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Toimitukselta
Kotikirkko
Joulun ja uuden vuoden
puheissaan ja viesteissään
paavi Benedictus on toistuvasti ja kirkkovuoden
ajankohtaan – Herran
syntymäjuhlaan – nähden
erittäin osuvasti kiinnittänyt huomiota luonnollisen perheen korvaamattomaan arvoon ja merkitykseen sinä rakkauden ja
elämän yhteisönä, josta ja
jonka kautta rauha ja rakkaus pääsevät leviämään maailmaan. Pyhän isän
sanojen merkittävyys ja vakavuus on ilmeinen.

uusi sukupolvi, niin kuin seimen Jeesus-lapsi Nasaretin pyhässä perheessä, oppii tuntemaan muutakin kuin vain sanat — ilmeet, eleet ja huolenpidon ilmaukset, rakkauden ja läheisyyden muodot.
Näistä todellisista inhimillisen rakkauden todistuksista pienet lapset saavat käsityksensä rakkauden
ilmiasuista, hyvän ja pahan ilmauksista. Niistä he
ammentavat mallin omalle aikuisuudelleen, omalle
ihmisyydelleen ja – lopulta – vanhemmuudelleen.

Jokainen ihminen, Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen
luotu, etsii ainakin syvällä sydämessään todellista
syytä omaan olemassaoloonsa, todellista tarkoitusta
omalle elämälleen. Moni etsii, muttei löydä, moni
löytää, mutta kätkee sen sitten. Meidät on kuitenkin
kutsuttu enempään, johonkin suurempaan.

Kantakaamme siksi vanhempina tai lapsina vastuumme omasta kotikirkostamme mukauttamalla
sitä yhä lähemmäs Kristuksen tahtoa, etsimällä neuvoa ja lohdutusta kirkon opetuksesta ja sakramenteista sekä näyttämällä maailmalle, että vahva perhe
luo vakaan yhteiskunnan, jossa rauha ja rakkaus
saavat tilaisuuden.

Yksittäinen perhe on jo yhteisö, sellainen paikka,
jossa ihmisten välisillä suhteilla on merkitystä, jossa

Ei ole siis turhaa, että kirkon huomio ja huolenpito
kohdistuvat perheeseen. Kirkon perinteessä perhettä kutsutaankin myös kotikirkoksi, paikaksi, jossa
lapselle välittyy ensimmäinen käsitys niin uskosta
kuin rakkaudestakin.

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25. tammikuuta. Keräys Suomen ekumeenisen neuvoston hyväksi ekumeenisen rukousviikon jälkeisenä sunnuntaina tai yhtenä helmikuun sunnuntaina.
19.1. la PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA KOKO SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 6
2L 2 Kor. 5:14-20
Ev. Joh. 4:34-39
tai
1L Viis. 3:1-9
Ps. 124:2-3a, 3b-5, 7b-8. - 7a
2L Room. 8:31b-39
Ev. Matt. 10:28-33
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28.3.
25.4.
23.5.

11.4.
9.5.
6.6.

27.1. KIRKKOVUODEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L 8:23b - 9:3
Ps. 27:1, 4, 13-14. - 1a
2L 1. Kor. 1:10-13, 17
Ev. Matt. 4:12-23 tai Ev. Matt. 4:12-17
3.2. KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Sef. 2:3, 3:12-13
Ps. 146:7-8ab, 8c-9, 10. - Matt. 5:3
2L 1. Kor. 1:26-31
Ev. Matt. 5: 1-12a
Jumalalle vihityn elämän päivä

11.1.

6.2. TUHKAKESKIVIIKKO
1L Joel 2:12-18
Ps. 51:3-4, 5-6a, 2-13,14+17. - vrt. 3
2L 2. Kor. 5:20 - 6:2
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18
Paasto- ja abstinenssipäivä

8
9
10

25.7.
15.8.
5.9.

8.8.
29.8.
19.9.
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20.1. KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 49:3, 5-6
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. - 8a+9a
2L 1. Kor. 1:1-3
Ev. Joh. 1:29-34

Vuoden 2008 aikataulu
1 28.12.2007 11.1.
2
18.1.
1.2.
3
8.2.
22.2.
4
29.2.
14.3.

Päätoimittaja: Marko
Tervaportti. Toimitus
ja tilaukset: Katolinen
tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio
1, 00140 Helsinki. Puhelin 09-6129470. Fax
09-61294770. Pankkiyhteys: Sampo 8000191242553. Ilmestyy 14
kertaa vuodessa. Vuosikerta 25 €, ulkomaille
30 €.

Paino/tryck
I-print Oy

Sunnuntait ja juhlapyhät
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

Katolinen
hiippakuntalehti
Fides

11
12
13
14

26.9.
17.10.
7.11.
28.11.

10.10.
31.10.
21.11.
12.12.

Viitenumero:
90010
Lisätietoja:
www.catholic.fi/
hiippakunta/maksu/

Uutisia

Evankeliumin kuuleminen on jokaisen oikeus!
”Evankeliumin julistaminen ja siitä todistaminen ovat ensimmäinen palvelus, jonka kristityt voivat tarjota jokaiselle ihmiselle ja koko ihmiskunnalle.”
Vatikaanin uskonopin
kongregaatio on julkaissut
perjantaina 14.12. ”Opillisen
selvityksen tietyistä evankeliointiin liittyvistä näkökulmista”. Selvityksellä
pyritään vastaamaan niihin
ongelmiin, jotka evankeliointia ja kirkon lähetystehtävää viime vuosikymmeninä
ovat vaivanneet. Selvityksen
alussa täsmennetään, miksi
sen tekeminen on katsottu
tarpeelliseksi:
”Nykyään ... epätietoisuus on kasvanut. Sen johdosta monet ovat jättäneet
Herran lähetyskäskyn kuulematta ja toteuttamatta (vrt.
Matt. 28:19). Usein ollaan
sitä mieltä, että kaikenlainen
yritys vakuuttaa toisia uskonnollisissa kysymyksissä
on heidän vapautensa rajoittamista. Tästä näkökulmasta
käsin olisi oikein vain esitellä kunkin omat ajatukset ja
kutsua ihmisiä toimimaan

Katolisia
kirjoja
Muistathan, että hyvää
katolista kirjallisuutta
on tarjolla myös suomen
kielellä:
Katolisen kirkon katekismus on perinpohjainen perusteos jokaiseen katoliseen kotiin
ja jokaiselle katolisesta
uskosta kiinnostuneelle — postiennakkohinta 53 euroa, noutohinta
45 euroa.
Hetkipalvelukset,
varsinkin laudes ja
vesper, kuuluvat katoliseen rukousperinteeseen, kirkkovuoden eri
ajoille on oma kirjansa
— 17 euroa.  Kompletorium, päivän viimeinen hetki — 7 euroa.
Ordo, lukukappaletiedot kirkkovuoden joka
päivälle — 8 euroa.
Kaikki tämä ja paljon muuta Katolisesta tiedotuskeskuksesta:
www.catholic.fi/kirjamyynti

omientuntojensa mukaan
ilman, että tähdätään heidän kääntymykseensä Kristuksen ja katolisen kirkon
puoleen. Heidän mielestään
riittää, että autetaan ihmisiä
tulemaan humaanimmiksi
tai uskollisemmiksi omaa
uskontoaan kohtaan, että
muodostetaan yhteisöjä,
jotka tavoittelevat oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja
solidaarisuutta. Jotkut ajattelevat vieläpä, ettei Kristusta pitäisi julistaa niille, jotka
eivät tunne häntä, ja ettei
kirkkoon liittymistä pitäisi
edistää, koska olisi mahdollista pelastua myös ilman
avointa tietoa Kristuksesta
ja muodollista liittymistä
kirkkoon.
”Näiden ongelmien takia
Uskonopin kongregaatio on
katsonut välttämättömäksi
julkaista tämän selvityksen.
Asiakirja, joka edellyttää
koko katolisen evankelioin-

tiin liittyvän opin tuntemisen, niin kuin sitä on laajasti
käsitelty paavien Paavali
VI:n ja Johannes Paavali II:n
opetuksessa, on tarkoitettu
selventämään tiettyjä piirteitä Herran lähetyskäskyn ja
kaikkien ihmisten omantunnon ja uskonnonvapauden
kunnioituksen suhteessa.
Se on aihe, jolla on tärkeitä
antropologisia, kirkollisia ja
ekumeenisia seurauksia.”
(Opillinen selvitys (OS), 3)
Selvitys jakautuu siis antropologiseen, ekklesiologiseen ja ekumeeniseen osaan.
Siinä korostetaan, että huolimatta joistakin agnostisismin ja relativismin muodoista, jotka kieltävät ihmisen
kyvyn tuntea totuus, juuri
ihmisen vapautta ei koskaan
voi irrottaa sen suhteesta totuuteen. ”Jumala on antanut
ihmisille ymmärryksen ja
tahdon, jotta he voisivat tulla tuntemaan ja rakastamaan

sitä, mikä on totta ja hyvää.
Ihmispersoonan kutsumuksen lopullinen täyttymys on
siinä, kun Jumalan ilmoitus
Kristuksessa otetaan vastaan niin kuin kirkko sen
julistaa” (Opillisen selvityksen yhteenveto (OSY), 4).
Niinpä ”totuuksien välittäminen, jotta toiset voisivat
ottaa niitä vastaan, on myös
harmoniassa sen ihmisen
luonnollisen toiveen kanssa,
että hän voisi tehdä toisista
osallisia omista hyvyyksistään. Katolilaisille näihin
hyvyyksiin sisältyy Jeesukseen Kristukseen uskomisen
lahja.” (OSY, 6)
Selvityksessa painotetaan, että ”evankelioinnin
avulla kulttuurit saavat positiivisia vaikutuksia evankeliumin totuudesta” (OSY,
7). Samalla kuitenkin muistutetaan, ettei kristillisessä
evankelioinnissa saa esiintyä
minkäänlaista pakottamista

tai houkuttelua” (OSY, 8).
Selvityksessä muistutetaan vielä, että ”lähetystehtävä kuuluu itse kirkon
olemukseen”, sillä ”evankeliumin julistaminen ja siitä
todistaminen ovat ensimmäinen palvelus, jonka kristityt voivat tarjota jokaiselle
ihmiselle ja koko ihmiskunnalle. Onhan heidät kutsuttu välittämään kaikille
Jumalan rakkautta, joka on
täydellisesti ilmoitettu Jeesuksessa Kristuksessa, maailman yhdessä ja ainoassa
Lunastajassa” (OSY, 14).
Opillinen selvitys julkaistaan suomeksi näillä näkymin paastonajan alkupuolella.
KATT/VIS/Zenit

Pyhä isä korosti perheen merkitystä
Paavi Benedictus osallistui satelliitin välityksellä Madridissa
järjestettyyn suurmarssiin elämän puolesta. Marssille osallistui yli
kaksi miljoonaa ihmistä.
Tammikuun ensimmäisenä
päivänä pitämänsä Angelus-rukouksen edellä paavi
Benedictus XVI osallistui
satelliitin välityksellä Madridissa järjestettyyn valtavaan
marssiin elämän puolesta.
Marssin osallistujia paavi kehotti olemaan todistajia ”inhimillisen rakkauden
kauneudesta”. Pyhän isän
viesti välittyi Madridin Plaza de Colon -aukiolla suurista monitoreista. Marssiin,
jonka tarkoituksena oli edistää kristillisen perheen asemaa Espanjassa, osallistui
yli 2 miljoonaa ihmistä. Sen
järjesti Madridin arkkihiippakunta monien kirkollisten
liikkeiden sekä ihmiselämää
ja perhettä tukevien järjestöjen kanssa.
Espanjaksi puhunut paavi
sanoi: ”Kutsun kaikkia kristillisiä perheitä kokemaan

