaa, leivonnaisia ja kakkuja otetaan vastaan juhlaa varten. Toivomme myös
lahjoituksia arpajaisvoitoiksi. Tervetuloa!

Kalenteri
Joulunajan messut diasporassa/Masses in
diaspora at Christmas time
Kuopio 25.12. ti klo 11.00
Joensuu 25.12. ti klo 16.00
Savonlinna 26.12. ke klo 11.00
Mikkeli 26.12. ke klo 16.00

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
15.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho,
14.00 perhemessu, 14.30 perhejuhla ja myyjäiset
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
24.12. ma jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. ti Herran syntymä: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi, 18.00 Mass in English
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 messu
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla:
10.30 päämessu, 18.00 Mass in English
6.1. su loppiainen: 10.30 juhlamessu, 18.00 Mass
in English
13.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 18.00
Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su klo
15.00: 6.1., 3.2., 2.3.
Kokkola (Katariinankatu 3) su 16.00: 13.1., 9.3.
Kurikka: 25.12. ti 17.00, 12.1. la 18.30, 16.2. la
18.30, 1.3. la 18.30, 23.3. su 17.00
Lapua: 26.12. ke 12.00, 12.1. la 12.00, 2.2. la 9.00,
16.2. la 12.00, 24.3. ma 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: ke 26.12.,
su 13.1., su 2.2., la 1.3., ma 24.3.
Vaasa (Koulukatu 45) klo 16.00: ke 26.12., la
12.1., la 2.2., la 16.2., la 1.3., ma 24.3.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Körstnesissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

Oulu

Tapahtumia

5.5. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tiikerikissa

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Academicum Catholicum

Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät - tervetuloa!

15.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 16.00 scrutatio (Raamatun tutkiminen)
19.12. ke 12.00 messu Ylivieskassa
21.12. pe adoraatio messun jälkeen n. klo
17.30
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
26.12. ke pyhä Stefanos: 17.00 messu
27.12. to pyhä evankelista Johannes: 17.00 messu, 17.30 adoraatio
28.12. pe Betlehemin viattomat lapset: 17.00
messu
30.12. su Nasaretin pyhän Perheen juhla, seurakunnan juhlapyhä: 11.15 päämessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä (velvoittava): 11.15 messu
3.1. to adoraatio messun jälkeen n. klo 17.30
6.1. su Herran ilmestyminen: 10.00 messu vietnamiksi, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.1. to adoraatio messun jälkeen n. klo 17.30
13.1. su Herran kaste: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Rovaniemellä
diaspora
Tornio: 25.12., 6.1. klo 17.00
Raahe: 23.12. klo 17.00
Rovaniemi: 13.1. klo 17.30
Ylivieska (Toivolantie 5 A 8): 19.12. klo 12.00
Scrutatio (Raamatun tutkiminen) sunnuntaina
16.12. klo 16.00. Aiheena ”Mitä Jumalan sana
tarkoittaa minulle tänään?” Lectio Divinan moderni versio.Tarkoitettu aikuisille, nuorille, sekä
katolilaisille että ei-katolilaisille. Oma Raamattu
kannattaa ottaa mukaan. Tervetuloa!

Toimistot

Kouvola

Katekeettinen keskus

Pyhän Ursulan seurakunta

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

16.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00 messu
20.12. to 18.00 iltamessu
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 18.00 messu
24.12. ma jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. ti Herran syntymä: 11.00 juhlamessu
26.12. ke pyhä Stefanos: 11.00 juhlamessu
27.12. to pyhä evankelista Johannes: 18.00 iltamessu
30.12. su pyhä perhe: 11.00 messu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla:
11.00 messu
3.1. to 18.00 iltamessu
4.1. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
6.1. su loppiainen: 11.00 messu, perhejuhla
10.1. to 18.00 iltamessu
12.1. la 13.00 perhemessu
13.1. su Herran kaste: 11.00 juhlamessu
diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 23.12. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 5.1. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 16.12. klo 12.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 5.1. klo 14-16
Kouvola: 12.1. klo 11-13, messu klo 13.00
PERHEJUHLA Pyhän Ursulan kirkossa
Kouvolassa loppiaisena 6.1.2008. Juhlallinen
messu klo 11 ja sen jälkeen seurakuntasalissa tarjoilu, joulumusiikkia ja kesätapahtuman
diplomien jako.Annetaan P. Nikolauksen lahjat. Huom! Jokainen tuokoon pienen paketin yhteiseen jakeluun. Kiittäen kuluneesta
vuodesta seurakuntamme toivottaa kaikille
joulurauhaa ja siunattua uutta vuotta.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi.
Avoinna arkisin 10-16. Toimisto on suljettuna
26.12.-1.1. välisen ajan.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00
ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu on klo 7.30.
Ursuliinien retretti isä Adrian Borstin SCJ
johdolla 27. - 31.12. 2007. Ryhmien lisäksi myös
yksityiset ihmiset, jotka haluavat hiljentyä tai
virkistyä Stella Mariksessa, ovat tervetulleita!

Studium Catholicum
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

Torstain kokoukset pidetään syyskaudella P.
Henrikin seurakuntasalissa. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille. / På torsdagarna samlas vi i
St. Henriks församlingssal. Mötena är öppna
för alla.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English in
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
December 18.
All students and young adults and others
interested in the Catholic Faith, welcome!
Afterwards, a nice get-together.
www.catholic.fi/soc/csc/.

Fransiskaanimaallikot OFS
59. toimintavuosi. 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. Joka
kokouksen yhteyteen on varattu aikaa postulanttiamme varten.
Vuosi 2008
60. toimintavuosi Suomessa. Unkarin pyhän Elisabethin juhlavuosi jatkuu vielä.
Keskiviikko 16.1. Heikki Pusa: Fransiskaaniluostarit Suomessa
Keskiviikko 13.2. Tuulikki Tuuri OFS: Mitä minä
teen? Fransiskaanisesta kutsumuksesta. Aihe
Henrik Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du,
Gud, och vem är jag?

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin katolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakramentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista
kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.net.
Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Maanantaiklubi
Tervetuloa maanantaiklubiin Pyhän Marian
kirkolle. Klubi on avoin kaikille, joilla on päivällä aikaa. Aloitamme messulla kello 13.30 ja
jatkamme yhdessäoloa seurakuntasalissa. Joka
toinen kerta tilaisuudella on aihe ja alustus.
Muulloin vain maanantaikahvila, jonne toki saa
tuoda toivomansa puheenaiheen – ja halutessaan kahvipullaa.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM,
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at
17:30

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien aiheista ja työilloista kiinnostuneet.Teresa
ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Katolisen identiteetin vahvistaminen ja karitatiivinen työ on toiminnassamme
tärkeää.
Kokoonnumme P. Marian seurakuntasalissa
kuukauden 3. tiistaina. Ruusukkorukous alkaa
klo 17.30. ja messu klo 18.00.

Hartausohjelmat
Morgonandakt 18.12. kl. 8.53 Caterina Stenius
Iltahartaus 8.1. klo 18.50 Pilvi Listo-Tervaportti
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

Sekalaista
Mother-Child Club Helsinki
We meet on the 1st and 3rd Friday of each
month at 11.00 inside Leikkipuisto Rantapuisto
in Pikku-Huopalahti.This is a city-owned playground open to anyone with children.Times and
location are subject to change, so please e-mail
for further information: info@catholic.fi. We
look forward to meeting new mothers with
babies or children!

Vanhan messun viikonloppu 22.-23.12. Lisätietoja kotisivulta sekä Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta tai Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Brasilialainen isä Almir de Andrade
FSSP Saksasta vierailee luonamme.

