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Toimitukselta
Rakkauden voima
Tämän historian hetken todellinen ongelma on se, että
Jumala on katoamassa ihmisten näköpiiristä, ja Jumalasta
tulevan valon himmentyessä
ihmiskunta on kadottamassa
suuntansa yhä tuhoisammin
seurauksin.
Paavi Benedictus on viime
aikoina joutunut kovien
hyökkäysten kohteeksi.
Tästä syystä hän julkaisi
maaliskuun 10. päivänä
kirjeen maailman piispoille (tämän lehden sivuilla
6-7) selittääkseen, miksi hän on toiminut niin kuin
toimi. Hän muistutti, etteivät lefebvristit vieläkään saa
toimia kirkon piispoina eivätkä edes pappeina. Hän
pahoitteli tiedonvälityksen ongelmia kirkossa. Hän
muistutti, ettei kirkon opetusta voi pysäyttää vuoteen 1962, mutta myös, että ”jokaisen, joka haluaa olla
kuuliainen [Vatikaanin II] kirkolliskokoukselle, on hy-

väksyttävä vuosisatoja tunnustettu usko, eikä hän voi
katkaista juuria, joista puu saa voimansa”.
Kaiken kaikkiaan voimme lukea paavin kirjeestä,
kuinka syvän palvelun ja rakkauden hengessä paavi
kirkkoa paimentaa, uskollisena sille tehtävälle, jonka
hän otti hoitaakseen pian neljä vuotta sitten.
Samalla me voimme kysyä itseltämme, osaammeko
itse olla yhtä avosydämisiä kuin paavi. Osaammeko
kulkea tuhlaajapoikaa vastaan edes vähän matkaa?
Osaammeko todella välittää eteenpäin jotakin Jumalan valosta ja lämmöstä ja rakkaudesta, vai onko kaikki, mitä teemme, pimeää ja rakkaudetonta, toisten
iloista ja suruista piittaamatonta?
Pyhä isä analysoi maailman tilaa hämmästyttävällä
tarkkuudella. Tämän hetken todellinen ongelma on
todellakin se, että ”Jumala on katoamassa ihmisten
näköpiiristä”. Älkäämme antako sen tapahtua, vaan
valmistautukaamme pääsiäiseen ja osoittakaamme,
että rakkauden voima on suurempi kuin vihan, että
Jumalasta tulee valo, joka syrjäyttää pimeyden.

Sunnuntait ja juhlapyhät
5.4. HERRAN KÄRSIMISEN
PALMUSUNNUNTAI
Ennen palmukulkuetta:
Ev. Mark. 11:1-10 tai Joh. 12:12-16
Messussa:
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Mark. 14:1 - 15:47 tai Mark. 15:1-39
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ensi perjantaina on paasto- ja abstinenssipäivä.

9.4. kiirastorstain iltamessu
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+15bc, 17-18. - 1. Kor.
10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15
10.4. pitkäperjantai, juhlallinen jumalanpalvelus
Herran kärsimisen muistoksi
1L Jes. 52:13 - 53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. Luuk. 23:46b
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1 - 19:42
Paasto- ja abstinenssipäivä.

11.4. 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.1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
5L Jes. 55:1-11
Ps Jes. 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. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:2 tai
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3 tai
Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Mark. 16:1-7
Luetaan vähintään kolme VT:n lukukappaletta, vaikeimmissakin tapauksissa
vähintään kaksi. Lukukappaletta 3L ei
saa jättää pois.

12.4. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. - 24
2L Kol. 3:1-4 tai 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai pääsiäisvigilian
evankeliumi
Pääsiäissunnuntain iltamessussa:
Ev. Luuk. 24:13-35
19.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI JUMALAN LAUPEUDEN
SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 4:32-35
Ps. 118: 2-4, 16-18, 22-24. - 1
2L 1. Joh. 5:1-6
Ev. Joh. 20:19-31
Paavi Benedictus XVI:n valitsemisen
vuosipäivä (2005).
26.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI
(III)
1L Ap.t. 3:12a, 13-15, 17-19
Ps. 4:2, 4+7, 9. - 7b
2L 1. Joh. 2:1-5
Ev. Luuk. 24:35-48
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Uutisia
Katolinen kirkko Suomessa:

Avioliittoa on suojeltava!
Katolinen kirkko Suomessa on laatinut kannanoton,
jossa se vaatii avioliiton
suojelemista ja edistämistä
yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana. Kannanotossa kirkko muistuttaa, että
avioliitto on “yleisemmin
hyväksytty kuin mikään
oikeusnormi riippumatta
yhteiskunnasta tai aikakaudesta”. Se “ankkuroituu
biologiseen tosiasiaan: eri
sukupuolta olevilla pareilla on ainutlaatuinen kyky
lisääntyä”. Niinpä “avioliitto … tarjoaa luonnollisen ja

korvaamattoman ympäristön lasten syntymiselle ja
kasvulle”.
Kuitenkin viime vuosien
aikana avioliiton asemaa on
jatkuvasti heikennetty, mikä
näkyy siinä, että sekä ns.
avoliitot että muut parisuhteet ovat jatkuvasti lisänneet
suosiotaan. Kehitykseen
vaikuttavat myös eri tahojen
toimenpiteet, jollainen on
myös evankelis-luterilaisen
piispainkokouksen toimeksiannosta julkaistu mietintö
“Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet” (16.3.2009).

Katolinen kirkko katsoo,
että avioliittoon perustuvan
“perheen hajottamisella on
kohtalokkaita seurauksia
sekä yksilölle että koko yhteiskunnan vakaudelle”.
Siksi kirkko painokkaasti
vetoaa “vaikuttajiin, että he
suojelisivat ja edistäisivät
avioliittoa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana”.
KATT
Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa sivulla 7.

Rouva Olbrich 80 vuotta

AIDS: ”Påven har rätt”
säger Harvards ledande
expert på aidspandemin
Benedikt XVI har fått stöd
från en av världens ledande
experter på aids med anledning av hans kommentar
om att en ökad distribution
av kondomer endast förvärrar pandemin. Dr Edward
Green, en medicinsk antropolog med mer än 30 års
erfarenhet av att bekämpa
sjukdomar i Afrika, sade
att studier visar att en ökad
distribution av kondomer
har lett till ett högre, snarare än till ett lägre antal HIVsmittade, till den amerikanska tidningen The National
Review. ”Påven har rätt”,
sade Dr Green, ansvarig direktör för aidsforskning vid
Harvard Universitys ”Center for Population and Development Studies”, en av
världens främsta aidsforsk-

ningsinstitut.
”De bästa bevisen vi har
stödjer påvens kommentarer”, sade han. ”Vi kan inte
hitta ett samband mellan en
ökad distribution av kondomer och lägre antal HIVsmittade. Tvärtom”, sade
han, ”finns det ett konsekvent samband, enligt våra
bästa studier, inklusive den
USA-finansierade Demografiska hälsoundersökningen,
mellan en ökad tillgång och
användning av kondomer
och högre antal fall av HIVinfektion”.
Dr Green sade vidare att
”detta kan delvis bero på ett
fenomen som kallas riskersättning, vilket innebär att
när man använder en riskbegränsande teknik såsom
kondomer, förlorar man ofta

denna förmån genom att ta
större risker än man skulle
utan riskbegränsningstekniken”. Dr Green tillade att:
”De senaste empiriska bevisen visar verkligen på att
en minskning av sexuella
partner är den viktigaste
enskilda beteendeförändringen som har ett samband
med en minskning av HIVinfektion.”
Påven upprörde västvärldens media när han under
flygresan till Afrika sade
till journalister att kondomdistributionen inte kommer
att förbättra aidsproblemet
utan egentligen hotar att förvärra det.
KATT/RV

Paavi julisti pappien vuoden
Paavi Benedictus XVI on
päättänyt julistaa erityisen
pappien vuoden. Vuoden
on tarkoitus alkaa 19. kesäkuuta 2009, jolloin pyhä isä
viettää Pietarinkirkossa juhlallisen vesperin.
Juhlavuoden aikana
muistellaan erityisesti 150
sitten kuollutta pyhää Jean
Marie Vianneytä, ranskalaisen Arsin kaupungin kirk-

koherraa, jonka paavi aikoo
julistaa kaikkien pappien
suojeluspyhimykseksi. Juhlavuoden avajaistilaisuuteen
tuodaan myös pyhän Jean
Marie Vianneyn reliikki.
Pappien vuoden aikana julkaistaan myös erillinen opaskirja rippi-isille ja
hengellisille ohjaajille sekä
paavin kirjoittamia mietteitä
pappien elämän ja tehtävän

keskeisistä ulottuvuuksista.
Juhlavuosi päättyy kesäkuun 19. päivänä 2010 maailman pappien tapaamiseen
Pietarinkirkon aukiolla.
KATT/VIS/CNA

Osnabrückin ja Hampurin
hiippakuntien Ansgar-Werkin grand old lady, rouva
Dorothea Olbrich vietti 80vuotissyntymäpäiviään 28.
helmikuuta. Myös monet
suomalaiset tuntevat rouva
Olbrichin Suomen ystävänä ja paikalliskirkkomme
hyväntekijänä varsinkin

Osnabrückissä järjestettyjen
teologisten opintopäiven
kautta. Hän on myös lukuisia kertoja vieraillut maassamme suurempien kirkollisten juhlien yhteydessä. Ad
multos annos!
KATT

Isä Antoine Lévy OP
ekumeniikan dosentiksi
Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on
24.2.2009 nimittänyt teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä isä
Antoine Lévyn OP ekumeniikan dosentiksi.
Mikä on dosentti? Dosentti on korkeasti oppinut
tiedeyhteisön jäsen, jolla on
oikeus ilman eri määräystä
ilmoituksensa perusteella
antaa alansa opetusta. Dosentti voidaan hänen suostumuksellaan myös määrätä
hoitamaan alansa tutkimukseen ja opetukseen kuuluvia
tehtäviä korvausta vastaan.
Kelpoisuusvaatimuksena
dosentuuriin on ensinnäkin
tieteellinen pätevyys. Helsingin yliopistossa edellytetään, että dosentiksi hakevalla on vähintään kahden
väitöskirjan laajuutta vastaava määrä korkeatasoista
tieteellistä tutkimusta. Toiseksi dosentilta vaaditaan
hyvä opetustaito. Teologisessa tiedekunnassa tiedekuntaneuvoston asettama
opetustaitolautakunta arvioi
dosentiksi hakevan opetus-

taidon kokonaisuutena. Arviointi perustuu hakuasiakirjoissa dokumentoitujen
opetuksellisten ansioiden ja
yliopistoasetuksen mukaisen julkisen opetusnäytteen
arviointiin.
Kun hakijan on katsottu
täyttävän nämä kriteerit,
tiedekunta esittää nimitystä
yliopiston kanslerille, joka
suorittaa nimityksen. Nyt
isä Antoine on siis läpäissyt
tämän myllyn (joka muistaakseni kesti noin vuoden).
Voimme onnitella häntä
lämpimästi ja toivottaa siunausta uudelle työsaralle!
KATT/Terhi Kiiskinen
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Pohjoismaiden piispainkokous
Turussa 6.-11.3.

Kirjoja

Raportti kevätistunnosta

Benedictus XVI: Spe salvi
(Toivossa pelastetut). KATT
2008. Nid. 71 sivua. 9 €.

Piispainkokouksen osallistujat viettivät apostolisen nuntiuksen johdolla Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnan sunnuntaimessun 8. helmikuuta.
Messun jälkeen piispat ja asiainhoitajat tutustuivat erinomaisten oppaittensa järjestöneuvos Kirsti Vaalikiven ja arkkitehti, kunniakonsuli Benito Casagranden johdolla Turun seudun nähtävyyksiin, muun muassa Naantalin Pyhän Birgitan kirkkoon, Hirvensalon Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin (ks. lehden kansi),
Aboa Vetus -museoon sekä ainutlaatuiseen Pyhän Hengen kappeliin Turun keskustassa. Lopulta he kuulivat esityksen Turun tuomiokirkosta löytyneiden reliikkien
tutkimuksen nykytilasta.

Suomen, Tanskan, Islannin,
Norjan ja Ruotsin katolisten piispojen ja asiainhoitajien kevätistunto pidettiin
Turussa 6.-11. maaliskuuta
2009. Kokouksen asialistalla oli hallinnollisia, teologisia sekä hengellisiä asioita.
Roomalaisen messukirjan
ruotsalaisen käännöksen
lopullinen hyväksyntä, sunnuntain pyhittäminen ja
aikuisten uskonnonopetus
olivat tärkeimpiä käsiteltyjä
kysymyksiä.
Pohjoismaiden piispainkokouksen kevätistuntoon
Turussa osallistuivat osan
aikaa myös apostolinen
nuntius, arkkipiispa Emil
Paul Tscherrig sekä Viron
apostolinen administraattori, piispa Philippe Jourdan.
Liturgian kääntäminen
mihin tahansa kieleen on
hyvin työlästä. Alkukieli on latina, ja siitä tehdyn
käännöksen on oltava sekä
uskollinen alkukielelle että
kansankielisenä kiistämät-
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tömän laadukas. Ruotsalaiset kielenkääntäjät ja liturgiset ja muut neuvonantajat
ovat tehneet työtä lähes 30
vuotta. Piispat hyväksyivät
heidän työnsä laadun yksimielisesti, ja messukirja
lähetetään nyt Roomaan
liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaation lopullista hyväksyntää varten.
Islanninkielinen messukirja
tulee valmiiksi piispainkokouksen syysistuntoon
mennessä, joka pidetään
Tallinnassa syyskuussa.
Islannissa toimivan kirkon tilanne oli erityisenä
huolenaiheena. Monet katolilaiset siellä ovat vierasmaalaisia eikä vielä voida
sanoa, miten taloudellinen
taantuma vaikuttaa heidän
pysymiseensä maassa. Jotkut ovat jo palanneet takaisin kotimaihinsa, mutta suurimman osan uskotaan silti
toivovan tilanteen palaamista normaaliksi. Kirkko Islannissa on kasvanut nopeasti

viimeisen vuosikymmenen
aikana, ja se muodostaa
poikkeuksellisen nuoren
yhteisön.
Kokouksen lopussa piispat saivat paavi Benedictuksen 10.3. allekirjoittaman
kirjeen arkkipiispa Lefebvren ja hänen vihkimiensä
neljän piispan ekskommunikaatioiden purkamisesta.
Piispat kutsuvat uskovia
seuraamaan paavin toivomusta, että “katsottaisiin
uudella toivolla ylösnousemuksen juhlaa kohti”.
Piispat olivat jo keskustelleet sovinnosta Pyhän Pius
X:n pappisveljeskunnan
kanssa Pohjoismaissa. Veljeskunta on vähäpuheinen
aktiviteeteistaan ja tuestaan
täällä, tosin arvellaan, ettei
sen kannattajia ole enempää
kuin kourallinen kussakin
maassa. Toiveena on, että
maltilliset palaisivat laumaan ja kaikkein äärimmäisinä olevat kääntyisivät.
28. maaliskuuta monsig-

nore Berislav Grgic vihitään
Tromssan piispa-prelaatiksi.
Tätä ennen vain yksi katolinen piispa on vihitty Tromssassa. Ennen reformaatiota
Norjan pohjoisosa kuului
Nidarosin (Trondheimin)
arkkipiispan jurisdiktioon.
Se sai ensimmäisen katolisen piispan vuonna 1955.
49-vuotias monsignore Grgic on kokenut ja arvostettu
sielunpaimen, joka on palvellut Oslon hiippakunnassa useita vuosia kroaattien
kappalaisena ja yleisvikaarina. Hänen vihkimykseensä
odotetaan lukuisia piispoja
ja pappeja. Tromssan kirkollista aluetta on hoitanut
hiippakunnan asiainhoitajana monsignore Torbjörn Olsen siitä lähtien, kun piispa
Gerhard Goebel kuoli marraskuussa 2006.
NBK/KATT

Hetkipalvelus. Laudes ja vesper. Pääsiäisaika. KATT 2003.
Nid. 323 sivua. 16 €.

