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Toimitukselta
Kasteella on väliä
Harvoin on Vatikaanin lausunnoilla
ollut yhtä kiinnostunutta vastaanottoa
Suomessa kuin parin viikon takaisella asiakirjalla uudenlaisten kastekaavojen pätevyydestä. Asiakirja ja sitä
seurannut oheisteksti ovat luettavissa
tämän lehden sivuilla 6-7.
Vatikaanin dokumentit on kirjoitettu vastaukseksi katolisen kirkon sisällä sattuneisiin valitettaviin tapauksiin.
Niitä ei pidä tulkita puuttumiseksi
Suomen tapahtumiin. Mutta on selvä,
että niihin kannattaa myös Suomessa tutustua. Kaste ei ole leikin asia,
vaan se sakramentti, josta kristillinen
vaelluksemme alkaa ja jota ilman me
emme ole kristittyjä.
Katekismuksen mukaan:
Kasteen olennaisen riitin muodostaa
se, että kastettava upotetaan veteen tai
että vettä valetaan hänen päänsä päälle
samalla kun kutsutaan avuksi Pyhää Kolminaisuutta: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Kasteen vaikutus eli kasteen armo on
sisällöltään rikas: perisynnin ja kaikkien
henkilökohtaisten syntien anteeksi antaminen; syntyminen uuteen elämään, jonka kautta ihmisestä tulee Jumalan lapsi,
Kristuksen jäsen ja Pyhän Hengen temppeli. Kasteen kautta kastetusta on tullut
kirkon, Kristuksen ruumiin jäsen ja hän

on saanut osallisuuden Kristuksen pappeuteen. Kaste painaa sieluun katoamattoman hengellisen merkin, kasteluonteen,
joka vihkii kastetun kristilliseen jumalanpalvelukseen. Tämän luonteen (character) vuoksi kastetta ei voi toistaa. (KKK
1278-1280)
Lähestyessämme jälleen ”sitä päivää, jonka Herra on tehnyt”, valmistaukaamme siihen kuin olisimme itse  
menossa kasteelle: puhdistetuin mielin ja sydämin, avoimina Isän luovalle
voimalle, Pojan viisaille neuvoille ja
Pyhän Hengen elävöittämälle rakkaudelle. Mietiskelkäämme suuren kiitollisuuden vallassa kasteen merkitystä,
ei vain itsellemme, vaan jokaiselle
kastetulle:
Kaste on syntymä uuteen elämään
Kristuksessa. Herran tahdosta se on pelastukseen välttämätön, niin kuin kirkkokin, johon kaste liittää. (KKK 1277)
Siunattua pääsiäisjuhlaa!
Välsignad påsk!
A blessed Easter!

14.3.

23.3. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. - 24
2L Kol. 3:1-4 tai
2L 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai pääsiäisvigilian evankeliumi
Pääsiäissunnuntain iltamessussa: Ev. Luuk. 24:13-35

Hiippakunnan
jäsenmaksu

... jatkuu sivulla 5 ...
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Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
5L Jes. 55:1-11
Ps. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
6L Bar. 3:9-15, 3:32 - 4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
7L Hes. 16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:1
tai kun on kaste Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Ep. Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Matt. 28:1-10

22.3. la, yöllä, PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1. Moos. 1:1 - 2:2
tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. - 30
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. - 5b
2L 1. Moos. 22:1-18
tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps. 16: 5+8, 9-10, 11. -1
3L 2. Moos. 14:15 - 15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14

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
16.3. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI
Ennen palmukulkuetta:
Ev. Matt. 21:1-11
Messussa:
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Matt. 26:14 - 27:66 tai Ev. Matt. 27:11-54
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
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Uutisia
Fides-lehden
Adressystemet för
osoitteisto uudistuu Fides förnyas

The address database
of Fides is changing

Ilmoittakaa virheistä ja mahdollisista tai liiallisista lehdistä!

Meddela om eventuella fel eller
om tidningar som ni fått för många
exemplar av!

Please let us know if your address
information is incorrect or if you receive too many copies!

Stiftsbladet Fides skickas från och med detta nummer (04/2008) till de adresser som finns i stiftets
medlemsregister.
En följd av det här kan vara att vissa tidningar
”försvinner” eller att fler än en tidning kommer
till samma adress.
Vi ber att ni så fort som möjligt meddelar om
rättelser i era adressuppgifter. Tack!

Starting with this issue (04/2008) Fides will be
sent according to the information in the member
registry of the Diocese.
This change may result in some papers “being
lost” in the mail or more than one copy of the
paper being sent to the same household.
Please let your parish know if there are errors
in the name or address of your magazine. Thank
you!

Fides-lehti lähetetään tästä numerosta (04/2008)
alkaen hiippakunnan jäsenrekisterin osoitteiston
perusteella.
Muutoksesta saattaa olla seurauksena joidenkin lehtien ”katoaminen” matkalla tai useamman
lehden tuleminen samaan kotiin.
Pyydämme, että mahdollisimman pian annatte
tarvittavat korjaukset osoitetietoihin. Kiitos!
Tästä alkaen lehdessä on myös englanninkielinen osio.
Lehden tulemisen peruminen: omaan seurakuntaan.

Från och med detta nummer finns det i tidningen
även en sektion på engelska.
Om ni inte vill ha Fides, vänligen meddela er egen församling.

This is the first issue of Fides with a section in
English (p. 16).
If you do not wish to receive Fides, please contact the parish to which
you belong.

Katolisen kirkon jäsenmäärä kasvaa
Helmikuun lopussa julkaistun Vatikaanin vuosikirjan
(Annuario Pontificion) tilastojen mukaan vuoden 2006
kehitys on ollut myönteinen
(tämä on viimeisin täysin tilastoitu vuosi).
Tuon vuoden aikana pyhä
isä perusti kahdeksan uutta piispanistuinta ja yhden
apostolisen prefektuurin,
samoin perustettiin kaksi metropoliitan istuinta ja
yksi apostolinen vikariaatti.
Vuoden kuluessa nimitettiin
169 uutta piispaa. Näin ollen
katolinen kirkko on jakaantunut 2923 kirkolliseen hallintoalueeseen käytännössä
katsoen kaikkialla maailmassa.
Vuoden mittaan katolilaisten määrä jatkoi myös
kasvuaan. Kun katolilaisia
vuonna 2005 oli 1,115 miljardia, oli heitä vuotta myöhemmin jo 1,131 miljardia,
missä kasvua on noin 1,4
prosenttia.
Katolilaisten määrä eri
puolilla maailmaa vaihtelee.
Amerikan mantereella (siis
Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikasssa) asuu maailman
väestöstä noin 14 prosenttia, mutta katolisen kirkon
jäsenistä siellä asuu lähes
puolet: 49,8%.
Euroopassa asukkaita on
lähes yhtä paljon kuin Amerikassa, mutta maailman katolilaisista siellä asuu vain

noin neljännes.
Aasiassa, jossa maailman
väestöstä asuu noin 61%, katolisen kirkon jäsenistä elää
10,5%.

Pappien määrä kasvaa
Vuosikirjasta nähdään
myös, että katolisten piispojen määrä on kasvanut 4841:
stä 4898:ään.
Pappien määrä on myös
lisääntynyt heitä oli vuoden
2006 lopussa 407262, missä
kasvua on edellisvuoteen
verrattuna lähes tuhat. Kasvu on jatkunut keskeytyksettä, pienenä mutta tasaisena, vuodesta 2000 alkaen.
Pappien sijoittuminen eri
maanosiin on kokenut myös
tiettyjä muutoksia. Euroopassa ja Amerikassa papiston määrässä on vähemmän
positiivista kehitystä kuin
Afrikassa ja Aasiassa.
Esimerkiksi kun vuonna
2000 Euroopassa ja Amerikassa työskennelleen papiston osuus oli noin 81
prosenttia kaikista, on se
nyt laskenut noin 78 prosenttiin.
Pappauteen tähtäävässä
filosofisessa ja teologisessa
koulutuksessa on tällä hetkellä noin 115.480 seminaristia. Tässä luvussa on vuoden
takaiseen parannusta 0,9%.
Heistä Afrikassa opiskeli
21%, Amerikoissa 32%, Aa-

siassa 27%, Euroopassa 20%
ja Oseaniassa vajaa 1%.

Kristittyjen määrä kasvaa
24. kerran julkaistun maailman lähetys- ja uskontotilaston, jonka ovat laatineet
missiologit David B. Barrett,
Todd M. Johnson ja Peter F.
Crossing, mukaan kristittyhen määrä maailmassa on
myös kasvussa. Samaan aikaan kun muiden uskontojen kohdalla vuosikasvu on
keskimäärin 1,14%, on luku
kristinuskon piirissä 1,30%.
Maailman uskontotilasto
näyttää suuntaa-antavasti, että kristittyjä on 2231,4
miljoonaa. Muslimeja on
Barrettin tilaston mukaan
1412,3 miljoonaa eli 21,1 prosenttia maailman väestöstä.
Hinduja on yhteensä 887,9
miljoonaa eli 13,2 prosenttia.
Uskonnottomia on tilaston
mukaan 767,4 miljoonaa,
prosenttiosuus 11,4.
Kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia on
yhteensä 387,4 miljoonaa
eli 5,7prosenttia maailman
väestöstä. Barrettin tilaston mukaan buddhalaisia
on 391,1 miljoonaa, heidän
prosenttiosuutensa on 5,8.
Kansanuskontojen kannattajia 261,5 miljoonaa, mikä
on prosenttiosuutena 3,9.
Ateisteja Barrett laskee ole-

van 147,7 miljoonaa eli 2,2
prosenttia maailman kokoväestöstä. Uusien uskontojen kannattajia on yhteensä 106,7 miljoonaa eli 1,6
prosenttia. Sikhejä on 23
miljoonaa (0,3 prosenttia),
juutalaisia 15 miljoonaa (0,2
prosenttia) ja kategoriaan
”muita” Barrett laskee kuuluvan 60,0 miljoonaa ihmistä maailman väestöstä (0.9
prosenttia).
Voimakkainta kasvu on
muslimien keskuudessa.
Seuraavina ryhminä kasvavat sikhit, hindut ja kristityt. Kansanuskontojen kannattajat, juutalaiset, buddhalaiset, uudet uskonnot,
kiinalaisten uskomuksien
kannattajat, ateistit ja uskonnottomat lisäävät knnatustaan hitaimmin.
Suuriin kristillisiin yhteisöihin kuuluu seuraavia
jäsenmääriä: katoliset 1130,4
miljoonaa, niin sanotut riippumattomat kirkot (Independents; ei-historiallisiin
kirkkoihin kuuluvat) 422,6
miljoonaa, protestantit 386,6
miljoonaa, ortodoksit 252,8
miljoonaa ja anglikaanit
82,7 miljoonaa. Voimakkain
määrällinen kasvu tapahtuu
niin sanotuissa riippumattomissa kirkoissa.
Helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin, joihin
voi kuulua myös jäseniä

päällekkäisesti, arvioidaan
kuuluvan 601,6 miljoonaa;
tämän ilmiön oma kasvu
on toiseksi voimakkaita.
Kolmantena kasvussa ovat
Barrettin mukaan protestantit. Hitaimmin kasvaa ortodoksisuuden kannattajien
määrä.
Maanosittain kristittyjen
määrässä kasvua tapahtuu
seuraavasti: Afrikka 423,6
miljoonaa, Aasia 355 miljoonaa, Eurooppa 556,3 miljoonaa, Latinalainen Amerikka
530,1 miljoonaa, PohjoisAmerikka 220,3 miljoonaa
sekä Oseania 22,7 miljoonaa.
Maanosista Euroopassa
on selvästi eniten kristittyjä,
mutta kristittyjen määrän
kasvu on selvästi Euroopassa heikointa. Voimakkaimmin kristittyjen määrä kasvaa Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa.
Kristittyjä on nykyään
selvästi enemmän eteläisellä pallonpuoliskolla eli Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa
ja Latinalaisessa Amerikassa
yhteensä 1331,3 miljoonaa eli
kristityistä 63,16 prosenttia.
Pohjoisella pallonpuoliskolla eli Euroopassa ja PohjoisAmerikassa kristittyjä on
yhteensä 776,6 miljoonaa.
KATT/VIS/KT
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Uutisia
sir

Foorum katolilaisten ja muslimien
jatkokeskusteluja varten
Seminaari aiheesta Rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen
Katolisen kirkon ja joidenkin muslimiryhmien välille
on vastikään perustettu erityinen foorum vastauksena
paavin 138 muslimioppineelta saamaan kirjeeseen.
Foorumin ensimmäinen
seminaari, jonka tarkoitus
on edistää näiden kahden
uskonnon välisiä suhteita,
käsittelee rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen ensi
marraskuussa Roomassa.
Paavillinen uskontojen
välisen dialogin neuvosto
ilmoitti seminaarin olevan
kaksipäiväinen  ja sen osanottajat ovat paavillisen neuvoston edustajat sekä viisi
muslimien edustajaa, jotka
olivat mainitun avoimen
kirjeen allekirjoittajia lokakuussa 2007 ramadan-kuukauden päätteeksi.
Vatikaani ilmoitti Katolilaisten ja muslimien foorumin perustamisesta yhteisellä julkilausumalla, jonka
olivat allekirjoittaneet kardinaali Jean-Louis Tauran,