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

Kirjallisuuspiiri
jatkaa kokoontumisiaan kevätkaudella. Tammikuussa kokoonnumme Katolisessa tiedotuskeskuksessa, jatkopaikasta (mahd. Studium Catholicum remonttitilanteesta riippuen) ilmoitetaan
myöhemmin. Maanantaisin klo 18.30:
14.1. Doris Lessing, vuoden 2007 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja
11.2. Philippe Claudel: Harmaat sielut
10.3. Risto Isomäki: Sarasvatin hiekkaa
7.4. Mihail Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan

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

SENIORIT
Joulukuun messu on Pyhän Henrikin katedraalissa
18.12.2007 klo 14.00 ja sen jälkeen kokoonnutaan seurakuntasaliin. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
11.1.-1.2.2008 on toimitettava viimeistään 28.12.2007 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Rukouksen apostolaatti 2008

R

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

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

Tammikuu

Huhtikuu

Heinäkuu

Lokakuu

Rukoilemme, että kirkko lujittaisi sitoutumistaan kristittyjen
täyteen näkyvään ykseyteen,
jotta se yhä selvemmin osoittaisi luonteensa rakkauden yhteisönä, joka heijastaa Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen yhteyttä.

Rukoilemme, että kristityt eivät
koskaan lakkaisi julistamasta
elämällään Kristuksen ylösnousemusta, toivon ja rauhan
lähdettä, huolimatta nyky-yhteiskunnan vaikeuksista ja monimutkaisista tilanteista.

Rukoilemme, että niiden vapaaehtoisten määrä lisääntyisi, jotka auliisti ja uskollisesti
haluavat palvella kristillistä
yhteisöä.

Rukoilemme, että piispainsynodi auttaisi piispoja ja teologeja sekä katekeettoja ja pastoraalisen työn tekijöita rohkeasti
välittämään uskon totuutta yhteydessä koko kirkon kanssa.

Rukoilemme, että kirkko Afrikassa valmistautuessaan viettämään Afrikan piispojensynodin erityiskokousta jatkuvasti
olisi sovituksen ja oikeudenmukaisuuden merkki ja kanava
maanosassa, joka yhä kärsii sodasta, riistosta ja köyhyydestä.

Rukoilemme, että nuorten kirkkojen tulevat papit olisivat yhä
paremmin koulutettuja kulttuurisesti ja hengellisesti, jotta
he evankelioisivat omaa maataan ja koko maailmaa.

Helmikuu

Rukoilemme, että kristityt käyttäisivät enemmän hyödykseen
kirjallisuutta, taidetta ja mediaa
ja suosiakseen kulttuuria, joka
puolustaa ja edistää ihmispersoonan arvokkuutta.

Rukoilemme, että mielenterveyden ongelmista kärsivät
eivät syrjäytyisi vaan että heitä
kunnioitettaisiin ja rakastaen
autettaisiin elämään fyysisen
ja sosiaalisen tilanteensa mukaisesti.
Rukoilemme, että vihityn elämän instituutit, jotka kukoistavat lähetysmaissa, löytäisivät
uudestaan lähetysulottuvuuden ja uskollisina evankelisten
neuvojen radikaalille valinnalle
olisivat auliit todistamaan Kristuksesta ja julistamaan häntä
maan ääriin saakka.

Maaliskuu
Rukoilemme, että anteeksi antamisen ja sovinnon tärkeys
ihmisten ja kansojen kesken
ymmärrettäisiin ja että kirkko
todistuksensa kautta levittäisi
Kristuksen rakkautta, joka on
uuden ihmisyyden lähde.
Rukoilemme, että kristityt, joita
evankeliumin tähden vainotaan
eri puolilla maailmaa monin eri
tavoin kokisivat Pyhän Hengen
voimaa ja jatkuvasti todistaisivat rohkeasti ja avoimesti Jumalan sanasta.
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Toukokuu

Rukoilemme, että autuas Neitsyt Maria, evankelioimisen
tähti ja apostolien kuningatar,
jatkuvasti ohjaisi lähetystyöntekijöitä kaikkialla maailmassa
äidillisellä huolenpidollaan,
niin kuin hän auttoi apostoleita
kirkon alkuaikoina.

Kesäkuu
Rukoilemme, että kristityt kehittäisivät syvän ja henkilökohtaisen ystävyyden Kristuksen
kanssa, jotta he pystyisivät välittämään hänen rakkautensa
voimaa kohtaamilleen ihmisille.
Rukoilemme, että Kanadassa kooontuva Kansainvälinen
eukaristinen kongressi, ohjaisi yhä syvempään eukaristian
ymmärtämiseen, eukaristian,
joka on kirkon sydän ja evankelioimisen lähde.

Rukoilemme, että Maailman
nuorten päivä Australian Sydneyssä sytyttäisi Jumalan rakkauden tulen lukuisten nuorten
sydämiin ja tekisi heistä uuden
ihmisyyden toivon kylväjiä.

Elokuu
Rukoilemme, että ihmiskunnan
perhe oppisi kunnioittamaan
Jumalan suunnitelmaa maailmaa varten ja tulisi yhä tietoisemmaksi luomisesta Jumalan
suurena lahjana.
Rukoilemme, että koko Jumalan kansa tunnistaisi ja kehittäisi erityisiä armolahjojaan ja
siten vastaisi Jumalan kutsuun
pyhittyä ja julistaa evankeliumia.

Syyskuu
Rukoilemme, että ne, joiden on
pakko lähteä maastaan sodan
tai sortavan hallituksen tähden, saisivat kristityiltä tukea
oikeuksiensa puolustamiseen
ja suojelemiseen.
Rukoilemme, että jokainen
kristitty perhe uskollisena avioliiton sakramentille edistäisi
rakkauden ja yhteyden arvoja
ja olisi siten pieni evankelioiva
yhteisö, joka on avoin ja herkkä
huomaamaan toisten aineelliset ja hengelliset tarpeet.

•

Rukoilemme, että kaikki kristityt tässä kuussa, joka on
omistettu lähetystyölle, tuntisivat tarpeen osallistua kirkon
lähetystyöhön, jota paavilliset
lähetysseurat edistävät, rukoilemalla, uhrautumalla ja antamalla konkreettista apua.

Marraskuu
Rukoilemme, että pyhien antama todistus rakkaudesta
vahvistaisi kristittyjä, kun he
palvelevat Jumalaa ja lähimmäisiään seuraten Kristusta,
joka ei tullut palveltavaksi vaan
palvelemaan.
Rukoilemme, että kristilliset
yhteisöt Aasiassa, jossa on rikas
ja vanha uskonnollinen kulttuuri, löytäisivät sopivimman
tavan julistaa Kristusta täysin
uskollisina evankeliumille.

Joulukuu
Rukoilemme, että kirkko apostolisella ja missionaarisella työllään rohkeasti edistäisi elämän
kulttuuria väkivallan ja kuoleman kulttuurista huolimatta.
Rukoilemme, että erityisesti lähetysmaissa kristityt osoittaisivat rakkauden teoillaan, että
Betlehemin seimeen syntynyt
lapsi on maailmaa valaiseva
toivo.

