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Toimitukselta
Maailma ja me
Tätä kirjoittaessani paavi
Benedictuksen pyhiinvaellus Pyhällä maalla on
edennyt jo Israelin puolelle. Minua on yllättänyt
kovasti se, kuinka voimakkaan ”kansallisesti” kansainvälinen lehdistö pyhän
isän vierailua seuraa. Siinä,
missä italialainen uutistoimisto kuuntelee paavin
sanoja ja kertoo hänen olevan ”rauhan asialla”, englantilainen epäilee, pystyykö paavi tasapainottelemaan erimielisten isäntiensä
vaatimusten keskellä ja saksalainen on huolissaan,
osaako saksalainen ”pontiffi” riittävän selväsanaisesti
tuomita holokaustin — ja sen kieltämisen.
Toisella puolella maapalloa, Yhdysvalloissa, katolinen kenttä kuhisee. Syynä on se, että katolinen Notre Dame -yliopisto antoi maan uudelle presidentille
tunnustuksen, huolimatta siitä, että tämä tunnetaan
avoimena aborttioikeuksien puolestapuhujana ja
aborttilainsäädännön lieventäjänä sekä kantasolututkimuksen edistäjänä. Sadat tuhannet katolilaiset ovat

ilmaisseet yliopistolle pettymyksensä, 70 piispaa on
kertonut vastustavansa tunnustuksen myöntämistä
ja arvostetut katolilaiset ovat kieltäytyneet ottamasta
vastaan yliopiston palkintoja.
Mitä tahansa mieltä olemmekin siitä, missä raja kulkee,
se kulkee jossakin. Yhdysvaltain piispainkokous asetti
sen jo useita vuosia sitten kulkemaan suurin piirtein
niin, etteivät katoliset instituutiot voi koskaan palkita
tai kutsua puhumaan sellaisia julkisuuden henkilöitä,
jotka ovat keskeisissä moraalisissa kysymyksissä jyrkästi eri mieltä katolisen opetuksen kanssa.
Ei voi olla huomaamatta, että kirkon ja sekulaarin
maailman välisellä rintamalinjalla on menossa jonkinlainen ”tarkistusvaihe”. Ehkäpä on tullut aika selvittää, missä kummankin maailman rajalinjat oikein
ovat. Meistäkin jokaisen on aika selvittää ja olla tietoinen siitä, mikä uskomme valossa todella on sopivaa ja
mikä ei, ja siellä, missä sopivuuden rajat ovat menneet
rikki, ottaa kantaa pyhän äitimme kirkon puolesta.

Sunnuntait ja juhlapyhät
17.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI
(II)
1L Ap.t. 10:25-26, 34-35, 44-48
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 2b
2L 1. Joh. 4:7-10
Ev. Joh. 15:9-17
21.5. to HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN,
helatorstai, juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. - 6
2L Ef. 1:17-23 (vuosi A) tai 2L Ef. 4:113 tai Ef. 4:1-7, 11-13
Ev. Mark. 16:15-20
24.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
(III)
1L Ap.t. 1:15-17, 20a, 20c-26
Ps. 103:1-2, 11-12, 19-20. - 19a
2L 1. Joh. 4:11-16
Ev. Joh. 17:11b-19

30.5. la illalla, HELLUNTAIAATON
ILTAMESSU
1L 1. Moos. 11:1-9 tai
1L 2. Moos. 19:3-8, 16-20 tai
1L Hes. 37:1-14 tai
1L Joel 3:1-5
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30.
- 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39
31.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30
2L 1. Kor. 12: 3b-7, 12-13
Ev. Joh. 20:19-23
Tai vaihtoehtoisesti:
2L Gal. 5:16-25
Ev. Joh. 15:26-27, 16:12-15
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin
jälkeen.