Alexandre Havard: Johdatus
katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen. KATT 2004. Nid.
127 sivua. 14 €.
Nämä ja monia muita kirjoja
saa Katolisesta tiedotuskeskuksesta.
Käy paikan päällä tai tilaa
kirjoja kotiin postiennakolla.
Postituskulut 8 euroa alle 35
euron tilauksiin. www.catholic.fi/kirjamyynti.

Oremus
Rafael: Kristuksen ylösnousemus.

Nainen kulkueessa
(Sevilla 2006)

Rukouksen
apostolaatti

Kuka olet, sinä kaunis nainen korkealla neilikkaistuimellasi?
— Olen Maria saattamassa poikaani Golgatalle.

Huhtikuu
Rukoilkaamme, että
Herra siunaisi maanviljelijöitä runsaalla sadolla
ja että rikkaat kansat yhä
herkemmin toimisivat
maailmassa vallitsevan
nälän vähentämiseksi.
Rukoilkaamme, että
kristityt, jotka työskentelevät alueilla, joilla köyhien, heikkojen, naisten ja
lasten tilanne on hälyyttävä, olisivat heille merkkinä toivosta todistaessaan
rohkeasti evankeliumin
julistamasta solidaarisuudesta ja rakkaudesta.

Miksi sinun edessäsi tuikkivat tuhansien kynttilöiden valot?
— Ne palavat maailman valoina, poikani valoina.
Miksi poskillasi on paljon kyyneleitä, surusilmäinen Maria?
— Itken surusta, sillä poikani kuolee kohta ristille naulittuna.
Miksi silmäsi ovat niin suuret, oi kaunis äiti Maria?
— Siksi, että niistä vuotaa paljon suruni kyyneleitä.
Miksi kasvojesi ympärillä on runsas valkoinen pitsi?
— Sen vuoksi, että voin kuivata siihen kaikki kyyneleeni.
Miksi sinulla on pitkä, kultalangoilla koristeltu viitta?
— Se on suruni, joka ulottuu kauas ympärilleni.
Miksi sinulla on paljon jalokiviä pukuasi koristamassa?
— Olen pukeutunut parhaimpiini, sillä näen poikani pian
viimeisen kerran.

Toukokuu
Rukoilkaamme, että
uskovat maallikot ja kristittyjen yhteisöt edistäisivät vastuullisesti kutsumuksia pappeuteen ja
sääntökuntaelämään.
Rukoilkaamme, että
vasta perustetut katoliset
paikalliskirkot olisivat
saamansa uskon lahjan
tähden valmiit osallistumaan kirkon universaaliseen lähetystyöhön ja julistamaan evankeliumia
kaikkialla maailmassa.

Miksi ympärilläsi hehkuvat tuhannet tuoksuvat kukat?
— Peitän niillä poikani haudan, sillä hänet lasketaan sinne
pian.
Miksi rummut lyövät niin hitaasti, oi surullinen äiti Maria?
— Siksi, että matka Golgatalle on pitkä ja raskas kulkea.
Miksi sinulle lauletaan saetaa, pyhää laulua, plataanin alla?
— Siksi, että laulaja kertoo surustaan ja hän tuntee myötätuntoa.
Miksi sinun lavettiasi kantaa sata miestä, oi kaunis äiti Maria?
— Siksi, että tuskani on suuri ja se on raskas kantaa.

Böneapostolatet

Elina Grönlund

Pääsiäisyön vigilian evankeliumi

Påsksekvensen

K

un sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti
Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen
voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani
varhain, kohta auringon noustua he lähtivät haudalle.
Matkalla he puhuivat keskenään: ”Kuka auttaisi meitä
ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?” Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty
pois; se oli hyvin suuri kivi.

Lovets offer alla trogna
ger åt det Lamm som offrats.
Kristus som själv var skuldlös
gav sitt liv för oss alla,
återlöste oss från våra synder.
Död och liv gick i närkamp.
Allt i häpnad höll andan.
I sin död förintade Gud döden.
Vad såg du, Maria,
när du kommit till graven?
- Jag såg den plats där han lades.
Men han var ej där, han hade uppstått.
Hans huvudduk såg jag
och bindarna som låg där.
Guds ängel sade: ”Han lever,
han väntar på er i Galileen.”
Om han låg i graven kvar,
all världen då förgången var.
Då han är uppstånden visst,
lovar vi vår Herre Krist. Kyrieleis
Han har uppstått. Han oss leder
från döden till livet,
och hans är makten, äran och riket.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Så må all sorg nu fara.
Krist vår tröst vill vara. Kyrieleis.

Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella
istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli
ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole
täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää
nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille:
’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.’”
Oremus

(Mark. 16:1-7)

April
Vi ber, att Herren välsignar bönderna med
rikliga skördar och ökar
de rika ländernas medvetande om den dramatiska
svälten i världen.
Vi ber, att kristna som
arbetar med barn, fattiga
och utsatta människor,
genom sitt arbete i solidaritet och kärlek, vittnar
om evangeliet och får bli
tecken på hopp.
Maj
Vi ber, att lekmän och
kristna samfund tar ansvar för och uppmuntrar
kallelser till prästämbete
och ordensliv.
Vi ber, att de nygrundade katolska kyrkorna
visar sin tacksamhet mot
Herren för trons gåva genom att delta i Kyrkans
universella mission och
är beredda att predika
evangeliet i hela världen.
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Paavin kirje maailman piispoille
Pyhä isä Benedictus XVI on selittänyt maailman piispoille laajemmin lefebvristipiispojen ekskommunikaation kumoamisen vaikuttimia.
Rakkaat veljet piispanvirassa!
Ekskommunikaatioiden purkaminen arkkipiispa Lefebvren vuonna 1988 ilman Pyhän
istuimen lupaa vihkimiltä
neljältä piispalta on monesta
syystä herättänyt kirkossa ja
sen ulkopuolella kiivaampaa
keskustelua kuin mikään muu
aihe pitkiin aikoihin. Moni
piispa oli ymmällään tapauksesta, joka tuli odottamatta ja
oli vaikea ymmärtää myönteisesti kirkon nykyään kohtaamien kysymysten ja tehtävien
valossa. Vaikka monet piispat
ja uskovat periaatteessa suhtautuivat positiivisesti paavin
huoleen sovinnosta, kysymykseksi jäi, oliko ele sopiva,
kun tarkastellaan aikamme
uskonelämän aidosti tärkeitä
kysymyksiä. Toisaalta jotkin
ryhmät syyttivät avoimesti
paavia halusta kääntää kelloa
taaksepäin kirkolliskokousta
edeltäneeseen aikaan. Sen seurauksena pääsi valloilleen protestien vyöry, joiden katkeruus
paljasti paljon nykyhetkeä
kauemmaksi ulottuvia haavoja. Sen tähden katson velvollisuudekseni selvittää asiaa teille, rakkaat veljet, muutamalla
sanalla, joiden pitäisi auttaa
teitä ymmärtämään niitä huolenaiheita, jotka johtivat minut ja Pyhän istuimen asiaan
kuuluvat toimistot ottamaan
tämän askeleen. Tällä tavalla
toivon vaikuttavani rauhan
palaamiseen kirkossa.
Minun kannaltani odottamaton onnettomuus oli tapaus Williamsonin nouseminen
esiin ekskommunikaatioiden
purkamisen yhteydessä. Hienovarainen armon osoittaminen neljää pätevästi mutta
laittomasti vihittyä piispaa
kohtaan osoittautui äkkiä joksikin aivan muuksi: kristittyjen ja juutalaisten välisen sovinnon hylkäämiseksi ja siten
sen päälaelleen kääntämiseksi,
mitä kirkolliskokous määritteli
kirkon tien ohjaamiseksi tässä
asiassa. Siten sovinnonele eroprosessiin joutunutta kirkollista ryhmää kohtaan muuttui aivan vastakohdakseen:
näennäiseksi taka-askeleeksi
suhteessa kaikkiin sovinnon
askeleihin, joita kirkolliskokouksen jälkeen on otettu kristittyjen ja juutalaisten välillä
- askeleiden, joihin omassa
työssäni teologina olen alusta
asti pyrkinyt osallistumaan ja
joita työni on tukenut. Voin
vain syvästi valittaa sitä, että
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nämä kaksi vastakkaista prosessia sattuivat päällekkäin ja
hetkellisesti järkyttivät rauhaa
kristittyjen ja juutalaisten välillä ja rauhaa kirkossa. Minulle
on kerrottu, että tutustuminen
internetistä löytyvään informaation olisi tehnyt mahdolliseksi havaita ongelman ajoissa.
Olen oppinut läksyn, että tulevaisuudessa Pyhän istuimen
toimistoissa meidän on kiinnitettävä suurempaa huomiota
tähän uutislähteeseen. Minua
surettaa se tosiasia, että jopa
katolilaiset, joiden kuitenkin
olisi pitänyt tuntea tilanne paremmin, pitivät tarpeellisena
hyökätä minua vastaan avoimen vihamielisesti. Juuri tästä
syystä kiitän sitäkin enemmän
juutalaisia ystäviä, jotka nopeasti auttoivat selvittämään väärinkäsityksen ja palauttamaan
ystävyyden ja luottamuksen
ilmapiirin - kuten paavi Johannes Paavali II:n päivinä.
- Ystävyys ja luottamus ovat
vallinneet myös koko minun
pontifikaattini ajan ja, Jumalalle kiitos, jatkuvasti vallitsevat.
Toinen erehdys, jota syvästi kadun, on se tosiasia, että
tammikuun 21. päivänä 2009
julkaistun dekreetin ulottuvuutta ja rajoja ei selitetty
selvästi julkaisuhetkellä. Ekskommunikaatio koskee ihmisiä, ei instituutioita. Piispaksi
vihkiminen, jolta puuttuu
paavin hyväksyminen, saa aikaan skisman uhan, koska se
vaarantaa piispojen yhteisön
ykseyden paavin kanssa. Sen
vuoksi kirkon on reagoitava
käyttämällä ankarinta rangaistustaan - ekskommunikaatiota - tarkoituksenaan kutsua
rangaistut katumukseen ja takaisin ykseyteen. Kaksikymmentä vuotta vihkimyksen
jälkeen tätä päämäärää ei ole
vielä valitettavasti saavutettu.
Ekskommunikaation purkamisella on sama tarkoitus kuin
rangaistuksella, nimittäin kutsua vielä kerran noita neljää
piispaa palaamaan. Tämä ele
tuli mahdolliseksi heti, kun
asianosaiset olivat ilmaisseet
tunnustavansa periaatteessa
paavin ja hänen auktoriteettinsa paimenena, vaikkakin tietyin varauksin, jotka koskevat
kuuliaisuutta hänen opilliselle
auktoriteetilleen ja kirkolliskokouksen auktoriteetille. Tässä
asiassa palaan eron tekemiseen
henkilöiden ja instituutioiden
välillä. Ekskommunikaation
purkaminen oli kirkkokuriin
liittyvä toimenpide: yksittäiset