Apostleship of Prayer
Daily Offering (example):
O Jesus, through the Immaculate
Heart of Mary, I offerYou my prayers,
works, joys and sufferings of this day
for all the intentions of Your Sacred Heart, in union with the Holy
Sacrifice of the Mass throughout
the world, in reparation for my sins,
for the intentions of all my relatives
and friends, and in particular for the
intentions of our Holy Father: (add
here the intentions). Amen.
JANUARY
That the Church may strengthen
her commitment to full visible unity in order to manifest ever more
clearly her nature as a community of love in which is reflected the
communion of the Father, the Son
and the Holy Spirit.
That the Church in Africa, preparing
to celebrate the second Special Assembly of the Synod of Bishops for
Africa, may continue to be a sign
and channel of reconciliation and
justice in a continent still suffering
from war, exploitation and poverty.
FEBRUARY
That the mentally handicapped may
not be marginalized but respected
and lovingly helped to live in a way
worthy of their physical and social
condition.
That Institutes of Consecrated Life,
so flourishing in mission countries,
may rediscover the missionary dimension and, faithful to the radical
choice of Gospel counsels, be generous in bearing witness to Christ
and proclaiming Him to the ends of
the earth.
MARCH
That the importance of forgiveness
and reconciliation between individuals and peoples may be understood
and that through her testimony the
Church may spread Christ’s love,
the source of new humanity.
That Christians persecuted because
of the Gospel in various parts of the
world and in various manners may
be sustained by the strength of the
Holy Spirit and continue to bear
witness courageously and openly to
the Word of God.
APRIL
That even in difficult and complex
situations of present-day society,
Christians may never tire of proclaiming with their lives Christ’s
resurrection, the source of hope
and peace.
That future priests in young Churches may be ever more seriously
formed culturally and spiritually in
order to evangelize their respective
countries and the whole world.
MAY
That Christians may use literature,
art and the media to greater advantage to favour a culture which
defends and promotes the values
of the human person
That just as she accompanied the
Apostles in the early stages of the
Church, may the Blessed Virgin
Mary, Star of Evangelization and
Queen of Apostles, continue to
guide missionaries throughout the
world with maternal affection.

Artikkeleita
Charles de Foucauld Jumalaa etsimässä

— Jeesuksen pikkusisarten marionettiteatteri Suomessa

L

okakuussa Jeesuksen
pikkusisaret Maria Susanna ja Veronika Myriam
vierailivat maassamme marionettiteatterinsa kanssa.
Joka vuosi sisarten teatteri
esiintyy joissakin Euroopan maissa. Tänä vuonna se
tuli Suomeen. Esitys kertoo
sääntökunnan perustajan
Charles De Foucauldin elämästä ja etsinnästä, ja päähenkilön roolissa on marionettinukke.
Pikkusisar Maria Susanna
työskentelee marionettiteatterissa Wienissä Itävallassa.
Jo aivan nuoresta hän on ollut kiinnostunut marionettinukeista ja kouluttautunut
alalle, sillä nukkien avulla
voi ilmaista paljon asioita.
Maria Susanna on itse tehnyt Charles de Foucauld
-nuken. Sen kasvot ovat ilmeikkäät, ja se katselee ympärilleen suurilla, hieman
surullisilla silmillään aivan
kuin aavistaen esittämänsä
henkilön elämänkohtalon.
Pikkusisar Veronika
Myriamin isä oli tsekki ja äiti
ranskalainen. Lapsuutensa
ja nuoruutensa hän vietti
silloisessa Tsekkoslovakiassa, jossa sai myös koulutusta
nukketeatterialalta. Nykyisin hän asuu Galabriassa
Etelä-Italiassa yhdessä kolmen muun pikkusisaren
kanssa Kosovosta tulleiden
islaminuskoisten mustalaisten leirissä. Elannon hän
hankkii työskentelemällä
nukkien kanssa kadulla ja
maalamalla kivistä eläimiä,
joita hän myy ovelta ovelle.
Meditatiivista, verkkaisesti etenevää esitystä katsoessaan unohtaa olevansa
seurakuntien virastotalon
kokoontumistilassa. Siellä
voi kuulla Saharan aavikkotuulen kohinan ja nähdä
valon häilyvän veli Charlesin huoneessa. Kuvat, valot
ja varjot, musiikki ja symbolit yhdistävät tämän oman
Nasaretinsa löytäneen miehen nykyajan ihmisten ajatuksiin ja elämään. Nukke
Charles de Foucauld on
tunteva ja kokeva etsijä, ja
käsien ja vartalon eleet kuvastavat päämääräänsä pyrkivän miehen hämmennystä, epävarmuutta ja rohkeutta. Liikkeiden herkkyys ja
katse puhuttelevat katsojaa
ja kertovat aitoudellaan halusta elää Nasaretin elämää

työtä tehden samalla tavalla
kuin Jeesus.
Esityksen taustalla ovat
koulutoveri Gabriel Tourdesille kirjoitetut kirjeet.
Katsojalle välittyy se rehellisyys, jolla Charles kertoo
ystävälleen etsinnästään ja
ajattelunsa vähitellen tapahtuvasta muutoksesta,
kutsumuksesta ja tien löytämisestä. Esitys kestää 35 minuuttia. Alussa on lyhyt johdanto, joka auttaa katsojaa
ymmärtämään aikakautta ja
historiallista taustaa. Pieni
katsojajoukko hiljentyy ja
eläytyy hämärässä huoneessa tapahtumien kulkuun.
Sisarukset Charles ja Marie jäivät orvoiksi jo varhain
ja menettivät pian isovanhempansakin. ”Minulta on
viety samalla kertaa perhe,
koti, oma rauha ja tuo niin
onnellinen huolettomuus”,
Charles kirjoittaa. Mies
alkoi etsiä epäilevänä ja
levottomana elämän merkitystä. Ajoittain näytti siltä, että hän oli menettänyt
kokonaan otteensa. ”Olen
itsekeskeinen syntinen ja
täynnä taipumusta kaikenlaiseen pahaan”, hän pohtii
kirjeessään.
Sotilasakatemiasta valmistuttuaan hän sai komennuksen Algeriaan. Sodan
päätyttyä hän alkoi opiskella arabiankieltä ja historiaa
sekä tutki olosuhteita Marokossa. Hän asui juutalaiskorttelissa ja tutustui pyhien
muslimimiesten ympärille
kokoontuneiden ihmisten rukouselämään, jonka
pyhyys hämmästytti häntä. Tutkimustyöstään hän
sai myöhemmin Ranskan
Maantieteellisen seuran mitalin. Häntä kalvoi edelleen
tyhjyyden tunne. Jumalan

etsintä jatkui ja hän ryhtyi
tutkimaan taas filosofiaa ja
uskonnollisia kysymyksiä.
Ripissä ja ehtoollisessa
Charles koki Jumalan armon ja rakkauden, ja hänen
elämänsä muuttui. ”Heti
kun uskoin, että Jumala
on olemassa, tiesin, että en
voi tehdä muuta kuin elää
vain hänelle”, hän kirjoittaa.
Sääntökuntaelämä kiinnosti
Charlesia, mutta rippi-isä
suositteli odottamista ja pyhiinvaellusta Betlehemiin ja
Jerusalemiin. Siellä hän ymmärsi, mitä Nasaretin elämä
tarkoittaa, ja hän vakuuttui
elämäntiestään. Ensimmäinen Nasaret löytyi trappistiluostarista Syyriasta, jossa hän uskoi voivansa olla
yksin Jumalan kanssa luovuttuaan kaikesta muusta.
Tämä ei hänelle kuitenkaan
riittänyt. ”On välttämätöntä
mennä erämaahan ja viipyä
siellä jonkin aikaa, jotta voisi vastaanottaa Jumalan armon”, hän pohtii.
Charles vietti kolme
vuotta clarissalaissisarten
puutarhatyöntekijänä Nasaretissa, ja tuona aikana
hän alkoi suunnitella oman
sääntökunnan perustamista. Sisaret rohkaisivat häntä
opiskelemaan papiksi, ja hän
toteuttikin tuon ajatuksen.
Beni Abbesissa Algeriassa hän alkoi luoda uutta
elämäntapaa rakentamalla
itselleen oman ”luostarin”,
jossa oli joitakin huoneita
ja kappeli pihan ympärillä.
Alueen hän merkitsi kivillä, joita yhä vielä on nähtävissä tuolla paikalla. Minä
ja Jeesus -ajattelu muuttui toiveeksi, että kristityt,
muslimit ja juutalaiset voisivat pitää häntä veljenään.
Oman sääntökunnan suunnittelu jatkui, ja sen nimeksi
oli muotoutunut ”Jeesuksen
pyhän sydämen pikkuveljet”. Paikasta tuli sosiaalinen keskus, sillä hän antoi
almuja köyhille ja toimi alueen pappina.
Charles säilytti syvälle
sisimpäänsä kätkeytyneen
lapsen ja seurasi valoa, joka
johdatti häntä kohti määränpäätä. ”Olen onnellinen, hyvin onnellinen, äärettömän
onnellinen, vaikka en ole
tavoitellut onnea enää vuosikausiin”, hän kirjoittaa.