Paavillisen uskontojenvälisen vuoropuhelun neuvoston puheenjohtaja, ja sheikki Abdal Hakim Murad,
brittiläisen Muslim Academic
Trustin puheenjohtaja. Foorum perustettiin edistämään
näiden kahden uskonnon
välistä dialogia.
Julkilausumassa kerrottiin, että foorumin ensimmäinen seminaari pidetään
Roomassa 4.-6. marraskuuta
aiheenaan Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen. Alateemoja seminaarissa ovat
mm. Teologiset ja hengelliset perusteet sekä Ihmisen
arvokkuus ja keskinäinen
kunnioitus.
Julkilausuman mukaan
seminaariin osallistuu 24
uskonnollista johtajaa kummaltakin puolelta ja paavi
myöntää audienssin osanottajille.
Aref Ali Nayed, Jordaniassa toimivan kuninkaallisen Islamin strategisen
tutkimuskeskuksen johtaja,

sanoi lehdistötilaisuudessa kokouksen jälkeen, että
foorum on ”toivon merkki”
näiden kahden uskonnon
välisissä suhteissa. ”Vatikaani ottaa islamin vakavasti ja me otamme heidät
hyvin vakavasti ja sen tähden minä olen täällä”, sanoi
Nayed lehdistölle.
Vaikka Nayed henkilökohtaisesti pitää paavin
Regensburgissa syyskuussa
2006 pitämää luentoa ”suurena erehdyksenä”, hänen
mielestään on tärkeää muistaa kunnioitus, jota katolinen kirkko on osoittanut
muslimeja kohtaan Vatikaanin II kirkolliskokouksesta
lähtien. Professori lisäsi, että
on välttämätöntä ”palata aivan yksinkertaisiin uskon
perusteisiin ohi yhteiskuntapoliittisten ja teologisten
aiheiden”.

sir

sir

Padre Pion arkku nostettiin esiin
Neljäkymmentä vuotta sitten kuolleen italiaisen kapusiini-isä Pio Pietrelcinalaisen eli Padre Pion hautaarkku on nostettu esiin. Syy
tähän toimenpiteeseen on
arkun asettaminen uskovien kunnioituksen kohteeksi
pyhimyksen neljännenkymmenennen kuolinpäivän
johdosta.
Arkku on nyt San Giovanni Rotondon Mariankirkossa, ja se asetetaan julkisesti
esille huhtikuun 24. päivänä. Lopullisesti se sijoitetaan
pyhäkköön valmistuneeseen
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uuteen pyhiinvaelluskirkkoon, jonka on suunnitellut
kuuluisa arkkitehti Renzo
Piano.
Uutisten mukaan Padre Pion ruumis näyttäisi
säilyneen arkussa muuttumattomana. Arkun nostia
valvoi Manfredonian-Viesten-San Giovanni Rotondon arkkipiispa Domenico
D’Ambrosio.
Paavi Johannes Paavali II
kanonisoi Padre Pion 16. kesäkuuta vuonna 2002.
KATT/Kath.net

KATT/RV/Zenit

Arkkipiispa
kidnapattiin
Irakissa
Kaldealaiskatolisen kirkon
Mosulin arkkipiispa Paulos
Faraj Rahho siepattiin helmikuun lopussa. Kidnappauksen yhteydessä tapettiin
kolme hänen avustajaansa.
Arkkipiispasta vaaditaan
korkeita lunnaita.
Paavi Benedictus XVI
on jo moneen otteeseen vedonnut kaappareihin mutta
myös rukoillut välikohtauksessa kuolleiden sielujen
puolesta.
KATT/VIS

Helige fadern mötte ekumeniska
patriarken
Konstantinopels ekumeniska Patriark Bartolomeus
I, den främste bland likar
inom samtliga öst ortodoxa kyrkor, har träffat påven
Benedikt XVI under en audiens i Vatikanen. De hade
även en gemensam bönestund i kapellet Redemptoris
Mater. Bartolomeus I:s resa
till Rom omfattade även firandet av 90-års jubileet av
det påvliga orientaliska institutet som är knutet till jesuiternas universitet Gregoriana. Det var påven Benedikt XV som grundade det
orientaliska institutet den
15 oktober 1917. Patriarken
själv studerade där i mitten
på 60-talet och doktorerade
i kyrkorätt 1968.

Bartolomeus I kom till
Rom efter ett besök i Venedig. Patriarken har även
blivit känd som en aktiv miljöförkämpe, och har därför
fått smeknamnet ”den gröne
patriarken”.
Mötet med påven understryker Andra Vatikankonciliets lära om de ortodoxa
kyrkorna att: ”dessa kyrkor
– även om de är skilda från
oss – har verkliga sakrament, i synnerhet i kraft av
den apostoliska successionen: prästadömet och Eukaristin, som nära förenar dem
med oss, och de förtjänar att
kallas systerkyrkor...”
KATT/RV

Jyväskylän seurakunta sai uuden
seurakuntaneuvoston
Jyväskylän Pyhän Olavin
seurakunnan uusi seurakuntaneuvosto on valittu.
Neuvostoon valittiin kuusi
eniten ääniä saanutta seurakuntalaista: Wladyslaw Trzaska, sisar Barbara Ogieniewska SJK, Gloria Lapitan-Astiani, Aino Kelo,
Malgorzata Jäntti ja Hannu
Kaiponen.

Isä Huber sääntökunnan keskushallintoon
Jyväskylässä vuodesta 2002
kirkkoherrana toiminut isä
Zdzislaw Huber SCJ lähtee
huhtikuussa pois Suomesta.
Hänet on kutsuttu työskentelemään Jeesuksen pyhän
sydämen pappien kongregaation kuuriassa Roomassa.
KATT

Oremus
Rukouksen
apostolaatti
Maaliskuu

M

inä olen hyvä
paimen. Minä
tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee
minut ja minä Isän. Minä
panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.
Minulla on myös muita
lampaita, sellaisia, jotka
eivät ole tästä tarhasta,
ja niitäkin minun tulee
paimentaa. Ne kuulevat
minun ääneni, ja niin
on oleva yksi lauma ja
yksi paimen.
Joh. 10:14-16

Detta är den dag som Herren har gjort.
— Låt oss på den fröjdas och vara glada.
Tacka Herren, ty han är god.
— Ty hans nåd varar för evigt.

Jag skall icke dö, uten leva.
— Och förkunna Herrens gärningar.

30.3. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI eli JUMALAN LAUPEUDEN
SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 2:42-47
Ps. 118:2-4, 13-15b, 22-24. - 1
2L 1. Piet. 1:3-9
Ev. Joh. 20:19-31
31.3. ma HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTAMINEN, juhlapyhä
(25.3.siirretty)
1L Jes. 7:10-14, 8:10
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. - 8a+9a
2L Hepr. 10:4-10
Ev. Luuk. 1:26-38

Rukoilemme, että kristityt
eivät koskaan lakkaisi julistamasta elämällään Kristuksen ylösnousemusta, toivon
ja rauhan lähdettä, huolimatta nyky-yhteiskunnan
vaikeuksista ja monimutkaisista tilanteista.
Rukoilemme, että nuorten kirkkojen tulevat papit
olisivat yhä paremmin koulutettuja kulttuurisesti ja
hengellisesti, jotta he evankelioisivat omaa maataan ja
koko maailmaa.

Mars

Låt oss bedja. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du
har dött och uppstått för vår skull. Genom din död har du
gjort dödens makt om intet, genom din uppståndelse har
du terställt oss till livet. Föröka vår tro och öppna våra
ögon, så att vi blir varse din härlighet mitt ibland oss. Du
som lever och råder i evighet. Amen.
Oremus 248

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet nyt sivulla 2.
... jatkoa sivulta 2 ...

Huhtikuu

Böneapostolatet

Andakt under Påsktiden
En kort tid var lärjungarna skilda från Jesus. Före sin död
tröstade han dem: En kort tid, och ni ser mig inte längre,
ännu en kort tid, och ni skall se mig igen. — Nu har också ni
det svårt. Men jag skall komma tillbaka till er, och då skall
ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er (Joh. 16: 16,
22). — Hans död på korset betydde inte slutet. Hans död
var början till det nya livet. Sedan dess finns Påskens Herre
mitt ibland oss alla dagar intill världens slut.

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

6.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 2:14, 22-33
Ps. 16:1-2a+5bc, 7-8, 9-10, 11. - 11a
2L 1. Piet. 1:17-21
Ev. Luuk. 24:13-35
13.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 2:14a, 36-41
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L 1. Piet. 2:20b-25
Ev. Joh. 10:1-10
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.

Vi ber, att man förstår betydelsen av förlåtelse och försoning mellan individer och
folk och att Kyrkan genom
sitt vittnesbörd förmedlar
Kristi kärlek, som är källan
till en ny mänsklighet.
Vi ber, att de kristna, som
på många håll i världen
och på olika sätt förföljs på
grund av evangeliet, med
den Helige Andes kraft fortsätter att helhjärtat vittna om
Guds ord.
April
Vi ber, att de kristna, trots
att de ofta lever i svåra situationer i dagens samhälle,
inte tröttnar att med sina liv
vittna om att Kristi uppståndelse är källan till hopp och
frid.
Vi ber, att de blivande
prästerna i de unga kyrkorna får en gedigen utbildning,
både kulturellt och andligt,
så att de kan evangelisera
sina länder och hela världen.
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Dokumentti
Uskonopin kongregaation selvitys pätevän kasteen sanamuodoista:

Kristillinen kaste tapahtuu
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Uskonopin kongregaatio julkaisi 29.2. tällä aukeamalla suomeksi esitettävät asiakirjat, Vastauksia tehtyihin kysymyksiin
kasteen pätevyydestä sekä siihen liittyvän monsignore Mirallesin kirjoittaman oheistekstin, joissa se esittää auktoritatiivisesti (paavin määräyksestä), ettei kasteen trinitaarista sanamuotoa saa muuttaa, koska kasteen pätevyys on silloin
uhattuna. Esimerkiksi kaste Luojan, Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen ei ole pätevä, vaan sellaisen kasteen saanut
henkilö on kastettava uudelleen. Fides julkaisee asiakirjat kokonaisuudessaan, epävirallisina käännöksinä:
Uskonopin kongregaation uusi vastaus
kasteen pätevyydestä
Kaste, uudestisyntymisen
pesu ja Pyhän Hengen uudistus (vrt. Tit. 3:5), on yksi
kaikkein arvokkaimmista
lahjoista, jolla Herra Jeesus
on rikastuttanut kirkkoaan. Todellakin, kasteessa
”meidät vapautetaan synnistä, ja Jumalan lapsiksi
synnytettyinä meistä tulee
Kristuksen jäseniä, meidät
liitetään kirkkoon ja tulemme osallisiksi sen lähetystehtävästä”[1]. Siksi on ymmärrettävää, että kristityt
ovat kaikkina aikoina huolehtineet kasteen oikeasta
viettämisestä, jotta se voisi
tarkasti vastata Kristuksen
alkuperäistä tahtoa. Kun
epäilyksiä syntyi, niitä ei
vähätelty, vaan päinvastoin
kristityt pyrkivät varmistamaan kasteen aitouden. Kirkon opetusviralla on tietenkin ratkaiseva asema tässä
selvittelytyössä. Viimeisten
vuosisatojen aikaiset Pyhän viraston ja Uskonopin
kongregaation puuttumiset
tähän asiaan ovat ilmaisseet
tätä kasteen pätevyydestä
kannettua huolta. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana niin on tehty
kolmesti.[2]
Tämä vastaus kiinnittää
huomiota sellaisten katolisessa kirkossa toimitettujen
kasteiden pätevyyteen, joita on vietetty englanniksi
kahdella eri kaavalla. Tämä
seikka on merkittävä, sillä
se osoittaa, ettei nyt käsitellä vain jotakin hypoteettista
kysymystä, vaan joissakin
englanninkielisissä maissa
sattuneita tapauksia. Ongelma ei tietenkään ole se, että
sanat on lausuttu englanniksi, vaan itse kaava, jota voidaan käyttää millä kielellä
tahansa.
Tämän ongelman tärkeyttä ei voi vähätellä, sillä
kyseessä on ihmisten pelastus. Herran itsensä mukaan
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siihen vaaditaan kastetta:
”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja
Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh.
3:5). Tähän perustuu Jeesuksen opetuslapsille antama tehtävä kastaa: ”Menkää
kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo
ja saa kasteen, on pelastuva.
Joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen” (Mark. 16:1516). Tästä syystä kirkko ei
suvaitse sellaisten kaavojen
käyttöä, jotka tekevät pätemättömiksi todellisen kasteen antamisen. Olisi myös
vastuutonta vähätellä tätä
uhkaa lohduttamalla itseään
ajatuksella, että Jumala kykenee parantamaan kaikki
ihmisten epäonnistumiset.
Päinvastoin meidät on kutsuttu suorittamaan huolellisesti se, minkä Jumala on
jättänyt meidän vastuullemme.
Kaste, joka on tehty Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen, vastaa Herran antamaa käskyä Matteuksen evankeliumin lopussa:
”Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen” (Matt. 28:19). Kirkolla ei ole mitään oikeutta
muuttaa sitä, minkä Kristus
on asettanut. Siksi jokainen
kaste on pätemätön silloin,
kun se ei sisällä rukousta
pyhälle Kolminaisuudelle
niin, että Jumalan kolme
persoonaa mainitaan siinä
nimeltä kukin erikseen. Kirkon opetusvirka on kautta
aikojen opettanut, että kristillinen kaste on tehtävä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Tässä yhteydessä ei
ole tarvetta koostaa täydellistä listaa asiaan kuuluvista opetusviran asiakirjoista;
riittäköön mainita niistä
muutama merkittävä: Tomus
Damasi (382)[3], pyhän paavi Gregorius II:n dekretaali
Desiderabilem mihi (726)[4]
ja pyhän paavi Zacharia-