Herran rakastavan läsnäolon
heidän elämässään. Kristuksen koko ihmiskuntaa kohtaan osoittaman rakkauden
innoittamana rohkaisen
heitä antamaan todistuksen
maailman edessä inhimillisen rakkauden, avioliiton ja
perheen kauneudesta.”
Perhe, ”joka on perustettu miehen ja naisen väliselle purkamattomalle liitolle,
muodostaa suotuisimman
ympäristön, jossa ihmiselämä toivotetaan tervetulleeksi ja jossa sitä suojellaan, sen
alusta luonnolliseen kuolemaan saakka”. Pyhä isä painotti puheessaan vanhempien ”oikeutta ja perustavanlaatuista velvollisuutta kasvattaa lapsensa uskossa ja
sellaisten arvojen mukaan,
jotka antavat arvoa inhimilliselle olemassaololle”.
”Perheen ja avioliiton

puolesta kannattaa tehdä
työtä”, paavi jatkoi, ”sillä
on hyvä tehdä työtä ihmisen
puolesta, joka on kaikkein
arvokkain Jumalan luoma
olento.”
Madridin arkkipiispa,
kardinaali Antonio María
Rouco Varela sanoi perhemarssin osallistujille puolestaan, että perhe on ”objektiivisesti katsottuna vakavin
ongelma, joka eurooppalaisilla yhteiskunnilla on vastassaan”. Hänen mukaansa ”käsitys avioliitosta ja
perheestä on radikaalisesti
relativisoitunut”. Samalla
elämäntapoja, jotka ”ovat
miehen ja naisen välisen
purkamattoman rakkauden
arvon vastaisia”, tuetaan
nuorison keskuudessa.
Kardinaalin mukaan
”kristillinen vastaus tähän
polttavaan ongelmaan on

kiireinen ja ratkaisevan tärkeä omaa tulevaisuuttamme ajatellen, samoin kuin
Espanjan, Euroopan ja koko
ihmiskunnan tulevaisuutta
ajatellen”. Hän muistutti,
että YK:n ihmisoikeuksien
julistuksessakin perhe tunnustetaan ”yhteiskunnan
luonnolliseksi ja perustavanlaatuiseksi yksiköksi”,
jota yhteiskunnan ja valtion
tulee suojella.
Katolinen kirkko Espanjassa on viime aikoina joutunut aktiivisesti puolustamaan luonnollista perhettä
ja kristillistä moraalia monia
Espanjan hallituksen tekemiä linjauksia vastaan.
KATT/VIS/CNA
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Uutisia
Ärkebiskop Tonucci nära hemtrakterna

Ärkebiskop Giovanni Tonucci, som nyligen lämnade
sin uppgift som den katolska kyrkans nuntie i Norden, firade sin första mässa
i Loreto sanktuariet den 10
december. Detta i samband
med att det var Loretomadonnans högtid. I oktober
utnämnde Benedikt XVI
Mons. Tonucci till ansvarig
över det berömda sanktuariet i Loreto, där Jungfru
Marias hus i Nazareth finns
bevarat. Under en intervju
med Vatikanradion, berättar
mons. Tonucci om sin nya
uppgift.
”Jag blev mycket glad när
jag genom Kardinal Bertone fick denna tillfrågan, och
även om jag bad om tre dagars betänketid, hade jag redan sagt ja med hjärtat. Men
som alltid är det bra att låta
saker sjunka innan man fat-

tar sina beslut. Jag erbjuder
församlingen i Loreto mina
händer, och hoppas på att
tillsammans med dem gå
vår vandring som pilgrimer.
Denna pilgrimsvandring
symboliseras så väl av Loretos vackra kullar. När man
kommer mot Loreto ser
man den stora basilikan och
kupolen, på kullen, som en
inbjudan att gå till Herren,
målet i vårt livs vallfärd.”
Var det som att komma
hem igen eftersom du har
dina rötter i den här delen
av Italien?
”Ja, mitt liv har verkligen
varit en vandring även konkret. Jag återvänder till Italien
efter 24 år på olika platser i
världen. Även om jag alltid
har känt mig hemma på de
olika platserna, eftersom vi
alltid är hemma i kyrkan, så
är detta att komma hem för

mig i bredare bemärkelse.
Inte bara för att jag kommer
från dessa trakter, men huset i Loreto förenar alla hem
i världen. Det är alla kristnas
hem, för det var i det som
Kristus inkarnerades.”
”Jag har redan talat med
mina församlingsbor om
hur vi ska lägga upp vår
pastoralvård, och det är i
Maria, och med den Heliga
familjen som modell, som
vi ser hur vi ska gå tillväga.
Barmhärtigheten ska genomsyra oss i vårt sätt att ta
emot pilgrimer och framför
allt sjuka besökare.”
Det sa mons. Tonucci
som efter att ha varit nuntie
i Norden, nu ansvarar över
Mariasanktuariet i Loreto.
KATT/RV

Tony Blairista katolilainen
Jouluaattona kerrottiin, että
Britannian entinen pääministeri Tony Blair on liittynyt katoliseen kirkkoon.
Blairin otti kirkon täyteen
yhteyteen Westminsterin
arkkipiispa, kardinaali Cormac Murphy-O’Connor.
Ennen kirkkoonottoa Blair,
joka nykyään toimii niin
sanotun Lähi-idän kvartetin erityisedustajana, oli
valmistautunut katolisen
kirkon jäsenyyteen arkkipiispan yksityissihteerin,
monsignore Mark O’Toolen
opetuksessa. Blairin koko
muu perhe, vaimo Cherie
ja neljä lasta, kuuluu katoli-
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seen kirkkoon.
Vaikka kirkolliset tahot
ovat iloinneet Blairin kääntymyksestä ja Englannin
anglikaanisen kirkon päämies Rowan Williamskin
on toivottanut Blairille kaikkea hyvää hänen hengellisellä matkallaan, on Blairin
kääntymys herättänyt myös
odotuksen täyttämää ihmetystä. Monet katolilaiset
ovat ilmaisseet odottavansa, että Blair ottaisi julkisesti
etäisyyttä joihinkin pääministerikaudellaan ajamiinsa
kirkon opetuksen kanssa
selvässä ristiriidassa oleviin
päätöksiin, muun muassa

aborttiin, kantasolututkimukseen sekä samaa sukupuolta olevien parien avioliitto- ja adoptio-oikeuksiin
liittyvissä kysymyksissä.
Blairin kääntymystä oli
odotettu jo pitkän aikaa.
Hän halusi kuitenkin jättää
kirkkoon liittymisensä aikaan, jolloin hän ei enää toimisi Britannian pääministerinä vältääkseen spekuloinnin uskonnon vaikutuksesta
politiikan tekoon.
KATT/CNA

Opus Dei
myötätuulessa Venäjällä
Moskovan (ortodoksisen)
patriarkaatin ulkoasioiden
osaston varajohtaja, arkkipappi Vsevolod Chaplin on
ilmaissut tyytyväisyytensä
Opus Dein personaaliprelatuurin toiminnan alkamisesta Venäjällä. Hänen mukaansa Opus Dein toiminta
ja uskollisuus ”kristillisiä
ihanteita kohtaan ovat suuren kunnioituksen arvoisia”. ”Opus Dein tehtävä on
vahvistaa kristillisiä arvoja
nyky-yhteiskunnassa”, hän
jatkoi, ”ja sen tähden me
suhteudumme siihen myötämielisesti”.
Opus Dein Moskovan
vikaari, isä Jose Antonio
Senovilla Garcia sanoi, että

järjestön Moskovan yhteisö
on tullut Venäjälle ”rohkaisemaan ihmisiä olemaan
hyviä ortodoksisia uskovia,
etsimään Jumalaa jokapäiväisessä elämässään ja auttamaan toisia”.
Isä Senovillan mielestä
Venäjän ortodoksinen kirkko on toivottanut Opus Dein
tervetulleeksi Venäjälle, ja
hän sanoi olevansa ”hyvin
iloinen” siellä olostaan. Viime kesänä, pyhän Josemaría
Escriván muistopäivänä
26.6. avatun keskuksen alkutaival on kuulemma sujunut ilman ongelmia.
KATT/CNA

Nimityksiä
Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ on nimittänyt viime vuoden
lopulla intialaisen isä Donbosco Thomasin Nasaretin pyhän
perheen seurakunnan kappalaiseksi.

Nuorten tapaaminen
Lukiolaisille ja ammattikoululaisille
järjestetään säännöllisiä kokoontumisia
Kalkutan äiti Teresan sisarten luona kerran kuussa lauantaisin klo 15.30 - 17.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 26.1. ja seuraava lauantaina 23.2.
Osoite on Vironkatu 6 A, bussi 18 ajaa
lähelle. Sisar Marianna ja isä Frans ovat
mukana.
Kaikki, jotka osallistuivat marraskuussa viikonloppuleiriin Stella Mariksessa
ovat muiden mukana tervetulleita!
Lisätietoja:
isä Frans Voss SCJ
gm 040-5278746, E-mail: frans.voss@catholic.fi
sisar Marianna MC
puh. 09-3403795.

Oremus
Jeesuksen pikkusisaret

Ljusets barn
Jesus, du har sagt: Den som följer

Jesus, du som är satt till fall och

mig skall inte vandra i mörkret

upprättelse för många, du som är

utan ha livets ljus.

det tecken som väcker strid och blir

R

akkaat kristityt, neljäkymmentä
päivää sitten vietimme iloiten Herran syntymäjuhlaa.
Tänään on se pyhä
päivä, jona Maria ja
Joosef toivat Jeesuslapsen temppeliin.
Näin hän saapui
kohtaamaan uskovan kansansa, samalla kun hän täytti
Mooseksen lain säädöksen. Pyhän Hengen johdattamina
hurskaat vanhukset
Simeon ja Hanna
tulivat temppeliin
ja Hengen valaisemina tunsivat ja riemuiten tunnustivat
Jeesuksen Herraksi. Myös me Pyhän
Hengen yhteen kokoamina lähdemme
kohtaamaan Kristusta. Yhä uudelleen me löydämme
ja tunnemme hänet
leivän murtamisessa, kunnes hän saapuu näkyvästi kunniassaan.
Kynttilänpäivän liturgiasta

motsagt. R.
R. Gör oss till ljusets barn.
Jesus, du befaller oss att älska varDu ropar till oss: Ni är världens ljus.

andra för att så förbli i ljuset. R.

Ert ljus skall lysa för människorna,
så att de ser era goda gärningar och

Låt oss bedja. Allsmäktige Gud,

prisar er Fader i himlen. R.

ditt eviga Ord blev människa för
att upplysa vår väg genom världen.

Jesus, du dömer oss när du säger:

Låt vår tros låga stråla klart i hand-

Den som handlar efter sanningen,

ling. Genom samme Jesus Kristus,

han kommer till ljuset, för att det

vår Herre. Amen.

skall bli uppenbart att Gud är med
i hans gärningar. R.

Ur Oremus

O

i Maria, taivaan portaat, vie minut
mukanasi iankaikkiseen kauneuteen. E12

Sunnuntaiden ja
juhlapyhien lukukappaleet nyt
sivulla 2.

Rukouksen
apostolaatti
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.
Helmikuu
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.

Böneapostolatet
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.
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.
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viesti maailman rauhanpäivänä
1. tammikuuta 2008
Ihmiskunnan perhe — rauhan yhteisö
1. Uuden vuoden alkaessa
haluan lähettää hartaaat rauhan toivotukseni sekä lämpimän toivon tervehdykseni miehille ja naisille kautta
maailman. Samalla tarjoan
yhteiseksi pohdiskeltavaksi
teeman, jonka olen pannut
tämän viestin alkuun ja jota
pidän erityisen tärkeänä:
Ihmiskunnan perhe - rauhan yhteisö. Ihmisten välisen yhteisön ensimmäinen
muoto on miehen ja naisen
rakkaudesta syntynyt, kun
he päättävät astua pysyvään liittoon rakentaakseen
yhdessä uuden perheen.
Mutta myös maan kansoja
kutsutaan rakentamaan keskinäistä solidaarisuuden ja
yhteistyön suhdetta, koska
he ovat yhden ihmiskunnan
perheen soveliaita jäseniä,
kuten Vatikaanin II kirkolliskokous sanoo: ”Kaikki
kansat ovat yksi ja ainoa yhteisö, niillä on yksi ainoa alkujuuri, koska Jumala asutti
koko ihmissuvulla kaiken
maanpiirin (vrt. Apt. 17:26)
ja niillä on myös yksi viimeinen päämäärä, Jumala” (1).