Seurakuntavaali-ilmoituksia
Pyhän Olavin seurakunta
Hyvät seurakuntalaiset! Hiippakunnassa järjestetään
vaalit seurakuntaneuvostoihin. Seurakuntaneuvostossa
8.12.2007 valittiin vaalitoimikuntaan sisar Barbara Ogieniewska SJK ja Aino Kelo, viran puolesta siihen kuuluu
myös kirkkoherra.
Uuteen neuvostoon valitaan kuusi maallikkojäsentä,
jotka tarmollaan, innollaan ja taidollaan voivat vaikuttaa
seurakuntamme kehitykseen ja toimintaan.
Tarvitaan kaikkien apua, jotta saataisiin lista ehdokkaista, jotka mahdollisimman monipuolisesti edustaisivat koko seurakuntaa, myös kaukana Jyväskylästä
asuvia.
Varsinainen vaali tapahtuu helmikuun 2008 puolivälissä. Jokainen täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt seurakuntalainen saa oman vaalilippunsa, joka tulee palauttaa
pappilaan vaalitoimikunnalle 23.2.2008 mennessä. Hän
voi myös asettaa itsensä ehdokkaaksi tai ehdottaa toista
henkilöä. Toista henkilöä ehdotettaessa kirjallinen suostumus asianomaiselta on kuitenkin välttämätön. Ehdokkaita pyydetään lähettämään myös valokuvansa.
Pyydämme palauttamaan ehdotukset alla olevalla kaavakkeella pappilaan 26.1.2008. päivään mennessä: Pyhän
Olavin seurakunta, Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä.
Pyhän Ursulan seurakunta
Etsitään hyviä ehdokkaita. Vaaliin voi ilmoittautua itse
tai myös esittää siihen sopivaa henkilöä, joka antaa kirjallisen suostumuksen. Ehdokkaiden nimet tulee toimittaa
kirkkoherralle tammikuun loppuun mennessä. Rohkaistukaa vastuun ottamiseen niin, että yhdessä huolehdimme omasta seurakunnasta. Huom! Katsokaa tästä lehdestä, mitä vaatimuksia ehdokkaille asetetaan.
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Ilmoittaudu ehdokkaaksi! Ehdokkaiden asettamisaika
on kaksi viikkoa: 23.12.2007 - 3.1.2008. Ilmoittautuminen täytyy tehdä kirjeitse isä Paololle. Ehdokkaaksi voi
ilmoittautua 18 vuotta täyttynyt, kirkon täydessä yhteydessä oleva henkilö, joka tunnetaan varmasta uskostaan,
korkeasta moraalistaan ja harkitsevaisuudestaan.
Huom. Tämän lehden sivulla 6 on esitetty seurakuntaneuvostojen säännöt sekä tähän mennessä ilmoitetut ehdokasasetteluja äänestyspäivämäärät.

Tiesitkö?
Että paavi Benedictus IX oli paavina kolme kertaa. Ensimmäisen kerran hänet valittiin paaviksi vain 12-vuotiaana vuonna 1032, toisen kerran paavi Sylvester III:n jälkeen vuonna 1045
ja kolmannen kerran paavien Gregorius VI:n
ja Clemens II:n jälkeen vuonna 1047.

Elina Grönlund
Fides 14/2007 – 11

Artikkeleita
Symboliken kring Caritas´adventsljus

A

dventstiden närmar
sig. För oss kristna är
advent en tid full av väntan.
Vi öppnar oss själva
för Jesu ankomst
genom böner, kärleksgärningar och
botgöring men
samtidigt öppnar vi
oss själva för andra
människors behov.
Hur kan vi hysa förhoppning att emotta
Guds gränslösa nåd
om vi inte vill uppmärksamma våra
bröder och systrar
som behöver vår
hjälp?
I år har vi möjlighet att hjälpa fattiga gatubarn i St
Petersburg likaväl
som nödställda immigranter i Finland
genom att köpa
Caritas´adventsljus
eller genom att
delta i adventsinsamlingen. Utnyttja
möjligheten väl och
köp ett ljus av Caritas för er själva och
för släkt och vänner
som ett tecken på
kristen kärlek och
solidaritet. Insamlingsbössorna finns
i allmänhet vid kyrkodörren. Genom
denna kärlekshandling förbereder ni er
på bästa sätt för att
ta emot kärlekens
Gud i juletid.
Adventsljuset
har en mycket djup
betydelse. Dess
flamma symboliserar Kristi brinnande
kärlek, ”männis-

kornas ljus” (Joh. 1:4) som
är full av ”nåd och sanning”
(Joh. 1:14). Adventsljuset

låga har två grundläggande
egenskaper: värme och ljus.
Lågans värme kan liknas

vid Kristi barmhärtighet. Så
som vi behöver värme för att
hållas varma behöver vi Jesu
barmhärtighet för
att vara barmhärtiga både mot dem
som står oss nära
och mot oss själva.
Ljuset kan liknas
vid Jesu sanning.
Som vi behöver
ljus för att finna vår
väg genom mörkret behöver vi Jesu
sanning i våra liv
för att kunna skilja
det rätta från det
orätta.
Speciellt under
denna mörka del
av året påminner tändandet av
adventsljuset oss
samtidigt om Jesu
första och andra
ankomst samt om
vår väntan. Ett tänt
adventsljus påminner oss sålunda om
att vi behöver både
barmhärtighet och
sanning under vår
tid av väntan.
Må Kristi ljus
lysa i våra hjärtan
och tända i oss en
brinnande kärlek
för Gud och för
Guds folk.
P. Zenon Strykowski
SCJ
Adventtikeräys: ks.
edellinen Fidesin numero, s. 12.
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ammikuun kuudentena päivänä vietämme
loppiaisjuhlaa eli Herran ilmestymisen (epifania) juhlapyhää. Juhla muistuttaa
meitä siitä, että Herra Jeesus
ilmestyi kaikille kansoille ja
tieto hänen syntymästään
levisi muidenkin kuin israelilaisten keskuuteen. Nimi
”epifania” viittaa liturgisesti
paitsi itämaan tietäjien vierailuun myös Jeesuksen kasteeseen Jordanissa ja Kaanaan häihin, joissa Jeesus
ensimmäisen kerran näytti
kirkkautensa (KKK 528).
Matteuksen kertomus Itämaan tietäjistä (Matt. 2:1-12)
on ruokkinut aikojen saatossa taiteilijoiden mielikuvitusta. Maalauksissa tietäjät
on kuvattu paitsi oppineiksi
tiedemiehiksi myös itäisten
maiden hallitsijoiksi. Toisinaan heidät on kuvattu myös
eri maanosien edustajiksi.
Yksi on näöltään länsimaalainen, toinen aasialainen
ja kolmas ihonväriltäänkin
erottuva afrikkalainen. Viesti on selvä: Vapahtaja Jeesus
oli syntynyt koko maailmaa,
kaikkia kansoja varten. Sekä
köyhät paimenet että rikkaat
ja oppineet tietäjät, niin betlehemiläiset kuin kaikkien
kansojen edustajat, tulivat
Jeesuksen seimen äärelle
palvomaan.
Loppiainen on vanhastaan ollut joulunajan viimeinen juhlapäivä. Vaikka
tämä suomenkielinen nimi
tarkoittaakin joulunpyhien loppumista, se on oikeastaan vain alkua uudelle
toiminnalle – lähetystyölle.
Nimittäin itämaan tietäjät
olivat tavallaan ensimmäisiä lähetystyöntekijöitä, sillä kotimaahan palattuaan
he julistivat hyvää sanomaa
kanssaihmisilleen. Niinpä
loppiaista on perinteisesti
pidetty myös lähetystyön
juhlana.
Loppiainen kutsuu meidät lähetystyöhön. Jollekin
Jeesus-lapsi edelleenkin sanoo: Mene ja kerro tästä kotiväellesi, toisen hän lähettää
vieraisiin maihin. Jokaiselle
on oma paikkansa ilosanoman eteenpäin viemiseksi.
Meidän tehtävämme on siis
rukoilla ja myös antaa omastamme, jotta kaikki maailman kansat saisivat mahdollisuuden kuulla ilosanoman
omalla kielellään ja näin
saisivat mahdollisuuden