ihmiset vapautettiin omantunnon taakasta, jonka loi ankarin
kirkollinen rangaistus. Tämä
kuria koskeva taso tulee pitää
erillään opillisesta tasosta. Se
tosiasia, että Pyhän Pius X: n
pappisveljeskunnalla ei ole
kirkossa kanonista statusta,
ei perustu lopulta kuriin liittyviin vaan opillisiin syihin.
Niin kauan kuin pappisyhteisöllä ei ole kanonista statusta
kirkossa, sen viranhaltijat eivät voi toimia laillisesti kirkon
virassa. Siten täytyy tehdä ero
kuria koskevan tason välillä,
joka koskee ihmisiä, ja opillisen tason välillä, joka koskee
virkaa ja instituutiota. Tehdäkseni tämän vielä kerran
selväksi: ennen kuin opilliset
kysymykset on selvitetty, pappisyhteisöllä ei ole kanonista
statusta kirkossa, ja sen papit
- vaikka heidät on vapautettu
kirkollisesta rangaistuksesta eivät voi laillisesti toimia missään kirkon virassa.
Tämän tapauksen seurauksena tarkoitukseni on tästä lähin liittää paavillinen Ecclesia
Dei -toimikunta Uskonopin
kongregaatioon. Mainittu
toimikunta on toiminut vuodesta 1988 alkaen niiden yhteisöjen ja ihmisten hyväksi,
jotka tulevat Pyhän Pius X:n
pappisveljeskunnasta tai vastaavista ryhmistä ja haluavat
palata täyteen yhteyteen paavin kanssa. Tämä päätös tekee
selväksi, että nyt käsiteltävät
ongelmat ovat luonteeltaan
oleellisesti opillisia ja koskevat ensisijaisesti Vatikaanin II
kirkolliskokouksen hyväksymistä ja paavien opetusvirkaa
kirkolliskokouksen jälkeen.
Kollegiaaliset toimielimet, joiden kanssa kongregaatio tutkii esiin nousevia kysymyksiä
(erityisesti kardinaalien tavanomainen keskiviikon kokous
ja vuosittainen tai joka toinen
vuosi kokoontuva täysistunto),
takaavat Rooman eri kongregaatioiden ja koko maailman
piispojen edustajien osallistumisen päätöksentekoprosessiin. Kirkon opetusvirka ei
ole voinut jähmettyä vuoteen
1962 - tämän täytyy olla selvä
myös pappisyhteisölle. Mutta
joillekuille niistä, jotka esiintyvät kirkolliskokouksen suurina puolustajina, on tarpeen
muistuttaa, että Vatikaanin II
kirkolliskokous pitää sisällään
kirkon koko opillisen historian. Jokaisen, joka haluaa olla
kuuliainen kirkolliskokoukselle, on hyväksyttävä vuosi-

satoja tunnustettu usko, eikä
hän voi katkaista juuria, joista
puu saa voimansa.
Minä toivon, rakkaat veljet,
että tämä auttaa selventämään
tammikuun 21. päivänä 2009
julkaistun dekreetin positiivista merkitystä ja myös sen
rajoja. Mutta vielä jää kysymys: Tarvittiinko tällainen
toimenpide? Oliko se todella
tärkeä? Eivätkö jotkin muut
asiat olisi olleet vielä tärkeämpiä? Tietysti on tärkeämpia ja
kiireellisempiä asioita. Uskon,
että olen tehnyt selväksi pontifikaattini prioriteetit puheessa,
jonka pidin sen alussa. Kaikki,
mitä sanoin silloin, on jatkuvasti ilman muutoksia toimintalinjanani. Pietarin seuraajan
ensimmäisen prioriteetin asetetti Herra selvin sanoin yläsalissa sanoessaan: ”Vahvista
veljiäsi” (Luuk. 22:32). Pietari
itse muotoili tämän prioriteetin
uudelleen ensimmäisessä kirjeessään: ”Olkaa aina valmiit
antamaan vastaus jokaiselle,
joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” (1. Piet. 3:15).
Meidän aikanamme, jolloin
laajoilla alueilla maailmassa
usko on vaarassa kuolla kuin
liekki, joka ei enää saa polttoainetta, ensisijainen prioriteetti
on tehdä Jumala läsnäolevaksi
maailmassa ja osoittaa ihmisille tie Jumalan luokse. Eikä
minkä tahansa jumalan, vaan
Jumalan, joka puhui Siinailla;
tämän Jumalan luokse, jonka
kasvot me tunnistamme rakkaudessa, joka meni ”loppuun
asti” (vrt. Joh. 13:1), ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän
historian hetken todellinen ongelma on se, että Jumala on katoamassa ihmisten näköpiiristä, ja Jumalasta tulevan valon
himmentyessä ihmiskunta on
kadottamassa suuntansa yhä
tuhoisammin seurauksin.
Ihmisten johtaminen Jumalan luokse, joka puhuu Raamatussa: tämä on tärkein ja
perustavin kirkon ja Pietarin
seuraajan prioriteetti tänä aikana. Looginen seuraus tästä
on se, että meidän sydämellämme täytyy olla kaikkien
uskovien ykseys. Heidän eripuraisuutensa, heidän keskinäiset erimielisyytensä saattavat kyseenalaiseksi Jumalasta
puhumisen uskottavuuden.
Sen tähden ponnistelu kristittyjen uskon yhteisen todistuksen edistämiseksi - ekumenia
- on osa tärkeintä prioriteettia.
Sen lisäksi kaikkien niiden, jot-

ka uskovat Jumalaan, tulee yhdistyä etsimään rauhaa, tulla
lähemmaksi toisiaan ja kulkea
yhdessä, vieläpä silloin, kun
heidän kuvansa Jumalasta
eroavat toisistaan, kohti valon
lähdettä - tämä on uskontojen
välistä dialogia. Jokaisen, joka
julistaa, että Jumala on rakkaus ”loppuun asti”, on todistettava rakkaudesta: hänen on
rakastaen käännyttävä kärsivien puoleen ja hylättävä viha ja
vihollisuus - tämä on kristillisen uskon yhteiskunnallinen
ulottuvuus, josta puhuin kiertokirjeessä Deus caritas est.
Jos siis vaikea työ uskon,
toivon ja rakkauden puolesta
maailmassa on tällä hetkellä
(ja aina monin tavoin) kirkon
todellinen prioriteetti, silloin
osan sitä muodostavat sovinnonteot, pienet ja suuremmat.
Se, että hiljainen käden ojentamisen ele nostatti suuren metelin ja siten muuttui sovinnon
eleen täydeksi vastakohdaksi,
on tosiasia, joka meidän on
hyväksyttävä. Mutta minä kysyn nyt: oliko ja onko todella
väärin tässä tapauksessa kohdata puolimatkassa veli, jolla
”on jotakin sinua vastaan”
(vrt. Matt. 5:23s.), ja etsiä sovintoa. Eikö yhteiskuntakin
yritä ehkäistä ääriliikkeitä ja
liittää niiden mahdollisia kannattajia - niin paljon kuin mahdollista - yhteiskuntaelämän
positiiviseen kulkuun ja siten
estää niiden eristäytymisen,
kaikkine seurauksineen. Voiko
olla täysin väärin työskennellä
uppiniskaisuuden ja rajoittuneisuuden murtamiseksi ja
tilan tekemiseksi sille, mikä
on myönteistä ja kokonaisuuden kannalta eheyttävää. Minä
itse näin vuoden 1988 jälkeen,
kuinka Roomasta eronneiden yhteisöjen paluu takaisin
muutti niiden sisäisiä asenteita; kuinka paluu suurempaan
ja avarampaan kirkkoon auttoi
niitä siirtymään yksipuolisista
kannoista ja mursi jäykkyyttä,
niin että positiivista energiaa
saattoi nousta esiin kokonaisuutta varten. Voimmeko olla
täysin välinpitämättömiä sellaisen yhteisön suhteen, jolla
on 491 pappia, 215 seminaristia, 6 seminaaria, 88 koulua,
2 yliopistotason instituuttia,
117 sääntökuntaveljeä, 164
sääntökuntasisarta ja tuhansia
uskovia maallikkoja. Pitäisikö
meidän tyynesti antaa heidän
ajautua kauemmas kirkosta?
Ajattelen esimerkiksi noita
491 pappia. Emme voi tietää,
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miten monenlaisia motiiveja
heillä voi olla. Saman tekevää,
en usko, että he olisivat valinneet pappeutta, jos heillä ei
olisi erilaisten vääristyneiden
ja epäterveiden asioiden ohella
rakkautta Kristukseen ja halua
julistaa häntä ja elävää Jumalaa hänen kanssaan. Voimmeko yksinkertaisesti jättää
heidät radikaalin ääriryhmän
edustajina ulkopuolelle pyrkimyksestämme sovintoon ja
ykseyteen? Mitä heistä silloin
tulisi?
Tietysti olemme jo jonkin
aikaa ja taas tässä nykyisessä
tilanteessa kuulleet joiltakin
tämän yhteisön jäseniltä monia epämiellyttäviä asioita
- arroganttiutta ja röyhkeyttä,
pakkomielteisen yksipuolisia
kannanottoja jne. Kuitenkin,
sanoakseni totuuden, minun
täytyy lisätä, että olen saanut
myös joukon koskettavia kiitollisuudenosoituksia, jotka
selvästi osoittivat sydämen
avoimuutta. Mutta eikö suuren kirkonkin tulisi sallia itsensä olevan jalomielinen tuntiessaan suuren laajuutensa,
tuntiessaan itselleen annetun
lupauksen? Eikö meidän hyvinä kasvattajina olisi pystyttävä
olemaan välittämättä erilaisista virheistä ja pyrkiä kaikin
tavoin avaamaan avarampia
näköaloja? Ja eikö meidän
olisi myönnettävä, että joitakin epämiellyttäviä asioita on
tapahtunut myös kirkon piirissä? Toisinaan voi saada sen
vaikutelman, että yhteisömme tarvitsee vähintään yhden
ryhmän, jota voidaan olla suvaitsematta, jota vastaan voidaan helposti hyökätä ja jota
voidaan vihata. Ja jos joku
uskaltaa lähentyä heitä - tässä
tapauksessa paavi - häntäkään
ei suvaita; häntäkin voidaan
kohdella vihamielisesti, ilman
epäröintiä tai pidäkkeitä.
Rakkaat veljet, niiden päivien aikana, jolloin sain idean
tämän kirjeen kirjoittamisesta,
vieraillessani Rooman hiippakunnan seminaarissa, minun
oli sattumalta selitettävä ja
kommentoitava Galatalaiskirjeen kohtaa 5:13-15. Olin yllättynyt siitä suorasanaisuudesta,
jolla kohta puhuu meille nykytilanteesta: ”Älkää vapauden
varjolla päästäkö itsekästä
luontoanne valloilleen, vaan
rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on
pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi. Mutta jos te
revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette
lopullisesti tuhoa toisianne.”
Tunnen aina kiusausta nähdä nämä sanat yhtenä niistä
retorisista liioitteluista, joita
löydämme toisinaan pyhältä
Paavalilta. Jossain suhteessa

asia saattaa olla näin. Mutta
on ikävä sanoa, että tätä ”repimistä ja raastamista” myös
esiintyy nykypäivän kirkossa
väärin ymmärretyn vapauden
ilmauksena. Pitäisikö meidän
hämmästyä, että emme ole galatalaisia parempia? Että loppujen lopuksi meitä uhkaavat
samat kiusaukset? Että meidän
täytyy aina uudestaan oppia
tärkein asia, joka on rakkaus?
Päivänä, jona puhuin tästä
seminaarissa, Roomassa vietettiin Luottamuksen Neitsyt
Marian juhlaa. Ja niin se on:
Maria opettaa meille luottamusta. Hän johtaa meitä Poikansa luokse, johon me kaikki
voimme panna toivomme. Hän
on meidän oppaamme - jopa
myrskyisinä aikoina. Niinpä
haluaisin sydämellisesti kiittää niitä monia piispoja, jotka
ovat viime aikoina ilmaisseet
minua kohtaan koskettavaa
luottamusta ja tuen osoituksia
ja ennen kaikkea vakuuttaneet
rukoilevansa puolestani. Kiitän myös kaikkia niitä uskovia, jotka näinä päivinä ovat
antaneet minulle todistuksen
pysyvästä uskollisuudestaan
pyhän Pietarin seuraajaa kohtaan. Suojelkoon Herra meitä
kaikkia ja ohjatkoon askeleitamme rauhan tietä. Tämä
rukous nousee vaistomaisesti
sydämestäni tämän paastoajan
alussa, ajan, joka erityisesti sopii sisäiseen puhdistumiseeen.
Se kutsuu meidät kaikki katsomaan uudella toivolla valoa,
joka odottaa meitä pääsiäisenä.
Erityisen apostolisen
siunauksen myötä
Herrassa teidän

KANNANOTTO AVIOLIITON SUOJELEMISEKSI
Katolinen kirkko Suomessa on seurannut huolestuneena viime vuosien aikana tapahtunutta avioliiton aseman jatkuvaa heikentämistä, joka näkyy sekä ns. avoliiton että muiden
parisuhteiden jatkuvassa lisääntymisessä. Tähän ilmiöön ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat
myös eri yhteiskuntaelämän tahojen toimenpiteet. Sellainen on myös evankelis-luterilaisen
piispainkokouksen toimeksiannosta julkaistu mietintö “Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet”
(16.3.2009).
Suomessa toimivan katolisen kirkon syvään huoleen on useita syitä. Perheiden vakauden
heikkeneminen vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. Aikuisten ja nuorten ongelmat
moninkertaistuvat, mistä mm. perheneuvottelukeskusten ja sosiaalivirastojen kasvava työmäärä kertoo. Näin on syntynyt itseään vahvistava ongelmakierre, jonka johdosta seuraava
sukupolvi on aina edellisiä sukupolvia huonommassa tilanteessa.
On havaittavissa yleinen trendi korostaa yksilön vapauksia yhteiskunnan hyvinvoinnin
kustannuksella. Perhe on yhteiskunnan perussolu. Perheessä syntyvät ja saavat peruskasvatuksensa kaikki ihmiset, jotka puolestaan vaikuttavat omalta osaltaan yhteiskunnan
kehitykseen. Ilman vakaan perheen luomaa kasvuympäristöä ihmisten on vaikea kohdata
elämän haasteita.
Oikein ymmärretystä yksilön hyvinvoinnista syntyy kuitenkin yhteiskunnan hyvinvointi.
Sitä vastoin perheen hajottamisella on kohtalokkaita seurauksia sekä yksilölle että koko
yhteiskunnan vakaudelle, ongelmanratkaisukyvylle ja innovaatiovoimalle.
Katolinen kirkko pitää kiinni perinteisestä ja yleisestä vakaumuksesta, että vallitsevan
tilanteen korjaaminen edellyttää perheen aseman lujittamista yhteiskunnassamme. Avioliitto on inhimillisen elämän perusjärjestys. Se on miehen ja naisen välinen yhteisö, joka
yhdistää ja vaalii sukupuolten välistä erilaisuutta. Avioliitto on korvaamaton ja toiset pois
sulkeva julkinen suhde, joka tarjoaa luonnollisen ja korvaamattoman ympäristön lasten
syntymiselle ja kasvulle.
Yhteiskunnallisena instituutiona avioliitto on vanhempi kuin vanhin demokratiamme tai
oikeusjärjestelmämme. Se on yleisemmin hyväksytty kuin mikään oikeusnormi riippumatta yhteiskunnasta tai aikakaudesta. Avioliitto ankkuroituu biologiseen tosiasiaan: eri
sukupuolta olevilla pareilla on ainutlaatuinen kyky lisääntyä. Avioliiton suojeleminen on
välttämätöntä jokaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille. Avioliiton yhteiskunnallinen vahingoittaminen merkitsee viime kädessä koko yhteiskunnan vahingoittamista.
Samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parisuhteiden rinnastaminen avioliittoon merkitsisi vuosituhansien historian ja inhimillisen kokemuksen hylkäämistä. Se pimittäisi
avioliiton merkityksen ja luonteen. Käsitys ihmisestä miehenä ja naisena hämärtyisi.
Edellä mainituista syistä Katolinen kirkko Suomessa vetoaa kaikkiin maamme vaikuttajiin,
että he suojelisivat ja edistäisivät avioliittoa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana.
Helsingissä, maaliskuun 19. päivänä 2009

Paavi Benedictus XVI
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Kannanoton teologisista perusteista
Kannanotossa kehotetaan
avioliiton ja perheen suojelemiseen. Perusteina ei kuitenkaan mainita raamattullisia ajatuksia tai määräyksiä,
kuten kirkon kannanotolta
voitaisiin odottaa. Raamatun
auktoriteetin mainitsematta
jättämisellä on tässä asiassa
kuitenkin raamatullinen ja siis
teologinen perusta. Raamatun
mukaan näet on mahdollista,
että tietämättä mitään Raamatusta eli pelkästään järkensä
voimin ihminen pystyy saamaan selville, mikä ihminen
on ja mitkä moraaliset ohjeet
hänelle ovat ominaisia (vrt.