Perhe, yhteiskunta ja
rauha
2. Luonnollinen perhe, elämän ja rakkauden läheinen
yhteisö, joka rakentuu miehen ja naisen avioliitolle (2),
muodostaa ”inhimillistymisen ensimmäisen paikan
persoonalle ja yhteiskunnalle” (3) ja ”elämän ja rakkauden kehdon” (4). Perhe
on sen tähden aivan oikein
määritelty ensimmäiseksi
luonnolliseksi yhteisöksi,
”jumalalliseksi instituutioksi, joka perustuu ihmispersoonan elämän perustalle
kaiken yhteiskunnallisen
järjestyksen prototyyppinä”
(5).
3.Todellakin, terveessä
perhe-elämässä me koemme joitakin perustavia rauhan elementtejä: oikeudenmukaisuuden ja rakkauden
veljien ja sisarten kesken,
vanhempien edustaman
autoriteetin, niille perheenjäsenille osoitetun huolenpidon, jotka ovat nuoruuden,
sairauden tai korkean iän
tähden heikkoja, keskinäi-
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sen avun elämän perustarpeissa, valmiuden hyväksyä
muut ja antaa heille tarvittaessa anteeksi. Sen tähden
perhe on ensimmäinen ja
korvaamaton rauhan opettaja. Siksi ei ole ihme, että
väkivalta on erityisen sietämätöntä, jos sitä tapahtuu
perheessä. Niinpä todetaan
jotakin oleellista, kun sanotaan, että perhe on ”yhteiskunnan ensimmäinen elävä
solu” (6). Perhe on yhteiskunnan perusta myös, koska se saa jäsenensä ratkaisevalla tavalla kokemaan rauhan. Siitä seuraa, että ihmisten yhteisö ei tule toimeen
ilman perheen tarjoamaan
apua. Missä nuoret oppivat
vähitellen maistamaan rauhan alkuperäistä ”makua”
paremmin kuin siinä alkuperäisessä ”pesässä”, jonka
luonto valmistaa heille? Perheen kieli on rauhan kieli;
meidän täytyy aina lähteä
siitä, muutoin me menetämme rauhan ”sanavaraston”.
Puheen inflaatiossa yhteiskunta ei voi lakata viittaamasta siihen ”kielioppiin”,
jonka kaikki lapset oppivat
äitinsä ja isänsä katseista ja
teoista jo ennen kuin he oppivat heidän puheestaan.
4. Koska perheellä on
velvollisuus opettaa jäseniään, sille kuuluu erityisiä
oikeuksia. Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus, joka on todella laillisen
yhteiskunnan universaalien arvojen virstanpylväs,
toteaa, että ”perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja
perustava yksikkö ja sillä
on oikeus yhteiskunnan ja
valtion antamaan suojaan”
(7). Pyhä istuin puolestaan
halusi tunnustaa perheelle
kuuluvan erityisen juridisen
arvon julkaisemalla Perheen
oikeuksien peruskirjan. Sen
esipuheessa sanotaan: ”persoonan oikeuksilla, vaikka ne on ilmaistu yksilön
oikeuksina, on perustava
yhteiskunnallinen ulottuvuus, joka saa luontaisen
ja ratkaisevan ilmaisunsa
perheessä” (8). Peruskirjan
mainitsemat oikeudet ovat
ilmaus ja täsmällinen määrittely ihmisen sydämeen
kirjoitetusta luonnollisesta

laista, jonka järki ilmoittaa
ihmiselle. Perheen oikeuksien kieltäminen tai pelkkä
rajoittaminen hämärtämällä totuutta ihmisestä uhkaa
itse rauhan perusteita.
5. Siitä seuraa, että jokainen, joka vaikka tietämättäänkin kiertää perheen instituutiota, heikentää rauhaa
koko yhteiskunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti,
koska hän heikentää sitä,
mikä on rauhan ensimmäinen aikaansaaja. Tämä asia
ansaitsee erityistä paneutumista: kaikki mikä heikentää
miehen ja naisen avioliitolle
perustuvaa perhettä, kaikki
mikä suoraan tai epäsuorasti estää sen avoimuutta
uuden elämän vastuulliseen
vastaanottamiseen, kaikki
mikä estää sen oikeutta olla
ensisijaisesti vastuussa lastensa kasvatuksesta, muodostaa objektiivisen esteen
tielle rauhaan. Perhe tarvitsee kodin, työtä ja oikeudenmukaisen tunnustuksen
vanhempien toiminnalle
kodissa, mahdollisuuden
kouluttaa lapsensa ja perusterveydenhuollon kaikille.
Jos yhteiskunta ja julkinen
valta eivät kanna vastuuta
perheestä naissä asioissa, ne
riistävät itseltään olleellisen
voimavaran, joka palvelee
rauhaa. Varsinkin tiedotusvälineillä on kasvatuksellisen voimansa tähden erityinen vastuu edistää perheen
kunnioittamista tekemällä
selväksi sen odotukset ja
oikeudet ja tuomalla esiin
kaiken sen kauneuden.

Ihmiskunta on yksi suuri
perhe
6. Jos yhteiskunnan on tarkoitus elää rauhassa, se on
kutsuttu saamaan inspiraatiota niistä arvoista, joille
perheen yhteisö rakentuu.
Tämä koskee yhtä hyvin
paikallisia kuin kansallisia
yhteisöjä; se koskee myös
kansainvälistä yhteisöä, ihmiskunnan perhettä, joka
asuu yhteisessä talossa, joka
on maa. Täällä me emme voi
kuitenkaan unohtaa, että
perhe syntyy miehen ja naisen vastuullisesta ja lopullisesta ”kyllä”-sanasta, ja se

jatkuu sillä tietoisella ”kyllä”-sanalla, jonka lapset asteittain antavat liittyessään
perheeseen. Jotta perheen
yhteisö kukoistaisi, se tarvitsee kaikkien jäsentensä
auliin yhteisymmärryksen.
Tämän toteutuminen tarvitsee myös sen, että siitä tulee
kaikkien niiden vakaumus,
jotka on kutsuttu muodostamaan yhteisen ihmiskunnan
perheen. Meidän tulee sanoa
oma ”kyllä”-sanamme tälle
kutsumukselle, jonka Jumala on kirjoittanut itseensä
meidän luontoomme. Me
emme elä toistemme kanssa
pelkastään sattumalta; me
kaikki etenemme yhteistä
polkua miehinä ja naisina,
veljinä ja sisarina. On siis
oleellista, että me kaikki
omistautuisimme elämään
elämämme vastuullisina
Jumalan edessä, tunnustaen hänet oman ja muiden
olemassaolon syvimmäksi
lähteeksi. Palaamalla tähän
ylimpään perustaan me kykenemme käsittämään jokaisen ihmisolennon ehdottoman arvon ja siten luomaan
edellytykset ihmiskunnan
rakentamiselle rauhassa.
Ilman tätä transkendenttista perustusta yhteiskunta on pelkkä naapureiden
yhdistyminen, eikä veljien
ja sisarten yhteisö, joka on
kutsuttu muodostamaan
suuren perheen.

Perhe, ihmisten yhteisö ja
ympäristö
7. Perhe tarvitsee kodin, sopivan ympäristön, jossa se
voi kehittää asianmukaisia
suhteita. Ihmisten perheelle
tämä koti on maapallo, ympäristö, jonka Jumala Luoja
on antanut meille elettäväksi luovasti ja vastuullisesti.
Meidän tulee hoitaa ympäristöä: se on uskottu miehille ja naisille suojeltavaksi ja
viljeltäväksi vastuullisessa
vapaudessa, kaikkien hyvä
pysyvänä ohjaavana kriteerinä. Ihmiset luonnollisesti
ovat ylemmässä asemassa
suhteessa koko luomakuntaan. Ympäristön kunnioittaminen ei tarkoita aineellisen luonnon tai eläinten
olevan tärkeämpi kuin

ihminen. Pikemminkin se
tarkoittaa, ettei itsekkäästi
pidetä luontoa täysin omien
etujemme käytössä olevana,
sillä tulevilla sukupolvilla
on myös oikeus nauttia sen
eduista ja osoittaa luontoa
kohtaan samaa vastuullista
vapautta, jota me vaadimme itsellemme. Emmekä
saa olla välittämättä köyhistä, jotka ovat monissa tapauksissa vailla luomakunnan
hyvyyksiä, jotka on tarkoitettu kaikille. Tämän päivän
ihmiskunta on aivan syystä
huolissaan huomispäivän
ekologisesta tasapainosta.
On tärkeää, että arviot tässä
suhteessa tehdään viisaasti,
keskusteluissa asiantuntijoiden ja viisaiden ihmisten
kanssa, ilman että ideologinen painostus pakottaa hätäisiin päätelmiin, ja ennen
kaikkea tarkoituksena saavuttaa sopimus kestävän
kehityksen mallista, joka
pystyy turvaamaan kaikkien hyvinvoinnin, samalla
kun kunnioitetaan ympäristön tasapainoa. Jos ympäristön suojeleminen vaatii
kustannuksia, ne on jaettava
oikeudenmukaisesti ottaen
huomioon eri maiden erilaiset kehitystasot ja solidaarisuus tulevien sukupolvien
kanssa. Viisaus ei tarkoita
vastuusta kieltäytymistä
ja päätösten siirtämistä; se
tarkoittaa sitoutumista tekemään yhteisiä päätöksiä,
sen jälkeen kun on harkittu
vastuuta oikean tien valitsemisesta, päätöksiä, joiden
tarkoitus on lujittaa liittoa
ihmisten ja ympäristön välillä, minkä pitäisi heijastaa
Jumalan luovaa rakkautta, hänen, jonka luota me
tulemme ja jota kohti me
olemme matkalla.
8. Sen tähden on oleellista
”tuntea”, että maa on ”meidän yhteinen kotimme”, ja
huolenpidossamme ja kaikkien palvelemiseksi valita
dialogin tie pikemminkin
kuin yksipuolisten päätösten tie. Voidaan tarvita
muiden kansainvälisten toimijoiden perustamista, jotta voisimme yhdessä pitää
huolta tästä ”kodistamme”;
vielä tärkeämpi on kuitenkin tarve vielä suurem-
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masta vakaumuksesta, että
tarvitaan vastuullista yhteistyötä. Näköpiirissämme
häämöttävät ongelmat ovat
monimutkaisisia ja aikaa on
vähän. Jotta kohtaisimme
tämän tilanteen tehokkaasti,
tarvitaan toimimista yhteisymmärryksessä. Yksi alue,
jolla erityisesti tarvitaan keskustelujen tehostamista, on
maapallon energiaresurssien hoitaminen. Teknisesti
kehittyneet maat kohtaavat
kahdenlaista pakottavaa tarvetta tässä asiassa: toisaalta
tarpeen arvioida uudestaan
korkea kulutustaso, joka perustuu nykyiseen kehityskulkuun, ja toisaalta tarve
investoida riittävästi varoja
vaihtoehtoisten energialähteiden etsimiseen ja suurempaan energiatehokkuuteen.
Kehittyvät maat tarvitsevat
lisää energiaa, mutta toisinaan tämä tarve tyydytetään
köyhien maiden kannalta
vahingollisella tavalla, mikä
johtuu niiden infrastruktuurista, tekninen infrastruktuuri mukaan lukien,
ja nämä maat ovat pakotettuja myymään omistamiaan
energiavarantoja alihintaan.
Toisinaan niiden poliittinen
vapaus vaarantuu protektoraatin muodossa, tai joka
tapauksessa tavoilla, jotka
asettavat selvästi nöyryyttäviä ehtoja.

Perhe, ihmisten yhteisö ja
talous
9. Oleellinen ehto perheiden sisäiselle rauhalle on se,
että ne rakentuvat yhteisten
hengellisten ja eettisten arvojen tukevalle perustalle.
Kuitenkin täytyy lisätä, että
perheessä vallitsee aito rauha silloin, kun keneltäkään
ei puutu mitään tarpeellista
ja kun perheen omaisuus työn tulokset, säästöt ja kaikkien yhteistyö - hoidetaan
solidaarisuuden hengessä,
ilman ylellisyyttä ja tuhlausta. Perheen rauha vaatii siten
avoimuutta yliluonnollisille
omaisuusarvoille, ja samalla huolenpitoa ja viisasta
sekä aineellisen hyvän että
ihmisten välisten suhteiden
hoitoa. Epäonnistuminen
jälkimmäisessä aiheuttaa
keskinäisen luottamuksen
katkeamisen, jos ydinperhe
kokee epävarman tulevaisuuden uhkan.  
10. Jotakin vastaavaa täytyy sanoa perheesta, jonka
ihmiskunta kokonaisuudessaan muodostaa. Ihmiskunnan perhe, joka nykyään on
kasvavassa määrin yhdistynyt globalisaation seurauksena, tarvitsee myös yhteisten arvojen perustan lisäksi

taloutta, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan yhteisen
hyvän tarpeeseen, joka nyt
on maailmanlaajuisessa tarkastelussa. Myös tässä vertaaminen tavalliseen perheeseen osoittautuu avuksi.
Yksityisten ihmisten ja kansojen välillä tulee edistää rehellisiä ja suoria suhteita, ja
siten auttaa jokaista oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tarvitaan myös ponnistelua voimavarojen viisaan käytön ja
varallisuuden tasapuolisen
jakautumisen turvaamiseksi. Erityisesti köyhille maille annettavan avun täytyy
olla terveiden taloudellisten
periaatteiden ohjaamaa ja
sen tulee välttää tuhlausta,
joka liittyy pääasiassa kalliiden virastojen ylläpitoon.
Asiaan kuuluva arvo täytyy
myös antaa moraaliselle velvollisuudelle varmistaa se,
että taloutta eivät hallitse
yksinomaan välitöntä hyötyä tavoittelevat armottomat
lait, jotka voivat osoittautua
epäinhimillisiksi.