Artikkeleita

Loppiaisesta 6.1.
lähteä seuraamaan Jeesusta.
Joulun lapsen evankeliumi
ei kuulunut pelkästään Betlehemin paimenille, vaan
kaikille ihmisille. Niin kuin
idän tietäjät tulivat ja kumarsivat vastasyntynyttä
Jumalan Poikaa, niin myös
tänä päivänä Jumalan kunnian on tultava julistetuksi,
palvotuksi ja rakastetuksi,
kaikkialla maailmassa.
Kun tietäjät saapuivat
Jeesuksen luo, he tarjosivat hänelle lahjaksi kultaa,
suitsuketta ja mirhaa. Nämä
arvokkaat lahjat kuvastivat
jotakin itse Jeesuksesta ja hänen tehtävästään, niin kuin
monesti selitetään. Kultaa
kuninkaalle, suitsuketta Jumalalle ja mirhaa kuolleen
voitelemiseen. Oikeastaan
tietäjät eivät avanneet vain
aarrearkkujaan, vaan ennen
kaikkea sydämensä. Näin

meidänkin tulee antaa kaikkemme Jeesukselle, antaa
itsemme kokonaan hänelle,
hänen käyttöönsä. Ei meillä
kaikilla ole kultaa, ei suitsuketta eikä mirhaa, mutta
meillä kaikilla on sydän, josta lähetystyö riippuu loppujen lopuksi! Tietäjät antoivat
maansa tuotteita lahjaksi,
mekin voimme antaa lahjaksi Herralle sitä mitä meillä
on, jotta edelleen voisi to-

teutua se Herran sana Messiaasta: ”Minä teen sinusta
valon kaikille kansoille, niin
että pelastus ulottuu maan
ääriin saakka.” (Jes. 49:6)
Kristus, maailman Valo on
jo tullut maan päälle. Tämä
Valo on tarkoitettu kaikille
kansoille (Luuk. 2:32).
Lähetystyöasioiden hoitaja
Nguyen Toan Tri

KAIKKI AVUSTUKSET SUORAAN
PIISPANKANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE:
NORDEA 221938-868

20 * C+M+B * 08
Loppiaisen kodinsiunaus
Loppiaisena (6.1.) muistamme Herran ilmestymistä kaikille kansoille. Muistamme kuinka itämaan tietäjät saapuivat tähden opastamina Betlehemiin, josta he löysivät maailman
Vapahtajan yhdessä äitinsä Marian ja Joosefin kanssa. Siksi katolisissa maissa monissa
seurakunnissa loppiaisen aikaan voi nykyisin nähdä lasten ja nuorten (kuten tiernapojat Suomessa keskiajalla) pukeutuvan itämaiden tietäjiksi tai kuninkaiksi ja vaeltavan
talosta taloon suitsukkeita ja kynttilöitä kantaen. Kulkiessaan seurueessa he laulavat ja
pyytävät lahjoitusta lähetystyöhön. Matkallaan talosta taloon nämä nuoret kirjoittavat
liidulla ulko-oviin tekstiin ”20*C+M+B*08”. Se merkitsee: ”Jumala siunatkoon tätä taloa
vuonna 2008”. Kirjaimet C+M+B toimivat latinankielisenä rukouksena, joka on oikeastaan lyhennys sanoista Christus Mansionem Benedicat (Kristus taloa siunatkoon). Ne myös
viittaavat nimiin, jotka aikojen kuluessa on annettu kolmelle itämaiselle viisaalle: Caspar,
Melchior ja Balthasar.
Tänä vuonna saamme taas tekstistä ”20*C+M+B*08” muodostavan kodinsiunaustarran
muistaaksemme tätä kaunista perinnettä. Voimme saada kotimme siunatuksi ja samalla
antaa tukemme lähetystyölle pudottamalla pienen lahjan (esim. 1€) lippaaseen samalla
kun otamme siunaustarran ja tekstin kotiimme omasta seurakunnasta. Siunaustarra
muistuttaa meitä koko vuoden ajan Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä kaikkia perheenjäseniä ja heidän luonaan käyviä ystäviä ja muita vierailijoita kohtaan.
LOPPIAISEN KODINSIUNAUSRUKOUS
Aluksi teemme ristinmerkin, rukoilemme Herran rukouksen ja Terve Maria -rukouksen.
Sitten joku perheenjäsenistä lukee siunausrukouksen muiden läsnä ollessa.
Sen jälkeen joku kiinnittää siunaustarran (tai kirjoittaa: 20*C+M+B*08) asunnon oveen tai
sisäänkäynnin läheisyyteen.
Siunausrukous
Jumala, taivaallinen Isämme! Saattakoon siunauksesi kaikkia niitä, jotka käyvät ulos ja
sisään tästä ovesta. Pidä suojeleva kätesi tämän talon yllä koko tämän vuoden.
Kaikki vastaavat lopuksi: Aamen