sin dekretaali Sacris liminibus (748)[5], Lateraanin IV
kirkolliskokouksen luku
De fide catholica (1215)[6],
Wienin kirkolliskokouksen
konstituutio Fidei catholicae
(1312)[7], Firenzen kirkolliskokouksen bulla Exsultate
Deo (1439)[8] ja Trenton kirkolliskokouksen dekreetti
De sacramentis (1547)[9].
Kasteen riitin liturgiset asiakirjat eivät myöskään anna
vaihtoehtoja termeille Isä,
Poika ja Pyhä Henki.
Sakramenttien kaavoja
on tarkasteltava kirkon uskon ilmauksina. Ne ovat
sen uskon sanoja, josta ne
saavat tehonsa, niin kuin
pyhä Augustinus selkeästi
osoittaa kastekaavan osalta.[10] Kommentoidessaan
kyseistä kohtaa pyhän Augustinuksen tekstissä pyhä
Tuomas Akvinolainen toteaa, että sakramenteissa sanat eivät ole tehokkaita vain
yksinkertaisesti siksi, että ne
lausutaan, vaan siksi, että ne
ilmaisevat sitä, mikä on uskon kohde.[11] Juuri tämä on
yllä mainittujen opetusviran
lausuntojen sisältö. Kasteen
kaavan on riittävän täsmällisesti ilmaistava trinitaarinen
usko; likimääräiset kaavat
eivät pysty siihen.
Vastauksessa käsitellyissä
kastekaavan muunnoksissa
on Jumalan persoonista käytetty termejä, jotka ovat erilaisia kuin Raamatun termit.
Tällaiset muotoilut ovat peräisin tietyistä feministisistä
jumalakäsityksistä. Niiden
avulla pyritään välttämään
Isän ja Pojan mainitsemista,
koska niitä pidetään seksistisinä ilmauksina. Isän ja
Pojan nimien korvaaminen
toisilla heikentää kuitenkin
uskoamme Kolminaisuuteen.
Yhteenvetona trinitaarisesta uskosta voimme
esittää Athanasioksen uskontunnustuksen, jota lainataan Katolisen kirkon
katekismuksessa: ”Katolinen uskomme on tämä:
Me palvomme yhtä Juma-

laa, joka on kolminainen,
ja Kolminaisuutta, joka on
ykseys, persoonia toisiinsa
sekoittamatta ja jumalallista
olemusta jakamatta. Isä on
oma persoonansa, niin kuin
Poikakin on oma persoonansa ja Pyhä Henki oma
persoonansa, mutta Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen
on heidän kunniansa ja yhtä
ikuinen heidän majesteettiutensa.”[12] Jumalan kolmen
persoonan nimet ovat ne,
joilla heitä Uudessa testamentissa ja kirkon traditiossa toistuvasti nimitetään.
Ne ovat suhteellisia nimiä,
eli ne määrittävät jumalallisia persoonia suhteessa toisiinsa niiden alkuperän perusteella, josta ne erotetaan.
Juuri siksi, että ”persoonien
todellinen erillisyys ei jaa
Jumalan ykseyttä osiin, erillisyys perustuu pelkästään
keskinäisiin suhteisiin”[13].
Jumala ”on ikuisesti Isä suhteessa ainoaan Poikaansa,
joka on ikuisesti Poika vain
suhteessa Isäänsä”[14], ja
”Pyhästä Hengestä ilmoitetaan ..., että hän on [myös]
jumalallinen persoona Isän
ja Pojan kanssa”[15].
Nimet Creator, Redeemer
ja Sanctifier tai Creator, Liberator ja Sustainer voidaan
antaa Jumalan persoonille
ottamalla ne käyttöön sellaista logiikkaa seuraamalla, jonka mukaan se, mikä
on yhteistä näille kolmelle
persoonalle, sanotaan yhdestä persoonasta siinä
määrin, kuin se jollakin
tavalla muistuttaa jotakin,
mikä tuolle persoonalle on
ominaista.[16] Luojana oleminen esimerkiksi sanotaan
Isästä, koska itse luomisessa
jumalallinen voima ilmenee
korkeimmalla tavalla luomakunnan olemassaolon
prinsiippinä. Tämä voima
muistuttaa tietyssä määrin
sitä, mikä Kolminaisuuden sisäisessä elämässä on
ominaista Isälle: olla toisten
jumalallisten persoonien
aloittamaton prinsiippi.[17]

Mutta ”luominen on Pyhän
Kolminaisuuden yhteistä
toimintaa”.[18] Paavi Leo
XIII opetti yleisesti: ”Kirkko
on mitä sopivimmin tottunut osoittamaan Isälle ne
teot, joissa voima on suurimmillaan, Pojalle ne teot,
joissa viisaus on suurimmillaan, ja Pyhälle Hengelle ne teot, joissa rakkaus on
suurimmillaan, vaikkei olekaan niin, etteivätkö kaikki
täydellisyydet ja ulkoiset
toiminnat olisi jumalallisille persoonille yhteisiä. Todellakin, ’Kolminaisuuden
toiminnat ovat jakamattomat, samoin kuin Kolminaisuuden olemus on jakamaton’[19].”[20]
Trinitaarista uskoa ei voi
riittävän tarkasti ilmaista,
kun kolmea jumalallista persoonaa kutsutaan nimillä,
jotka ovat kaikille kolmelle
yhteiset, ja samalla kutakin
yksittäistä nimeä käytetään
vain yhtä persoonaa varten.
Juuri näin tapahtuu tämän
vastauksen käsittelemissä
tapauksissa. Kaikki kolme
jumalallista persoonaa ovat
Luoja, Pyhittäjä, Vapauttaja
ja Ylläpitäjä. ”Jumalan taloudenhoito on kokonaisuudessaan jumaluuden kolmen
persoonan yhteistä työtä.
Samoin kuin Kolminaisuus
on yhtä ja samaa luontoa,
samoin sen vaikutus on
yksi ja sama.”[21] Lunastus
on myöskin koko Kolminaisuuden työtä sen ensimmäisenä syynä, vaikka Lunastajan nimi onkin Kristukselle
ominainen ihmisenä, koska
hän ihmisyydessään kärsi ja
kuoli ristillä.[22]
Trinitaarinen usko vaatii
suurta kielellistä tarkkuutta. Jos kerran jumalallisten
persoonien nimien korvaaminen kastekaavassa toisilla nimillä, jotka kullekin
persoonalle ovat ominaiset
(Vanhempi, Lapsi, kummastakin Lähtevä), antoi teologien keskuudessa aiheen
niin vakavaan epäilykseen,
että Tuomas Akvinolainen
piti sitä pätemättömänä,[23

Pyhimys
]silloin on sitä suurempi syy
ajatella, ettei tässä vastauksessa käsitellyillä kaavoilla
tehtyä tekoa voi pitää oikeana kasteena.
Siksi henkilö, joka suorittaa kasteen jollakin näistä
pätemättömistä kaavoista,
pettää vastaanottajan tällä
teolla. Jos kysymyksessä on
lapsi, hän pettää myös niitä, jotka ovat tuoneet lapsen saamaan kasteen, koska
he olettavat lapsen saavan
oikean kasteen. Tämä on
raskas epäoikeudenmukaisuus, joka täytyy korjata viipymättä ja jota ei saa
siirtää hamaan tulevaisuuteen luottaen toivomuskasteen vaikutukseen. Kasteen
sakramentaalisen luonteen
lahja täytyy taata niin pian
kuin mahdollista: ”Kaste
sinetöi kristityn katoamattomalla hengellisellä merkillä, luonteella (character),
merkiksi siitä, että hän kuuluu Kristukselle. ... Tultuaan
kasteessa kirkon jäseniksi
uskovat ovat saaneet sakramentaalisen luonteen, jonka
kautta heidät on kutsuttu
harjoittamaan kristillistä jumalanpalvelusta.”[24]
Todellisen kasteen takaamisen ekumeeninen
merkitys on nyt selvempi
kuin koskaan aiemmin. Me
kutsumme itseämme kristityiksi yhteisen kasteemme

perusteella. Huomioiden ne
lukuisat ihmiset, jotka kuuluvat sellaisiin kirkkoihin tai
kirkollisiin yhteisöihin, jotka
eivät ole täydellisessä yhteydessä katolisen kirkon kanssa, ja vaikka niiden uskossa,
muissa sakramenteissa ja
kirkon järjestyksessä onkin
puutteita, ”kaste muodostaa
siis sakramentaalisen ykseyden siteen kaikkien niiden
välille, jotka ovat sen kautta
uudestisyntyneet.”[25] Mikäli jokin yhteisö luopuu
todellisesta kasteesta, se ottaa ekumenian tiellä suuren
askeleen taaksepäin etäännyttämällä itsensä suunnattomalla tavalla tavoitellusta
päämäärästä, täyden ykseyden saavuttamisesta, jota
Kristus itse tahtoo.[26] Kaikkia meitä kristittyjä kutsutaan pysymään ehdottoman
uskollisina sille ykseydelle,
joka Kirjeessä efesolaisille
ilmaistaan niin hyvin: ”Yksi
on Herra, yksi usko, yksi
kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on
kaikessa” (Ef. 4:5-6). Tämän
Uskonopin kongregaation
asiaan puuttumisen vahvistamina kirkon paimenten
on valvottava myös muita
mahdollisia pätemättömiä
kastekaavoja.
Mons. Antonio Miralles

Uskonopin kongregaatio
Vastauksia tehtyihin kysymyksiin
kasteen pätevyydestä
Kysymykset
1. kysymys: Onko sellainen kaste pätevä, joka on toimitettu käyttäen muotoilua ”Minä kastan sinut Luojan ja
Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen” tai ”Minä kastan sinut
Luojan, Vapauttajan ja Ylläpitäjän nimeen”?
2. kysymys: Pitääkö näillä muotoiluilla kastetut henkilöt
kastaa in forma absoluta (ilman ehdollisuutta)?
Vastaukset
Ensimmäiseen kysymykseen: Ei.
Toiseen kysymykseen: Kyllä.
Paavi Benedictus XVI on allekirjoittaneelle kardinaaliprefektille suomalla audienssilla hyväksynyt ja määrännyt julkaistaviksi nämä vastaukset, jotka tämän kongregaation säännönmukaisessa kokouksessa on annettu.
Uskonopin kongregaatiossa, Roomassa, 1. helmikuuta 2008
Kardinaali William Levada
Prefekti
+ Angelo Amato SDB
Silan titulaariarkkipiispa
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Pyhän piispa Meliton Sardeslaisen
pääsiäissaarnasta:

Pääsiäisen salaisuus
— uusi ja vanha

P

ankaa tarkoin merkille, rakkaat ystävät: pääsiäisen salaisuus on uusi ja vanha, iäinen ja ajallinen, katoavainen ja
katoamaton, kuolevainen ja kuolematon. Se on vanha lain mukaan ja uusi Sanan mukaan; se on ajallinen vertauskuvana ja
iäinen armona, katoavainen lampaan uhraamisessa ja katoamaton Herran elämässä, kuolevainen hänen hautaamisensa
ja kuolematon hänen kuolleista nousemisensa tähden. Laki
on vanha mutta Sana on uusi; vertauskuva on ajallinen mutta
armo iäinen, karitsa on katoavainen mutta Herra katoamaton,
hän, joka uhrattiin kuin karitsa mutta nousi kuolleista Jumalana. Vaikka hänet nimittäin vietiin teuraaksi kuin lammas,
hän ei kuitenkaan ollut lammas, ja vaikka hän oli kuin karitsa
ääneti keritsijänsä edessä (vrt. Jes. 53:7), hän ei ollut karitsa.
Vertauskuva on näet väistynyt ja todellisuus on tullut esiin.
Karitsan tilalle tuli Jumala ja lampaan tilalle ihminen, mutta
ihmisessä oli Kristus, joka käsittää kaiken olevaisen.
Siten lampaan uhraaminen, pääsiäisen vietto ja lain kirjain
tähtäsivät Kristukseen Jeesukseen. Kaikki, mikä tapahtui vanhassa liitossa, viittasi Kristukseen, uudessa liitossa kaikki keskittyy häneen vielä suuremmassa määrin. Laki on näet vaihtunut Sanaksi ja vanha tullut uudeksi, mutta molemmat ovat
lähteneet Siionista ja Jerusalemista. Käsky muuttui armoksi ja
vertauskuva todellisuudeksi, karitsa Jumalan Pojaksi, lammas
ihmiseksi ja ihminen Jumalaksi.
Vaikka Herra oli Jumala, hän otti ihmisen muodon, kärsi
kärsivän puolesta ja tuli vangiksi vangitun tähden. Hänet
tuomittiin syyllisen vuoksi ja haudattiin haudatun vuoksi.
Hän nousi kuolleista ja huusi suurella äänellä: “Kuka tahtoo
ajaa kannetta minua vastaan? Astukoon hän esiin (vrt. Jes.
50:8)! Minä vapautin tuomitun, tein kuolleen eläväksi ja herätin haudatun. Kuka tahtoo minua vastustaa?” Hän sanoo:
“Minä olen Kristus, minä olen tuhonnut kuoleman, voittanut
vihollisen ja polkenut tuonelan jalkojeni alle, olen lannistanut
voimakkaan ja temmannut ihmisen taivaan korkeuksiin. Minä
se olen, Kristus”.
“Tulkaa siis tänne, kaikki ihmisten sukukunnat, te syntien
ahdistamat, ja ottakaa vastaan syntien anteeksiantamus. Minä
olen todella teidän anteeksiantamuksenne, minä olen pelastuksen pääsiäislammas, teidän tähtenne uhrattu karitsa, teidän puhdistuksenne ja elämänne, teidän ylösnousemuksenne,
valonne ja pelastuksenne, teidän kuninkaanne. Minä kannan
teidät taivasten korkeuksiin. Minä herätän teidät kuolleista
ja vien teidät näkemään Isän, joka on taivaissa. Minä korotan
teidät oikealla kädelläni.”
Pääsiäismaanantain
lukupalveluksesta

Vanhan Messun PäiVät
TRIDENTINE LATIN MASS

Englantilainen isä �i��t��� �inigan
S�ut�warkin arkki�iippakunnasta vierailee Helsingissä. Fr. Timothy Finigan from the Archdiocese of
Southwark in England is going to
visit Finland.
Maanantai 24.3. M�nda��
18.00 Pyhä Messu; Holy Mass
19.00 Esitelmä Englannin marttyyreistä;
Lecture on the English Martyrs
�iistai 25.3. �uesda��
17.00 Pyhä Messu; Holy Mass
Keskiviikk� 26.3. Wednesda��
10.00 Pyhä Messu; Holy Mass

Societas Sancti
Gregorii Magni
www.sanctis.net
summorum@gmail.com
Tervetuloa! Welcome!