Perhe, ihmisten yhteisö ja
moraalilaki
11. Perhe elää rauhassa, jos
kaikki sen jäsenet alistuvat
yhteisiin normeihin: tämä
estää itsekkään individualismin ja tuo yksilöt yhteen
kasvattaen heidän harmonista yhteiselämäänsä ja antaen
suunnan heidän työlleen.
Tämä periaate, niin itsestään selvä kuin se on, pitää
paikkansa myös laajemmissa yhteisöissä: paikallisista
ja kansallisista yhteisöistä
aina kansainväliseen yhteisöön asti. Rauhan vuoksi
tarvitaan yhteinen laki, sellainen, joka kasvattaa todellista vapautta pikemmin
kuin sokeaa mielivaltaa ja
suojelee heikkoja vahvojen
sorrolta. Kansojen perhe
tuntee monia mielivaltaisen
menettelyn tapauksia, sekä
yhden valtion sisäisiä että
valtioiden välisiä. Monissa
tapauksissa heikkojen on
taivuttava, ei oikeudenmukaisuuden vaatimuksesta,
vaan itseään vahvemman
alastoman vallankäytön
edessä. Sietää toistaa: vallan
käytön täytyy aina olla lain
säätelemää, ja tämä sopii
myös itsenäisten valtioiden
välisiin suhteisiin.
12. Kirkko on usein puhunut lain luonteesta ja tarkoituksesta: juridisella normilla, joka säätelee yksilöiden
välisiä suhteita ja ulkoista
käytöstä ja säätää rangaistuksia   niitä rikkoville, on
kriteerinään moraalinen
normi, joka perustuu itse

luontoon. Ihmisen järki kykenee tunnistamaan tämän
moraalisen normin tai ainakin sen perusvaatimukset
ja siten nousemaan kohti
Jumalan luovaa järkeä, joka
on kaiken alkuperä. Onko
kansojen suhteissa, joista
ihmisten perhe muodostuu,
juridisia normeja? Ja jos on,
toimivatko ne? Vastaus on:
kyllä, sellaiset normit ovat
olemassa, mutta sen varmistamiseksi, että ne todella toimivat, on tarpeen mennä takaisiin luonnollisiin moraalisiin normeihin juridisten
normien perustana; muutoin juridiset normit jäävät
hauraan ja väliaikaisen konsensuksen armoille.
13. Tieto luonnollisesta
moraalinormista on niiden
saavutettavissa, jotka pohtiessaan itseään ja kohtaloaan pyrkivät ymmärtämään
olemassaolonsa syvimpien
taipumusten sisäistä logiikkaa. He pystyvät löytämään
- vaikkakaan ei ilman epäröintiä ja epäilyä - vähintään oleellisissa piirteissään
tämän yleisen moraalilain,
joka kulttuuriset erot ylittäen saa ihmiset päätymään
yhteiseen ymmärrykseen
hyvän ja pahan, oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tärkeimmistä ulottuvuuksista. On
tärkeää mennä takaisin
tähän perustavaan lakiin
suunnaten parhaat älylliset
voimavarat tähän kysymykseen ja antamatta virheiden
ja väärinkäsitysten estää
meitä.   Luonnolliseen moraalilakiin perustuvat arvot
ovat todella läsnä, vaikkakin
katkelmallisesti eivätkä aina  
johdonmukaisella tavalla
kansainvälisissä sopimuksissa, yleismaailmallisesti
tunnustetuissa auktoriteetin
muodoissa, ihmisoikeuslain
periaatteissa, jotka sisältyvät
yksittäisten valtioiden lainsäädäntöön tai kansainvälisten järjestöjen sääntöihin.
Ihmiskunta ei ole ”laiton”.
Siitä huolimatta on olemassa kiireellinen tarve jatkaa
hellittämättä keskusteluja
näistä aiheista ja rohkaista
yksittäisten valtioiden lainsäädäntöä lähestymään perustavien ihmisoikeuksien
tunnustamista. Koko maailmaa koskevan juridisen
kulttuurin kasvu puolestaan
jatkuvassa pyrkimyksessään
vahvistaa kansainvälisten
normien syvää inhimillistä
sisältöä, jotteivat ne supistuisi pelkiksi muotoseikoiksi, jotka helposti joutuvat
itsekkään tai ideologisen  
manipulaation kohteiksi.

Konfliktien voittaminen
ja aseistariisunta
14. Ihmiskunta kokee nykyään valitettavasti suurta
jakautumista ja jyrkkiä konflikteja, jotka luovat tumman
varjon sen tulevaisuuden
ylle. Laajat alueet maailmasta ovat joutuneet kokemaan
kasvavaa jännitystä, samalla
kun ydinaseita omistavien
maiden lukumäärä kasvaa
vaaralliseti ja aiheuttaa perusteltua pelkoa jokaisessa
vastuuntuntoisessa ihmisessä. Afrikassa käydään
monia sisällissotia, vaikka
monet sikäläiset maat ovat
edistyneet matkalla kohti
vapautta ja demokratiaa.
Keski-itä on yhä konfliktien ja väkivallan näyttämöä,
mikä vaikuttaa myös lähellä
oleviin kansoihin ja alueisiin
ja uhkaa vetää ne mukaan
väkivallan kierteeseen. Laajemmassa mitassa täytyy valittaen todeta, että kasvava
määrä valtioita on mukana
asevarustelussa: jopa jotkin
kehitysmaat antavat huomattavan osan vähistä kotimaisen tuotannon tuloistaan
aseiden ostamiseen. Vastuu
tästä vahingollisesta kaupankäynnistä on laaja: teollistuneen maailman maat
hyötyvät suuresti asekaupasta, samalla kun monien
köyhien maiden johtavat
oligarkit haluavat vahvistaa
asemiaan hankkimalla yhä
kehittyneempää aseistusta.
Tällaisina vaikeina aikoina
on todella välttämätöntä,
että kaikki hyvän tahdon
ihmiset kokoontuvat saavuttaakseen kankreettisia
sopimuksia tehokkaaksi
demilitarisoinniksi, erityisesti ydinaseita koskien.
Aikana, jolloin edistyminen
ydiaseiden vähentämisessä
on pysähtynyt, tunnen olevani velvollinen pyytämään
hartaasti vallanpitäjiä jatkamaan päättäväisemmin
neuvotteluja olemassa olevien ydinaseiden lisääntyvästä ja yhteisesti sovitusta
riisumisesta. Uudistamalla
tämän vetoomuksen tiedän,
että toistan niiden kaikkien
toivetta, jotka ovat huolissaan ihmiskunnan tulevaisuudesta.
15. Kuusikymmentä vuotta sitten Yhdistyneet Kansakunnat julkaisi juhlallisesti
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (19482008). Tällä dokumentilla
ihmiskunnan perhe vastasi
toisen maailmansodan kauhuihin tunnustamalla oman
ykseytensä, joka pohjautuu
miesten ja naisten yhtäläiseen arvokkuuteen, ja kunnioittamalla yksilöiden ja

kansojen perusoikeuksia
ihmisten yhteistyön keskuudessa. Tämä oli ratkaiseva
askel eteenpäin vaikealla
ja vaativalla tiellä kohti tasapainoa ja rauhaa. Tänä
vuonna on myös kulunut 25
vuotta siitä, kun pyhä istuin
hyväksyi Perheen oikeuksien peruskirjan (1983-2008)
ja 40 vuotta siitä kun vietettiin ensimmäistä maailman
rauhanpäivää (1968-2008).
Se syntyi paavi Paavali VI:
n päätöksellä kaitselmuksen johdatuksesta, ja sitä
vei eteenpäin suuresti vakuuttuneena rakastettu
ja kunnioitettu edeltäjäni
paavi Johannes Paavali II.
Tämän rauhanpäivän viettäminen on tehnyt kirkolle
mahdolliseksi vuosien mittaan esittää näissä viesteissä
tätä perushyvää koskevaa
opetuksen kokonaisuutta. Näiden huomattavien
merkkipäivien valossa kutsun kaikkia miehiä ja naisia
elävämpään tietoisuuteen
kuulumisestaan yhteen ihmiskunnan perheeseen ja
pyrkimään kovasti saamaan
ihmisten yhteiselämän heijastamaan tätä vakaumusta,
joka on oleellinen todellisen
ja kestävän rauhan aikaansaamiselle. Samoin kutsun
uskovia rukoilemaan Jumalalta rauhan suurta lahjaa.
Kristityt tietävät, että he
voivat luottaa Marian esirukoukseen, yhteisen äitimme
Marian, joka Jumalan Pojan
äitinä synnytti koko ihmiskunnan Pelastajan.  
Kaikille parhaat uuden vuoden toivotukseni!
Vatikaanissa 8. joulukuuta
2007
Paavi Benedictus XVI
© Copyright 2007 - Libreria
Editrice Vaticana

Viitteet
(1) Deklaraatio Nostra Aetate, 1.
(2) Vrt. Vatikaanin II kirkolliskokous,
Pastoraalikonstituutio Gaudium et
Spes, 48.
(3) Johannes Paavali II, Apostolinen
kehotus Christifideles Laici, 40:
AAS 81 (1989), 469.
(4) Ibid.
(5) Paavillinen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvosto, Compendium of the Social Doctrine of the
Church, No. 211.
(6) Vatikaanin II kirkolliskokous,
Dekreetti Apostolicam Actuositatem, 11.
(7) Art. 16/3.
(8) Pyhä istuin, Perheen oikeuksien
peruskirja, 24.11.1983, Johdanto,
A.
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Seurakunnat
Helsinki

rakuntasalissa, 18.00 iltamessu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, Cafe Maria seurakuntasalissa, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu

Turku
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.
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
15.1. ti 16.00–18.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten
19.1. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.1. su pyhän Henrikin juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
21.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
26.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
2.2. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
15.00-22.00 karnevaalit seurakuntasalissa
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 20.1. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 27.1. su 16.00

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.
11.1. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
12.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 17.00
messu puolaksi
13.1. su Herran kaste: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi,
14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
15.1. ti 19.00 teologinen opintopiiri
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 15.00 messu
Ahvenanmaalla, 18.30 Mass in English
22.1. ti 19.00 informaatiokurssi
26.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
2.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu
latinaksi
diaspora
Ahvenanmaa: 20.1. su 15.00
Eurajoki: 13.1., 27.1. su 14.00
Pori: 11.1. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

vesperin jälkeen seurakuntasalissa ekumeeninen ilta
27.1. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in
English (Jyväskylä)
28.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
1.2. pe 18.00 messu Kiteellä
2.2. la Herran temppeliintuominen: 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa, 18.00 Mass
in English (Jyväskylä)
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.00 messu
Mikkelissä

24.3. ma 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: su 13.1., su
2.2., la 1.3., ma 24.3.
Vaasa (Koulukatu 45) klo 16.00: la 12.1., la 2.2.,
la 16.2., la 1.3., ma 24.3.