Room. 2:14). Siksi kymmentä
käskyä kutsutaan kokonaisuudessaan myös luonnolliseksi
moraaliksi. Raamattu esittää
käskyt erehtymättömällä varmuudella, viivästymättömästi
ja täydellisesti. Jos ihminen on
vailla Raamatun apua, nämä
piirteet eivät välttämättä toteudu.
Keskustelussa ei-kristittyjen kanssa, esim. eduskunnassa, ei sovi käyttää Raamatun
auktoriteettia, sillä sitä ei välttämättä hyväksytä. On käytettävä ihmisjärjen loogisten
argumenttien voimaa. Näin
tehden katolinen kirkko on

kaikissa inhimillisissä kysymyksissä keskustelukelpoinen
ei-kristittyjen, jopa ei-uskovien kanssa. Jos kyse on moraalisista kysymyksistä kuten tässä
kannanotossa, voidaan käyttää
ns. epäsuoraa argumentointitapaa, joka puolustaa inhimillisiä arvoja osoittamalla, että
niistä poikkeavat vaihtoehdot
ovat vahingollisia. Siksi on parempi ylläpitää ja suojella niitä
arvoja, joista on puhe.
mons. Rudolf Larenz
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 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.
4.4. la 11.00 messu ranskaksi, la 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
5.4. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
palmukulkue ja päämessu, Caritaksen basaari seurakuntasalissa, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu
6.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
7.4. ti 17.00–19.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
9.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi, 21.00 Lumen Valon
kuorokonsertti, hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
10.4. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus,
14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen
kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja
kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus, 12.00
ruoan siunaus (puolaksi ja suomeksi), 22.00
pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/ranska,
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English
13.4. ma 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi,
huom! ei iltamessua
14.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
18.4. la 11.00-13.45 uskonnonopetus ensikommuuniota varten (11.30 parannuksen
sakramentti kirkossa), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
20.4. ma 9.30 koululaisten pääsiäismessu, 18.30
johdantokurssi seurakuntasalissa
25.4. la 11.00 messu ranskaksi, 15.30–18.00
uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia
varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 19.4. su 16.00
Tikkurila: 26.4. 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, kirkkokahvit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English,
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), kirkkokahvit, su 18.00 iltamessu. Ma,
ke 7.30 aamumessu, ma 13.30 messu, ti, to, pe
18.00 iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti 17.30
ruusukkorukous, to ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to, pe, la 17.30–18.00, su 9.30-9.55 ja
11.00-11.25. Confessions Tues., Thurs., Fri., Sat.
17.30–18.00, Sun. 9.30-9.55 and 11.00-11.25.
4.4. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
5.4. su palmusunnuntai: Huom. Palmukulkue
alkaa Englantilaisen koulun edestä klo 10.00.,
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10.00 messu suomeksi, 12.00 messu ruotsiksi (huom aika!)/Mässa på svenska (OBS
tid!), 18.00 iltamessu, Tänä sunnuntaina kerätään paastouhrin kolehti./On this Sunday
the Lenten collection is taken for the poor.
Caritaksen basaari Henrikin kirkon seurakuntasalissa.
9.4. to kiirastorstai: 18.00 liturgia (jalkojenpesu),
messun jälkeen sakramentin palvonta
10.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä): 9.00 hetkipalvelus Pyhän Henrikin
kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja
kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus Pyhän
Henrikin kirkossa, 21.30 pääsiäisyön vigilia ja
pääsiäisruoan siunaaminen
12.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
13.4. ma 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi, 12.30 messu vietnamiksi, huom! ei iltamessua
14.4. ti 18.30 ensikommuuniolasten vanhempien tapaaminen seurakuntasalissa
18.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 opetus vahvistuksen sakramenttia ja ensikommuuniota varten Englantilaisessa koulussa,
18.00 iltamessu
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
22.4. ke 9.30 messu koululaisille
25.4. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
26.4. su pääsiäisen 3. 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.
3.4. pe 18.00 messu Porissa
4.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella,
18.30 messu latinaksi
9.4. to kiirastorstai: 19.00 messu
10.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 liturgia
Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
11.4. la 9.00 laudes, 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
13.4. ma 10.30 messu
14.4. ti 19.00 miestenpiiri
18.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
21.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
25.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 messu ja vahvistuksen sakramentti, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 18.4. la 10.00
Eurajoki: 5.4., 19.4. su 15.00
Pori: 3.4. pe 18.00, 12.4. su 16.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
3.4. pe 18.00 messu Kiteellä
4.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
5.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English, 18.30 messu Kajaanissa
6.4. ma 17.00 katumushartaus, 18.00 messu
7.4. ti 18.30 katekeesi aikuisille
8.4. ke 18.00 ristintiehartaus ja messu
9.4. to kiirastorstai: 8.00 laudes, 19.00 messu
10.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä) 8.00 laudes, 15.00 liturgia Herran kärsiminen ja kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 8.00 laudes, 23.00 pääsiäisyön vigilia, messun jälkeen ruokien siunaus
12.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu
14.4. ti 18.30 katekeesi aikuisille
16.4. to 18.30 katekeesi aikuisille
18.4. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
21.4. ti 18.30 katekeesi aikuisille
25.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English, 18.00 messu Kuopiossa
diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
4.4., 9.5. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 5.4., 10.5.
su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 3.4., 8.5. pe
18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 26.4. su 18.00 (huom. aika!), 24.5.
su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 25.4., 23.5. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
25.4., 23.5. la 11.00 (uskonnonopetus klo
9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 4.4., 9.5.
la 16.00
uskonnonopetus
18.4., 16.5. klo 9.00
seniorit
29.4., 27.5. klo 14.00

Tampere

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.
3.4. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 iltamessu
4.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu

5.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
9.4. to kiirastorstai: 19.00 messu (Huom.
aika!)
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu,
14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.4. ma 10.30 messu
18.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 3.5., 6.9.
su 15.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 10.5. su 16.00 (Oravankatu 29): 26.4., 24.5., 30.8. su 18.00
Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 12.4. su 17.00
Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta):
13.4. ma 9.00, 25.4. la 12.00, 9.5. la 12.00, 13.6.
la 9.00, 27.6. la 9.00, 18.7. la 9.00, 1.8. la 9.00,
22.8. la 13.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5): 13.4. ma 12.00, 26.4. su 12.00, 10.5.
su 12.00, 24.5. su 12.00, 13.6. la 12.00, 27.6.
la 12.00, 18.7. la 12.00, 1.8. la 12.00, 23.8. su
12.00, 30.8. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Lakeuden risti): 4.4., 2.5., 29.8. la
16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45):
13.4. ma 16.00, 25.4., 9.5., 13.6., 27.6., 18.7.,
1.8., 22.8. la 16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa ja Korsnäsissä. Lisätietoja
kirkkoherralta.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa
parhaiten torstaisin.
3.4. pe 18.00 ristintiehartaus
5.4. su palmusunnuntai: 11.00 messu
9.4. to kiirastorstai: 18.00 liturgia
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 18.00 pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
13.4. ma 11.00 messu
16.4. to 18.00 iltamessu
18.4. la 13.00 perhemessu
19.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 18.00 messu
23.4. to 18.00 iltamessu
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 18.00 messu
diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 26.4., 24.5. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 10.5. klo 16 (Ei messua huhtikuussa.)
Lahti (ort. kirkko): 4.4., 2.5. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 19.4., 17.5. klo
12.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 4.4., 2.5. klo 14.0016.00
Kouvola: 18.4., 9.5. klo 11.00-13.00, messu klo
13.00
Riemukasta pääsiäisjuhlaa kaikille seurakuntalaisille ja ystäville!
T. Pyhän Ursulan seurakunta

Tapahtumat
Oulu

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

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke,
la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Pe
17.00 ristintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
5.4. su palmusunnuntai: 11.15 palmukulkue ja
messu, 17.30 messu Rovaniemellä
8.4. ke 17.00 rippiliturgia
9.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 10.00 laudes, 22.00 pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu
19.4. su 2. pääsiäissunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
26.4. su 3. pääsiäissunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
diaspora
Muurola: ei messua tänä aikana
Tornio (Kirkkokatu 13): 19.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 5.4. su 17.30

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. 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:
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.

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma keväällä 2009
Verksamhetskalender för våren 2009
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.
Torstaina 16.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n.
klo 18.30 VTM Katja Torres-Airava puhuu
aiheesta ”Immigrants’ Adaption in Finland”
(Maahanmuuttajien viihtyvyys Suomessa) /
Torsdagen 16.4. kl.18.00 sammankallas AC:
s medlemmar till årsmöte. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. 18.30
SVM Katja Torres-Airava: ”Immigrants’ Adaption in Finland”
Kevätretken päivämäärä muuttunut: Lauantaina 23.5. teemme retken yhdessä P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa
Sipooseen ja Porvooseen. Tarkemmat tiedot
sivulla 13. / Den 23 maj gör vi en ufärd med
St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen till
Sibbo och Borgå. Programmet: s. 13.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426.
Helsinki: Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18 A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470,
E-mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman,
gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernhard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernhard@hotmail.
com

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. seuraavina
päivinä klo 18.30.
14.4. Le Clezio, vuoden 2008 nobelisti HUOM!
PÄIVÄ!
11.5. Robert Sabatier: Kesän lapset

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

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet kirjojen ystävät!

www.catholic.fi/soc/csc

April 14, 28; May 12, 26
All students and young adults and others interested
in the Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice
get-together. Many other activities as well. Confession during Rosary.
Way of the Cross: Tue April 7 at 18.00
Holy Week Adoration: Maundy
Thursday 21.00 - Good Friday 08.00

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pääasiassa
p. Marian srk-sali, 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.
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan,
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika
päättyy marraskuussa.
Kevät 2009
61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11.
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.

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.

Studium Catholicum

Gregorius-yhdistys

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja
muusta toiminnasta www.studium.fi.

TALLINNA (VIRO) 5.5.
- retretti katedraalin lähellä klo 11-18
- pyhä messu klo 15.30
- pyydämme ilmoittautumaan, jotta
tiedämme odottaa retretin osallistujia
kirkolla (Vene tn. 18).

Catholic Students’ Club

Pitkäperjantai 10.4., pääsiäispäivät 12.-13.4.
15.4. Alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
13.5. EUFRA-aihe. Kevään viimeinen kokous
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä.
Vietämme messua kukin omassa seurakunnassamme
Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

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

HELSINKI (katedraali) 4.4.
- pyhä messu klo 15.00

tuloa mukaan kaikki entiset ja uudet Teresat
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun
ja työiltojen merkeissä.
Tiistaina 12.5.2009 kevätjuhla
Lauantaina 16.5. retki Sipooseen ja Porvooseen
AC:n ja P. Henrikin Seuran kanssa.

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 21.4. kello 14.00 messu Pyhän
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

MYYDÄÄN
Myyn uudenveroisen parvisängyn,Ikean malli.
Hopeanvärinen. 190cm x 90 cm. OVH 200 e.
Hintapyyntö 50 e. Nouto itse tai tuodaan pyydettäessä. Soittele: Marja 044-3334877.

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi pidetään Pyhän Marian seurakuntasalissa alkaen kello 14.00. Messu kirkossa
alkaa kello 13.30. Klubi on avoin kaikille. Kahvila-päiviin saa mielellään tuoda omia alustuksia
tai ehdotuksia puheenaiheiksi.
6.4. Viimeisellä portilla - Isä Wieslaw Swiech
SCJ
20.4. Pyhimyksiä - isä Frans Voss SCJ
27.4. Sisar Benedicta Idefelt CSC
4.5. Kevätjuhla ja kertomuksia Etelä-Afrikasta
- isä Brian Bricker OP

Pyhän Henrikin yhdistys
Vuosikokouksessamme 11.3.2009 päätimme
tästedes käyttää nimeä Pyhän Henrikin yhdistys
Pyhän Henrikin Seuran asemesta.
Lauantaina 21.2. 2009 järjestämiemme karnevaalien nettotulo oli 1261 euroa, joka siirrettiin
heti seurakunnan tilille ikkunaremonttia varten.
Kiitämme kaikkia karnevaaleihin osallistuneita!
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus: Marja-Leena Rautakorpi (pj.), Marko Pitkäniemi
(varapj.), Luz Arlegui, Tuula Luoma, Tarja Wartiainen, Solveig Winter. Varajäsen: Sofia Ikonen.
Rahastonhoitaja: Pertti Ylinen, tilintarkastajat:
Aisla Hentola ja Rita Kaira, varatilintarkastaja:
Seppo Pylkkänen. Moderaattorina jatkaa monsignore Marino Trevisini.