Kolumni

Verkostoituminen

Sirkuksen jännittävimpiä ohjelmakohtia on epäilemättä trapetsi.
Esiintyjät ovat kiipeilleet omille paikoilleen teltan huippuun. Valaistus vähenee. Pienet ja isot katselijat hiljenevät. Sitten atleetit
hyppäävät paikasta toiseen, ottavat toisensa syliin ja lähtevät uudelleen leijumaan. Kansa seuraa innostuneena heidän uskomattomia liikkeitään. Välillä pelätään, että joku putoaisi alas ja katkaisisi
niskansa. Mutta onneksi ei sellaista satu. Lopuksi kaikki huokaavat helpotuksesta ja taputtavat reilusti esiintyjille kiitokseksi.
Nämä tekivät pelkäämättä temppujaan, koska he luottavat heidän
alle levitettyyn suojaverkkoon. Se pelastaisi heidät, jos sattumalta
jokin hyppy epäonnistuisi.
Maailmassa kaikki ihmiset tarvitsevat tukea ja suojelua. Yksin
omin neuvoin ei kukaan pärjäisi, vaan voisi pahasti kaatua. Ihmisten on verkostoiduttava, jottei kenenkään elämä epäonnistuisi ja
että jokainen voisi oikein täyttää ne elämän tehtävät, joita varten
hänet on kutsuttu eloon. Hän tarvitsee lähimmäisiltään paitsi
tukea myös suojaa, jotta pystyisi antamaan oman panoksensa maailman onnelliseen ja rauhaisaan kehitykseen. Joulu muistuttaa
meitä myös tästä totuudesta ja rohkaisee meitä luottamaan Jumalan rakkauteen, joka on ilmestynyt maailmaan verkottaakseen ihmiset uudelleen lujasti häneen, heidän Luojaansa, lähimmäisiinsä
ja omaan itseensä.
Ihmisten verkostoitumistarve on aina ollut voimakas, eikä se
ole vain nykyajan ongelma. Se on jopa luonnollinen tarve. Aatami
kaipasi jo sellaista paratiisissa, kun hän tunsi itsensä yksinäiseksi.
50 vuotta sitten alettiin korostaa työelämässä inhimillisten suhteiden (human relations) tärkeyttä eli ihmisten toisilleen osoittamaa
kunnioitusta ja ihmisarvoa. Havaittiin, miten ne voivat edistää
työntekijöiden yhteishenkeä ja yhteistyötä ja täten nostaa hyvin
yhtiön liikevaihtoa. Elämänasenteena tämä vaatii ihmisessä itsekuria ja ennakkoluulotonta suhtautumista lähimmäiseensä. Se on
arvokas elämänasenne nimenomaan henkilötasolla.
Verkottaminen taas ei jää pelkästään henkilötasoon, vaan pyrkii
liittämään yhteen ihmisiä, joilla on samanlainen arvomaailma ja
yhteinen elämänvakaumus. He voivat antaa tukea toisilleen elämän taipaleella.
Suomen diasporatilanteessa tämä verkottaminen on aina ollut
prioriteetteja pappien työssä. Kun katolilaisten lukumäärä oli pieni
ja seurakuntalaiset asuivat hajallaan ja kaukana toisistaan, tämä
tehtävä ei ollut helppo, mutta kuitenkin se jonkun verran onnistui
ja on kantanut hedelmää. Nykyisin on paremmat edellytykset
verkostoitumiselle kuin ennen, mutta nyt papeilla ei enää ole niin
paljon aikaa, koska seurakunnan ”juokseva työ” vaatii jo melkein
kaiken heidän aikansa. Nyt hiippakunnassa on monta eri kansallisuutta ja jotkut ryhmät ovat aika isoja. Jos jokainen kansallisuusryhmä ottaisi enemmän huomioon omaan kansaansa kuuluvia ja
pyrkisi enemmän välittämään toisistaan, syntyisi heidän kesken
arvokas ja toimiva verkko. Ajan pitkään kaikki tällöin syntyneet
verkot voivat ottaa yhteyttä keskenään, liittää voimansa yhteen ja
yhdessä tehdä kaikenlaisia projekteja seurakunnan, kenties koko
hiippakunnan hyväksi.
Loppujen lopuksi tämä verkostoituminen on tuntuva merkki
seurakuntalaisten vieraanvaraisuudesta sekä heidän yhteenkuuluvuudestaan ja heidän yhteisestä vastuustaan Jumalan valtakunnan
rakentamisesta omassa ympäristössään.
Näemme Apostolien teoissa hyvä esimerkin tästä verkostoitumisesta alkukirkossa.
On kirjoitettu, että ensimmäiset kristityt pysyttelivät yhdessä.
Kaikki oli heillä yhteistä, ja seurakunta kasvoi päivästä päivään
(Apt. 2:42-47). Mikä sai tämän kasvun aikaan? Uskovat mursivat
leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin ylistäen Jumalaa. Ts. sillä tavalla he verkostoituivat mukavasti, jopa niin hyvin,
että monet ulkopuoliset ihailivat heidän yhteiselämäänsä ja liittyivät kirkkoon.
Verkottaminen voi suuresti kaunistaa seurakunnan liturgista
elämää, vahvistaa perhe-elämää ja lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta omaa seurakuntaansa ja kirkkoaan kohtaan ja elävöittää
yhdistysten toimintaa kirkkokuorosta naisyhdistykseen ja miestenkerhoon saakka. Vapahtajan ja kirkon verkottamisen tavoite
perustuu rakkauden kultaiseen käskyyn. Jumalan Pojan ihmiseksi
tulemisen tarkoitus on vapauttaa ihmiset saamattomuudestaan ja
pelastaa heidät voimattomuudestaan rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin saman perheen jäseniä, jonka Isä on Jumala ja
lapset toistensa sisarukset Pyhässä Hengessä. Seurakuntalaisten
yhteinen eukaristian vietto ja rukous toistensa puolesta on paras
verkottamisen keino ja sen lähtökohta. Tämä avaa heidän sydämensä toisilleen ja syventää heissä halun olla yhdessä ja toimia
yhdessä ja toistensa hyväksi.
Adventin aikana olisi hyödyllistä kysyä itseltämme, miten me
suhtaudumme Jeesuksen meille antamaan verkottamisen tehtävään ja katsoa minkälaisia esteitä tällä tiellä meidän sydämessämme voisi olla. Rohkaiskoon Vapahtajan lihaksi tuleminen meitä
kääntymään toiveikkaasti toistemme puoleen tehdäksemme hänet
näkyväksi keskellämme.
isä Frans
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Artikkeleita

Elokuva Kultainen kompassi — hyökkäys Jumalaa vastaan
Kultainen kompassi-elokuvan ensi-ilta oli Suomessa 5.12. Muualla maailmassa elokuva on herättänyt huomiota monien uskonnollisten tahojen (esim. katolilaisten, anglikaanien ja mormonien) boikottikampanjoiden vuoksi. Miksi?
Vastauksia tarjoaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen La Crossen hiippakunnan katekeesi- ja evankeliointitoimisto:
Miksi meidän pitäisi
olla huolissamme
tästä elokuvasta?
Elokuva Kultainen kompassi perustuu Philip Pullmanin His dark materials -nimisen trilogian ensimmäiseen
osaan. Kirjoissa on erityisen
huolestuttavaa se, että ne
hyökkäävät katolisen uskon
perusteita vastaan.[1] Kirjailija Pullmanin omin sanoin:
• Kirjani käsittelevät Jumalan tappamista.[2]
• Olen täysin Jumalan
kuoleman puolesta.[3]
• Yritän väheksyä kristillisen uskon perustaa.[4]

Kuinka kirjailijan
ateistinen
maailmankuva
vaikuttaa elokuvaan?
“Vaikkakin Pullmanin trilogiassa keskeisessä osassa on
mystinen maailma puhuvine
eläimineen, noitineen ja taikoineen, elokuvan perusteema ei ole silkkaa mielikuvista. Trilogian fiktiomaailmassa ei ole olemassa Jumalaa;
paremminkin asioita johtaa
enkeli nimeltä Esivalta, joka
käyttäytyy ikään kuin olisi
Jumala.”[5] Katolinen kirkko, josta käytetään myös nimeä ”Magisterium”[*] esitetään synkkänä voimana,
joka tulee voittaa.

Onko His dark
materials-trilogia vain
fiktiota?
Kirjat ovat fiktiota, mutta ne
esittävät hyvän pahana ja
pahan hyvänä. Niissä näytetään positiivisessa valossa pimeyden voimat, jotka
lopulta tappavat Jumalan.
Täten elokuva –ja etenkin
trilogia, johon se perustuukutsuu meidät liittymään
taisteluun Jumalaa vastaan.

Miten Kultainen
kompassi eroaa
Sormusten herra- ja
Narnia-sarjoista?
Narnia-kirjat kertovat taistelusta Jumalan ja tämän
seuraajien sekä Saatanan
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ja tämän joukkojen välillä.
Sormusten herrassa Tolkien
osoittaa Jumalan ja Hänen
kaitselmuksensa voiman ja
kutsuu lukijan seuraamaan
Häntä. Sen sijaan Pullmanin trilogia haluaa mainostaa sitä valetta, että paha
voi lopulta voittaa Jumalan.
Tässä unohdetaan tietoisesti
se, että Jeesuksen kuolema
ristillä on jo voittanut suurimman taistelun.

tenkaan saa johdattaa meitä
uskomaan, etteikö tarinan
suunta olisi täysin sama sen
laimentamisesta huolimatta.
Pullmanin toivoma lopputulos on yhä saada yleisö
lukemaan hänen kirjansa ja

Kristillisen maailmankuvan
mukaan Jumala on rakastava Isämme, jota ilman meitä
ei voi olla olemassa. Jumala loi meidät ja on antanut
meille kaiken rakkaudestaan. Jumalaan uskominen

Eivätkö lapset
ja nuoret voisi
katsoa elokuvan
yksinkertaisesti
hauskana fantasiana?
Mitä voin sanoa tästä
lapsilleni?