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): 26.1., 23.2.,
29.3., 26.4., 24.5.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 27.1., 24.2., 30.3.,
27.4., 25.5.
Iisalmi (ort. kirkko): pääsiäismaanantai/Easter
Monday klo 12.00

Pyhän Ursulan seurakunta

lasten uskonnonopetus:
19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5.
seniorit:
17.1., 14.2., 13.3., 17.4., 15.5.
Muistattehan seurakuntavaalit! Ilmoittakaa ehdotukset pappilaan 26.1. mennessä.
Ekumeeninen tapahtuma seurakunnassamme 23.1. klo 18.00 ekumeeninen
vesper, jonka jälkeen ekumeeninen ilta
seurakuntasalissa

Tampere

Kouvola

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.
12.1. la 13.00 perhemessu
13.1. su Herran kaste: 11.00 juhlamessu
17.1. to 18.00 iltamessu
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00 messu
24.1. to 18.00 iltamessu
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 18.00 messu
31.1. to 18.00 iltamessu
1.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
3.2. su Herran temppeliintuominen: 11.00 juhlamessu
diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 27.1., 24.2. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 2.2. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.1., 17.2. klo
12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20):
13.1., 10.2. klo 16.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 2.2. klo 14-16
Kouvola: 12.1., 9.2. klo 11-13, messu klo 13.00

Oulu

katekeesi
2.2. la 9.30

Jyväskylä
Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

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. 17.30-18.00 and by
appointment.
12.1. la 18.00 iltamessu
13.1. su Herran kaste: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English,
18.00 iltamessu
18.1.-25.1. Kristittyjen ykseyden rukousviikko
19.1. la lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 9.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 11.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00
iltamessu
26.1. la 10.00–14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
2.2. la Herran temppeliintuominen: 10.00 messu suomeksi, 11.00 opetus ensikommuuniota
varten seurakuntasalissa, tämän jälkeen parannuksen sakramentti kirkossa ja juhla seu-
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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.
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
17.1. to 14.00 seniorien kokous
18.-25.1. Kristittyjen ykseyden rukousviikko
(Katso ohjelma seurakunnan kotisivulta tai
ilmoitustaululta.)
18.1. pe 18.00 rukousilta Mission hengessä Taulumäen kirkossa
19.1. la pyhän Henrikin juhla: 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 Mass in English
(Jyväskylä)
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu
23.1. ke 7.00 messu, 18.00 ekumeeninen vesper,

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.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Körstnesissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.
13.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 18.00
Mass in English
19.1. la 10.30 lastenkerho, 12.00 perhemessu
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 16.00 ekumeeninen hartaus, 18.00 Mass in English
26.1. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 Mass in English
2.2. la kynttilänpäivä: 10.30 juhlamessu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su klo
15.00: 3.2., 2.3.
Kokkola (Katariinankatu 3) su 16.00: 13.1., 9.3.
Kurikka: 12.1. la 18.30, 16.2. la 18.30, 1.3. la
18.30, 23.3. su 17.00
Lapua: 12.1. la 12.00, 2.2. la 9.00, 16.2. la 12.00,

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.
13.1. su Herran kaste: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.1. to 17.00 messu, 17.30 adoraatio
18.1. pe 18.00 scrutatio (Raamatun tutkiminen)
19.1. la pyhä Henrik: 11.00 messu
20.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 18.00 ekumeeninen
sanan jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa
24.1. to 17.00 messu, 17.30 adoraatio
26.1. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.1. to 17.00 messu, 17.30 adoraatio
2.2. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
diaspora
Tornio: 3.2. klo 17.00
Raahe: 27.1. klo 17.00
Rovaniemi: 13.1. klo 17.30
Scrutatio (Raamatun tutkiminen) perjantaina 18.1. klo 18.00. Aiheena ”Mitä

Yhdistykset
Jumalan sana tarkoittaa minulle tänään?” Lectio Divinan moderni versio.
Tarkoitettu aikuisille, nuorille, sekä
katolilaisille että ei-katolilaisille. Oma
Raamattu kannattaa ottaa mukaan. Tervetuloa!

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi.
Avoinna arkisin 10-16.

Yrsa Grüne, utrikesredaktör på Hufvudstadsbladet, berättar om sina erfarenheter i krisdrabbade
områden.
Lauantaina 24.5. teemme retken yhdessä
P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen
kanssa.Tarkemmat tiedot julkistetaan Fidesissä kevään aikana./Den 24 maj gör vi en utflykt
med St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen.
Programmet publiceras i Fides under våren

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English in
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
1. 4.

22.1. 5. 2. 19.2. 4.3.
15. 4. 29.4. 13. 5. 27.5.

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
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.

Studium Catholicum

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.

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.

Vuosi 2008
60. toimintavuosi Suomessa. Unkarin pyhän Elisabethin juhlavuosi jatkuu vielä.

Studium Catholicumin remontti jatkuu. Kirjasto ja kappeli avataan kevään aikana. Kiitämme
joulutervehdyksistä ja toivotamme kaikille hyvää alkanutta vuotta!

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?

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarik. 3 b A, Helsinki. / Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Öppet för alla.
Maanantaina 28.1. klo 18.30 Messu AC:
n suojeluspyhimyksen Tuomas Akvinolaisen
kunniaksi, selebranttina veli Antoine Lévy ,
OP. Messu pidetään todennäköisesti Studium
Catholicumin uudistetussa P. Olavin kappelissa. Jos kappeli ei ole ehtinyt valmistua, messu
vietetään muualla.Varmistaaksesi messunviettopaikka, soita Caterina Stenius 040-5938038
tai veli Antoine 050-3042778. / Mässa med anledning av AC:s skyddspatron Thomas av Aquinos
festdag, celebrant broder Antoine Lévy, OP, sannolikt i Studium Catholicums förnyade St. Olofs
kapell. Om kapellet inte hunnit bli färdigt läses
mässan på annan plats. För bekräftelse, ring Caterina Stenius 0405938038 eller br. Antoine
050-3042778. HUOM. PÄIVÄ!/ OBS. DAGEN!
Keskiviikkona 20.2. kl. 18.30: Veli Antoine
Lévy, OP, puhuu aiheesta ”After Ravenna: the
papacy and the service of Christian unity”,
esitelmä on mahdollisesti suomeksi. / Föredrag
av Br. Antoine Lévy (möjligen på finska) ”After
Ravenna: the papacy and the service of Christian
unity”. HUOM. PÄIVÄ! / OBS. DAGEN!
Torstaina 27.3. klo 18.30: ”Onko kristityn
rakkaus erilainen?” Isä Jan Aarts puhuu paavi
Benediktus XVI:n kiertokirjeestä ”Deus Caritas est”/ Fader Jan Aarts föredrag på finska om
påven Benedict XVI:s ensyklika ”Deus Caritas
est”.
Torstaina 17.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n.
klo 18.30 Yrsa Grüne, Hufvudstadsbladetin ulkomaantoimittaja, kertoo ruotsiksi kokemuksistaan kriisialueilla / Torsdagen 17.4. kl.18.00
sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte. På
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. C:a kl.
18.30 ”Att tackla kulturskillnader i katastrofer”.

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.
Vanhan messun viikko 4.-8. helmikuuta
isä Benjamin Durham FSSP Englannista vierailee
Suomessa. Ohjelma:
Tiistaina 5.2. paikka avoinna - kysy Katolisesta tiedotuskeskuksesta
Tuhkakeskiviikkona 6.2. messu Helsingissä Pyhän Henrikin katedraalissa klo 16.00.
Torstaina 7.2. mietiskely Henrikin srk-salissa
klo 16.00, messu katedraalissa klo 18.00.
Perjantaina 8.2. messu TAMPEREEN seurakunnassa klo 18.00, sen jälkeen keskustelu.

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

Maanantaiklubi
Tilaisuus on kaikille avoin ja pidetään maanantaisin Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa
klo 13.30 alkavan messun jälkeen.
14.1. Enkelit, isä Tri
21.1. Maanantaikahvila
28.1. Koska olen sen arvoinen, isä Frans Voss
4.2. Maanantaikahvila
11.2. Paastonajan lauluja, Martti Savijoki
18.2. Maanantaikahvila
25.2. Kirkko Jumalan valtakuntana, Emil Anton
3.3. Maanantaikahvila
10.3. Agricola ja katolinen rukousperinne, Marjatta Jaanu-Schroeder
17.3. Maanantaikahvila
31.3. Pääsiäisajan lauluja, Martti Savijoki
7.4. Maanantaikahvila
14.4. isä Kazimierz Lewandowski (aihe auki)
21.4. Maanantaikahvila
28.4. Muisteluja Stella Mariksesta
5.5. Pyhiinvaellus Fatimaan, isä Tri
12.5. Kevätjuhla
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Katso tarkemmin seurakunnan ilmoitustaululta.

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.

SEkalaista

SENIORIT
Vuoden ensimmäinen messu on
Pyhän Henrikin katedraalissa  
tiistaina 15.1.2008 klo 14.00 ja sen
jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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.

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 cityowned 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!

ti 22.1. Kevätkauden avaus; Heidi Tuorila-Kahanpää kertoo Edit Steinin spiritualiteetista.
Keskustelua.
ti 26.2. Vuosi- ja vaalikokous. Keskustelua.
la 8.3. Kirpputorin valmistelu
su 9.3. Kirpputori
ti 15.4. aihe vielä avoin
ti 13.5. Kevätjuhlat
TYÖILLAT
Teresa ry järjestää käsityö- ja askarteluiltoja
P. Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen.
Päivät ilmoitetaan myöhemmin.
Tule ja tuo mukanasi intoa ja ideoita tehdä
omin käsin jotain kaunista ja hyödyllistä. Saat
tehdessäsi hyvän mielen ja annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat valmistamiasi tuotteita.Tule rohkeasti mukaan, hauskan tekemisen
parissa on helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.

Hartausohjelmat
Morgonandakt 12.2. kl. 8.53 Ulla Hörhammer
Morgonandakt 13.2. kl. 8.53 Ulla Hörhammer
Radiomessu 17.2. klo 18.00 Pyhän Marian
kirkko
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

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
5.5. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tiikerikissa
Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät - tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
1.2.–25.2. on toimitettava viimeistään 18.1. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Paimenelta
Piispan joulusaarna:

Meidän todellinen toivomme on Jeesus Kristus

Rakkaat seurakuntalaiset!
Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla on Kirkolle suuren ilon päivä – ja siihen on
monia syitä! Myös pyhä isä
Benedictus viittaa niihin uusimmassa kiertokirjeessään
”Spe salvi”. Tuosta ensyklikasta olen löytänyt innoitteen tälle joulusaarnalle.
Odotuksen täyttämien
viikkojen jälkeen elämme
tänään suurta päivää. Niin
kuin jo adventtisaarnassani
painotin, emme ole kuluneina viikkoina odottaneet vain
tietyn päivän saapumista,
vaan olemme odottaneet
henkilöä: Jeesusta Kristusta,
Jumalan Poikaa, Messiasta,
meidän Vapahtajaamme.
Adventtiaikana olimme
kuin Vanhan testamentin
kertomusten päähenkilöt,
jotka kaivaten odottivat
Messiasta. Kuulimme kuinka kaikista messujen ensimmäisistä lukukappaleista
välittyi odotuksen ilmapiiri. Samalla niissä kuvattiin
runollisella tavalla sitä iloa,
jonka kaivattu Messias lahjoittaa maan päälle ja sen
asukkaille. Sellaisen lupauksen saatoimme kuulla
esimerkiksi kolmannen adventtisunnuntain lukukappaleessa Jesajan kirjasta:
”Aavikko iloitsee, autiomaa
iloitsee, aro riemuitsee, se
puhkeaa kukkaan. Kuin
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lilja, kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen. [...] Silloin aukenevat
sokeiden silmät ja kuurojen
korvat avautuvat, rampa
hyppii silloin kuin kauris,
mykän kieli laulaa riemuaan. [...] Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat
riemuiten Siioniin. [...] Ilo ja
riemu astuvat portista, huoli
ja huokaus pakenevat kauas” (Jes. 35: 1-6a, 10).
Voimme täydentää näitä
toivoa täynnä olevia sanoja
vielä toisella Jesajan kirjan
lupauksella. Siinä kuvataan,
kuinka susi kulkee karitsan
kanssa ja pantteri laskeutuu
levolle vohlan viereen, kuinka vasikka ja leijonanpentu
syövät yhdessä, lehmä ja
emokarhu käyvät yhdessä
laitumella (vrt. Jes. 11:1-7).
Kaikki nämä lupaukset
liittyvät Messiaan tuloon.
Eikö meidän pitäisi todella
iloita, kun kuulemme nämä
lupaukset? Eikö sydämemme kaipaakin elämää, missä ei ole kärsimystä; missä
kaikki elävät todellisessa
rauhassa ja keskinäisessä
rakkaudessa; missä on vain
onnea?
Mutta mitä enemmän
kuulemme tällaisia lupauksia, sitä enemmän saattaa joissakin meistä nousta epäilyksiä. Elämämme
todellisuus on liian usein
toisenlainen, joskus perin-