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

Societas Sancti Gregorii Magni

Teresa ry.

Kotisivu www.sanctis.net. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Nikodemus
Heikman. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Teresat kokoontuvat kevätkaudella tiistaisin
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. Terve-

Radio ja TV
Kiirastorstain iltamessu Pyhän
Henrikin katedraalista radioidaan suorana lähetyksenä 9.4.
klo 18.00.
Hiippakunnan asiainhoitaja isä
Teemu Sippo SCJ pitää radiossa
YLE 1:ssä iltahartauden pääsiäistiistaina 14.4. klo 18.50.

Liturgiat pyhällä viikolla Jumalanäidin karmeliittaluostarissa:
palmusunnuntai 8.00
kiirastorstai 18.00
pitkäperjantai 15.00
pyhä lauantai 20.00
pääsiäissunnuntai 9.00
pääsiäismaanantai 12.00
Myllyjärventie 3, 02740 Espoo. Puh. 098557114, email karmel.fin@saunalahti.fi.

Isä Durham vierailee Suomessa:
JYVÄSKYLÄ torstai 2.4.
- pyhä messu n. klo 17
TAMPERE perjantai 3.4.
- pyhä messu klo 18.00

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (5) ajalle
24.4.-17.5. on toimitettava viimeistään 9.4.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita
Kiitokset Etelä-Pohjanmaan katolilaisten paimenelle

Diakoni Krister Korpela eläkkeelle
Hiippakunnan tervehdys — Hälsning från stiftet
Diakoni Krister Korpelan vetäytyessä sairauden vuoksi aktiivisesta diakonin viran hoitamisesta yksi ajanjakso EteläPohjanmaan katolilaisten elämästä tuntuu päättyvän. Sillä
Krister Korpela on tehnyt uraa
uurtavaa työtä diakoniksi vihkimisestään lähtien (v. 1999)
Tampereen seurakunnan palveluksessa Kokkolan- Pietarsaaren alueella. Mainittakoon,
että Kristerin vaimo Anne-Maj
on alusta lähtien tukenut miestään ja toiminut myös uskonnonopettajana alueen lapsille.
Heidän kodistaan Kokkolan
vanhassa keskustassa muo-

dostui aikoinaan seurakuntalaisille messunviettopaikka.
Vuodesta 1995 lähtien Korpelat ovat hoitaneet uskollisesti
Pietarsaaren katolista kappelia
ja antaneet siinä suurelle joukolle uskovia mahdollisuuden
sunnuntain viettämiselle. Diakoni Krister Korpelan johdolla
on Pietarsaaressa vietetty monet kerrat sunnuntain sananpalvelusta ja kommuuniota,
näin hän on ollut ja on edelleen
ympäristön katolilaisille hengellinen isä-hahmo, joka omalla rauhallisella, arvokkaalla ja
ystävällisellä tavallaan on hoitanut hengellistä tehtäväänsä.

Asiainhoitajan ominaisuudessa saan koko hiippakunnan
puolesta kiittää lämpimästi diakoni Krister Korpelaa
– unohtamatta hänen puolisoaan Anne-Majta – siitä arvokkaasta panoksesta, jonka
hän on antanut hiippakunnan,
Tampereen seurakunnan ja
seurakuntalaisten hyväksi.
Palkitkoon Jumala diakoni
Korpelan vaivannäön ja antakoon hänelle monia siunauksen täyteisiä vuosia!

När diakon Krister Korpela har
p g a sjukdom lämnat sin aktiva
tjänst som diakon verkar en tidsperiod ta slut i katolikernas liv i
Sydösterbotten. Sedan Krister
Korpela vigdes till diakon år 1999
har han gjort betydelsefullt arbete
i Tammerfors församling, Karleby
- Jakobstadsregionen.
Vi ska komma ihåg att Kristers
fru Anne-Maj har från allra första
början stödjat sin man och verkat
som religionslärare för regionens
barn. Deras hem i Karleby gamla

centrum blev en plats att fira
mässa i för församlingsmedlemmar. Sedan år 1995 har de troget
tagit hand om katolska kapellet i
Jakobstad och så sätt gett en möjlighet till många troende att fira
söndagsliturgi.
Under Krister Karpelas ledning har man många gånger firat söndagens ordets liturgi och
kommunion och så har han varit
och är fortvarande en andlig fader
till områdets katoliker. Han har
skötat sin andliga uppgift på ett

lugnt, värdigt och vänligt sätt.
Som stiftets administrator
och på hela stiftets vägnar får jag
varmt tacka diakon Krister Korpela, samt hustrun Anne-Maj, för
sin stora insats till stiftet, Tammerfors församling och församlingsmedlemmar.
Må Gud belöna diakon Korpelas möda och ge honom många
nåderika år.

“Haluamme nähdä Jeesuksen”

“Tule
Pyhä Henki!”

Karismaattinen retretti
sisar Philip Marie Burle’n
kanssa (Kalleimman Veren
Sisaret, O’Fallon, USA).

Retretti isä Wilfried
Brieven’in, isä Jean
Simonart’in ja Céleste
Hendrickx’in (Belgia) kanssa

Isä Teemu Sippo SCJ
Hiippakunnan asiainhoitaja

Fader Teemu Sippo SCJ
Stiftsadministrator

Tusen tack!
Krister Korpela lämnade sitt aktiva arbete som diakon i S:t
Mikaels kapell i Jakobstad den sista december senaste år.
Kapellet blev färdigt restaurerat år 1995 och sedan dess
har Krister Korpela varit verksam där. Redan därförinnan
samlades vi, några katolska familjer i Karleby, hos varandra
och firade mässa med vår tillresta kyrkoherde från Tammerfors med hjälp av den blivande diakonen. Nu har vår
”diasporaförsamling” vuxit till sig, så att vi firar mässa på
tre olika ställen: i Jakobstad, S:t Mikael, i Karleby, Björkkorset (ett luthersk församlingshem ritat av Krister Korpela på
1980-talet) samt i orthodoxa kapellet.
I Jakobstad har vi mest vietnamesiska familjer, i Björkhagen
med Björkkorset mest sudanesiska familjer och i staden
mest polska och finska familjer samt utländska studerande.
Utväcklingen har varit mycket överraskande för oss och
glatt oss oerhört.
Stiftsadministratorn, fader Teemu Sippo SCJ avtackade
Krister Korpela efter mässan den 8 februari i S:t Mikael med
varma ord, stor och fin bok samt blommor. Nu är det tur att
tacka fade Teemu för all vänlighet och förståelse som vi fått
känna. Likaså vill vi tacka våra vänner i Jakobstad för den
trevliga lunchen efter mässan samt alla gåvor och vackra
ord vi fått ta emot.
Tusen tack för alla dessa gemensamma år och Gud välsigne
er alla.
Krister Korpela och Anne-Maj Korpela
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Pyhiinvaellus
Puolaan Edith
Steinin jäljillä
Pyhä Ristin Teresa Benedicta
(Edith Stein) on yksi Euroopan
suojeluspyhimyksistä. Vaellus
suuntautuu Steinin lapsuuden ja
nuoruuden sekä ja marttyyrikuoleman kohteisiin. Muita ovat
Cestochowa, Johannes Paavali II:
n lapsuudenkoti Wadowicessa ja
Unescon maailmankultuuriperintöön kuuluva Kalwaria Zebrzydowska.
Aika: viikko 41 (lokakuun 1. viikko).
Lennot: LOT:lla H:ki-Wroclaw,
Krakova-H:ki
Reitti bussilla Wroclaw-LubliniecCestochowa-Auschwitz-Wadowice-Kalwaria-Czerna-Krakova
Mukana isä Tri Nguyen, matkanjohtajana Heidi Tuorila-Kahanpää.
Kysele hintaa ja yksityiskohtia:
050-3410248 tai kahanpaa@ulc.
jyu.fi
Kirjallisuutta: Heidi Tuorila-Kahanpää: Euroopan ikoni. Edith
Steinin elämä 1891-1943 (2003);
Pieni yksinkertainen totuus. Kokoelma Pyhän Ristin Teresa Benedictan kirjoituksia. KATT 2008.

Paikka: Stella Maris, Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi.
Aika: Pe 15.5. klo 18 – Su 17.5.
klo 13
Ilmoittautuminen: Stella Maris,
puh.019-335793, e-mail: stellamaris@elisanet.fi tai joannou-jyranki@mail.com. Kulut: 95 e (omat
lakanat). Tervetuloa!

Paikka: Stella Maris Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi.
Aika: Pe 21.8. klo 18 - Su 23.8.
klo 13
Ilmoittautuminen: Stella Maris,
puh. 019-335793, e-mail: stellamaris@elisanet.com tai joannoujyranki@mail.com. Kulut: 95 e
(omat lakanat). Tervetuloa!

”We want to see
Jesus”

”Come
Holy Spirit!”

Charismatic Retreat with
Sister Philip Marie Burle,
Precious Blood Sister from
O’Fallon USA

Retreat with Father Wilfried
Brieven, Father Jean Simonart and Céleste Hendrickx
from Belgium

Place: Stella Maris Sirkkoontie 22,
09630 Koisjärvi
Starting from Friday 15th May
18h, ending Sunday 17 May 13h

Place: Stella Maris Sirkkontie 22,
09630 Koisjärvi
Starting from Friday 21 August
18 h, ending Sunday 23 August
13h

Registration: Stella Maris: tel.
019-335793, e-mail: stellamaris@
elisanet.fi or joannou-jyranki@
mail.com. Costs: 95 e (own bedding). Welcome!

Registration: Stella Maris: tel.
019-335793, e-mail: stellamaris@
elisanet.fi or joannou-jyranki@
mail.com. Costs: 95 e (own bedding). Welcome!

Artikkeleita

Ekumeeninen katolis-ortodoksinen pyhiinvaellus Roomaan
12. - 16. helmikuuta tehtiin katolilaisten ja ortodoksien pyhiinvaellus Jyväskylästä Roomaan pyhän Paavalin juhlavuoden kunniaksi. Matkaan
osallistui 26 henkeä. Matka
oli ainutlaatuinen tapahtuma,
joka ei vain ylläpitänyt niitä
hyviä suhteita, jotka ovat jo
olemassa paikallisen katolisen ja ortodoksisen seurakunnan välillä, vaan sillä oli
myös kaiku koko yleismaailmallisen kirkon hyväksi
paavin tervehdyksessä Angelus-rukouksen jälkeen sunnuntaina 15.2.:

”Tervehdin kaikkia täällä tänään
Angelukseen osallistuneita englantia puhuvia vieraita ja pyhiinvaeltajia, varsinkin katolis-ortodoksista pyhiinvaellusryhmää
Suomesta. Rukoilen, että aika,
jonka te vietätte Roomassa, voisi
syventää rakkauttanne meidän
Herraamme Jeesusta Kristusta ja
hänen kirkkoaan kohtaan. Tämän
sunnuntain evankeliumissa kuulemme, kuinka Jeesus paransi spitaalisen, joka tuli hänen luokseen
ja pyysi Jeesusta parantamaan
hänet. Niille, jotka tänään kääntyvät hänen puoleensa, Jeesus
tarjoaa edelleen parantumista ja
voimaa. Rohkaisen teitä kaikkia

Perjantai 15.5. Vivamo
17–18 Majoittuminen ja päivällinen Eväskartanossa. 18
Pyhiinvaelluksen avaushartaus sanoin ja kuvin Aurinkosalissa. Pastori, SEN:n naisjaoston pj. Eija Kemppi (ev.
lut.). 18.30 Lohjan seudun ympäristön tila. Ympäristöpäällikkö Risto Murto (ort.). 19 Fransiskaaninen luontokäsitys. Maallikkofransiskaani Tuulikki Tuuri (kat.).
19.45 Sanoista ekoteoiksi. FT, biologi Annika Partanen
(ev.lut.). Keskustelua alustusten pohjalta. 20.45 Siirtyminen rantaan. Iltanuotio. Luontoaiheisia nuotiotarinoita eri kirkkokunnista. Iltapala. Iltahartaus Pyhän
Birgitan kivikappelissa.
Lauantai 16.5.Vaellus & Stella Maris
8–8.45 Aamupala. 8.45 Matkaan siunaaminen. Vaellus
Lohjan Lahokallion luontopolkua Ojamon kartanon
ohi, Lohjanjärven rantapolkuja satakielilehtojen kautta ja Aurlahden rantaa Lohjan keskustaan. 10.45–11
Pysähtyminen Pyhän Laurin kirkolla, kirkon takana
olevalla Vanhan pappilan (museon) mäellä, jossa kasvipuutarha ja lintujen pesimäpuita. Vaellus Lohjan helluntaiseurakunnalle polkua pitkin. 12–12.30 Levähdys
ja rukoushetki helluntaiseurakunnassa. Tarjolla kahvia
ja voileipiä.Vaellus Kaikkien pyhien ortodoksiselle tsasounalle, Metsolan hautausmaalla. 13.10 Hartaus ja tsasounan esittely, diakoni Seppo Pesonen (ort.). 13.30–14
Bussikuljetus Paksaloon Stella Mariksen polun päähän.
Vaellus metsän halki Stella Marikseen. 15 Lounas. 16.30
Vesper, isä Frans Voss SCJ. Kuljetus Hiidenveden bussipysäkeille. 17.35 Bussi Turkuun. 17.45 Bussi Helsinkiin
Vivamo on Kansan Raamattuseuran (KRS) toimintakeskus, joka sijaitsee Lohjanjärven rannalla ja on tul-