P���än Henrikin katedraalissa; In Saint Henry’s Cathedral
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja 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.
15.3. la pyhä Joosef: 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
16.3. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 palmukulkue ja päämessu, Caritas-basaari seurakuntasalissa, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
17.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
18.3. ti 18.00 krismamessu
20.3. to kiirastorstai: messu eukaristian asettamisen muistoksi, hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
21.3. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus,
14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen
kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja
kuoleman muistoksi
22.3. la 9.00 hetkipalvelus, 12.00 ruoan siunaus
(puolaksi ja suomeksi), 22.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu
23.3. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/esp, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
24.3. ma 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi,
ei iltamessua
29.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
1.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
5.4. la 15.30–18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
8.4. ti 16.00–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
12.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo 16.3. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko) 23.3. su 16.00

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
paaston aikana ti, to ja la 17.30–18.00. Confessions during the Season of Lent: Tues., Thurs.,
Sat. 17.30–18.00.
14.3. pe 18.30 ristintiehartaus
15.3. la pyhä Joosef: 10.00 messu suomeksi,
10.00 opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa
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koulussa, 18.00 iltamessu
16.3. su palmusunnuntai: 10.00 messu suomeksi,
Huom! 12.00 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu, tänä sunnuntaina kerätään paastouhrin
kolehti
18.3. ti ei messua Pyhän Marian kirkossa, 18.00
krismamessu Pyhän Henrikin kirkossa
20.3. to kiirastorstai: 17.00–18.00 tilaisuus ripittäytymiseen, 18.00 iltamessu
21.3. pe pitkäperjantai: 9.00 tenebrae, pitkäperjantain aamupalvelus Pyhän Henrikin kirkossa,
14.00–15.00 mahdollisuus ripittäytymiseen,
15.00 liturgia Herran kärsimisen muistoksi
22.3. la pyhä lauantai: 9.00 tenebrae, pyhän lauantain aamupalvelus Pyhän Henrikin kirkossa,
20.30–21.30 mahdollisuus ripittäytymiseen,
21.30 pääsiäisyön vigilia ja pääsiäisruoan siunaus
23.3. su pääsiäissunnuntai: 10.00 piispanmessu
suomeksi, Huom! 12.00 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu
24.3. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi,
14.00 messu vietnamiksi, ei iltamessua
29.3. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
31.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 13.30
messu suomeksi, 18.00 iltamessu
5.4. la 18.00 iltamessu
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 18.00 iltamessu
10.4. to 9.30 messu koululaisille
12.4. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota
ja Vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
15.3. la Pyhä Joosef: 7.30 messu, 10.00 messu
Ahvenanmaalla
16.3. su palmusunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in English
20.3. to kiirastorstai: 19.00 messu ja adoraatio
klo 22 asti
21.3. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 liturgia
Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
22.3. la 9.00 laudes, 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
23.3. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu,
12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
24.3. pääsiäismaanantai: 10.30 messu, ei iltamessua
25.3. ti 19.00 informaatiokurssi
29.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
30.3. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 14.00
messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
31.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.30
juhlamessu
1.4. ti 19.00 miestenpiiri
5.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
6.4. su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.30 messu latinaksi
8.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
11.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
12.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi
13.4. su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 17.00 messu Kankaanpäässä, 18.30
Mass in English
15.4. ti 19.00 informaatiokurssi

diaspora
Ahvenanmaa: 15.3., 5.4. la 10.00
Eurajoki: 30.3., 13.4. su 14.00
Kankaanpää: 13.4. su 17.00
Pori: 23.3. su 16.00 messu, 11.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
katekeesi
29.3. la 9.30

Jyväskylä

englanniksi lauantaisin klo 17.30. The Way of
the Cross (in English), Saturdays at 17.30 (on
Sundays at 10.00 in Finnish).
	Katumushartaus maanantaina 17.3. klo
17.00, messu klo 18.00. Liturgy of Reconciliation on Monday 17.3. at 17.00, Mass at 18.00
Kirkkoherra Zdzislaw Huber SCJ lähtee Suomesta. Kiitos kaikesta! Katso seurakuntalehti
Pyhän Olavin seurakunnan kotisivulla. 6.4. klo
10.30 piispanmessu ja kirkkoherran jäähyväiset

Tampere
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.
13.3. to 14.00 seniorien kokous
15.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 9.00
lauantaikurssi, 10.30 informaatiokurssi, 12.15
messu, 17.30 Way of the Cross, 18.00 Mass in
English (Jyväskylä)
16.3. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja päämessu
17.3. ma 17.00 katumushartaus, 18.00 messu
18.3. ti 18.00 krismamessu Pyhän Henrikin
katedraalissa Helsingissä (ei messua Jyväskylässä)
19.3. ke 18.00 ristintie ja messu
20.3. to kiirastorstai: 8.00 laudes, 19.00 kiirastorstain liturgia (jalkojen pesu)
21.3. pe pitkäperjantai: 8.00 laudes, 15.00 liturgia herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
(ristinpalvonta)
22.3. la 8.00 laudes, 22.00 pääsiäisyön vigilia
(pääsiäiskynttilän ylistys ja kasteveden siunaaminen), messun jälkeen ruokien siunaaminen
23.3. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu
24.3. ma pääsiäismaanantai: 12.00 messu Iisalmen ortodoksisessa kirkossa, messun jälkeen
ruokien siunaaminen
29.3. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 messu Jyväskylässä
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa
5.4. la Mass in English
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 piispanmessu ja kirkkoherran
jäähyväiset
11.4. pe 18.00 messu Kiteellä
12.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 Mass in English
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
11.4., 9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu
32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 12.4.,
10.5.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
12.4., 10.5.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 13.4., 11.5.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 29.3., 26.4.,
24.5.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali,
Snellmaninkatu 8): 30.3. Huom! su 17.00, 27.4.
su 16.00, 25.5. su 16.00
Iisalmi (ort. kirkko): 24.3. ma 12.00

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
15.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä):
10.30 juhlamessu
16.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
20.3. to kiirastorstai:	19.00 messu ja
adoraatio
21.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
22.3. la 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia
23.3. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu, 14.00
messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
24.3. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
29.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
11.40 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
juhlamessu
5.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su klo
15.00: 6.4., 4.5., 1.6.
Kokkola (Oravankatu 29): la 27.4 klo 18.00, su
8.6 klo 18.00
Kristiinankaupunki: to 27.4 klo 18.00
Kurikka: 23.3. su 17.00, la klo 18.30: 26.4., 17.5.,
31.5., 14.6.
Lapua: 24.3. ma 9.00, la klo 9.00: 12.4., 31.5.,
14.6.
Pietarsaari (Kappelitie 5) ma 24.3. klo 12.00, la
klo 12: 12.4., 17.5., 31.5., 14.6.
Vaasa (Koulukatu 45) ma 24.3. klo 16.00, la klo
16.00: 12.4., 26.4., 17.5., 31.5., 14.6.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

Kouvola

lasten uskonnonopetus:
15.3., 19.4., 17.5.
seniorit:
13.3., 17.4., 15.5.
Rippi keskiviikkoisin ja sunnuntaisin puoli tuntia
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Confessions: Wednesdays and Sundays 30 minutes
before Mass and upon request.
	Ristintie suomeksi sunnuntaisin klo 10.00,

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka

Tapahtumat
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa
parhaiten torstaisin.
14.3. pe 18.00 ristintiehartaus
15.3. la pyhä Joosef: 11.00 messu
16.3. su palmusunnuntai: 18.00 messu
20.3. to kiirastorstai: 18.00 messu
21.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
22.3. la 18.00 pääsiäisyön liturgia, liturgian jälkeen pääsiäisruokien siunaaminen
23.3. su pääsiäissunnuntai: 11.00 juhlamessu
24.3. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
27.3. to 18.00 iltamessu
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 11.00 messu
31.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
messu
3.4. to 18.00 iltamessu
4.4. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
10.4. to 18.00 iltamessu
12.4. la 13.00 perhemessu
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 27.4. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 5.4., 3.5. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 16.3., 20.4., 18.5.
klo 12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20):
13.4., 11.5. klo 16.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 5.4., 3.5. klo 14-16
Kouvola: 12.4., 10.5. klo 11-13, messu klo
13.00
Seurakuntalaisille ja Ystäville siunattua pääsiäistä toivottaa Pyhän Ursulan seurakunta!
Paasto- ja pääsiäisterveisin: isä Stanislaw

Oulu

diaspora
Tornio: 16.3., 6.4. klo 17.00
Raahe: 30.3. klo 17.00
Rovaniemi: 13.4. klo 17.30
Muurola: 25.3. klo 17.00

Johdantokurssi katoliseen uskoon
Oulussa keväällä 2008
pe 14.3. klo 18.00 vahvistuksen ja eukaristian
sakramentit
pe 4.4. klo 18.00 sairaiden voitelu ja parannuksen sakramentti
pe 9.5. klo 18.00 papiksi vihkimisen ja avioliiton
sakramentit

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.
14.3. pe 17.00 ristintiehartaus (Via Crucis),
18.00 johdantokurssi katoliseen uskoon (Katso erillinen ilmoitus.)
15.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
16.3. su palmusunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
19.3. ke 18.00 rippiliturgia
20.3. to kiirastorstai: 18.00 messu
21.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
22.3. la 10.00 laudes, 22.00 pääsiäisyön vigilia
23.3. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu
24.3. ma pääsiäismaanantai: 9.00 messu
25.3. ti 17.00 messu burmalaisille Muurolassa
27.3. to 17.00 adoraatio ja messu
29.3. la 11.00 ensikommuunioretretti
30.3. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
3.4. to 19.00 ekumeeninen sananpalvelus Tuiran
seurakuntasalissa (Myllytie 5)
3.4. to 17.00 adoraatio ja messu
4.4. pe johdantokurssi katoliseen uskoon (Katso erillinen ilmoitus.)
5.4. la uskonnonopetus koululaisille
6.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.4. to 17.00 adoraatio ja messu
12.4. la 11.00 ensikommuunioretretti
13.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.15 päämessu,
vahvistuksen sakramentti ja kirkon yhteyteen
ottaminen, 17.30 messu Rovaniemellä

Catholic Students’ Club

Avoin kaikille.Tervetuloa! Katolisen kirkon seurakuntasalissa (Liisantie 2, Oulu)

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

Toimistot

1. 4. 15. 4.
29.4. 13. 5. 27.5.

Katekeettinen keskus

All students and young adults and others interested in the Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice get-together. www.catholic.
fi/soc/csc/.

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.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00
ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu on klo 7.30.
Stella Mariksen toiminnasta paaston ja
pääsiäisen aikana:

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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”.
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

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

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI.
Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello 17-19.
Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Unkarin pyhän Elisabethin (s.1207), fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800vuotis- juhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.
Keskiviikko 12.3. Parannuksesta ja Kristuksen
ruumiista. Aihe pyhän Franciscuksen mukaan.
Keskiviikko 16.4. OFS:t Suomessa 9.4.1948
alkaen.Yhteisömme historiaa.
Keskiviikko 14.5. Franciscus ja Chiara, dvd-elokuva.
Vuoden 2008 EUFRAn rukous- ja paastopäivä
on maanantaina 28.5. Messua vietämme omissa seurakunnissamme.
Kesällä Kökarin Franciscus-juhla perinteiseen
tapaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kysy Ålandsresorista.
Hiippakuntapäivänä 16.8. on Stella Marisissa
maassamme toimivien sitoutuneiden maallikoiden näyttelyt ja esittelyt.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

Gregorius-yhdistys

Studium Catholicumin remontti jatkuu. Kirjasto ja kappeli avataan kevään aikana.

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. Ohjelma 24.-26.3. ks. s. 7.

Suomen Caritas

Karmeliittamaallikot

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

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

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

Tapahtumia

Kirjallisuuspiiri

Academicum Catholicum

jatkaa kokoontumistaan kevätkaudella Katolisen tiedotuskeskuksen tiloissa, kunnes toisin
ilmoitetaan. Maanantaisin klo 18.30:

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.

7.4. Mihail Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan
5.5. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tiikerikissa

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.

Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät - tervetuloa!

Maanantaiklubi
Tilaisuus on kaikille avoin ja pidetään maanantaisin Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa
klo 13.30 alkavan messun jälkeen.
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.

Pyhän Henrikin seura
Vuosikokous 9. huhtikuuta 2008 klo
19.00 Henrikin seurakuntasalissa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
APRILLIMARKKINAT Henrikin seurakuntasalissa 30. maaliskuuta klo 10.30 - 14.00. Luvassa markkinatyyliin kirpputoritavaraa, kahvia,
pullaa, arpajaiset ynnä muuta. Tuotto katedraalin ikkunoiden korjausrahastoon. Markkinat järjestää Pyhän Henrikin seura. Tervetuloa kaikki,
jotka haluatte auttaa seurakuntaa!