7.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai,
PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä
1L 5. Moos. 4:32-34, 39-40
Ps. 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22. - vrt. 12
2L Room. 8:14-17
Ev. Matt. 28:16-20
14.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai,
KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN
JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (III)
1L 2. Moos. 24:3-8
Ps. 116:12-13, 15+16bcd, 17-18. - 13
2L Hepr. 9:11-15
Ev. Mark. 14:12-16, 22-26

01/2009
02/2009
03/2009
04/2009

aineisto

aika

2.1.	16.1.-15.2.
30.1.	13.2.-8.3.
20.2.
6.3.-5.4.
20.3.
3.4.-26.4.

 – Fides 06/2009

05/2009
9.4.
24.4.-17.5.
06/2009 30.4.	15.5.-14.6.
07/2009 29.5.	12.6.-2.8.		
08/2009	17.7.
31.7.-30.8.
09/2009	14.8.
28.8.-20.9.
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Uutisia

Prinssi Charles tapasi paavin
Paavi Benedictus XVI on
tavannut Walesin prinssi
Charlesin ja tämän katolisen vaimon Camillan, Corn
wallin herttuattaren, huhtikuun lopussa Vatikaanissa.
Tapaamisen aiheina olivat
ympäristöasiat ja uskontojenvälinen vuoropuhelu.
Paavin vieraat keskustelivat
lopuksi myös kardinaalivaltiosihteeri Tarcisio Bertonen
SDB kanssa.

Tapaamisen jälkeen annetussa tiedonannossa todetaan, että ”sydämelliset
keskustelut tarjosivat mahdollisuuden näkemysten
vaihtamiseen aiheista, jotka
kiinnostivat kumpaakin osapuolta, esimerkiksi kansojen
inhimillisestä kehittämisestä, ympäristönsuojelusta ja
kulttuurien- ja uskontojenvälisen vuoropuhelun tärkeydestä rauhan ja oikeuden-

mukaisuuden edistämiseksi
maailmassa”.
Nyt tapahtunut vierailu
oli prinssi Charlesin ja paavi Benedictuksen ensimmäinen kohtaaminen. Edesmenneen vaimonsa Dianan
kanssa prinssi Charles tapasi paavi Johannes Paavali
II: n vuonna 1985.
KATT/VIS/Zenit

Bolognassa puututaan eukaristian väärinkäytöksiin
Bolognan arkkipiispa, kardinaali Carlo Caffarra on
antanut arkkihiippakunnan
suuriin, tunnetuihin kirkkoihin tarkennetut ohjeet
eukaristian jakamisesta uskoville. Turistien ja muiden
vieraiden suosimissa kaupungin keskustan kirkoissa, varsinkin Pyhän Pietarin
katedraalissa, Pyhän Petroniuksen basilikassa ja Pyhän
Luukkaan Neitsyen pyhäkössä pyhä kommuunio annetaan tästedes vain kielelle

kirkon yleismaailmallista lakia noudattaen.
Kardinaalin päätöksen
taustalla on tietoisuus useista ja toistuvista tapauksista,
joissa pyhää kommuuniota ei ole nautittu heti, vaan
pyhä hostia on esimerkiksi
yritetty piilottaa taskuun.
Arkkihiippakunnan yleisvikaarin allekirjoittamassa kirjeessa todetaan, että vakavia
loukkauksia sakramentin
arvoa vastaan esiintyy jatkuvasti.

Ohjeiden mukaan kirkoissa on valvottava, että jokainen kommuuniolle osallistuva nauttii kommuunion
heti ja ettei kukaan kävele
kommuuniolta pois pyhä
sakramentti mukanaan.
Niissä korostetaan vielä, ettei kyse ole mistään uudesta lainsäädännöstä vaan jo
voimassaolevien sääntöjen
ja kirkon normaalin käytännön huolellisesta seuraamisesta.
KATT/CNA

Meksikossa rukoiltiin
influenssan voittamiseksi
Meksikon pääkaupungin
Mexico Cityn arkkipiispa,
kardinaali Norberto Rivera Carrera kannusti sikainfluenssan levittyä uskovia
kääntymään Guadalupen
Neitsyt Marian puoleen epidemian voittamiseksi.
Sunnuntaina 26.4. alkoi
myös kardinaali Riveran
ilmoittama rukousnovena, jossa pyydettiin “kaikkeinpyhintä Jumalanäitiä,
Guadalupen Neitsyt Mariaa vapauttamaan kaupunki
ja koko maa tästä sen asukkaita uhkaavasta vitsauksesta, samalla tavalla kuin
hän on ihmeellisesti tehnyt
aikaisemminkin, erityisesti
kaupungissa vuosina 1554,
1695, 1736 ja 1850 riehuneiden tautien aikana”.