luottamaan häneen ja tuomaan
hänen eteensä toiveenne ja tarpeenne itseänne ja rakkaitanne
varten. Kuulkoon Herra rukouksenne ja vuodattakoon päällenne
runsaan siunauksensa.”
Innoituksen pyhiinvaellukseen sain rouva Riitta Kopakkalalta, kun vielä olin Oulun
kirkkoherra. Riitta, joka monta
vuotta on sairastunut MS-tautia ja joutui pyörätuoliin, esitti
minulle toivomuksen käydä
Roomassa saadakseen täydellisen aneen Pyhän istuimen
ehtojen mukaan. Kun tiesin,
että myös Konstantinopolin

lut monille tutuksi rukouksen ja hiljaisuuden paikkana.
Julkisilla kulkuneuvoilla Helsingistä Vivamoon pääsee
seuraavasti:
1) Bussilla Lohjan keskustaan, josta taksilla Vivamoon
(matka n. 4 km).
2) Bussilla Helsinki-Lohja-Virkkala (Vappulantien kautta). Poistumispysäkki Vivamonmäellä, josta lyhyt kävelymatka.
3) Bussilla Lohja-Virkkala, poistumispysäkki: Citymarket, josta n. 1 km kävelymatka.
Stella Maris on Birgittalaissisarten ylläpitämä
Helsingin katolisen hiippakunnan toimintakeskus, joka
sijaitsee valtatie 1:n varrella Lohjan kaupungin alueella
luonnonkauniilla paikalla Hiidenveden rannalla.
Vaelluksen kävelyosuus: n. 13 km.Vaellusvarusteet: Juomaa ja omia eväitä. Jalkineiksi vaelluskengät tai muut
sopivat koekäytetyt jalkineet. Kevyt sadetakki. Vaihtovaatetta tarpeen mukaan. Kiikari, mikäli lintubongaus
kiinnostaa. Huoltoauto kuljettaa matkatavarat (joita ei
vaelluksella tarvita) Vivamosta Stella Marikseen.
Osanottomaksu: 51–57 e (majoitushuoneen varustelutasosta riippuen). Alennus eläkeläisille 20 % Vivamon
täysihoidon osuudesta. Sisältää ohjelman, majoituksen,
mainitut ateriat ja kuljetukset. Bussimatkat (Turkuun ja
Helsinkiin) lauantaina eivät sisälly hintaan. Ilmoittautuminen: 6.5. mennessä: puh. 0207 681 760 tai vivamo@
sana.fi. Kerro samalla mahdollinen erityisruokavalio.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto
www.ekumenia.fi

patriarkka, Bartolomeos I oli
omistanut nykyisen vuoden
pyhälle Paavalille, päätin pyytää Jyväskylän ortodoksiselta
kirkkoherralta, että menisimme yhdessä pyhiinvaellukselle
Roomaan. Isä Timo Mäkirinta otti innokkaasti ehdotuksen
vastaan ja lupasi, että ainakin
10 ortodoksia osallistuisi.
Muistin paavi Benedictus XVI:
n toistuvia kehotuksia kehittää
ekumeenisia suhteita erityisesti
ortodoksisten veljiemme kanssa, kun juuri lähiaikoina teologinen vuoropuhelu meidän
kirkkojemme välillä on niin
lupaavasti edistynyt. Muun
muassa paavi ehdotti, että tehtäisiin pyhiinvaelluksia. Muistin myös toisen ekumeenisen
pyhiinvaelluksen Istanbuliin,
jossa tavattiin ekumeeninen
patriarkka Bartolomeos I. Silloin hän sanoi minulle täynnä
toivoa, että nykyinen paavi
(joka silloin oli Johannes Paavali II) oli ensimmäinen paavi,
joka sanoi, että hän on valmis
keskustelemaan paaviuden
muodosta Konstantinopolin
patriarkaatin kanssa.
Näin me lähdimme Roomaan rukoilemaan kirkkojemme ykseyden puolesta,
vierailemaan paikoissa, jotka
ovat pyhiä kirkon perinteelle,
ja myös jotta me katolilaiset
saisimme täydellisen aneen.
Se oli rikas ja antoisa pyhiinvaellus. Juuri tultuamme
torstaina iltapäivällä rukoilimme ja lauloimme Pyhän Pietarin basilikassa pyhien Pietarin
ja Paavalin kunniaksi ja kirkkojemme ykseyden puolesta
yhteisessä ortodoksis-katolisessa jumalanpalveluksessa.
Illalla klo 20.30 paikallinen
Santa Maria delle Grazie alle
Fornacin seurakunta järjesti
meille upean ekumeenisen
Sanan jumalanpalveluksen ja
sen jälkeen runsaan veljellisen ”agapeen”, jossa nautimme hyvää paikallista juomaa
ja ruokaa. Perjantaina vierailimme ja rukoilimme pyhän
Paavalin muistopaikoissa: Tre
Fontanessa, hänen marttyyrikuolemansa paikassa ja San
Paolo fuori le Muran basilikassa. Monille on ollut merkittävä
ja liikuttava se rikas yhteinen
katolis-ortodoksinen Sanan jumalanpalvelus, joka pidettiin
Pyhän Paavalin basilikassa,
kansojen apostolin haudan ääressä. Myöhemmin Priscillan
katakombeissa vierailu jännitti meitä kaikkia, kun melkein
käsin koskettelimme Rooman
ensimmäisten kristillisten yhteisöjen elämää.
Lauantai oli omistettu Vatikaanille. Oli ohjattu vierailu
Vatikaanin museoihin ja paa-

vien haudoille. Monille meistä
se oli ensimmäinen kerta, kun
rukoilimme entisen paavin
haudalla. Sunnuntaina osallistuttuamme messuun Pyhän
Pietarin basilikassa meillä oli
suuri ilo ja lohdutus saada paavilta erikoistervehdys meidän
suomalaiselle ekumeeniselle
katolis-ortodoksiselle ryhmällemme Angelus-rukouksen
jälkeen Pyhän Pietarin aukoilla. Herralla oli vielä meille yllätyksiä.
Heti Angeluksen jälkeen
kiiruhdimme San Teodoro al
Palatinon kirkolle, joka on nykyinen Rooman kreikkalaisortodoksinen pääkirkko. Juuri
tuona päivänä vietettiin seurakunnan juhlaa ja isä Timo
Mäkirinta ja minä saimme
mahdollisuuden tavata ja tervehtiä Italian kreikkalais-ortodoksista arkipiispaa, Gennadios Zervosta. Yllätykset eivät
loppuneet tähän: löysimme
kreikkalaisen oppaan, joka
puhui suomea. Hän oli opiskellut Joensuun ortodoksisessa seminaarissa monta vuotta.
Hän esitteli meille San Teodoro -kirkon rakennuksen ja historian, joka on aika merkittävä
ekumenialle: 1. heinäkuuta
2004 paavi Johannes Paavali II
lahjoitti kirkon Konstantinopolin patriarkaatille ja Rooman
kreikkalais-ortodoksiselle yhteisölle patriarkka Bartolomeos I:n toimiessa pääselebranttina avajaisjuhlassa.
Maanantai oli omistettu San
Giovanni in Laterano - basilikalle, jossa nautimme kirkon
kauneudesta ja upeista mosaiikeista. Nautimme myös
Rooman kaupungin rikkaasta
historiasta vierailemalla muun
muassa näissä paikoissa: Campidoglio, Fori Imperiali, Colosseum, Pantheon ja Piazza
Navona. Kaikille pyhiinvaellus oli todellinen elämys. Onnistuneesta matkasta meidän
täytyy kiittää Opera Romana
Pellegrinaggia. kaikista järjestelyistä, Villa Maria Inesin
sisaria, jotka tarjosivat meille
majapaikan ja ennen kaikkea
opastamme Giorgio Morgantia, joka saattoi meitä alusta
loppuun asti nukkuen myös
samassa hotellissa. Katolilaisena olen ylpeä kaikista, jotka
ottivat meidät vastaan, koska
palveluksillaan he osoittivat
todellista kristillistä rakkautta
(caritas), palvellen meitä auliisti ja iloiten.
Isä Paolo Berti
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Caritaksen hankekohteet Intiassa
Suomen Caritas vieraili Intian hankekohteissa 14- 26. helmikuuta 2009.
Seurantamatkan aikana tutustuttiin naisten itseapuryhmien toimintaan sekä
ekologisen maanviljelyn toteuttamiseen. Tällä hetkellä
Suomen Caritaksella on Etelä- Intiassa kolme kumppani- järjestöä; Social Service
Sericulture Project Trust
(SSSPT) Dindigulissa, Jesuit
Downtrodden People Welfare Trust, Doctor Ambedkar
Cultural Academy (DACA)
Maduraissa ja Relief Organisation for Handicapped
(ROH) Hindupurissa.
Paastokeräyksen kohteena oleva kolmivuotinen
hanke, pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen
ja ympäristöystävällisen
maanviljelyyn, on lähtenyt
käyntiin mallikkaasti. Ensimmäisen vuoden aikana
yhteensä 240 naista osallistui
SSSPT:n järjestämään noin
20 päivää kestävään koulutukseen. Itseapuryhmien
tarkoituksena on opettaa
naisille käytännön perustaitoja jokapäiväiseen ja ennen
kaikkea itsenäisempään elämään. Aluksi opetellaankin
muun muassa kirjanpitoa
ja pankissa asiointia, jonka
jälkeen siirrytään ekologisen maanviljelyn toteuttamiseen. Ryhmissä käydään
läpi matokompostoinnin
periaatteita ja koulutuksen
päätyttyä naiset saavat tukea ja neuvoja maanvilje-

lysneuvojalta, joka vierailee perheiden luona kerran
kuukaudessa.
Ekologisen maanviljelyn
myötä naiset ovat päässeet
osallistumaan perheen tulonhankintaan. Naiset myyvät matoja, mineraalirikasta
multaa ja maanviljelystuot-

Sessio 1. Teema: Kirkon perusta ja juutalainen
perintö
Lauantai 18.4. aamu
Pekka Lindqvist: Kirkko ja juutalaisuus: tiet eroavat
Daniel Brecher: Esikoisen lunastuksen rituaali (Luukas 2).
Sessio 2. Teema: Juutalainen vaikutus Kirkon
traditioon
Lauantai 18.4. iltapäivä
Antti Laato: Varhaiset juutalaiskristityt sekä Nikaian
uskontunnustuksen kristologian vanhatestamentilliset
ja juutalaiset juuret
Mikael Nummela: Juutalaisuuden ja ortodoksisen
kirkon liturgisen elämän yhtäläisyydet
Anni Maria Laato: Näkyykö Jeesuksen juutalaisuus
kirkkoisien teksteissä?
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teita lähitoreilla, millä on
ollut positiivinen vaikutus
naisten itsetuntoon, sillä perinteisesti kastittomat naiset
eivät saa työskennellä kodin
ulkopuolella. Toteuttamalla ekologista maanviljelyä
kaikki kotitalousjätteet saadaan hyötykäyttöön, naiset

Sessio 3. Teema: Messiaaninen juutalaisuus ekklesiologisena kokeena
Sunnuntai 19.4. iltapäivä
Juha Pekka Rissanen: Moni-ilmeinen messiaaninen
juutalaisuus.
Mervi Liljeberg: Juutalaisen kalenterin messiaaniset
tulkinnat
Antoine Levy: Ma‘ase-ha-Torah (//Gal.2.16) as a key
to Messianic Ecclesiology.
Seminaarimaksu Studium Catholicumin kuluihin 10/5
euroa, tapahtumalla ei ole muuta osallistujamaksua.
Opiston yhteydessä sijaitsevassa ravintola Kirstin Keitaassa on lounas- ja päivällismahdollisuus edullisin hinnoin. Myös kahvila auki väliajoilla.
Ilmoittautumiset tapahtumaan nettilomakkeella (www.
heo.fi), sähköpostitse heoinfo@heo.fi tai puhelimitse
(09) 7742 420.

ja heidän perheensä eivät
altistu kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden
myrkyille, eikä ympäristö
kärsi maanviljelystä.
Päivi Paavola

Sääntökuntamaallikot kokoontuivat
Kaksikymmentäyksi birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaattia,
fransiskaanimaallikkoa, Jeesuksen pyhän sydämen maallikkoa,
kalleimman veren partneria, karmeliittamaallikkoa ja maallikkodominikaania kokoontui lauantaina 21.3.2009 Pyhään Henrikiin.
Laudesin ja pyhän messun jälkeen kuunneltiin TT Talvikki Mattilan alustusta maallikkojen apostolaatista Vatikaanin II kirkolliskokouksen opetuksen mukaan ja Kaarina Kohon alustusta paavi
Paavali VI:n kehotuskirjeestä Evangelii nuntiandi. Kokous oli kolmas laatuaan.
Heidi Tuorila-Kahanpää

Artikkeleita
COMECE:n uusi päämaja avattu

Raamatun äärellä

”Haus der Kirche Europas”
Keskiviikkona 18.3.2009
avattiin juhlallisin menoin
COMECE:n eli Euroopan
yhteisön katolisten piispainkokousten komission uusi ja
moderni päämaja Brysselissä. Komeat rakennukset ja
uusi kappeli keskellä Brysseliä Euroopan parlamentin
kupeessa siunattiin käyttöön. Tilojen rahoituksesta
olivat vastanneet Belgian,
Italian ja Saksan piispainkokoukset. Idea uusista tiloista oli syntynyt piispa Noël
Treanorin aloitteesta vuonna 2007.
Avajaisiin osallistui noin
80 korkean tason kutsuvierasta mm. Euroopan parlamentista ja komissiosta.
Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan kaksi kardinaalia
sekä komissaari.
Avauspuheen piti COMECE:n uusi pääsihteeri, isä
Piotr Mazurkiewitz. Muut
puhujat olivat COMECE:n
puheenjohtaja mons. A. van
Luyn SDB, Rotterdamin
piispa, ja varapuheenjohtaja mons. Diarmuid Martin,
Dublinin arkkipiispa, sekä
Euroopan komission jäsen
V. Spilda ja Euroopan parlamentin jäsen I. Friedrich.
Puhujat painottivat katolisen kirkon oleellista merkitystä Euroopan kehityksessä. Toisaalta kirkko on
aina muutoksen keskellä
ja osa yhteiskuntaa. Katolinen kirkko on osa yhteistä
Eurooppaa. Kirkon tehtävä
on yhä oleellisempi moniarvoisessa ja maallistuneessa
Euroopassa. Elämme arvotyhjiössä, jota hallitsevat
relativistiset ja teknologiset
sekä voiton maksimoimisen
arvot. Kirkon tehtävä Euroopassa on täyttää tämä tyhjiö
ja osoittaa tie kohti yhteistä
hyvää jopa yli Euroopan rajojen. EU:n tehtävä on myös
yhteisen hyvän palveleminen. Liberaali markkinata-

Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista.
sir

Piirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 18. huhtikuuta ja 16. toukokuuta klo 14–16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten luona, osoitteessa
Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka. Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista
ei tarvita, mutta tiedusteluihin vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765
308 (ilt.). Tervetuloa!