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. Illoista
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia.
Työilloissa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.
Tule mukaan, saat tehdessäsi hyvän mielen ja
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hankkivat
valmistamiasi tuotteita.
	Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi
katolisen identiteetin vahvistaminen on toiminnassamme tärkeää.
	Kokoonnumme P. Marian seurakuntasalissa. Ruusukkorukous alkaa klo 17.30.Vietämme
messua klo 18.00.
ti 15.4. Kanttori Marco Bonacci jatkaa aiheesta
musiikki Jumalan kunniaksi ja ihmisten rakentumiseksi
ti 29.4. Työilta
ti 13.5. Kevätjuhlat

Hartausohjelmat
Radiomessu 20.3. klo 18.00 Pyhän Henrikin
katedraali (suora lähetys kiirastorstaina)
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

SENIORIT
Pyhä messu Pyhän Henrikin katedraalissa tiistaina 18.3.2008 klo
14.00 ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
11.4.–11.5. on toimitettava viimeistään 28.3. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Sovitus ja katumus (1/3)
Isä Rafał Czernian SCJ yhteenveto paavi Johannes Paavali II:n apostolisesta kehotuskirjeestä Reconciliatio et paenitentia. Pappienneuvostossa talvella 2008 pidetty yhteenveto julkaistaan kolmessa osassa: Fidesin tässä numerossa
(04/2008) julkaistaan johdanto ja 1. osa; seuraavassa numerossa (05/2008) julkaistaan 2. osa; ja viimein sitä seuraavassa
numerossa (06/2008) julkaistaan viimeinen 3. osa.
Johdanto
Paavi Johannes Paavali II
julkaisi kehotuskirjeensä,
Reconciliatio et paenitentia
– Sovitus ja katumus, 2. joulukuuta vuonna 1984 piispojen synodin kuudennen
istunnon tuloksena.
Puhuminen katumuksesta ja sovituksesta on nykymaailman ihmisille kutsu
etsiä uudestaan ja ymmärtää Jeesuksen Kristuksen
sanat, joilla hän aloitti
evankeliumin julistamisen:
”Kääntykää ja uskokaa hyvä
sanoma!” (Mark. 1:15)
Nykymaailma ja koko
ihmiskunta osoittavat olevansa hajaannustilassa.
Hajaannukset tulevat esiin
sekä ihmisten, ryhmien että
maiden keskuudessa. Erilaiset syyt aiheuttavat tällaisen tilanteen, muun muassa
luokkataistelu, yhteiskuntien ja maiden keskinäinen
erilaisuus, ideologiset vastakkainasettelut, ristiriidassa olevat taloudelliset edut;
poliittiset, kansalliset ja uskonnolliset erilaisuudet.
Toisaalta myös kirkossa,
joka ei ole tästä maailmasta mutta elää siinä, huomataan hajaannuksien jälkiä,
jotka loukkaavat ihmisten
yhteiskuntaa. Kristittyjen
joukossa olevan hajaannuksen lisäksi kirkko itse kärsii
opillisista ja pastoraalisista
erimielisyyksistä. Tuntuu
joskus jopa siltä, että näitä
ongelmia ei voida ratkaista.
Kuitenkin vain katsomalla
syvemmälle voidaan löytää
tämän tilanteen syy: se on
olemassa ihmisen sisäisessä
haavassa. Uskon valossa sitä
kutsutaan synniksi: perisynnistä aloittaen, jonka jokainen ihminen kantaa syntymästään aina tähän syntiin,
jonka ihminen tekee oman
vapautensa väärin käyttäen.
Hyvän tahdon ihmiset
ja oikeat kristityt kaipaavat
sovintoa ja pyrkivät palauttamaan ykseyden. Sellainen
sovinto voisi tuoda yhteiskuntaankin todellisen muutoksen.
Jeesuksen Kristuksen
kirkko etsii ahkerasti sekä
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yhteiskunnan hajaannuksen merkkejä että sovintoon
pyrkimistä. Sen takia paavi
Johannes Paavali II on kutsunut kokoon piispojen synodin 6. istunnon. Synodin
aiheeksi valittiin sovinto ja
katumus.
Termillä katumus on hyvin laaja merkitys. Synoptisten evankeliumien mukaan,
joissa puhutaan metanoiasta,
katumus merkitsee ihmisen
sydämen sisäistä muutosta
Jumalan sanan vaikutuksesta ja tämä muutos liittyy Jumalan valtakuntaan.
Katumus tarkoittaa myös
elämän muutosta, joka on
seurauksena sydämen uudistumisesta. Katumuksen
tekeminen on todellinen ja
tehokas vain silloin, kun se
ilmenee teoissa. Katumus
on siis todellinen ja jokapäiväinen ponnistus kadottaa
elämä Kristuksen tähden,
jotta voitaisiin löytää se;
hylätä entinen elämäntapa
ja pukea ylle uusi ihminen.
Jumalan armo on aina tässä
tehtävässä ihmisten tukena.
Katumus on siis kääntymystä, joka ulottuu ihmisen
sydämestä tekoihin ja koko
kristilliseen elämään.
Katumus sen joka merkityksessä liittyy sovintoon,
koska sovinnon tekeminen
Jumalan, itsensä ja toisten
kanssa edellyttää hajaannuksen eli synnin voittamista. Se toteutuu ainoastaan sisäisen muutoksen eli
kääntymyksen kautta, joka
ilmenee elämässä katumuksen teoissa.
Kirkon armolahja ja erityisyys perustuu siihen, että
se etsii sovinnon lähdettä
ihmisen sydämestä ja tajunnasta. On kirkon velvollisuus tuoda tähän alkuperäiseen synnin aiheuttamaan
hajaannukseen sovinnon
lähde parantamaan se ja
palauttamaan alkuperäisen
sovinnon.
Koko Raamattu kertoo
tästä sovinnosta ja se kehottaa meitä pyrkimään
sovintoon. Raamattu korostaa kuitenkin, että sovinto
on ennen kaikkea laupiaan
Jumalan lahja ihmisille. Lunastuksen historia on sovin-

non historiaa, jossa Jumala
on sovittanut maailman itsensä kanssa oman Poikansa
veren ja ristin kautta.
Puhuen koko ihmiskunnan sovinnosta piispojen
synodi korosti, että ihmisten
ykseys toteutuu ainoastaan
jokaisen ihmisen henkilökohtaisen ja sisäisen kääntymyksen kautta. Julistaessaan
hyvää sanomaa sovinnosta
sakramenttien kautta kirkko
toteuttaa aidosti oman profeetallisen tehtävänsä.

I osa: Sovitus ja katumus Kirkon velvollisuutena ja tehtävänä

syliinsä ja juhlia sovituksen
johdosta.
Vertaus tuhlaajapojasta
kuvaa Jumalan laupeutta.
Sovitus on siis Jumalan lahja.
Vertaus kertoo myös vanhemmasta pojasta, joka ei
halunnut osallistua juhlalliseen aterian. Hän soimasi
nuorempaa veljeään lähdöstä kotoa ja isää pojan vastaanottamisesta. Vanhempi
veli ei ymmärrä isänsä hyvyyttä. Hän on itsekäs, mustasukkainen, halveksiva ja
vihainen. Juhlallinen ateria
ei ole kuitenkaan täydellinen ilman häntä.

1. luku: Vertauskuva sovinnosta
Kehotuskirjeen alussa
paavi muistuttaa lukijoita
vertauksesta tuhlaajapojasta (Luuk. 15: 11-32). ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.
Nuorempi heistä sanoi isälleen: Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi”, näin
Jeesus kertoo dramaattisista
tapahtumista nuoremman
pojan elämässä: lähdöstä
isän kotoa, koko omaisuuden tuhlaamisesta, surkeasta elämästä yksinäisyydessä
ja ruoan puutteessa, kunnian menetyksestä, häpeään
joutumisesta; kaipauksesta
kotiin, rohkeudesta palata
kuitenkin kotiin ja isän vastaanotosta. Isä odotti koko
ajan poikaansa ja iloitsi kun
hän palasi kotiin. ”Minun
poikani oli kuollut mutta
heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt”, sanoi isä.
Jokainen ihminen on se
tuhlaajapoika, jonka valtasi
kiusaus lähteä pois Isän luota ja elää itsenäisesti; alistuen
kiusaukseen ihminen pyrkii
luomaan oman maailman,
hän on kuitenkin yksinäinen ja tuntee itsensä arvottomaksi. Kurjuudessa eläen
hän kuitenkin kaipaa palata
ykseyteen Isänsä kanssa.
Niin kuin isä vertauksessa,
Jumala odottaa tuhlaajapoikaa jotta voisi sulkea hänet

José de Ribera: Katuva Maria Magdalena.

Jokainen ihminen on
myös se vanhempi veli. Itsekkyys vaikuttaa häneen
niin, että hän on mustasukkainen, hän on paaduttanut
sydämensä, hän ei näe toisia
ihmisiä eikä Jumalaa. Isän
lempeys ja laupeus häiritsevät häntä. Myös vanhemman veljen täytyy kääntyä
jotta sovitus toteutuisi.

2. luku: Sovinnon lähteet
Vertaus osoittaa, että sovinto on Jumalan lahja ja
aloite. Se toteutuu Kristuksen Vapahtajan salaisuudes-
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kertoo sovinnosta, joka on
toteutunut Kristuksen ristin
kautta: ”Jeesus oli kuoleva
kansan puolesta, eikä vain
sen kansan puolesta, vaan
kootakseen yhteen kaikki
hajallaan olevat Jumalan
lapset (Joh. 11: 51-52).
Kristuksen kärsimystä ja
kuolemaa, jotka verettömällä tavalla toistetaan eukaristiassa, kutsutaan siis sovituksen uhriksi, Jumalan ja
veljien sovitukseksi. Jeesus
korostaa, että veljellinen sovinto on suoritettava ennen
uhrilahjan alttarille viemistä.
Paavi muistuttaa kehotuskirjeessään vielä kerran
kirkon uskosta. Se on uskoa
Kristuksen pelastustyöhön,
pääsiäisen salaisuuteen, joka
on tuonut ihmiselle sovinnon eli vapauden synnistä ja
yhteyden Jumalan kanssa.
Ristin salaisuudessa (Mysterium Crucis) paavi kehottaa
meitä miettimään sitä, että
Kristus kärsiessään ristillä
itse koki loppuun saakka
Jumalasta kaukana olevien
ihmisten traagisuutta. Samalla Kristus sovitti kaikki
ihmiset Jumalan kanssa.
Koko kirkon historian
ajan uskovat ovat osallistuneet Jeesuksen tuoman
sovinnon hedelmiin kirkon
viettämien sakramenttien
kautta. Isä Jumala on antanut apostoleille tämän sovinnon tehtävän, jonka he
täyttävät ainoastaan Kristukseen tiiviisti yhdistyneinä, Kristuksen persoonassa
- ”in persona Christi”. Jumala on myös antanut koko
kirkon yhteisölle sovinnon
sanan eli tehtävän julistaa
sovintoa ja toteuttaa sitä
maailmassa.
Kristuksen pelastustehtävän yhteydessä kirkon
tehtävä on sovittaa ihminen
Jumalan kanssa, ihmisen itsensä kanssa, toisten ihmisten kanssa ja koko luomakunnan kanssa.
Kirkko suorittaa tämän
tehtävän sekä julistamalla
sovinnon sanomaa ja kutsua kääntymykseen että tarjoamalla sovinnon keinot,
jotka ovat Jumalan Sanan
kuuleminen, yksityinen ja
yhteinen rukous ja ennen
kaikkea sakramentit, joista
tästä näkökulmasta katsoen
tulee esiin parannuksen ja
katumuksen sakramentti.
Paavi Paavali VI kertoi:
jotta kirkko voisi julistaa
evankeliumia, kirkon täytyy
julistaa evankeliumia itselleen. Paavi Johannes Paavali

II kirjoittaa sovinnosta, että
jotta kirkko haluaisi toteuttaa sovinnon, sen pitää olla
sovitettu itsessään. Jotta
kirkko voisi tehokkaasti julistaa sovintoa maailmalle,
sen täytyy olla Kristuksen
opetuslasten yhteisö, jota
yhdistää velvollisuus kääntyä Jumalan puoleen ja elää
sovinnon hengessä. Kirkon
täytyy antaa nykyihmisille
esimerkki sovinnosta. Sen
mukaisesti kirkon pitää
myös toteuttaa ekumeenista
ulottuvuutta.

3. luku: Jumalan aloite
ja kirkon palvelutyö
Kirkko, joka on sovitettu
itsessään ja joka tuo ihmisille sovinnon, ei voi unohtaa
sitä, että tämä sovintotehtävä perustuu Jumalan aloitteeseen, joka on täynnä rakkautta ja laupeutta.
Jumala pysyy uskollisena omalle suunnitelmalleen
vaikka Paholaisen kiusaama
ja itsekäs ihminen käyttää
väärin vapauttaan, jonka
hän sai rakastaakseen ja etsiäkseen hyvyyttä. Jumala
kuitenkin pysyy uskollisena
rakkaudessaan. Hän, jonka
laupeus on niin runsas, ei
sulje sydäntään keneltäkään. Tämä Jumalan aloite
ilmestyy ja toteutuu Kristuksen pelastustyössä, joka
säteilee maailmalle kirkon
palvelutyön kautta.
Kirkon tehtävänä on julistaa tätä sovintoa ja pysyä
maailmassa sovinnon sakramenttina. Kirkko on sovinnon merkki ja väline. Kirkko,
joka on itsessään sovitettu
yhteisö edustaa ja todistaa
maailmassa Kristuksen pelastustyöstä. Kirkko selittää
aidosti Raamattua ja valvoo
sen kokonaisuutta. Uudet
sukupolvet tutustuvat Jumalan rakkauden suunnitelmaan kirkon avulla. Kirkko
on sovinnon sakramentti seitsemän sakramentin
kautta, jotka omalla tavalla
luovat kirkon.
Sovinnon tehtävä kuuluu
kirkkoon sen kokonaisuudessa, ennen kaikkea tähän
tehtävään osallistuvat kaikki
lunastetut Neitsyt Marian,
enkeleiden ja pyhien kanssa;
kirkko maailmassa ja sielut
kiirastulessa.
... jatkuu seuraavassa lehdessä ...