pohjin toisenlainen. Kuinka
meidän pitäisi sitten tulkita
profeetta Jesajan lupauksia?
Mikä merkitys näillä lupauksilla on meille?
Voimme ajatella näin:
Profeetta Jesaja kuvailee
tekstissä Jumalan valtakuntaa, niin kuin se lopullisessa
muodossaan on oleva. Pyhä
apostoli Pietari kertoo samasta asiasta, kun hän kirjoittaa, että ”me odotamme
uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu”
(2. Piet. 3:13). Myös apostolit
Paavali ja Johannes puhuvat uudesta luomisesta (vrt.
Room. 8:19-23; Ilm. 21:5).
Voimme edelleen otaksua, että Jesajan kuvaukset
voisivat olla realistisia, ellei
olisi syntiä turmelemassa
maailman kauneutta. Tai se
olisi totta silloin, jos kaikki
ihmiset Jeesuksen kutsun
kuultuaan tekisivät parannuksen ja alkaisivat teoissaan toteuttaa hänen opetustaan. Valitettavasti nämä ehdot eivät täyty kovin usein.
Siksi emme voi myöskään
tarpeeksi selvästi nähdä
Jesajan ennustusten toteutumista. Tästä pyhä
isä kirjoittaa kiertokirjeessään: ”Koska ihminen pysyy aina vapaana ja koska
hänen vapautensa on aina
myös hauras, ei hyvän
valtakunta voi koskaan
täysin toteutua tässä maailmassa. [...] Hyvän on yhä
uudelleen voitettava vapaus puolelleen (SS, 24).
Meidän ei pidä olla liian pessimistisiä. Emme saa
unohtaa sitä kehitystä, minkä ihmiseksi tullut Jeesus
Kristus toi mukanaan maailmaan. Katsokaamme niitä
hedelmiä, mistä Euroopan
kulttuurinen kehitys saa
kiittää muun muassa Kirkkoa ja monia sääntökuntia
kuten benediktiinejä, sistersiläisiä, fransiskaaneja,
dominikaaneja, jesuiittoja ja
karmeliittoja. Ajatelkaamme
esimerkiksi naisen kasvanutta arvostusta yhteiskunnassa, josta saamme kiittää
sitä, että naisesta – Mariasta
– tuli Jumalan äiti. Ajatelkaamme sitä, kuinka tulimme paremmin tietoiseksi
ihmisen arvosta, kun Jeesus
Kristus itse syntyi ihmiseksi. Kaiken kaikkiaan voimme nähdä paljon hyvää

maailmassa, myös omassa
keskuudessamme.
Nämä olivat esimerkkejä,
jotka liittyvät yhteiskunnalliseen elämään. Aivan yhtä
tärkeää ja joskus selvemminkin on nähtävissä vaikutus Jeesuksen Kristuksen
syntymästä henkilökohtaisessa elämässämme. Jokainen meistä tietää, mistä me
itse saamme kiittää häntä.
Ensimmäinen asia on varmasti pelastuminen, mutta
olemme myös niin monesti
saaneet tärkeää rohkaisua,
innoitusta ja eritoten sisäistä iloa, todellista sydämen
iloa, jota kukaan ei voi ottaa
meiltä pois. Saamme kiittää
Jeesusta Kristusta myös toivosta, mitä paavi Benedictus
tähdentää ensyklikassaan
”Spe salvi”. Ilman toivoa me
emme voi elää. Ilman toivoa
emme voi katsoa luottavaisina tulevaisuuteen. Ilman
toivoa emme voi kestää vaikeita aikoja. — Meidän todellinen toivomme on Jeesus
Kristus. Pyhä isä kirjoittaa

”Ilman

toivoa me emme
voi elää. Ilman toivoa emme
voi katsoa luottavaisina tulevaisuuteen. Ilman toivoa
emme voi kestää vaikeita aikoja. — Meidän todellinen
toivomme on Jeesus Kristus.

”

kiertokirjeessään: ”Ihminen
tarvitsee Jumalaa, muuten
hän on vailla toivoa” (SS,
23). Ihmisen tosi, vahva ja
kaiken yli kantava toivo
voi olla ainoastaan Jumala
– Jumala, joka on osoittanut
ja yhä osoittaa rakkautta
”loppuun asti”, kunnes ”se
on täytetty” (vrt. Joh. 13:1
ja 19:30) (SS, 27). ”Maailma
vailla Jumalaa on maailma
vailla toivoa (Ef. 2:12)” (SS,
44).    
Näiden sanojen valossa
voimme tänään Jeesuksen
Kristuksen syntymäyönä
/ syntymäjuhlana tulkita
Jesajan sanoja, ilosta, rakkaudesta ja veljeydestä aivan uudella tavalla. Kiertokirjeessään pyhä isä käsittelee niitä laajasti. Viittaan
lyhyesti kokemuksiin, joita
joulukertomuksen päähen-

kilöillä oli Jeesuksen Kristuksen seimen äärellä.
Tarkoitan sitä, että syntymäyön Maria, Jeesuksen
Kristuksen äiti, on toivon
esikuva kaikille niille ihmisille, jotka on armottomasti sysätty syrjään. Vaikka
pyhä perhe torjuttiin, Maria
varmaankin säilytti sisäisen
rauhansa, sillä hän tiesi, että
Jumala on hänessä ja hänen
kanssaan. Kuinka hyvin
tähän tilanteeseen sopivatkaan ne sanat, jotka Maria
lausui Magnificatissa: ”Minun sieluni ylistää Herran
suuruutta, minun henkeni
riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani. Sillä hän on
luonut katseensa vähäiseen
palvelijaansa. [...] Voimallinen on tehnyt minulle
suuria tekoja [...]. Polvesta
polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä
pelkäävät. Hänen kätensä on
tehnyt mahtavia tekoja Hän
on [...] korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut
runsain määrin [...]” (Luuk.
1:46-53).
Ja toinen henkilö, pyhä
Joosef: Myös hän oli kokenut sisäisesti oman pimeän yönsä, kun hän luuli
rakkaan kihlattunsa pettäneen hänet. Mutta hänen pyhyytensä ja uskollisuutena moraaliarvoja
kohtaan pakottivat häntä
olemaan syyttämättä Mariaa ja saattamaan tätä häpeään. Joosef pysyi rakkaudessaan uskollisena.
Tämä uskollisuus ja Jumalan käskyn noudattaminen
palkitsivat hänet runsain
määrin: nyt hän saattoi nähdä Jumalan Pojan omin silmin, tänään hän voi kantaa
häntä omilla käsivarsillaan,
kuulla hänen äänensä, katsoa häntä silmiin. Sitä iloa,
jota hän tässä läheisyydessä
koki, ei voi kuvailla inhimillisin sanoin.
Tänä juhlayönä (juhlapäivänä) toivon, että te kaikki, rakkaat sisaret ja veljet,
saisitte olla osallisia näistä
samoista kokemuksista. Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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Maailman Nuortenpäivät 2008: Sydney, Australia
Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani.
www.wyd2008.org

Rakkaat nuoret!
Taas tulee aika, jolloin paavi
Benedictus XVI, joka jatkaa
edeltäjänsä Johannes Paavali II:n tiellä, kutsuu kaikki
katoliset nuoret yhdessä kokoontumaan ja rukoilemaan
ja todistamaan maailmalle
uskostamme. Tänä vuonna
Maailman Nuortenpäivät
järjestetään Australiassa,
Sydneyssä, 15.-20.7.2008.
Mottona on: ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee
teihin, ja te olette minun
todistajani”(Ap.t. 1:8).
Maailman Nuortenpäivät
ovat erityisellä tavalla siunattuja päiviä, kun pyhän
kirkon näkyvä pää, paavi
rukoilee nuorten kanssa ja
pohtii kutsumustamme olla
uskon todistajia. Paikat, joihin nuoret kokoontuvat pyhän isän kanssa, on valittu
siten, että ne herättävät ja
syventävät uskoamme. Siksi näitä kokoontumisia järjestetään ympäri koko maailman, jotta siten kaikilla
nuorilla olisi mahdollisuus
ainakin kerran osallistua
nuortenpäiville ja korostaa
sitä, mitä tarkoittaa katoli-

AUSTRALIA: Australiassa on noin 20 miljoonaa asukasta. Maan pinta-ala on noin 7,74 miljoonaa neliökilometriä (eli
se on noin 23 kertaa Suomea suurempi).

Suomen ryhmä
Maailman
Nuortenpäiville
Australiaan
• Matka-aika:
5./6.7.2008–
21./22.7.2008.
• Viimeinen ilmoittautumispäivä matkalle:
27. tammikuuta:
Isä Peter Gebara SCJ,
gsm 0400-458128,
E-mail birgitta@catholic.fi.
• Matkan hinta on korkea (yli 2000 euroa),
mutta yhteistyöllä ja
rahankeruulla sekin
voi laskea.
• Tukimaksut: Nordea
117530-212507.

Katolinen kirkko Australiassa: Katolilaisia Australiassa on noin 5 miljoonaa, eli neljäsosa maan asukkaista. Maassa
on 32 katolista hiippakuntaa, joista neljä kuuluu idän riituksiin. Hiippakunnissa on yhteensä 1363 seurakuntaa. Pappeja
on 3126, ja heistä 1153 kuuluu johonkin sääntökuntaan. Seminaristeja on tällä hetkellä 141. Maassa toimii noin 40 eri
sääntökuntaa. Niihin kuuluu noin 6.400 sisarta ja 1080 veljeä.

nen: kaikille kaikkialla tarkoitettu Kristuksen pyhä
kirkko.
Maailman Nuortenpäivät
on pyhää aikaa, armon aikaa.
Siellä nuoret saavat uudestaan mahdollisuuden kokea
uskon lahjan ja sen seuraukset, olla Jeesuksen todistajia.
Ehkä nuortenpäivien   aikana jotkut saavat enemmän
ymmärrystä omasta kutsumuksestaan olla pyhä.
Ehkä he myös saavat siinä
tarvittavia keinoja, esimerkiksi sakramenttien armon
ja pyhän kirkon opetuksen
kautta. Ja niin kuin on ollut
jo pari kertaa aikaisemmin

meidän hiippakunnassamme, nuoremme ovat olleet
mukana järjestetyillä nuortenpäivillä jo Euroopassa ja
Amerikassa.
Edellisen, Kölnin tapaamisen jälkeen Turussa syntyi spontaanisesti nuorten
ryhmä, joka jatkaa Kölnin
tapaamisen teemalla ja samalla valmistelee jälleen itse
tapaamista Sydneyssä. Kutsumme mukaan kaikkia halukkaita 16-30-vuoden ikäisiä nuoria jakamaan uskon
ja toivon iloa kanssamme
Maailman Nuortenpäivillä
Australiassa. Se on ainutlaatuinen kokemus meille

ja ottakaa yhteyttä minuun
puhelimitse (0400-458128)
tai sähköpostilla (birgitta@
catholic.fi) niin pian kuin
mahdollista, että voisimme
järjestää kaikki tarpeelliset
paperit ja asiat matkaa varten. Matkalle mukaan tulevan pitäisi osata myös sen
verran englantia, että voisi
seurata Australiassa järjestetyt katekeesit englannin
kielellä. Matka-ajankohta
olisi 5. tai 6.7.2008 – 21. tai
22.7.2008. Matka-ajankohta
riippuu siitä, milloin saamme kokoon koko ryhmän
ja voimme tilata lentoliput.
Lentolippujen hinnoissa
on myös eroja. Mitä nopeammin ilmoittaudumme
matkalle, sitä halvempi
matkasta tulee. Hinta henkilöltä saattaa olla 2200–2600
euroa. Se ei ole vielä varma
lopullinen hinta. Viimeinen
ilmoittautumispäivä osallistumisesta ryhmämme mukana matkalle on 27. tammikuuta 2008.
Luulen, että halukkaita
matkalle olisi monia, mutta esteenä saattaa olla kallis
matka ja siksi haluaisin samalla pyytää teitä rakkaat
lukijat, että voisitte auttaa
nuoriamme osallistumaan
tähän tapaamiseen vaikka
pienelläkin rahasumalla
sekä lähettämään sen nuorten tilille Nordea 117530212507. Jokaisesta eurosta
olemme kiitollisia. Toivon
Jumalan siunausta teille kaikille ja tapaamisiin.
isä Peter Gebara SCJ