Mitä katolisten
vanhempien tulisi
tehdä?
Voimme yhtyä muualla asuvien katolilaisten boikottiin,
siis olla menemättä katsomaan elokuvaa sekä olla
ostamatta kyseisiä kirjoja.
Voimme myös kertoa perheellemme ja ystävillemme kirjailijan todellisista
tarkoitusperistä. Mikään ei
estä meitä tukemasta niitä
myönteisiä elokuvia, joita
Hollywood on tuottanut,
kuten Narnia- sekä Sormusten herra -elokuvat, ja
kieltäytyä antamasta rahojamme tai hyväksyntäämme
tälle trilogialle, joka haluaa
kasvattaa pimeyttä ympärillämme.[8]

Kyseessä ei ole pelkkä fantasia. Elokuvassa paha näytetään kiehtovana. Lastemme
ensisijaisina opettajina ja
suojelijoina vanhempien tulee varoa tekemästä pahuudesta tavallista, niin että se
alkaa tuntua jokapäiväiseltä, jolloin lapset eivät enää
tunnista sitä vaaralliseksi
ja osaa varoa ja välttää sitä
elämässään. Eiväthän vanhemmat antaisi lastensa
myöskään juoda myrkkyä.
Tämä elokuva todellakin
on myrkyllinen sielulle. Isä
meidän-rukouksessa Jeesus
opetti meidät rukoilemaan
”Päästä meidät pahasta”.[6]
Jeesus ei halua meidän leikkivän pahuuden kanssa, ei
edes, vaikka se näyttäytyisi
kiehtovana.

Elokuvan tuottajien
mukaan kaikki
viittaukset katoliseen
kirkkoon on
poistettu. Eikö tämä
vapauta elokuvan
sen ongelmista
katolilaisten
näkökulmasta?
Vaikkakin viittaukset katoliseen kirkkoon on poistettu
elokuvasta, ne on korvattu
sanalla “Magisterium”. Elokuvan tuottajat ovat osoittaneet älykkyytensä poistamalla elokuvasta sen kaikkein pahimmat viittaukset
kristinuskoon. Tämän ei kui-

Jumala eikä voi voittaa Häntä. Paholainen on langennut
enkeli, joka haluaa meidän
vihaavan Jumalaa.[7] Me
rakastamme Jumalaa ja
siksi hylkäämme Saatanan
ja kaiken hänen pahuutensa. Juuri tämän vuoksi me
lupasimme kasteessamme
luopuvamme ”saatanasta
ja kaikista hänen viettelyksistään, jotta synti ei pääsisi
meitä vallitsemaan”.

www.dioceseoflacrosse.com

kääntämään selkänsä Jumalalle. Kirjat ovat elokuvaa
paljon yksityiskohtaisempia
ja pahempia ja ne hyökkäävät täynnä vihaa pappeja,
nunnia, piispoja, paavia ja
pyhää Jumanäitiä vastaan.

ja halu olla hänen kanssaan
iankaikkisesti on elämässämme keskeisin asia ja ilo.

Millainen on
Pullmanin filosofia
ja mikä siinä on
haitallista?

Voimme puhua elokuvasta
lastemme kanssa. Meidän
on turha kieltää pahuuden
olemassaoloa tai sitä, että
taitavat ammattilaiset voivat
valjastaa sen palvelukseensa
ja saada sen näyttämään haluttavalta. Meidän tulee olla
terveellä tavalla huolissamme pahuuden voimasta siitä
huolimatta, että Paholainen
ei ole yhtä voimakas kuin

Pullmanin maailmankuvaan
ei mahdu Jumalaa. Hän ajattelee, että jo pelkkä ajatus
Jumalasta tulee tuhota. Kirjoissaan Pullman levittää vihaansa uskontoa kohtaan.

Kuinka voimme
käyttää tätä elokuvaa
hyödyksemme?

[1] 1. Joh. 4:1-4 ”... Yksikään henki,
joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.”
[2] Tony Watkins: Dark Matter, s. 21,
152.
[3] Philip Pullman, www.books.guardian.co.uk.
[4] Alona Wartofsky: ”The Last
Word; Philip Pullman’s Trilogy for
Young. Adults Ends With God’s
Death, and Remarkably Few Critics”. Washington Post, Feb. 19,
2001.
[5] The Golden Compass: Agenda
Unmasked. Catholic League, s. 7.
[6] Matt. 6:13; Fil. 4:8.
[7] Ks. Ilm. 12:7-9; Joh. 8:44; 1. Joh.
2:18-25; KKK 391.
[8] Viis. 4:12 ”... pahuuden lumous
saa unhottamaan hyvän”.
* Sanaa ”magisterium” käytetään katolisen kirkon opetusvirasta.

Lukijoilta

Yksin jouluna

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

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

Uusi sähköposti: caritas@caritas.fi
Adventtikeräys 2007
* Seurakuntien maahanmuuttotyöhön
* Pietarin Caritaksen katulapsityöhön
Sampo 800012-70154504, viite 2231
Adventtileipä
16.12. myynnissä P. Henrikin ja P. Marian kirkkojen ovilla päämessun jälkeen 4,00/kpl
TUOMAAN MARKKINAT 10.12. – 23.12.2007
Esplanadin puisto, Helsinki

S

inä vuonna oli ollut hyytävän kylmä joulukuu,
tuulta ja pakkasta mutta ei
lunta. Lapsesta asti jouluaatto on ollut mielestäni vuoden paras päivä, ja heräsin
onnellisena ennen aamun
sarastusta. Kuulin hiljaisuuden, mutta en ollut aavistanut että yöllä oli satanut
lunta ja vasta katsoessani
ulos näin kaiken peittävän
valkoisuuden.
Niin kuin aina joulunaaton aamuna, lähdin aamuhämärissä torille joulun
viimeisille ruokaostoksille.
Ulos astuttuani maisema
oli kuin suoraan sokerileipomosta: kermavaahtoa ja
marenkia! Kuin uusi maailma tai uuden maailman ensimmäinen aamu! Ei ainoankaan kulkijan jälkiä vasta
sataneen lumen peittämällä jalkakäytävällä, minä ja
suojelusenkelini lienemme
olleet ensimmäiset liikkujat
sinä aamuna kotikadullani.
Kaupunki oli hiljainen,
mutta ikkunoiden takana
olevasta elämästä kertoivat
kadun varren taloista tuikkivat kynttilöiden liekit.
Suomalaisessa joulunvietossa korostuu kotiin
vetäytyminen: joulurauha.
Meidän tavassamme viettää joulua on hiljaisuutta ja