V

uonna 2005 maailma havahtui siihen uutiseen, että alankomaalaiset lääkärit myönsivät
avoimesti tappavansa vammaisia vastasyntyneitä ja että siellä oltiin jopa kehittämässä sääntöjä sairaaloissa tapahtuvaa, järjestelmällistä vauvaeutanasiaa
varten (Groningenin protokolla). Havainto, että vastasyntyneiden lasten tappaminen oli yleistä ja hyväksyttyä
Alankomaissa, sai osakseen kovaa kritiikkiä muualla
maailmassa, erään italialaisen ministerin syyttäessä
Alankomaita jopa natsismista. Kyseessä oli siis suuri
skandaali.
Ja kuitenkin vain joitain viikkoja sitten yksi bioetiikan alan arvostetuimmista aikakauskirja (The Hastings
Report) julkaisi raportin, jossa se puolusti vahvasti alankomaiden käytäntöä tappaa vastasyntyneitä kutsuen
tällaista toimintaa humaaniksi ja täysin eettiseksi. Yhteiskunta saa tällöin kaksi selkeää viestiä: Ensinnäkin,
että lastenmurha, joka vielä vähän aikaa sitten nähtiin
yhtenä kaikkein pahimmista rikoksista, on nyt tulossa
sosiaalisesti hyväksytyksi. Ja toisekseen, että ”armomurha”, joka alkoi Euroopassa (uudelleen) alle 20 vuotta
sitten avustetun itsemurhan sallimisella laissa ja joka
sittemmin siirtyi henkilön suostumuksella tehdyksi eutanasiaksi, lähestyy sellaista eutanasiaa, jossa ihminen
tapetaan ilman tämän omaa suostumusta. Tässä vaiheessa meidän on hyvä muistaa paavi Johannes Paavali II:n
huolestuneet sanat ”sosiaalisen eliitin” ehdotuksista,
joiden mukaan lain suoman abortin linjaa noudattaen pitäisi myös lasten surmaaminen julistaa oikeutetuksi. Silloin
olisimme taantuneet sellaiseen barbariaan, josta uskoimme päässeemme iäksi eroon. (Evangelium Vitae, 14)
Kuinka on mahdollista, että länsimainen yhteiskunta on
alkanut nähdä vastasyntyneiden tappamisen hyväksyttävänä
ja jopa eettisenä? Tämän ongelman juuret menevät syvälle aina
kulttuurin perusrakenteisiin saakka. Vastasyntyneiden tappaminen, sen sijaan, että heistä pidettäisiin huolta, ei ole ongelma,
joka vain ilmestyy jostakin yhtäkkiä — sen on aikaansaanut
kulttuuri, joka on syvästi kietoutunut kuoleman ympärille, se
on siis yksi ns. kuoleman kulttuurin aikaansaannoksista.
Mutta mikä sitten on tämä kuoleman kulttuuri? Paavi Johannes Paavali II ilmaisi asian paremmin kuin kukaan muu
sanoessaan, että etsiessämme elämän ja kuoleman kulttuurien
välisen kamppailun syvimpiä juuria ”meidän on mentävä tämän aikamme ihmisten kokeman murhenäytelmän ytimeen:
Jumalaa ja ihmistä koskevan tajun hämärtymiseen, joka on
tyyppillistä sekularismin vallitsemalle sosiaaliselle ja kulttuuriselle ilmastolle…”
Paavi jatkaa, että ne, jotka antavat tämän ilmaston vaikuttaa
itseensä, joutuvat helposti surulliseen noidankehään:
Kadottaessaan tajun Jumalasta he kadottavat tajun myös ihmisestä, hänen arvostaan ja elämästään. Järjestelmällinen moraalilain,
varsinkin ihmiselämän ja sen arvon, loukkaaminen heikentää puolestaan edelleen kykyä tajuta Jumalan elävää ja pelastavaa läsnäoloa.
(Evangelium Vitae, 21)
Siksi Johannes Paavali muistuttaa meitä, että kaikkein perustavimmalla tasolla elämän kulttuurin ja kuoleman kulttuurin välinen ero perustuu käsitykseemme siitä, kuka (tai
mikä) tämä ihmisolento on: Onko hän persoona, joka on luotu
Jumalan kuvaksi vaiko vain yhteensattumien tuotos. Tämä
on todellakin se tärkein kysymys, sillä jos ihminen on luotu
Jumalan kuvaksi, hän on loputtoman arvokas ja yhteiskunnan lopullinen päämäärä löydetään tällöin hänen elämänsä ja
arvonsa kunnioittamisesta. Jos taasen näemme ihmisen vain
materiana, joka on saanut alkunsa erilaista yhteensattumista,
mikä tulisi tällöin nähdä hänen ihmisarvonsa lähteenä ja miksi
hänen elämänsä tulisi nähdä itsessään arvokkaana?
Paavi toteaa vielä viisaasti, että moraalilain johdonmukainen
rikkominen, joka on ihmisen sisäisen arvokkuuden kieltämisen
väistämätön tuotos, saa aikaan yhteiskunnan lisääntyvän sokeutumisen sen kyvyssä erottaa toisistaan hyvä ja paha. Näin
ollen päädymme noidankehään, jossa pienemmät rikkomukset
moraalia vastaan johtavat sokeuteen, joka puolestaan saa aikaan yhä suurempia moraalisia rikkomuksia.
Hyväksyttyään jo vuosikymmeniä sitten syntymättömien
lasten tappamisen, yhteiskunta on nyt tulossa moraalisen pimeyden tasolle, jossa myös jo syntyneiden lasten tappaminen
on hyväksyttävää. Ehkäpä vieläkin pelottavampaa on se, ettei
ole syytä uskoa, tämä kehitys olisi lapsenmurhassa tullut tiensä
päähän.
Tämän havainnon tulisi herättää meidät näkemään, kuinka
tärkeää on vahvistaa uudelleen kristillinen ymmärrys ihmisestä ja hänen sisäsyntyisestä arvostaan ja arvokkuudestaan,
sekä todistaa tästä käsityksestä maailmassamme. Tämä on lähtökohta elämän kulttuurin rakentamiselle: siis sille yhteisen
elämisen muodolle, joka rakentuu palvelemaan ja suojelemaan
ihmiselämän arvoa ja ymmärrystä ihmiselämästä sen koko rikkaudessaan, sekä fyysisenä että hengellisenä todellisuutena.
Kristillisestä ihmiskuvasta (lakien ja instituutioiden sijasta)
löydämme siis ainoan todellisen takuun niitä pahimpia epäinhimillisyyksiä vastaan, joiden todistajaksi maailma on joutunut
aivan liian monta kertaa viimeisen vuosisadan aikana

Elämän kulttuuri

sa, hän on sovinnon tekijä.
Kristus vapauttaa ihmisen
synnistä, sen jokaisesta
muodosta.
Tämä lunastuksen salaisuus on apostoli Paavalin
teologian keskeinen ajatus.
Luemme Kirjeestä roomalaisille: ”Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti
meidät Jumalan kanssa,
kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin
on Jumalan Pojan elämä
pelastava meidät nyt, kun
sovinto on tehty” (Room.
5: 10); ja Toisessa kirjeessä
korinttilaisille: ”Kaiken on
saanut aikaan Jumala, joka
Kristuksen välityksellä on
tehnyt meidän kanssamme
sovinnon ja uskonut meille
tämän sovituksen viran (…)
Me olemme siis Kristuksen
lähettiläitä, ja Jumala puhuu
teille meidän kauttamme.
Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon
Jumalan kanssa” (2. Kor. 5:
18.20). Apostoli Johannes

Varro Vooglaid
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Kolumni

Pääsiäislahja

Kuulin kerran kertomuksen vanhasta suomalaisesta naisesta, joka eli viimeisten
vuosiensa aikaa yksin omassa mökissään. Kun kuoleman hetki lähestyi, hän ei
tahtonut olla kenellekään rasitteeksi. Hän siivosi talonsa kunnollisesti, kävi saunassa ja laittoi pyhäpukunsa päälleen ja istuutui tuolille pöydän ääreen. Pöydällä
oli avattu Raamattu. Se näytti hänen lempisäkeensä. Hän luki sen vielä kerran.
Hän oli lähtövalmis. Kuolema ei ollut hänelle vieras. Hän odotti Herraansa, joka
ei viivytellyt. Kun vanhus löydettiin poisnukkuneena, hänellä oli kaunis hymy
kasvoillaan. Kristus oli hakenut hänet. Mummu oli päässyt siihen paikkaan, johon
hän oli kaivaten valmistautunut koko elämänsä ajan elämällä tiiviissä yhteydessä
Jeesuksen kanssa.
Ihailen naisen uskoa, vaikka toivoisin henkilökohtaisesti, että kun minun hetkeni koittaa ja pappi antaa minulle sairaiden voitelun ja pyhän ehtoollisen matkaevääksi,
jotkut ystävät olisivat lähellä minua ja saattaisivat minua Herran haltuun. Samalla meillä olisi myös tilaisuus sanoa toisillemme näkemiin. Me kristitythän uskomme apostoli
Paavalin kanssa, että ylösnoussut Herra on voittanut kuoleman ja antaa jokaiselle, joka
häneen uskoo, osallisuuden omasta kirkkaudestaan täydellisesti taivaassa ja jo varteenotettavasti tässä ajassakin, mikä loppujen lopuksi on valmistusaikaa ikuisuuteen.
Ilmestyessään opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen Kristuksen ensimmäinen
teko oli poistaa kaikki pelko heidän sydämestään. Hän rauhoitti heitä toivottamalla heille
Jumalan rauhaa. Hänen toivottamansa rauha ei ole mitään muuta kuin sovinto Jumalan
kanssa ja ihmisen mahdollisuus olla taas rakkauden suhteessa Luojaansa ja taivaan Isään.
Tämä rakkauden lahja, johon sisältyy myös syntien anteeksiantamus, ei poistanut apostolien sydämestä pelkästään Herransa jälleen tapaamisen aiheuttamaa ihmetystä, vaan
puhdisti ja uudisti sen perusteellisesti. (vrt. Hes. 36:25-27). Sen lisäksi Ylösnoussut antoi
heille myös osan omasta tehtävästään ja valtuutti heidät antamaan hänen nimessään
muille ihmisille heidän syntinsä anteeksi (Joh.20:19-22).
Sillä tavalla jo ylösnousemuksensa päivänä Kristus oli laatinut apostoliensa kanssa
perustan kirkolleen. Se astui rohkeasti esille Jerusalemissa helluntaina, kun Kristus lähetti
Pyhän Hengen maailmaan. Tästä hetkestä lähtien Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen
dogmaattisen konstituution mukaan Jumalan kansa ”kulkee maailman vainojen ja Jumalan lohdutuksen keskellä julistaen Herran ristiä ja kuolemaa siihen asti kunnes hän tulee.
Ylösnousseen voimasta se saa vahvistusta voittaakseen kärsivällisyydellä ja rakkaudella
yhtä hyvin sisäiset kuin ulkonaiset ahdistuksensa ja vaikeutensa ja ilmoittaakseen maailmalle uskollisesti vaikkakin verhotusti hänen salaisuuttaan, kunnes se aikojen lopussa
tulee julki täydessä loistossaan.”(LG no 8)
Mistä Kristuksen antama rauha on nyt havaittavissa meissä kristityissä, hänen seuraajissaan? Siitä, että me olemme vapaita siitä elämän peruspelosta, joka pakotti Aatamin
ja Eevan etsimään häpeässään suojaa pensaasta pelätessään sitä rangaistusta, jonka he
odottivat saavansa Jumalalta. Kuitenkaan Jumalalta ei kenelläkään syntisellä ole odotettavissa mitään pahaa, hän ei ole koston jumala. Ihmisessä, jossa on ylösnousseen Kristuksen
rauha, on se rakkaus, joka voittaa kaiken pelon, jopa kuoleman pelon. Tästä kristikunnan
marttyyrit todistavat meille, mutta eivät ainoastaan he. Sitä ovat tehneet kirkon historian
lukemattomat kristityt, jotka - jokainen omalla tavallaan - ovat pyrkineet elämään Kristuksen vuorisaarnan autuaaksijulistusten hengessä. He kasvoivat Herransa kaltaisuudessa saamansa armonlahjan mukaan (Ef.4:7). He voittivat pelon olla juuri sellaisia kuin
Jumala toivoo heidän olevan. He olivat tyytyväiset saamiinsa elämän mahdollisuuksiin
ja lahjoihin ja käyttivät niitä mahdollisimman hyvin. He eivät välittäneet vain siitä, mitä
toiset heiltä odottivat tai vaativat. He eivät myöskään pelänneet ottaa vastuuta omista
teoistaan ja uskalsivat tuoda esille rohkeasti omia hyviä mielipiteitään ja näkemyksiään.
He eivät pelänneetkään toisten arvostelua. He osasivat olla tuomitsematta lähimmäisiään
ja olla syyttelemättä heitä omista virheistään tai vastoinkäymisistään, koska he tiesivät
itse tarvitsevansa armahtavaisuutta, myötätuntoa ja lempeyttä sekä Jumalalta että kanssaihmisiltään.
Ainoa pelko, joka saa pysyä meissä ja joka toivottavasti myös syvenee aikaa myöten,
on se terveellinen pelko, joka varoittaa ja suojelee meitä pahan tekemisestä ja sen ansoista. Tämä pelko on rakentavaa, mikäli se pitää meidät yhteydessä Kristuksen kanssa ja
Jumalan rakkaudessa. Ellei tämä rakkaus voittaisi kaikkia meidän elämämme pelkoja
tässä ajassa, se ainakin tekee ne siedettäviksi jopa niin, että ne vahvistavat Kristuksen
lupauksen mukaan meidän uskoamme häneen, josta meidän sisäinen rauhamme lähtee
(Mt. 11:30). Tämä on ylösnousseen Herramme pääsiäislahja maailmalle.
isä Frans

Katolisia kirjoja
Muistathan, että hyvää katolista
kirjallisuutta on tarjolla myös
suomen kielellä:
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Pieni ristintie on kaunis ja
lyhyehkö ristintien hartaus,
joka sopii käytettäväksi sekä
kotona että kirkossa, yksin ja
yhdessä. 5,- €

Kristillinen syvämietiskely
on karmeliittaisä Wilfrid Stinissenin OCD jo klassikoksi
muodostunut kirja. 12,- €

Rukous
Scherpenheuvelin
Madonnalle
Sinä olet Jumalan äiti
ja myös meidän äitimme.
Uskoen me rukoilemme sinua:
Anna meille jotakin sinun uskostasi
ja näytä meille palvelualttiutesi
toisia kohtaan.
Auta sairaitamme
ja kaikkia niitä sydämiä,
jotka ovat täynnä surua ja kärsimystä.
Anna onnen ja rakkauden
hallita perheissämme,
siunaa rakkaitamme
ja seiso suojellen minunkin vierelläni.
Scherpenheuvelin Neitsyt,
rukoile puolestamme.