katolilaisille, jotka asumme diasporassa, sillä siellä
Australiassa voimme tavata
satoja tuhansia samanlaisia
nuoria katolilaisia täynnä
uskoniloa ja halua olla aito
Jeesuksen opetuslapsi.
Ottaen huomioon realiteetit, nimittäin sen, että matka
on pitkä ja kallis, toivomme että Suomesta voisi silti
lähteä nuorten ryhmä Sydneyhin tapaamaan pyhää
isäämme Benedictus XVI:a ja
toisia katolisia nuoria ympäri koko maailman. Jos joku
teistä, rakkaat nuoret, tietää
jo varmasti, että voisi tulla
mukaamme, olkaa hyvät
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Pyhiinvaeltajana, turistina ja
tarkastajana Pyhällä maalla
Kertomus Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan
Suomen käskynhaltijakunnan pyhiinvaellusmatkasta
Pyhään maahan marraskuussa 2007.
Pyhiinvaellusmatkaa Pyhään maahan eli Israeliin,
Jordaniaan ja Palestiinaan
oli suunniteltu useita vuosia. Vihdoinkin se toteutui
käskynhaltija Lauri Gorskin johdolla. Ohjelma oli
tiivis ja käsitti käytännössä
kaikki merkittävät pyhiinvaelluskohteet huipentuen
messuun pyhällä haudalla
Jeesuksen ristin alla, sekä
juhlalliseen tapaamiseen
Pyhän Haudan ritarikunnan linnassa Jerusalemissa,
jossa hänen autuutensa latinalaisen patriarkan sijainen
ja Israelin yleisvikaari luovutti ritareille todistuksen
pyhiinvaellusmatkasta sekä
kiinnitti heidän viittaansa
pyhiinvaellussimpukan.
Nyt me olimme täyttäneet
antamamme lupauksen tehdä matka Pyhään maahan.
Olimme samalla lailla todellisia Pyhän Haudan ritareita kuin ennen meitä eläneet.
Aikaisempina vuosisatoina
ritareiksi lyötiin aina Jerusalemissa pyhiinvaelluksen
yhteydessä.   
Seitsemän ritaria ja yksi
daami sekä isä Teemu Sippo
SCJ ja joidenkin ritareiden
puolisot osallistuivat pyhiinvaellusmatkaan. Matka
alkoi Helsingistä ja Brysselistä ja jatkuin Wienin kautta
Tel Aviviin ja sieltä edelleen
Genesaretin järven kautta
Jordaniaan, Jerusalemiin,
Betlehemiin, Jerikoon ja
Kuolleelle merelle. Matkan
oppaana toimi erittäin osaava kristitty palestiinalainen,
joka avasi meille eri kohteiden historian ja tapahtumat suhteessa Raamattuun
ja traditioon. Huomattava
osa kaikista kohteista, joissa
kävimme, oli tuhottu useita
kertoja, joten alkuperäinen
paikka oli nähtävissä usein

vain mosaiikkilattian osana
tai parina pylväänä. Maantieteellinen paikka oli tiedossa, mutta sen päällä oli
eri aikoina ollut synagoga,
yksityistalo, kirkko, moskeija ja taas kirkko tai ainoastaan raunio.  
Pyhän maan tapahtuvat
ovat keskittyneet joko luoliin tai vuoriin. Vaikuttaa siltä kuin Jeesus todella halusi
olla niin lähellä ihmistä kuin
mahdollista. Toisaalta julistukset kuten vuorisaarna
tai taivaaseen otto tapahtuu
vuorten huipuilta. Toinen
vaikuttava asia oli lyhyet
etäisyydet esim. Golgata ja
Jeesuksen hauta ovat vain
joitakin kymmeniä metrejä
toisistaan. Genesaretin järven tapahtumat keskittyvät
pienelle alueelle jopa Via
Dolorosa on vain joitakin
satoja metrejä pitkä. Kaikki
tapahtuu ihmisten keskellä
– Jumala on todella hyvin
lähellä meitä.  
Isä Teemu piti meille
messun joka päivä. Messu
oli ikään kuin päivän kohokohta. Pystyimme kiireisen
ja jopa rauhattoman päivän
jälkeen keskittymään rukoukseen ja miettimään miksi
olemme tällä pyhiinvaellusmatkalla ja mitä se meille
merkitsee. Illalla söimme
aina yhteisen illallisen. Keskustelu koski luonnollisesti
päivän tapahtumia, tilannetta Pyhässä maassa, Annapoliksen neuvotteluja ja
seuraavan päivä ohjelmaa.
Hotellit, joissa asuimme, olivat hyvätasoisia, ruoka hyvää ja vesi yleisesti juotavaa.
Emme kokeneet uhkia tai
joutuneet väkivallan kohteiksi. Yleisesti turvallisuus
oli hyvää ja se myös näkyi
kaikkialla.

Yläkuvassa: Ritarikunnan ylläpitämän jordanialaisen Naourin koulun
oppilaita.

Matkalla oli kolme eri dimensiota. Matka oli pyhiinvaellusmatkan lisäksi
turistimatka, mutta myös
tarkastusmatka. Halusimme Suomen käskynhaltijakunnan puolesta selvittää
ritarikunnan rahoittamia

Keskellä: Via Dolorosan viidennen
aseman kyltti aamuhämärässä.
Alhaalla: Betlehemin yliopiston
opiskelijoita.
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Kolmiuloitteinen matka

kohteita. Jordaniassa tutustuimme mm. yksityisiin
ritarikunnan rahoittamiin
lastentarhaan sekä Naourin
yläasteen kouluun. Koulut
ovat erittäin hyvin hoidettuja ja opetus korkeatasoista.
Koulut ovat avoimia sekä
kristityille että muslimeille.
Ne ovat täysin riippuvaisia
ritarikunnan rahoituksesta. Opettajilla ja oppilaitten
vanhemmilla on hyvät yhteydet Jordanian kuningasperheeseen ja hallitukseen.
Jordanian parlamentissa on
yhdeksän paikkaa varattu
kristityille. Kaksi kristittyä
edustajaa on koulun oppilaitten vanhempia. Myös
maan kuningatar osallistuu
koulun juhlatapahtumiin
säännöllisesti.  
Tutustuimme myös Bethlehemin yliopistoon Israelissa. Yliopisto on ammattikorkeakoulun tasoinen oppilaitos, jota rahoittaa mm. Suomen ulkoasianministeriö.
Kolme opettajaa on suomalaisia diakonissoja. Ammattikorkeakoulun oppilaista
90% on naisia ja huomattava osa muslimeja. Naisten
Tietokulma
 Pyhän maan (Israelin, Jordanian ja Palestiinan) väestöstä on
kristittyjä 2,5%. Heistä katolilaisia on noin puolet.
 Pyhällä maalla toimivien katolilaisten hengellinen paimen
on hänen autuutensa, Jerusalemin latinalainen patriarkka
Michel Sabbah. Patriarkaatin
toimialuetta ovat Israel, Jordania, Kypros ja Palestiina.
 Jerusalemin Pyhän Haudan
ritarikunta on perustettu
suojelemaan ja tukemaan katolisen kirkon toimintaa Pyhällä maalla. Ritarikunta tukee
Pyhän maan kirkkoa ylläpitämällä ja rakentamalla kouluja,
yliopistoa, kirkkoja, seurakuntakoteja ja luostareita.
 Pyhän Haudan ritarikunta on
virallinen kanonisessa oikeudessa määritelty organisaatio.
 Ritarikunnan suurmestarin
kardinaali John Patrick Foleyn
toimipaikka on Vatikaanissa.
Jerusalemissa asuva latinalainen patriarkka Michel Sabah
on myös koko Pyhän Haudan
ritarikunnan suurpriori. Ritarikunnan Suomen käskynhaltija on Lauri Gorski.
 Pyhän Haudan kirkko Jerusalemissa on rakennettu Golgatan ja Jeesuksen haudan
päälle.

Artikkeleita
korkea määrä selittyy sillä,
että tytöt pärjäävät paremmin pääsykokeissa, pojat lähetetään herkästi ulkomaille. Monet pojat ovat myös
israelilaisten vankiloissa.
Korkeakoulu on vastikään
saanut oikeuden myöntää
myös maisterin arvosanoja. Vastaanotto Betlehemin
suljetussa kaupungissa oli
erittäin ystävällinen. Betlehemissä kävimme myös
Jeesuksen syntymäpaikassa.
Paikan päällä on ainoa kirkko, jota muslimit (Suleiman
Suuri) ei tuhonnut. Kirkko
ja Jeesuksen syntymäpaikka, kaupan varastotila, ei
seimi, oli pieni luola. Joululaulut kuuluivat kaikkialla,
japaniksi, koreaksi, kiinaksi, mutta myös englanniksi
jopa suomeksi. Lauloimme
”Maa on niin kaunis”, joka
kaikkien Suomen katolilaisten puolesta raikui Jeesuksen syntymäpaikassa.
Haluan erityisesti mainita
fransiskaanien merkittävän
osuuden pyhien paikkojen
varjelijoina ja säilyttäjinä
Pyhällä maalla. Fransiskaanit ovat jo yli 800 vuotta
suojelleet pyhiä paikkoja.
Monet totesivat että ilman
fransiskaanien merkittävää
panosta vuosisatojen aikana meillä ei todennäköisesti
olisi paikkoja minne mennä.
Vatikaanin edustaja totesi,
että fransiskaanien puolesta
pitää aina rukoilla ja kiittää
heitä pyhien paikkojen varjelusta. Jerusalem oli todella
täynnä nuoria fransiskaanimunkkeja.  
Meillä oli ilo asua Jerusalemissa Paavillisessa ”Notre
Dame of Jerusalem” -instituutissa. Keskus on sekä
koulutuskeskus että hotelli
(huoneet edullisia). Keskusta johtaa meksikolainen
Kristuksen legioonalaisten
sääntökunta. Sen seminaristit palvelevat usein paavin
messussa suurina pyhinä.  

Pyhiinvaelluksen
huippuhetket
Via Dolorosa
Nousimme klo 4.30 aamulla ja kävelimme pimeydessä arabikaupunginosan ja
aution vanhan Jerusalemin
halki. Pysähdyimme – ristintien ensimmäinen asema.
Isä Teemu luki ja osallistuimme lauluun. Äänemme
kaikuivat läpi tyhjän Jerusalemin – ensin varovaisesti
sitten varmemmin ja lujem-

Kristuksen haudalla ja Golgatalla. Meille oli annettu
aikaa tunti ennekuin muut
kirkkokunnat pitivät omat
hartaushetkensä. Kiire, kiire – juoksimme. Vanhemmat ritarit eivät tahtoneet
ehtiä mukaan. Kantamamme kynttilät sammuivat
juoksussa, mutta fransiskaanit sytyttivät ne nopeasti uudelleen. Pimeää. Jotkut
melkein kaatuivat kapeissa
rappukäytävissä. Rukous
tapahtui rutiinilla. Seuraavana päivänä sama rutiini
toistui. Tällä kertaa Espanjan käskynhaltijakunta.
Pidin päiväkirjaa pyhiinvaellusmatkan aikana. Lopuksi tein yhteenvedon vaikuttavimmista asioista:

Pyhän Haudan kirkon portailla vas. Kirsti Vaalikivi, käskynhaltija Lauri Gorski ja isä Teemu
Sippo SCJ, ser. rivillä Niilo Mohell ja Markku Vähätalo, seur. rivillä Jan-Peter Paul ja Kalevi
Vuorela, ylärivissä Matias Sarimo ja Pekka Lindholm.
min. Minareettien imaamit
kutsuivat aamurukoukseen.
Kaksi uskontoa – laulut/huuto samalle Jumalalle. Tämä
on Jerusalem. Toinen asema
– sama toistui. Via Dolorosa päättyi Pyhän Haudan
kirkkoon. Messu Golgatan
juurella Kristuksen ristin
alla. Monet uskovaiset ovat
rukoilleen siellä koko yön,
jotkut asuneet siellä jopa
vuosia. Nuoria ja vanhoja
– niin aikaisin aamulla. Isä
Teemu piti messun. Pieni
tila täyttyi nopeasti. Kaikki
halusivat messussa rukoilla
Jeesusta – ortodoksit, katoliset, koptit, armenialaiset.
Monet itkivät. Makasivat
Kristuksen ristin alla ja syleilivät Golgatan kalliota.

Kynttilöitä sytytettiin. Isä
Teemu säilytti tyyneytensä,
vaikka se olikin vaikeata.
Kommunio. Messu päättyi
ja uusi alkoi. Jeesuksen ristin alla pidetään messuja
koko ajan, aamusta iltaan ja
myöhään yöhön.