mystiikkaa. Mahtaako sellaista joulun hiljaista rauhaa
olla missään muualla kuin
Suomessa. Tuona lumisena
jouluna iloitsin päivän kaikista hetkistä, jotka toistuivat niin kuin aiempinakin
vuosina. Kun palasin kotiin, koristelin joulukuusen
ja asettelin jouluseimen kotini parhaalle paikalle. Kaikki
se hiljaisuus ja lumivaippa
kaupungin yllä eristivät minut pienen turvallisen kotini
lämpöön, joulun tuoksuihin
ja joululaulujen tunnelmiin.
Vaikka olin yksin, en tuntenut oloani yksinäiseksi.
Kuuntelin radiosta joulurauhan julistuksen ja muistelin rakastavin ajatuksin
menneitten aikojen jouluja
ihmisten kanssa, jotka eivät
enää olleet kanssani. Elämää ei voi koskaan kulkea
takaisinpäin, välillämme oli
hiljaisuuden verho, mutta ei
tyhjyyttä.
Vaikka kotini lähellä sijaitseva kirkko on vaatimattomampi kuin monet muut
kotikaupunkini kirkot, se
on minulle läheisempi kuin
maailman komeinkaan katedraali. Menin yömessuun
hyvissä ajoin ja tunsin yksinäisyyden siteitten yhdistävän minut niihin muutamiin
ihmisiin, jotka olivat tulleet

vielä aikaisemmin. Katselin
ahkerien käsien kirkkoon
rakentamaa jouluseimeä
ja vuosien aikana tutuiksi
tulleita patsaita Mariasta,
Joosefista, Jeesus-lapsesta,
enkeleistä ja paimenista.
Rakastan joulua yhtä
paljon kuin lapsena, mutta
joulu on aina vain enemmän
alkanut huipentua jouluyöhön. Kun istuin jouluyön
messussa, elämä tuntui tulevan hyvään järjestykseen.
Joulu avasi elämäni ikkunat ja tarjosi uutta toivoa,
tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen rajalta näkyi valoa. Pyhän kosketus tuntui
vahvana, salaisuuden verho
näkymättömään maailmaan
ohentui. Gloriaa ja sanctusta laulettaessa tuli varmuus,
että enkelit olivat lähelläni
eivätkä vain mieleen syöpyneinä kuvina keskiajan maalareiden tauluista.
Messu päättyi aamuyöllä.
Viivähdin hetken aukiolla
kirkon edessä toivottamassa messussa olleille ystäville hyvää joulua. Kotona
jatkoin Kristuksen syntymäpäivän viettoa ja valvoin
kynttilöiden valossa kuulostellen hiljaisuutta. Ulkona
alkoi jälleen sataa lunta.
Anemone

HYVÄN TAHDON JOULUTERVEHDYKSENÄ
CARITAS-KAUPASTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adventtikalentereita
Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Joulukoristeita
Ruusukoita
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
DVD,Veli Musisin lapset, 34 min, nyt myös englanniksi

Myös postiennakolla. Em.tuotteita saatavana myös Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin ja Pyhän Ristin
seurakunnissa.
Caritas-auttava puhelin
0400-911874, klo 8.00-20.00

LASTENKERHO
4-, 5- ja 6-VUOTIAILLE
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1 A. Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.
Lastenkerhon päivät ovat:
13.01.07
10.02.07
9.03.07
13.04.07
11.05.07
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Ajassa
Seimestä säteilevä valo on
suurempi rauhan ja ilon lähde maailmalle kuin
kakki mahtavimmatkin puhet rauhasta.
Ylpeydelle, vihalle tai katkeruudelle ei ole tilaa
pienen Vastasyntyneen lapsen luona.
Tilaa on vain lempeydelle ja rakkaudelle.
Pysähtykäämme tänä jouluna
seimen Lapsen luo
uskoen taivaan Isän siunattavaksi
koko ahdistuneen ja epätoivoisen ihmiskunnan
ja rukoillen luottamuksessa
voimaa jokaiselle ihmiselle, pienelle ja suurelle.
Säteilköön tämä lempeyden ja rauhan valo maailmassamme
myös meidän jokaisen elämän kautta.
Taivaan Isän siunaamaa juhla-aikaa
ja luottavaista mieltä uudelle vuodelle.
Kiitollisina kuluneen vuoden tapaamisista kanssanne,
Jeesuksen pikkusisaret

CARITAS

Pyhiinvaellus Normandiaan
ja Pariisiin 8.-15.5.2008
pyhän Jeesus-lapsen Teresan jäljillä

Kiittää lämpimästi tukijoitaan menneestä vuodesta

Pyhä Jeesuslapsen Teresa (1873-1897), joka tunnetaan myös nimellä pyhä Lisieux’n Teresa, on katolisen kirkon
lähetyksen taivaallinen suojelija ja Ranskan suojeluspyhimys. Hänen hengellisen opetuksensa ydin on ”pieni tie
pyhyyteen”.Vuonna 1997 hänet julistettiin kirkon opettajaksi. Kirjallisuutta: Pieni tie (KATT).

Siunattua Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Aika: 8.-15.5. 2008 Ilmoittautuminen: 12.12. mennessä
Ohjelma: 5 yötä Lisieux’ssä ja 2 Pariisissa. Retket Alençoniin sekä Mont Saint Michel / Deauvilleen.
Lennot: Ryanairillä Tukholma (Skavsta) – Pariisi (Beauvais). Liittymälennot 8.5. ja 15.5.Tukholma/Arlanda +bussi tai
laivalla Turusta +bussi, meno 7.5. ja paluu 16.5.
Hinta: noin 750 e (+ 1 h huoneen lisä) + laiva (91 e) tai liittymälennot. Käsittää kaiken paitsi ateriat 14.5. ja paikallisliikenteen liput. Hengellinen johtaja: isä Tri Nguyen. Matkanjohtaja, jolle myös ilmoittautudutaan: Heidi TuorilaKahanpää, 050-3410248 kahanpaa@ulc.jyu.fi.

ja toivottaa

“Katsokaa, kuinka suurta rakkautta
Isä on osoittanut meille.” (1. Joh. 3:1)
URSULIINISISARET KUTSUVAT
KAIKKI HALUKKAAT MUKAANSA
RETRETTIIN
STELLA MARIKSEEN 27.-31.12.2007

Pyhän Henrikin seura

KARNEVAALIT
Paastonaika alkaa tavallista aikaisemmin vuonna 2008, ja karnevaaleja vietetään jo lauantaina 2. helmikuuta alkaen klo 19 vanhaan tapaan Henrikin seurakuntasalissa. ”Peltopyytä, kun on peltopyyn aika, paastoa, kun on paaston aika”, sanoi jo Avilan pyhä Teresa. Älkää siis tuhlatko kaikkia rahojanne joululahjoihin ja vuodenvaihteen alennusmyynteihin,
vaan säästäkää itsellenne pääsylippurahat (20 euroa) ja runsaasti kahden euron kolikoita
arpojen ostoon. Arpajaisvoitot ovat laadukkaita!
Hyvän ruuan ja juoman lisäksi tarjolla on mm. yhteislaulua, taikatemppuja (toivottavasti) arpomista ja arvaamista ja urheilullista kilpailua. Ja kaikki vain pääsylipun hinnalla!
Lippuja aletaan myydä seurakuntasalissa kirkkokahvien yhteydessä joulun jälkeen, ja
niitä on rajoitettu määrä, johtuen seurakuntasalin seinien lahjomattomuudesta, ne kun
eivät suostu siirtymään ulommas!
Siis tervetuloa tukemaan kirkon ikkunoita ja omaa katolista identiteettiä!
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Retretin pitää isä Adrian Borst SCJ. Ilmoittautumiset
Stella Marikseen: puh. 019-335793, e-mail: stellamaris@
elisanet.fi. Retretin hinta 100 e. Pankkiyhteys: Sampo
800010-1811612

Johdantokurssi katoliseen
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LÄHIAIKOJEN OHJELMA
7.1. 		 Ihminen, Jumalan kuva – viimeiset tapahtumat (sisar
Theresa Jezl CPPS)
21.1. 		 Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon
sosiaaliopetus (Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko
Tervaportti)
4.2. 		 Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat (piispa Józef
Wróbel SCJ)
18.2. 		 Sakramentit – kaste ja vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin
aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