K EV ÄT R ET K I
Academicum ry:n, Teresa ry:n ja Pyhän Henrikin Seuran kevätretki suuntautuu tänä vuonna PORVOOSEEN.
Lähtö on lauantaina 23.5.2009 (huom. muuttunut aika) klo 9.00 P, Henrikin
katedraalilta ja mukaan voi liittyä myös Paciuksenkadun linja-autopysäkiltä
(Englantilaisen koulun kohdalla) n. klo 9.15. Helsinkiin palaamme klo 18.00
mennessä. Ilmoittautumiset viimeistään 17.5.2009.
Ohjelmassa mm
- Sipoon vanha kirkko
- Porvoon kirkko
- Runebergin kotimuseo
- Lounas
SUOSITUS: Ennen retkeä kannattaa käydä tutkimassa Kansallismuseossa
olevaa näyttelyä 200v Porvoon valtiopäivistä.
Irene Hellström, puh 0400-458051, irene.hellstrom@elisanet.fi
Leena Kangas, puh 050-3660 556, leena.kangas@ppa.inet.fi
Tuula Luoma, puh 050-5758 892
Ilmoittautumisen jälkeen retken hinta 40 euroa maksetaan AC:n tilille
Nordea 200120-513060. Peruutuksesta 17.5.2009 jälkeen peritään 6 euroa/henkilö.
HUOM. Jos määräaikaan mennessä ilmoittautuneita ei ole 20 henkilöä,
joudutaan retki peruuttamaan.

Fransiskaaninen retretti
pe 13. — su 15.11.2009
birgittalaissisarten vieraskodissa, Turussa

lousmalli on epäonnistunut.
On kehitettävä uusia malleja, jotka perustuvat solidaarisuuteen ja lähimmäisenrakkauteen.
Katolisen kirkon on oltava
puhekumppani ja osallistuttava yhteiskunnalliseen keskusteluun. Katoliset arvot
on nostettava esille – emme
saa pelätä.
Paavali toi kristillisyyden
Eurooppaan. Hän on kirkon
perusta Euroopassa. Jopa
Euroopan lippu on kristillinen symboli – Marian
kaksitoista kultaista tähteä.
Yhteisen Euroopan perustajat Monnet, Adenauer ja De
Gasperi halusivat kristillisen
Euroopan.
Tänään jokaisella kristityllä, varsinkin katolisilla

poliittisilla vaikuttajilla, on
erityinen vastuu katolisen
sanoman toteuttajina omassa puoluepolitiikassaan ja
vaikuttamisessaan. Heidän
on henkilökohtaisesti oltava
hyviä esimerkkejä. Lissabonin sopimus avaa tässä suhteessa uusia mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen varsinkin politiikoille.
Meidän on myös uskallettava olla kriittisiä, koskien
mm. perheitä ja heidän oikeuksiaan.
Katolinen kristillisyys ei
ole mikään ”feel good religion”. Meidän on urheasti vastattava ajan haasteisiin. Meidän on täytettävä Euroopan
arvotyhjö. COMECE on tämän työn keskuspaikka.
Jan-Peter Paul

Marraskuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta pyhän Franciscuksen nimeämisestä luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi. Juhlavuoden kunniaksi
järjestämme Aurinkolaulun innoittamina viikonloppuretretin otsikolla
Ylistäköön sinua, Herrani,
sisar äitimme maa,
joka meitä ravitsee ja hallitsee
ja kantaa kaiket hedelmät
ja kirjavat kukat ja yrtit.
Retretti alkaa perjantaina 13.11. kello 19.00 moderaattorimme, isä Frans
Vossin SCJ, johdolla. Pyrimme noudattamaan hiljaisuutta muutoin paitsi
ruokailujen yhteydessä, sillä Missä on lepoa ja mietiskelyä, siellä ei ole
huolta eikä harhailua. (Admonitiones, 27)
Osallistumismaksu 80 euroa maksetaan sisarille Turussa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 2.11.:Tuulikki Tuuri, puhelin (03) 3185
217, sähköposti tuulikki.tuuri@tuubi1.net. Sydämellisesti tervetuloa, pax
et bonum, pace e bene!

Kaikille avoin esitelmäsarja:

KARMELIITAT
– perinnettä ja nykypäivää
Karmeliittaspiritualiteetti ja karmeliittapyhimykset
- su 26.4. klo 18.30 Studium Catholicum
Karmeliittaperhe - veljet, sisaret, maallikot ja muut
- su 31.5. klo 18.30 Studium Catholicum
Esitelmien jälkeen teetarjoilu. Tilaisuus päättyy rukoushetkeen.

COMECE-yhteystiedot
Sq de Meeus, 19 bte 1
B-1050 Brussels (Belgium)
www.comece.eu
Puh. + 32-2-2235 05 10
Fax. +32-2-230 33 34

Ekumeeninen paastonajan rukoushetki
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3B A 4
torstaisin klo 09.00
Tule rukoilemaan kanssamme, kun vaellamme
kohti pääsiäistä. Tervetuloa!

COMECE:n verkkosivut ovat osoitteessa http://www.comece.eu/ .
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Ongelmien oireet ja niiden hoito

Ei ole vaikeata todeta, että jotakin on epäkunnossa maailmassa tai meidän
omassa elämässämmekin. Jokaisella vialla on omia oireita, jotka paljastavat sen. Joskus oireet ovat niin silmiinpistävät, että ne huolestuttavat
meitä ja haastavat toimenpiteisiin huonon tilan hoitamiseksi tai vian korjaamiseksi.
Kun auto ei käynnisty ja vain yskii, se merkitsee, että siinä voi olla
sähkövika tai tyhjä tankki. Täytyy ehkä ostaa uusi akku tai käydä tankkamassa. Oletamme, että ongelmat ovat vain teknisiä ja toivomme, että
tekniikka ei jättäisi meitä pulaan.
Kun meillä on jossakin kipua, otamme jonkin yleislääkkeen. Pyrimme
mahdollisimman nopeasti pääsemään vaivastamme. Jos lääke ei auta, lähdemme terveyskeskukseen, jossa kerromme mikä meitä vaivaa. Meidän nimemme
pääsee tietokoneeseen. Lääkäri kuuntelee meitä ja tarkastelee sairautemme
oireita. Saamme lähetelapun laboratoriota varten, jossa meistä otetaan verta ja
tehdään muita tarpeellisia kokeita. Lopuksi kokeitten tulokset saatuaan lääkäri
tekee diagnoosin ja määrää hoitosuunnitelman. Haemme lääkityksen apteekista
toivoen, että tulemme pian terveeksi.
Mutta joskus se on vasta pitemmän parantamisprosessin alku. Tilanne on
ehkä monimutkaisempi kuin ajatellaan. Lääkäri ei ole selvänäkijä. Hän lähtee
löytämästänsä viasta ja pyrkii lääkekuurilla poistamaan sen. Yleensä sen lisäksi hän kehottaa potilaitaan omaksumaan uusia elintapoja ja - mikäli tämä on
mahdollista - vaihtamaan elinympäristöä. Jos valittu hoitomenetelmä ei tuota
toivottua tulosta, tehdään uusia kokeita, tai meidät lähetetään erikoislääkärin
luokse. Tämä vuorollaan tekee myös parastaan. Hän tutkii entistä tarkemmin
meidän ajatus- ja elämätapojamme sekä elinolojamme, kyselee meidän sukuhistoriaamme ja tutkii nykyisin jopa meidän geenitalouttamme.
Tärkeä edellytys toipumiselle on lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus
ja yhteistyö. Sairaan paraneminenhan ei riipu ainoastaan lääkärin taidosta.
Toisaalta me potilaat pystymme omasta puolestamme myös suuresti myötävaikuttamaan hoitosuunnitelmaan ja sen onnistumiseen. Erityisesti silloin, kun
meidän vaivojemme oireet ovat vain ikään kuin jäävuoren huippu. Syy voi olla
vedenpinnan alla.
Ihminen on monipuolinen kokonaisuus. Huolestuttavien oireiden syyt voivat
olla pelkästään ruumiillisia, mutta myös toisenlaatuisia: henkisiä ja hengellisiä.
Sen tähden joskus meidän on myös otettava kaikki nämä tekijät huomioon, sekä
meidän ulkonaisen että sisäisen elämämme, ajatus- ja arvomaailmamme, tunneelämämme, arvovalintamme ja niiden motiivit, myötä- ja vastoinkäymisemme.
Toisin sanoen tarkastaessamme yleiskuntoamme meidän on mentävä itseemme
ja tultava tietoisiksi myös omasta itsestämme, elämämme syvemmistä kerroksista. Joskus meiltä puuttuu joko ulkonainen tai sisäinen vapaus tai molemmat yhtä
aikaa elääksemme sovussa itsemme, lähimmäistemme ja Jumalan kanssa. On
kysyttävä itseltämme esimerkiksi, pyrimmekö liikaa miellyttämään lähimmäisiämme ja mukautumaan heidän toivomuksiinsa ja odotuksiinsa meitä kohtaan
tai elämmekö me omien luulojemme ja unelmiemme rakentamassa maailmassa.
Joskus puutteellinen todellisuudentaju estää meitä tuntemasta totuutta omasta
itsestämme ja kantamasta vastuuta omasta elämästämme ja läheisistämme ja
tulemasta toimeen läheistemme kanssa.
Mitä apua me kristityt voimme odottaa jumalalliselta paimeneltamme, Vapahtajaltamme? Hän on sanonut olevansa itse tie, totuus ja elämä jokaiselle
ihmiselle ja luvannut ylenpalttisen elämän, niin että meiltä ei puuttuisi mitään.
Hän täyttää varmasti lupauksensa meille, ellei kokonaan jo tässä ajassa, sitten
ainakin lopullisesti meidän tulevassa elämässämme.
Hän auttaa meitä elämään Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Meidän hengellisen elämämme ohjaajana ja sydämemme lääkärinä hän ei kilpaile
tämän ajan lääkäreitten tai terapeuttien kanssa. Pikemminkin haluaa auttaa
heitäkin ja lohduttaa heitä, kun heidän antamansa terapia ei tuota niin hyviä
tuloksia kuin tavoitellaan. Heillä on oma arvokas tehtävänsä, mutta hekin ovat
vain ihmisiä.
Sitä vastoin Vapahtajan oma vaikutusalue ei ole ensi sijassa pahojen oireitten
poistamista ihmisestä tai terveyttä edistävien toimenpiteitten suorittamista,
vaan meidän viemistämme elävän veden lähteelle, meidän haavamme pesemistä ja meidän opastamistamme kohti sitä elämän todellisuutta, joka vapauttaa
meidät valhe-elämän ansoista ja sen pahoista seurauksista. Emme saa väheksyä
Jumalan sanaan ja kirkon opetuksiin sisältyviä elämänlaatua ja rauhaa parantavia tekijöitä.
Paastonaika kutsuu meitä tarkistamaan suhdettamme Luojaamme ja Jumalaamme ja hakemaan sielullemme sen vuosittaisen perushoidon, joka syventää
luottamustamme kolmiyhteiseen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, rakkauteen meitä ihmisiä kohtaan. Samalla korjaantuu meidän tietoisuutemme
elämän todellisuudesta, ja uudistuu meidän suhtautumisemme lähimmäisiin ja
maailmaan ja omaan itseemme Vapahtajamme ylösnousemuksen salaisuuden
tähden. Ehkä sitten meidän ikeemme tuntuu helpommalta ja huomaamme,
että meidän kuormamme on tullut kevyemmäksi, ehkä sitten jotkut vaivat eivät
myöskään ahdista meitä niin paljon kuin ennen, koska Jeesus Kristus kantaa
niitä meidän kanssamme. (Matt.11:28-30)
isä Frans
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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.