Juhlallinen
sisäänmarssi
Suomen käskynhaltijakunnan ensimmäinen juhlallinen sisäänmarssi Pyhän
haudan kirkkoon. Historiallinen hetki. Me Lauri Gorskin johdolla marssimme ristin johtamana sisään omaan
kirkkoomme – Pyhään Hautaan. Sadat muut pyhiinvael
tajat seurasivat mukana. Kir-

• Kaikki on lähellä. Tapahtumat ovat välittömiä. Ei
suunnitelmia tai budjetteja.
• Ystävyys.
• Monet elävät Pyhällä
maalla yksinkertaista
elämää, mutta varsinaista köyhyyttä kuten Afrikassa en nähnyt.
• Paljon rasismia ja ennakkoluuloja. Nuorten elämä tuhrautunutta.
• Kaikki ovat vakuuttuneita että ovat oikeassa.
Kukaan ei politiikassa
tai uskonnon asioissa
halua tai pysty joustamaan.
• Eräänlainen ”masokismi” - ihmiset ikään kuin
haluavat kärsiä ja olla
epäoikeudenmukaisuuden uhreja.
• Monen ryhmän erityistilanne. Vain oma elämäntyyli on oikeutettua.
Jan-Peter Paul

kossa osallistuimme fransiskaanien iltavigiliaan. Kävelimme rukoillen ja laulaen
läpi kirkon. Pysähdyimme

Yhteystietoja
Hotelli Jerusalemissa:
Pontifical Institute – Notre Dame of Jerusalem Institute
Paratroopers Road #3, P.O.Box 20531, Jerusalem 91204
Tel: (9729 2-627 91 11, Fax: (972) 2-627 19 95
www.notredamecenter.org
sähköposti: info(at)notredamecenter.org
Matkatoimisto:
Guiding Star Ltd.
P.O.Box 19421
4 Al Hariri St.
Jerusalem 91193
Tel: 02-627 3150
Fax 02-627 3147
mark(at)guidingstar2.com
Matkaopas: Tony Azraq
Sähköposti: tazraq2000(at)yahoo.com
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Kolumni
Eräässä television mainospätkässä esittelijä houkuttelee ihmisiä tekemään kuten
hän ja hankkimaan itselleen
saman kauneusvoiteen, mihin hän on itse ihastunut.
Lopuksi hän kertoo iloisesti, miksi oli päättänyt
ostaa sen: ”koska olen sen
arvoinen!” Ihme kyllä ihonhoitoaineen esittelijä itse
ei näyttänyt lainkaan tarvinneen sitä. Toivottavasti
toiset saavat siitä hiukan
apua. Joskus on hyvä, että
me hemmottelemme hiukan itseämme, kun toiset
eivät välitä meistä, ja silloin
se saa myös maksaa jotakin.
Joka tapauksessa ihminen
on paljon enemmän arvoinen kuin ne kalliit kauneudenhoitovälineet ja aineet,
joita mainostetaan ja joiden
tulokset tuskin nostavat
pysyvästi meidän itsetuntoamme.
Vanhan sanontatavan
mukaan ”mens sana in corpore sano” tuntuu olevan
parempi elämänohje ja tehokkaampi sijoituskohde.
Sielun ja ruumiin terveys on
korvaamaton elämän lahja.
Jos ihmisen ruumiin tai mielen terveys on heikentynyt
tai molemmat yhtä aikaa,
sopiva hoito ja vastaava
lääkitys ovat paikallaan ja
ne voivat parantaa ihmisen
tai ainakin tehdä hänen kipunsa ja ahdistuksensa siedettäväksi. Sopusointu ja
hyvä vuorovaikutus sielun
ja ruumiin välillä on tärkeä
ihmisen terveydelle. Tähän
perustuu ihmiselämän onnellisuus. Jokainen ihminen
on tämän onnen arvoinen!
Mutta kenelle tämä lahja on
suotu? Valitettavasti tämä
onnen tunne puuttuu liian
monien ihmisten sydämestä. Jokainen kaipaa sitä,
mutta kukaan ei voi hankkia sitä itselleen tai omaksua sitä omin ponnisteluin
tai vaatia keneltäkään.
Monet ihmiset, niin lapset,
nuoret kuin aikuiset kärsivät siitä, että tämä lahja on
heiltä evätty tai että he ovat
saaneet kokea elämässään
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Koska olen sen arvoinen!

liian vähän tämän lahjan
siunauksia.  
Me ihmiset voimme vain
lahjoittaa sen toisillemme.
Tämän lahjan nimi on pyyteetön rakkaus. Itsessään
se ei ole rahalla saatavissa,
kuitenkin se on tavattoman
arvokas.
Se vaatii meiltä vain hiukan huomaavaisuutta ja sellaista rakkautta, joka iloitsee toisen olemassaolosta ja
kunnioittaa hänen ihmisarvoaan. Se on vilpitön ja hyväksyy lähimmäisen ilman
ehtoja vaatimatta mitään
vastapalvelua tai tavoittelematta omaa hyötyä. Se on
niin kuin äiti, joka hoivaa
avutonta pikkulastaan
huolellisesti, osoittaen, että
lapsi on tervetullut perheeseen. Sillä tavalla kasvaa jo
pikku vauvassa itsetunto ja
tunne, että hänen elämänsä on turvassa ja että hän
on rakkauden arvoinen.
Tämä taas vaikuttaa lapsen
omaan kasvamiseen iloiseksi ja rakastavaksi aikuiseksi
ja rohkaisee häntä alusta
lähtien uskomaan itseensä
ja elämään luottavaisesti
omaa elämäänsä.
Ongelmana on lähinnä
ihmisen heikko itsetunto.
On väitetty, että pyyteettömän rakkauden kokemuksen puute olisi syy, miksi
nykyisin on niin paljon masentuneita ihmisiä ja miksi
heidän lukumääränsä olisi
jopa kasvamassa huolimatta niistä monenlaisista
neuvoloista ja järjestöistä,
jotka ovat omistautuneet
nimenomaan masennusta
potevien ihmisten auttamiseen. Ongelma on laaja,
mutta se ei ole vailla hoitoa.
Oikeastaan ei edes tarvita
erikoista asiantuntemusta,
paitsi tietysti silloin, kun
on kysymyksessä vakava
mielisairaus. Tarvitaan vain
oikeata rakkautta.
Jokainen tavallinen ihminenhän pystyy antamaan
sitä omassa elinympäristössään: vanhemmat lapsilleen
ja päinvastoin, aviopuolisot
toisilleen, opettajat oppilail-

leen ja työnantajat ja työntekijät toisilleen. Tällöin he
vahvistavat läheistensä ja
lähimmäisensä itsetuntoa,
tuovat heille elämäniloa, ja
tarvittaessa tervehdyttävät
heidän kenties syystä tai
toisesta hiukan alikehittynyttä tai haavoittunutta itsekunnioitustaan. Samoin
he auttavat heitä tulemaan
paremmin toimeen oman
itsensä ja lähimmäistensä
kanssa ja ylipäänsä maailman kanssa.
Tämä ihmisen omanarvontunnon kasvun ja
vahvistamisen prosessi on
otettava huomioon kasvatustyössä ja yhteiskuntaelämässä. Se ei ole myöskään
ristiriidassa Jumalan ilosanoman kanssa. Pikemminkin Kristus, Vapahtajamme,
itse tunsi sen arvon. Sen
tähden hän paransi ensin
ihmisten itsetunnon, ennen kuin hän antoi heidän
syntinsä anteeksi, kuten
ilmenee hänen suhtautumisessaan samarialaiseen
naiseen, tuhlaajapoikaan ja
veronkiskuri Sakkeukseen.
Hän hoiti heidät, koska he
olivat sen arvoiset. (Joh. 4:7–
40; Lk. 15–32; Lk.19:2–10).
Meillä ihmisillä on joskus
toisenlainen arvon mitta.
Pidämme omia tai toisten
mielipiteitä tärkeämpinä.
On vaikea suhtautua
ennakkoluulottomasti lähimmäisiimme.   Vapahtaja
palautti ihmisten mieleen,
minkä arvon Jumala oli antanut luomishetkellä ensimmäiselle ihmisparille. Hän
oli luonut heidät omaksi
kuvakseen. Siksi me ihmiset
olemme Jumalan rakkauden
arvoisia ja vielä enemmän,
Hänen armahtavaisuutensa arvoisia. Me olemme oikeita ihmisiä, jos olemme
armahtavaisia, niin kuin
taivaallinen Isä on (Mt.5:7),
jos lahjoitamme toisillemme
Jumalan lapsen itsetunnon
ja kunnioitamme toisiamme
sellaisina.
isä Frans

Paavilliset liturgiat esimerkkinä:

Uuden jatkuvuus
”Liturgisena paavina” tunnettu Benedictus XVI nimitti
paavilliseksi seremoniamestariksi
viime syksynä genovalaisen monsignore Guido Marinin.
Uuden seremoniamestarin myötä paavilliset liturgiat ovat
kehittyneet silmiinpistävällä tavalla.
Monsignore Marini
vastasi joulun alla
joihinkin kysymyksiin niistä liturgisista painotuksista,
joita hän paavin tahdon mukaisesti yrittää toteuttaa.

Vatikaanin joulunajan liturgiat sisälsivät sekoituksen
vanhaa ja uutta. Näin osoitetaan jatkuvuutta menneen
kanssa, paavillisten liturgioiden seremoniamestari,
monsignore Guido Marini
sanoo (kuvassa paavin vieressä oikealla). ”Käytettävät
liturgiset vaatteet samoin
kuin riituksen yksityiskohdat on tarkoitettu painottamaan tämän päivän liturgisten viettojen jatkuvuutta sen
kanssa, mikä on leimannut
kirkon elämää myös aikaisemmin”, hän totesi.
L’Osservatore Romanon
joulunumeroon antamassaan haastattelussa paavi
Benedictuksen seremoniamestari kertoi pyhän isän
päätöksestä käyttää vanhoja
mitroja ja liturgisia vaatteita
joululiturgioissa sekä siitä,
että krusifiksi sijoitetaan jälleen Pyhän Pietarin basilikan alttarille. Näin edellisen
seremoniamestarin aikainen

Artikkeleita
sir

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: caritas@caritas.fi Kotisivut: www.caritas.fi

Uusi sähköposti: caritas@caritas.fi
  
Caritas — auttava puhelin
0400-911874, klo 8.00-20.00

vanhan kanssa
tapa, jossa kulkueristi sijoitettiin alttarin lähelle eikä
alttarilla ollut krusifiksia
ollenkaan, on jäänyt historiaan.
Haastattelussa monsignore Marinia pyydettiin
selittämään tämän vaihdoksen syytä. Miksi krusifiksi,
Kristuksen kuoleman symboli, saa sellaisen paikan
sellaisessakin juhlassa, jossa
vietetään Kristuksen syntymää? Marinin vastaus on
selvä: ”Ristin sijainti keskellä alttaria viittaa krusifiksin
keskeiseen asemaan eukaristian vietossa; samalla se
viittaa siihen, miten koko
seurakunta on kutsuttu
suuntautumaan liturgiassa:
me emme katso toinen toistamme vaan Vapahtajaa,
Häntä, joka syntyi, kuoli
ja nousi kuolleista meidän
puolestamme. Pelastus tulee
Herralta. Hän on itä, nouseva aurinko, se, jota meidän
kaikkien tulee katsoa.”

Pian suomeksi ilmestyvässä kirjassaan ”Liturgian
henki” vuodelta 2000 pyhä
isä esitti näkemyksensä,
jonka mukaan itään päin
kääntyminen rukouksessa
on fyysinen ilmaus kääntymisestä kohti Jumalaa, sitä
aurinkoa kohti, joka kohoaa
kaikkien ihmisten pelastukseksi. ”Missä suora, yhteinen kääntyminen itää kohti
ei ole mahdollista, risti voi
toimia uskon sisäisenä itänä. Sen tulisi seistä alttarin
keskellä ja olla sekä papin
että rukoilevan yhteisön yhteisenä katseen kohteena”
(Liturgian henki, 2. osa, 3.
luku).
Mons. Marinin mukaan
se, että paavi käyttää jälleen
esimerkiksi vanhempia,
korkeita mitroja, on vain
merkki siitä, miten kirkko
kulkee eteenpäin historiassa, nimittäin hylkäämättä ja
unohtamatta menneisyyttään. ”Samoin kuin eri asia-

kirjoissa paavi lainaa häntä
edeltäneitä paaveja osoittaakseen kirkon opetusviran
jatkuvuutta, niin myös liturgiassa: paavi käyttää liturgisia vaatteita ja tarvikkeita”,
joita aiemmat paavit ovat
käyttäneet, ja osoittaa siten
jatkuvuutta rukouksessa.
Joulunajan juhlallisuuksissa paavi käyttää omien
liturgisten vaatteittensa lisäksi mm. mitroja ja kuoriviittoja, jotka ovat kuuluneet
esimerkiksi paaveille Benedictus XV, Paavali VI, Johannes Paavali I ja Johannes
Paavali II. Paavinmessuissa
on myös otettu käytäntöön
vanha tapa, jossa kuusi alttarikynttilää asetetaan alttarille tasavälein krusifiksin
molemmille puolille ja seitsemäs kynttilä krusifiksin
taakse osoittamaan sitä, että
messun viettää hiippakunnan oma piispa (vrt. kuva).
KATT/CNS/OR

Pyhiinvaellus Normandiaan
ja Pariisiin 8.-15.5.2008
pyhän Jeesus-lapsen Teresan jäljillä
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).
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
Tuorila-Kahanpää, 050-3410248 kahanpaa@ulc.jyu.fi.

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

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

•• •• ••
Johdantokurssi katoliseen
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LÄHIAIKOJEN OHJELMA

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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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)
3.3. 		 Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu (isä Kazimierz
Lewandowski SCJ)
17.3. 		 Kirkon liturgia, kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
31.3. 		 Eukaristia (isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
14.4. 		 Avioliitto (isä Manuel Prado)
28.4. 		 Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
12.5. 		 Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marta Koltko
SJK)
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!