Vuosi vuodelta on Kalevi
Vuorelan loistava katsaus katolisen kirkon vaiheisiin Suomessa reformaation jälkeen.
12,- €

Johdatus katolisen kirkon
yhteiskuntaopetukseen on
Alexandre Havardin kattava
yleisesitys kristillisen yhteiskunnallisen ajattelun pääkohdista. 14,- €
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Scherpenheuvel: Belgian
suosituin pyhiinvaelluskohde
S

cherpenheuvelin Madonna on juhlallisesti esillä
noin 80 km Brysselistä itään
olevassa basilikassa, joka on
omistettu Pyhälle Neitsyt
Marialle. Paikka on Belgian suosituin pyhiinvaelluskohde. Vuosittain siellä käy
kymmeniä tuhansia pyhiinvaeltajia. Basilikassa vietetään sunnuntaisin yhdeksän
jumalanpalvelusta ja viikonpäivinäkin neljä–viisi. Toukokuun ensimmäinen sunnuntai on Scherpenheuvelin
Madonnan juhlapäivä. Silloin jokainen pyhiinvaeltaja
voi vastaanottaa Madonnan
siunauksen. Madonnaa ja
Kristuslasta kuvaava ihmeitätekevä patsas asetetaan
silloin jokaisen pään päälle. Siten he vastaanottavat
Marian suojelun, joka antaa
uskoa ja toivoa. Äidin tavoin
Maria auttaa pyhiinvaeltajia
elämään Jumalan yhteydessä.
Scherpenheuvel tarkoittaa korkeaa ja jyrkkää mäkeä. Keskellä mäkeä oli
aikoinaan iso tammi jota
muinaisaikojen druidit kunnioittivat ja pitivät pyhänä
paikkana. Kristityt kiinnittivät aikoinaan tammeen pyhää Mariaa ja Kristus-lasta
kuvaavan pienen patsaan.
Legendan mukaan nuori
paimen halusi poistaa tai
varastaa patsaan tammesta;
kun hän koski patsaaseen
hän halvaantui ja parantui
vasta, kun patsas uudelleen
kiinnitettiin tammeen. Tästä
lähtien paikkaa pidetään pyhänä paikkana, jossa Mariaa erityisesti kunnioitetaan.
Patsasta pidetään ihmeitätekevänä.  
1500- ja 1600-luvuilla
Scherpenheuvel oli uskonsotien kohteena. Alkuperäinen
patsas varastettiin, mutta
uusi patsas saatiin nopeasti
vanhan tilalle. Vuonna 1602
Godfried Van Thienwinkel,
joka lapsena ihmeellisesti
parantui Scherpenheuvelin
Madonnan ansiosta, rakennutti paikalle puisen kappelin. Kaksi vuotta myöhemmin Espanjan hallitsijat
rakennuttivat paikalle kivisen kappelin. Scherpenheuvelistä tuli nyt vastareformaation keskus. Kappeli
rakennutettiin myöhemmin

Kotiin pieni
lasimaalaus
Pyhän Henrikin katedraalin
lasimaalauksista tehdään oikeita lasiminiatyyrejä, joita
ostamalla seurakuntalaiset
ja kaikki kauniin katedraalimme ystävät voivat tukea
lasimaalausten restaurointityötä. Lasiminiatyyrin hinta
on 80 euroa ja niitä voi tilata
katedraaliseurakunnan pappilasta 4.4. asti.
Lisätietoja:
henrik.catholic.fi tai
puh. 09-637853

Glass Paintings
for Home

Scherpenheuvelin Neitsyt Marian basilika.

juhlavaksi barokkikirkoksi,
joka valmistui 1621. Scherpenheuvelin ansiosta alueelle syntyi myös muita
pyhiinvaelluskohteita mm.
Kevelaer Saksassa. Vuonna
1922 kirkko julistettiin basilikaksi johtuen sen suuresta
suosiosta pyhiinvaelluskohteena.  
Vaimollani ja minulla oli
mahdollisuus tehdä pyhiinvaellus Scherpenheuveliin
viikonloppuna 9-10.2.2008.
Ajoimme Brysselistä kohti itää, mutta kumma kyllä
eksyimme tieltä. Ajoimme
halki Itä-Flaanderin. Aurinko paistoi. Oli ensimmäinen
kevätpäivä. Emme millään
löytäneet tietä Scherpenheuveliin, vaikka olimme

olleet siellä aikaisemminkin.
Tiellä oli kaikenlaisia esteitä,
maatalouskoneita, tietöitä ja
vääriä suuntaviittoja. Joku
vastusti aktiivisesti pyhiinvaellusmatkaamme. Tuntien ajon jälkeen tulimme
vihdoin perille. Edessämme
oli kaunis pyhäkkö hienon
puiston keskellä. Menimme
sisälle ja rukoilimme. Olimme toisessa maailmassa,
jossa vallitsi rauha. Kirkossa
oli muitakin pareja, jotka rukoilivat. Kukaan ei kävellyt
ympäri kirkkoa. Sisällä vallitsi todella syvä uskonnollisuus. Sytytimme kynttilät
Marialle.  
Ulkona oli nyt tunnelma toisenlainen. Auringon
säteet vaikuttivat jollain ta-

valla voimakkaammilta. Oli
aika palata takaisin Brysseliin, jonne saavuimme ilman
ongelmia.  
Jan-Peter Paul

Glass miniatures reproducing the glass paintings of
Saint Henry’s Cathedral
will be issued shortly. By
buying such miniatures, parishioners and all friends of
our beautiful Cathedral can
participate in the restoration project of the real glass
paintings of the Cathedral.
The price of a glass miniature is 80 euros. Orders can
be left at the Parish rectory
until April 4th.
More information:
henrik.catholic.fi or
tel. 09-637853

Yhteystietoja
www.scherpenheuvel-info.be
Alueella on retrettikeskus, joka järjestää pyhiinvaellusmatkoja ja retriittejä:
Retreat House Salvador
Puh. +32-23-77 5169,
+32-13-355 658
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KESÄLEIRIT 2008
Stella Mariksessa

Caritas´ fasteinsamling 2008
Färdighetsundervisning för kastlösa kvinnor i Indien

Leirien teemana on
PYHÄ HENKI OPPAANAMME
SPORTTILEIRI 1.-7.6. 9-13-vuotiaat, hinta 95,-, sisarukset
85,-, ei kat. 120,Vauhdikas liikuntaan, peleihin ja retkiin suuntautunut leiri.
LASTENLEIRIT 8.-14.-20.6. 5-9-vuotiaat, hinta 90, sisarukset
80, ei-kat. 110,-.
Leirinjohtaja: Sisar Barbara.
Mahdollisuus joko viikon tai kahden oleskeluun, turvallinen
ja hauska pienten lasten leiri, tutussa
leirikeskuksessa mukavien ohjaajien ja isosten kanssa.
VARHAISNUORTEN LEIRI 22.-28.6. 10-13-vuotiaat, hinta
95,-, sisarukset 85,-, ei-kat. 120,Vauhdikas lomaviikko: retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystäviä…
KOKKIKOULU 30.6.-5.7. 9-14-vuotiaat, hinta: 90,-, sis. 80,-.
Tehdään ja syödään herkkuja ja askarrellaan, uidaan ja nautitaan muutenkin kesästä.
PERHELEIRI 6.-13.7. Majoitus ylätalossa hotellitasoisesti.
Täysihoitohinta aikuinen 100,- lapset alle 12v. 50,-. Hiippakunnan tukema leiri katolisille perheille.

C

aritas understöder
f ä r d i g h e t s u n d e rvisning för kastlösa
kvinnor i delstaten Tamil
Nadu i södra Indien. Dessa
dalit-kvinnor lever under
förtryck och diskriminering
i sitt eget samhälle. Över
hälften av dem lever under
fattigdomsgränsen. Utbildningen ger färdigheter att
fungera självständigt inom
sin egen grupp och sitt samhälle.  
Utbildningen omfattar
samhälleliga frågor. Kvinnorna informeras om sina
rättigheter. Redan utbildade
dalit-kvinnor hjälper andra
kvinnor i sociala-, hälso- och
ekonomiska frågor. Som ett
resultat av utbildningen lär
sig kvinnorna att välja ett
sätt att stöda familjens ekonomi exempelvis genom odling av örter eller svampar,
kreaturhushållning eller
produktion av fruktsafter.
Kvinnorna stöds med
hjälp av mikrokrediter till
att bli småföretagare. Företagarverksamheten förutsätter läs- och skrivkunnighet.
Kvinnorna lär sig bokföring
och övriga färdigheter som
samhället kräver i små självhjälpsgrupper.  
Caritas´samarbetspar
tner, fonden Madurai Jesuit Downtrodden People´s
Welfare har grundats för
att bedriva hjälpverksamhet till förmån för områdets
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förtryckta dalit-befolkning.
Inom området fungerar
grupper av redan utbildade
kvinnor och utbildningsbehovet för nya kvinnogrupper är stort. Redan existerande grupper behöver
också fortbildning.  
Projektet innebär fortbildning för 250 utbildare
och 500 ansvarspersoner för
kvinnogrupper. Projektet
stöder 250 redan existerande grupper dvs 4900 dalitkvinnor och 200 nya grupper med 4000 dalit-kvinnor.
Projektet gagnar 8900 kvinnor.  
Bilden visar en grupp dalit-kvinnor som deltar i en
lektion. Det är många som
glatt räcker upp handen
när utbildaren frågar hur
många som kan skriva sitt
eget namn.  

Paastokeräys 2008
Fasteinsamling 2008
Lenten collection 2008

KUINKA
MONI OSAA
KIRJOITTAA
OMAN
NIMENSÄ?
Naiset
köyhyyttä
vastaan
Kvinnor
mot fattigdom

ISOSKOULUTUS samaan aikaan perheleirin kanssa yli 14vuotiaille, osallistujille maksuton.
Mielenkiintoinen opetus valmentaa leirien isoseksi, teoriaa ja
käytännön harjoittelua. Kurssin käyneet voivat päästä seuraavina kesinä apuohjaajiksi leireille.
TAIDELEIRI 22.-29.7. kaikenikäisille, lapset vain aikuisen
kanssa.
Hinnat: aikuinen 220,- lapsi alle 15v. 150,- ja ei-kat. 240/170.
Opetus: taidemaalari Matti Kurki.
Leireille voi ilmoittautua Katekeettiseen keskukseen, puh. 092416095 tai katekeesi@catholic.fi.
Ilmoittautuessa on tärkeää antaa henkilötiedot, osoite, puh,
mahdolliset ruokarajoitteet. Kaikki ilmoittautuneet saavat
omaa leiriään koskevan kirjeen ja tarkemmat ohjeet. Matkat
eivät sisälly hintaan.
Huom: Vapaaehtoisia aikuisia halutaan täydentämään vetäjäryhmiä.

Women
against
Poverty
HOW MANY
OF YOU CAN
WRITE YOUR
OWN NAME?

Sampo
800012-70154504
Viitenumero
Ref. nr
2257

Hiihtolomalla Stella Mariksessa

Lukijoilta
Sääntökuntamaallikot kokoontuivat

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.

PYHIINVAELLUS
KÖYLIÖÖN KÄVELLEN
13. - 15.6.2008
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään
pyhän Henrikin jäljille.
Pyhiinvaelluksen ohjelma
Perjantai 13.6.
•
Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla P. Marian kirkolta Yläneelle,
jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 14.6.
•
Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa
Sunnuntai 15.6.
•
Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
•
Klo 13.00 p. messu Kirkkokarilla
•
N. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Yhteensä kuusitoista birgittilaissääntökunnan maallikko-oblaattia, fransiskaanimaallikkoa, karmeliittamaallikkoa ja maallikkodominikaania kokoontui lauantai 23.2. yhteiseen messunviettoon Pyhän Henrikin katedraaliin ja yhteiseen opiskeluun.
Isä Paolo Berti opasti ryhmää Lectio Divina -raamattututkisteluun. Päätettiin ensi vuonna järjestää vastaava päivä ja kutsua
kaikki Suomen sääntökuntamaallikot ja oblaatit mukaan.

Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät,
makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän ruokaa ja
juotavaa lauantaipäivää varten.Yöpymistarvikkeet yms.
kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa. Sen lisäksi
bussimatka 30 euroa. Maksun voi suorittaa tilille Katolinen kirkko Suomessa, mainiten ”Köyliön vaellus”
tai käteisellä vaelluksen aikana.

Teresa-yhdistyksen 54. toimintavuosi

Ilmoittautuminen 4.6. mennessä p. Birgitan pappilaan,
puh. 02-2314389.

TOIMINTAKERTOMUS 2007

Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02-2314389 tai
050-3617942.