Katolilaisia ei huolita ETNOon, pieniä
muslimiyhteisöjä kaksin kappalein
Etnisten suhteiden neuvottelukunta, ETNO, on asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja
monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. Valtioneuvosto asettaa
ETNOn kolmivuotiskausittain sisäasiainministeriön esittelyn pohjalta,
viimeksi sen neljännelle toimikaudelle 21.8.2008 alkaen. ETNOssa on
30 jäsentä: ministeriöistä, eduskuntaryhmistä, työelämästä jne. mutta
myös 10 jäsentä maahanmuuttajia
tai etnisiä vähemmistöjä edustavista rekisteröidyistä yhdistyksistä tai
yhteisöistä.
Allekirjoittaneen aloitteesta ja
edellisen piispamme Józef Wróbelin
SCJ suostumuksella Katolinen Kirkko Suomessa haki ETNOn jäsenyyttä uskonnollisena yhdyskuntana.
Havahduin aikarajan lähestymiseen
vain paria päivää ennen hakemusten viimeistä jättöaikaa (20.5.2008),
joten valitettavasti hakuun osallistumisesta ei ehditty keskustella
etukäteen laajemmin. Edustajaa
ei tarvinnut valita etukäteen, joten
luotimme mahdollisuuteen nimetä
hänet ja henkilökohtainen varajäsen
myöhemmin suomentaitoisten maahanmuuttajiemme joukosta mikäli
hakemus olisi mennyt läpi.
Fideksen numeron 03/2009 mukaan hiippakuntamme katolilaisista
50,2% eli enemmistö puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai
ruotsia. Tästä voi päätellä paljon
yhdyskuntamme edustavuudesta
maahanmuuttajien ja etnisten vä-

hemmistöjen keskuudessa. Sisäasiainministeriö hyväksyi ETNOon
mm. 577 jäsenen (v. 2007) Suomen
islam-seurakunnan, Helsingin juutalaisen seurakunnan (n. 1300 jäsentä)
ja Resalat islamilaisen yhdyskunnan
(276 jäsentä v. 2007). Kristillisillä yhdyskunnilla ei ole edustusta ETNOssa, mutta toisaalta missään ei sanota
etteikö pitäisi olla, jos yhteisön keskuudessa on vahva maahanmuuttajaedustus. Ylenpalttinen valtakirkon
edustus ETNOssa on muutenkin sen
luterilaisten jäsenten kautta.
Katolilaisilla on mitä painavin
sanansa sanottavana maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Olemme
näköjään törmänneet epätasavertaiseen kohteluun muihin, ei-kristillisiin yhteisöihin nähden heti jo itse
sisäasiainministeriön taholta. En
usko tietentahtoiseen syrjimiseen,
vaan siihen että virkamiesten joukossa kaikki kristilliset yhdyskunnat
mielletään jotenkin valtionkirkon jatkeiksi, joille ei siksi muka tarvittaisi
omaa edustusta.
Tavoitteenani onkin nyt valistaa
ministeriötä niin, että yhdyskuntamme asema tiedostetaan ja tunnustetaan. Aloitin tämän työn lähettämällä ETNOn sihteeristölle kyselyn
jäsenyyden eväämisen perusteista.
Jos toimitukselle sopii, Fideksen seuraavassa numerossa kerron mahdollisesti saamastani vastauksesta.
Petri Muinonen
Vantaa

Oikaisu ”Yksin Jumala” –elokuvan
arvosteluun / Fides 2/2009
Elokuvan tuottaja Timo Korhonen
on antanut seuraavat tiedot Satu
Väätäisen elokuvaohjaajan työstä:
”Satu Väätäinen on tehnyt vaativia tv-dokumentteja yli 20 vuotta. Tätä ennen 17 dokumenttia. Jo
vuonna 1990 hän ohjasi erittäin vaativan työn, YLEn osuuden Euroopan yleisradioliiton EBUn Land of
Europe - sarjaan. Katolisista aiheista
hän on tehnyt kaksi tv-dokumenttia

ja ohjannut jo kaksi vuosikymmentä
television katoliset messut, mm. paavi Johannes Paavali II:n viettämän
messun Helsingin jäähallissa 1989.”
Pahoittelen antamaani väärää tietoa.
Heidi Tuorila-Kahanpää



Nuorille
Tampereestako
fransiskaaninen
kaupunki?
Tampereella ilmestyy luterilaisten
seurakuntien tabloid-julkaisu nimeltä Tampereen Kirkkosanomat.
Sen 10.3.2009 numerossa sivulla
8 oli mielenkiintoinen uutinen kuvan kera otsikolla: ”Lähetysjuhlilla
tehdään hyvää tamperelaisilla risteillä”.
Lähetysjuhlia vietetään ensi kesäkuussa Tampereella. Tampereen
seurakunnissa valmistetaan juhlia
varten 1000 tau-ristiä, joihin liitetään pieni rukousnauha. Helmien
määrästä uutisessa ei mainittu.Ristejä tullaan myymään lähetystyön
hyväksi.
Tau on kreikkalainen t-kirjain,
jonka paavi Innocentius III nimesi
katumuksen merkiksi avatessaan
4. Lateraalikonsiilin vuonna 1215.
Tämän vuoksi pyhä Franciscus otti
Taun omaksi tunnuksekseen. Se on
siitä alkaen ollut koko fransiskaanisen perheen tunnus.
Nyt tamperelaiset ovat valinneet
sen Tampereen tunnukseksi! Se
ilahduttaa meitä fransiskaanimaallikoita OFS ja varmaan myös koko
fransiskaanista perhettä, kunhan
tieto leviää Pohjoismaihin, KeskiEurooppaan ja vähitellen kaikkialle
fransiskaaniseen maailmaan.
Pax et bonum eli pace e bene
Tuulikki Tuuri OFS

Pääsiäisen kolme pyhää päivää




Väritä Jeesus ja hänen opetuslapsensa viimeisellä ehtoollisella.
Silloin Jeesus asetti eukaristian.


Kirjoita niiden kahden henkilön nimet, jotka seisovat

Jeesuksen ristin juurella.



Väritä pääsiäismunat
ja anna ne

lahjaksi ystäville tai naapureille.

 



2. 





Yhdistä pisteet, niin näet, kenet naiset kohtaavat haudalla.


3. 



Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Herran syntymän ilmoittaminen
(Luuk. 1:26-38)

Tervetuloa nuorten
tapaamiseen!
Osoite: Vironkatu 6 A 12
KUTSUMME 16-20-VUOTIAAT
(Lukiolaiset ja Ammattikoululaiset)
KESKUSTELEMAAN,
RUKOILEMAAN SEKÄ
OLEMAAN YHDESSÄ.
Kokoontumiset:
lauantaisin
4.4.2009 ja 16.5.2009
Lisätietoa:   
isä Frans Voss SCJ
puh. 040-5278746
Rakkauden Lähetyssisaret
puh. 09-3403795

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin
Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli
kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle
Joosefille.
Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja
sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!”
Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen
tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli
jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, Jumala on
suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat
hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva
suuri, häntä kutsutaan Korkeimman
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle
hänen isänsä Daavidin valtaistuimen.
Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.”
Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on
mahdollista? Minähän olen koskematon.”
Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää
sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka

syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan
Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös
sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta,
vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella hän, jota on pidetty
hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään
ole mahdotonta.”
Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle
niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.
Kommentti:
”Milloin Jumala tulee maailmaan?
Milloin hän ilmestyy meidän keskuuteemme? Kaikki ovat odottaneet Häntä
jo kauan, mutta hän ei ole tullut. Maailmassa on sotia, nälänhätää, syntejä.
Miksi Jumala on myöhässä? Missä hän
on?” kysyttiin Israelissa.
Maria on todella nuori, ehkä 16-vuotias. Hän on kihloissa Joosefin kanssa,
ja hän auttaa tätä kotona. Hän ei tiedä
vielä, että Jumala rakastaa häntä erityisesti. Itse asiassa Herra valitsi hänet
Jumalanäidiksi. Maria puhuu Jumalan
kanssa sydämessään jatkuvasti.
Tänään, koska enkeli tuo ilosanoman
Marialle, on mahdollista, että Jumala
tulee luoksemme asumaan kanssam-

me. Koko luomakunta odottaa Marian
vastausta. Miten hän vastaa? Selvästi
ja nopeasti: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin
sanoit.”
Voi, miten suuri onkaan ilomme!
Marian vastaus avaa oven, joka erottaa
toisistaan taivaan ja maan. Hän sallii
Jumalan astua alas. Lisäksi hän auttaa
meitä astumaan ylös. Tämä on ensimmäinen askel taivaaseen pääsyssämme.
Meidän tulee kiittää häntä.
Maria on Jeesuksen äiti, Jumalanäiti. Mitä hän tekee hyvänä äitinä? Rakastaa, tottelee ja käskee. Maria puhuu
koko ajan Poikansa kanssa. Hän ei ole
taivaassa nukkumassa tai ottamassa
aurinkoa. Mistä Maria puhuu? Taloudestako? Ilmastonmuutoksestako? Ei
– hän puhuu sinusta ja minusta Jeesuksen edessä. Näin ollen jos sinä sanot jotakin Marialle, hän kertoo sen varmasti
Jeesukselle. Neitsyt Maria on lyhin tie
Jeesuksen luo. Luota häneen, rakasta
häntä ja näin löydät Jeesuksen, joka
hyvänä lapsena tottelee Äitiään. Miten
voin rukoilla Neitsyt Mariaa?

isä Raimo Goyarrola

Fides 04/2009 – 15

Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Pope: Africa Trip Successful
En route to Rome from Africa, Pope Benedict
spoke with journalists about his impressions
of the African Church. The Holy Father said
that he was impressed with the awareness of
the sacred at the liturgies, the powerful sense
of belonging to the family of God amongst Africans and his encounter with the suffering.
During his six-day visit to Cameroon and
Angola, Pope Benedict said that he was particularly impressed by ”this almost exuberant
cordiality, this delight, of a rejoicing Africa.”
The awareness of the connection between the
faithful and the universal Church through Peter’s successor was also evident to Benedict
XVI. ”I felt they saw in the Pope ... the personification of the fact that we are the children
and the family of God. This family exists and
we, with all our limitations, are part of it, and
God is with us.”
Perhaps thinking of World Youth Day gatherings, the Pope related that he was ”also
moved by the spirit of meditative absorption
in liturgy, the powerful sense of the sacred; in
the liturgies there was no self-presentation of
groups, no self-animation, but the presence of
the sacred, of God Himself; even the movements were always movements of respect and
awareness of the divine presence.”
One incident that deeply affected the Pope
was the death of two young women who were
trampled at the gathering for youth on Saturday.
”I was also profoundly affected by the death of
two girls during the stampede of people entering the Stadio dos Coqueiros, on Saturday. I
prayed, and continue to pray, for them. ... All
of us pray and hope that in the future things
may be organized in such a way that this does
not happen again.”
Benedict XVI also explained that his meeting
with the physically disabled and those suffering from traumatic experiences would remain
with him as a ”special memory.” At the Cardinal Leger Centre, the Pope said, ”it touched
my heart to see a world of so much suffering,
all the suffering, sadness and poverty of human existence; but also to see how State and

Church work together to help those who suffer.

PAASTOKERÄYS* FASTEINSAMLING * LENTEN COLLECTION

”It is, I believe, evident that by helping the suffering man becomes more human, the world
becomes more human.”

Kohti ekologista ja ympäristöystävällistä maanviljelystä

The final highlight for Pope Benedict was the
publication of the Instrumentum laboris or
working document that will serve as guidelines for the forthcoming Synod for Africa.

Towards sustainable ecological agriculture

Mot ekologiskt jordbruk

Caritas perehdyttää Intian pienviljelijöitä ekologiseen ja ympäristöystävälliseen maanviljelyyn.
Sinun apuasi tarvitaan!

The Holy Father recalled how on St. Joseph’s
feast day he met with members of the Special
Council for Africa, “twelve bishops who spoke
to me of the situation in their local Churches,
their proposals, their expectations. Thus there
emerged a detailed picture of the situation of
the Church in Africa, how she moves, how she
suffers, what she does, what are her hopes, her
problems. There is much I could say, for example the Church in South Africa, which has
gone through a difficult but substantially successful experience of reconciliation, now uses
her experiences in an attempt at reconciliation
in Burundi, and she seeks to do something
similar, though facing enormous difficulties,
in Zimbabwe.” KATT/VIS/CNA

Sampo 800012-70154504, viite 2257
*******************
Tervetuloa monipuoliseen, herkulliseen
palmusunnuntaibasaariin
Pyhän Henrikin seurakuntasaliin
5.4.2009 kello 10.30 - 13.30
Basaarissa myytävänä sekä kotoisia että eksoottisia herkkuja,
tasokkaat arpajaiset ja muuta kivaa.
*******************
Caritaksen sääntömääräinen vuosikokous
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

Diocese of Helsinki:
Family must be supported
The Diocese of Helsinki has published a statement on March 19 about the importance of
supporting the traditional family and marriage contrary to different forms of open marriage, even between persons of the same sex.
The statement came only a few days after the
Evangelic Lutheran Church had published a
committee report leaving open the question
whether same-sex unions could be blessed in
a religious ceremony.
The Catholic Church’s statement was based
on arguments from the natural moral law and
long historical experience. According to it, the
well-being of a society is dependent on how
well the family is supported. Thus, the Catholic Church askes especially all decisionmakers
in Finland to support the marriage as the foundation of the well-being of the society. KATT

A peaceful and joyful Easter!

23.4.2009 klo 18.00

Pyhän Katariina Sienalaisen juhlapäivänä
keskiviikkona 29.4. Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3
klo 18.00
klo 19.20
				

messu, isä Antoine Lévy OP
”Dominikaanien juhlanovena 2009 - 2016”
maallikkodominikaani Kaarina Koho OP
Simatarjoilu. Tervetuloa!

Kesämaalauskurssi Stella Mariksessa
10.8.- 14.8.09
Aihe: maisema ja muotokuva eri teknikalla (öljy,akvarelli,pastelli)
Päivittäin n.5-6 t maalaminen ja päivän päättyessä palautekierros.
Hinta: yhd.heng. huone,täyshoito ja opetus 280.- €
Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Peter Kaun, puh. 050-5773273, peter@kaunart.com

ENCUENTROS DE ORACION PARA HISPANOHABLANTES

Adresseja kuorineen

”Rezar con la Biblia”: encontrar a Dios en mi vida diaria

Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).

Fecha: Domingo, 22 de marzo a las 16.00 (en adelante habrá dos encuentros al mes)
Lugar: Iglesia de Santa María
(Pyhän Marian seurakunta: Mäntytie 2 -Helsinki- (maria.catholic.fi)

Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Más información: Email:raimo.goyarrola@catholic.fi
Teléfono: 040 416 8473

Johdantokurssi Helsingissä
SANTA MISA en castellano
Domingo 19 de abril y Domingo 17 de mayo
A las 16.00 en la iglesia de Santa María
(para toda la familia)

16 – Fides 04/2009

Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa),
00140 Helsinki klo 18.30 – 20.30. Seuraavat kurssi-illat:
6.4.		
20.4.		
4.5.		
18.5.		

Kirkon liturgia – kirkkovuosi, isä Teemu Sippo SCJ
Avioliitto, isä Wieslaw Swiech SCJ
Pappeus, isä Teemu Sippo SCJ
Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt, sisar Marta Koltko SJK

Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kurssin järjestävät
Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset seurakunnat. Lisätietoja
arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. Kurssi jatkuu 18.5.2009 saakka.