Johtokunta
Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pirjo Uronen, varapuheenjohtaja Johanna Kivi, rahastonhoitaja
Mervi Kurki, sihteeri Kirsi Muradjan,
jäsen Katri Jaatinen-Pylkkö ja varajäsen Marja Kuparinen. Moderaattorina toimi isä Kazimierz Lewandowski SCJ.
Kokoukset
Teresat kokoontuivat Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen käsityö- ja askarteluiltoihin
kuukauden ensimmäisenä ja esitelmäiltoihin kuukauden kolmantena
tiistaina.
Tammikuussa FT Anna Kuparinen kertoi väitöskirjaansa liittyen
aiheesta ”geenimuunnellut kasvit
Suomessa”. Asiantunteva ja selkeä
esitys herätti runsaasti aihetta koskevia kysymyksiä ja kommentteja.
Helmikuussa pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Siinä keskusteltiin
mm. Andanten ja Wucwon jäsenyydestä.
Maaliskuun esitelmäillassa sisar
Marta Koltko USJK, kertoi pro gradu tutkielmansa aiheesta ”Jumalkuva katolisten suomalaisten nuorten
tietoisuudessa”. Aihe herätti suurta
kiinnostusta kuulijoissa.
Maaliskuussa pidettiin keväinen
kirpputori. Sen tuotto oli ilahduttavan runsas.
Huhtikuussa tanssitaiteilija, tanssiterapeutti Riitta Vainio puhui aiheesta usko, kehollisuus ja itsetunto.
Teimme myös mielikuvaharjoituksia.
Aiheelle toivottiin jatkoa seuraavana vuonna.
Toukokuun puolivälissä pidettiin
kevätjuhla. Siinä jaettiin avustukset
leiritoimikunnalle, Maanantaiklubille
sekä Karmeliittasisarille.
Syyskauden aluksi vierailimme
urkuparvella, missä urkuri Marco
Bonacci kertoi ja esitti meille mm.
Bachin kirkkomusiikin saloja sekä
konkretisoi urkujen soiton monia

eri mahdollisuuksia.
Pikku Teresan muistopäivänä lokakuun alussa kävimme tapaamassa
Karmeliittasisaria ja osallistuimme
yhteiseen messuun.
Lokakuun teresaillassa toimittaja
Marja Kuparinen kertoi kirjastaan
”Askeleita samalla matkalla”, sen
syntyvaiheista ja taustoista. Vilkas
keskustelu syntyi alustuksen pohjalta ”onko tavallisesta elämästä
meditaation aiheeksi”.
Marraskuussa teologian tohtori Maiju Lehmijoki-Gardner puhui
keväällä julkaisemansa Kristillinen
mystiikka -kirjan aiheesta ”Lectio
divina - meditatiivinen Raamatun
tulkinta eilen ja tänään”.
Joulumyyjäiset pidettiin ensimmäisenä adventtina. Myyjäisten tuotosta jaettiin avustuksia P.Henrikin
ja P.Marian seurakunnille, leiritoimikunnalle ja Maanantaiklubille.
Syyskauden lopuksi järjestettiin
joulujuhla yhdessä Maanantaiklubin
kanssa.
Esitelmäilloissa ja tapahtumissa
on ollut mukana keskimäärin 25 - 30
henkeä. Käsityö- ja askarteluilloissa
tehtiin kortteja ja koriste-esineitä
kirpputorille ja myyjäisiin.
Myyjäiset ja avustukset
Kevätkaudella järjestimme kirpputorin ja syyskaudella joulumyyjäiset. Niiden tuotoilla tuimme
P.Henrikin ja P.Marian seurakuntia,
hiippakunnan lasten ja nuorten
leiritoimintaa, Karmeliittasisaria ja
Maanantaiklubia. Lisäksi maksettiin
v. 2006 puolella päätetty lahjoitus
Teresojen sijoitusvaroista P. Marian
seurakunnan torniremonttiin.
Kirpputorilla ja myyjäisissä avustimme lisäksi Karmeliittasisaria
myymällä heidän tekemiään kortteja, kynttilöitä ja pehmoleluja.
Elokuussa järjestimme myyjäistuotoilla perinteisen senioripäivän
Stella Marisissa.

Andante, WUCWO
Teresa ry on jäsenenä Euroopan
katolisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestössä Andantessa (European
Alliance of Catholic Women’s Organisations). Järjestö tuo erityisesti
eurooppalaisen naisen näkökulman
asioihin ja vahvistaa yhteistyötämme ja identiteettiämme katolisina
naisina Euroopassa.Yhteyshenkilönä
Andanteen toimii Johanna Kivi.
Vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti Teresa ry pyysi täysjäsenyytensä muuttamista liitännäisjäsenyydeksi Katolisten naisten
maailmanjärjestössä WUCWOssa
(World Union of Catholic Women’s
Organizations).
Tiedottaminen
Kevät- ja syyskauden alussa lähetimme jäsenkirjeet. Senioripäivän
kutsu lähetettiin noin 300 henkilölle, joista mukaan tuli yli 50. Yhdistyksen toiminnasta tiedotimme
Fidesissä sekä Helsingin molempien
seurakuntien ilmoitustauluilla.

”Go, make disciples of all nations” Mt 28:19
Week-end Conference with Michelle Moran, Predident ICCRS
(Catholic Charismatic Renewal Services)
Starting from Friday 1st August 17h, ending Sunday 3rd August 13h
Place: 				Stella Maris Sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi
Registration: 	Stella Maris, tel. 019-335793
					
e-mail: stellamaris@elisanet.fi
Costs: 			100 e, own bedding
Welcome!

Nuorten tapaaminen
Lukiolaisille ja ammattikoululaisille rakkauden lähetyssisarten luona kerran kuussa lauantaisin klo 15.30 - 17.30.

Toimintamme
Vuonna 2007 järjestimme esitelmä- ja työiltoja sekä kahdet myyjäiset ja senioripäivän, vierailimme
Karmeliittaluostarissa ja kävimme
Kansallisteatterissa katsomassa näytelmän Kauppamatkustajan kuolema.
Olemme pienelläkin joukolla
saaneet paljon aikaan, joten voimme olla tyytyväisiä toimintamme tuloksiin. Työ on tuottanut iloa meille
tekijöilleen ja työmme tulokset toivottavasti mahdollisimman monelle
lähipiirissämme.

LASTENKERHO
4-, 5- ja 6-VUOTIAILLE

Teresa ry esittää sydämelliset kiitokset kaikille toimintaamme tukeneille.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1 A. Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään yhteisiä
hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.

Seuraavat kokoontumiset 5.4., 19.4. ja 17.5.
Osoite on Vironkatu 6 A, bussi 18 ajaa lähelle. Sisar Marianna ja isä Frans
ovat mukana. Lisätietoja: isä Frans Voss SCJ, gm 040-5278746, E-mail: frans.
voss@catholic.fi; sisar Marianna MC, puh. 09-3403795.

Lastenkerhon päivät ovat:

13.4.08

11.5.08

Fides 04/2008 – 15

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

In English
Baptisms using wrong words are not
valid and must be redone
A baptism administered ”in the name of the Creator,
and of the Redeemer and of the Sanctifier” is not a
baptism at all, said the Vatican’s Congregation for the
Doctrine of the Faith.
	Asked whether a baptism performed with that
formula -- or a similar one referring to the ”Creator,
Liberator and Sustainer” -- would be valid, the congregation answered ”Negative.”
	Asked whether people who were initiated with
a rite using these formulas would now need to be
baptized ”in the name of the Father, and of the Son
and of the Holy Spirit,” the congregation answered
”Affirmative.”
	The congregation said Pope Benedict XVI ”approved these responses” and ordered their publication.
	If either formula -- recently initiated in North
America to avoid referring to the Trinity with masculine names -- was used, the person is not yet formally
a Christian and any subsequent sacraments the person
received also are invalid, said Cardinal Urbano Navarrete in a commentary commissioned by the doctrinal
congregation.
	In a separate commentary also commissioned by
the doctrinal congregation, Msgr. Antonio Miralles said
”expressions that invalidate the conferral of a true
baptism cannot be tolerated by the church.”
	The monsignor, a consultant to the doctrinal congregation and a professor at Rome’s Pontifical Holy
Cross University, said the church believes it has no
authority ”to change that which Christ himself instituted” when he told his disciples to go out and baptize
”in the name of the Father, and of the Son and of the
Holy Spirit.”
	The problem with using ”creator” and ”redeemer”
is not that they do not identify God as male, but that
they ”subvert faith in the Trinity” because they do not
make clear the relationship among the three distinct
persons, he said. For example, ”God is eternally Father
in relation to his only begotten Son, who is not eternally Son except in relation to the Father.”
Msgr. Miralles said that the formula ”creator, redeemer, sanctifier” is not Trinitarian because it blurs
the distinctions among the three persons of the Trinity
who all are involved together in the divine actions of
creation, redemption and sanctification.
	The monsignor also argued that the use of the
recent formulas -- more common among Protestants
than among Catholics -- could have a negative impact
on ecumenism, because a common baptism is essential
for Christian unity.
	A baptism recognized as valid by all dialogue partners is what allows them to call each other Christians,
he said.
”All of us Christians are called to remain solidly
faithful to the unity well expressed in the Letter to
the Ephesians,” which calls for a common profession of
”one Lord, one faith, one baptism, one God and Father
of all,” he said. KATT/CNS
Number of priests increases
The latest church statistics show that the number
of priests and seminarians in the world continues to
increase, but not as fast as the general Catholic population.
The statistics from the end of 2006 also confirm
a gradual geographical shift in vocations from Europe
and the Americas to Africa and Asia.
	The Vatican said the global Catholic population increased during 2006 by 1.4 percent, from 1.115 billion
to 1.131 billion.
	The number of priests in the world also rose, but by
0.21 percent. At the end of 2006 there were 407,262
priests in the world, 851 more than at the beginning
of the year.
	The Vatican said the number of seminarians had
increased by 0.9 percent in 2006. At the end of the
year, there were 115,480 seminarians: 37,150 in the
Americas; 30,702 in Asia; 24,034 in Africa; 22,618 in
Europe; and 976 in Oceania. KATT/CNS

Representatives of the Vatican and of the 138 Muslim
scholars who wrote to Pope Benedict XVI last October proposing a new dialogue have established the
Catholic-Muslim Forum.
	The forum will sponsor a seminar in Rome Nov.
4-6 with 24 scholars from each side, according to a
statement released at the end of a March 4-5 planning
meeting at the Vatican.
Pope Benedict will meet with the seminar participants in November, the statement said.
	Accepting the central topic suggested by the 138
in their letter to the pope and other Christian leaders,
the seminar planners have said the theme will be ”Love
of God, Love of Neighbor.” KATT/CNS
Our Lady of Scherpenheuvel
Scherpenheuvel is a place-name meaning sharp (or
steep) hill which, since it falls within Dutch-speaking
Brabant, is also known as Montaigu.
Veneration of Our Lady of Scherpenheuvel, however goes back to a time when a statue of the Virgin was
discovered in the boughs of an oak tree at the very top
of the hill.
	The early Baroque church which now houses the
statue, draped in a rich Spanish cloak and wearing a
crown, was built in 1609. Seven-sided square, out of
the model of St. Peter’s Rome, the church stands on a
seven-sided square, out of which streets lead to form
a small community itself seven-sided in plan. The geometric perfection stems from the fact that Montaigu
was constructed all of a piece to the order of Albert
and Isabella, the Spanish Habsburg rulers of the Low
Countries after the death of Philip II. www.visitbelgium.
com.
Divine Mercy Chaplet
The devotion below is recited on a standard Rosary of five
decades.
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us this day our daily bread and
forgive us our trespasses as we forgive those who
trespass against us. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed
art thou amongst women and blessed is the fruit of thy
womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us
sinners, now, and in the hour of our death. Amen.
I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son,
our Lord. He was conceived by the power of the Holy
Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under
Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He
descended to the dead. On the third day He rose again.
He ascended into heaven and sits at the right hand of
God, the Father Almighty. From thence He shall come
to judge the living and the dead. I believe in the Holy
Spirit, the holy catholic Church, the communion of
saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the
body, and the life everlasting. Amen.

PAASTOKERÄYS
Naiset köyhyyttä vastaan, Kvinnor mot fattigdom, Women
against poverty: Valmiuskoulutusta kastittomille naisille, Färdighetsutbildning för dalit kvinnor, Capacity building for dalit
women. Sampo 800012-70154504, viite 2257.

16.3. BASAARI-BASAR-BAZAAR klo 11.-14.30
Pyhän Henrikin srk-sali/St.Henriks församlingsal/St.Henry’s
Parish Hall.
Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/lahjoitukset P.Henrikin srk-saliin,lauantaina 15.03. klo 15.00-19.00.
Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen inlämnas
i St.Henriks församlingssal, lördag 15.03, kl.15.00-19.00.
Please bring donations for Bazaar to St.Henry’s on Saturday
15th of March, 3-7 pm.  

24.4. CARITAKSEN VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina klo 18.00
Pyhän Henrikin pappilan neuvotteluhuoneessa, os. Pyhän
Henrikin aukio 1.
Kokouksessa jaetaan vuosikertomus ja tilinpäätös, jotka
pyydettäessä toimitetaan postitse etukäteen. Tervetuloa!
Uusia tuulia Caritakseen
Vuosittain hallituksessa vaihtuu jäseniä ja tänä vuonna myös
puheenjohtaja jättää tehtävänsä.
Kaipaamme lisää innostuneita toimijoita erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Jos olet kiinnostunut hallituksen toiminnasta,
kehitysyhteistyöstä, maahanmuuttajatyöstä tai erilaisten tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta, tule reippaasti
mukaan.
Ota yhteys Caritaksen toimistoon, puh. 09-135 7998 (8.0013.00) tai sähköpostitse caritas@caritas.fi.
Tule tutustumaan työhömme ja toimitiloihimme Maneesikatu 2a, Kruununhaka.

Inner Healing
Week-end retreat with Father Michael Gwinnel and
his team.

On the big bead: Eternal Father, I offer You the Body
and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved
Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins
and those of the whole world.

Place: Stella Maris Sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi

On the small beads: For the sake of His sorrowful
Passion, have mercy on us and the whole world.

Registration: 	Stella Maris, tel. 019-335793
					
e-mail: stellamaris@elisanet.fi

At the conclusion: Holy God, Holy Mighty One, Holy
Immortal One, have mercy on us and the whole
world.

Costs: 100 e

There will be news, some information on the articles,
and some prayers in every issue of Fides from now
on.

Pohjoismainen pyhiinvaellus Lourdesiin
Nordic Pilgrimage to Lourdes
3.9. - 10.9.
Kaksi peruutuspaikkaa olisi saatavissa 31.3. mennessä.
Lennot Kööpenhamina - Lourdes - Kööpenhamina + täysihoito Lourdesissa yhteensä 1065 euroa. Lisäksi
tulevat lennot Helsinki - Kööpehamina - Helsinki eli yhteensä noin 1300 euroa.
	Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta siitä kun Neitsyt Maria ilmestyi Lourdesissa nuorelle Bernadettelle
18 kertaa. Lourdesin ihmeparantumisia on julistettu 67 tapausta. On mahdollista, että paavi tulee Lourdesiin
silloin kun me olemme siellä.
Lisätietoja antavat Kerttu Salomies p. 050-5342498 tai ksalomie@welho.com tai Kaarina Koho 6129470
(t) tai 8765 308 ilt. tai kaarina.koho@catholic.fi.
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Catholic-Muslim Forum Established

Starting from Friday 23th May 17h, ending Sunday 25 May 13h

Welcome!

Johdantokurssi katoliseen
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LOPPUKAUDEN OHJELMA
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!