Meksikon piispainkokous
antoi myös julkilausuman,
jossa pyydettiin kaikkia
meksikolaisia seuraamaan
ohjeita, joita sikainfluenssan leviämisen estämiseksi
on annettu. Katolinen kirkko Meksikossa seurasi tarkasti viranomaisten ohjeita
influenssan torjumiseksi.
Esimerkiksi sunnuntaimessuihin osallistumista rajoitettiin.
Toisaalta kaupungissa
järjestettiin samana päivänä kulkue, jossa ensi kertaa
sitten vuoden 1850 kannettiin katedraalista tuotua
krusifiksia, joka tunnetaan
nimellä “Terveyden Herra”.
Siihen liitetään monia ihmeitä. Kardinaalin rukous
kuuluu näin:

Guadalupen pyhä Maria,
sinä rakastat meitä erityisellä lempeydellä,
sinä pidät meistä huolta äidillisillä esirukouksillasi,
sinä tarjoat meille aina tehokasta apuasi.
Me pyydämme nyt turvaasi ja apuasi,
että nopeasti voitettaisiin tämä epidemia,
joka riehuu maassamme.

”Världen har svårt att
acceptera präster”

Suojele meitä viittasi alla,

Kyrkans hörnstenar, den
Gode herdens trovärdiga
vittnen, och inte män som
är smittade av ett samhälle
som inte erkänner Gud, och
ännu mer inte har någon avsikt att söka honom. Dessa
var påvens ord på skärtorsdagen och påven återkom
till dem under mässan i
Peterskyrkan på söndagen
då han vigde 19 diakoner i
Roms stift till präster. Med
den klarhet som Benedikt
XVI alltid har då han bemöter prästämbetet, talade han
under sin predikan, då han
la ut den väg som prästen
bör följa; då han bör vara ”i
världen” men inte ”av världen”.
Med andlig och symbolisk
intensitet lade han sina händer på 19 män, inte alla unga,
som valt att följa apostlarna
– 13 italienare och 6 diakoner som representerade den
övriga världen: en nigerian,
en diakon från Haiti, en från
Kroatien, Tjeckien, Chile och

erityisesti kaikkein haavoittuvimpia.

Sydkorea.
I sin reflektion talade han
just om hur världen har
svårt att acceptera präster
eftersom den inte erkänner
Gud.
”Det är sant, och vi präster upplever det ’världen’
... förstår inte den kristne
och evangeliets ministrar.
Litet, för att de inte känner
Gud, och litet eftersom de
inte vill kännas vid honom.
Världen vill inte lära känna
Gud för den vill inte bli störda av hans vilja - därför vill
den inte lyssna på hans ministrar, de skulle kunna rubba på detta. ... Denna världen ... i evangelisk mening,
undergräver kyrkan, smittar
dess medlemmar och ministrarna själva ... Det är en
attityd, ett sätt att tänka och
leva som förorenar kyrkan,
och därför krävs en ständig
vaksamhet och rening.”
För att inte falla i denna
risk, måste prästen ingå full
gemenskap med Kristus,

säästä meidät tältä sairaudelta.
Rukoile kaikkien valtaapitävien
ja päätöksiä tekevien puolesta,
että heidän toimenpiteensä olisivat viisaita,
suojelisivat ja auttaisivat koko tätä maata,

både ”sakramentalt” och
”existentiell”, för att kunna
vara ”vigd i sanningen”, sa
påven. Medlen för att uppnå
denna gemenskap, förklarade han, är bönen – den Kristuscentrerade bönen – för att
i bönen förbli man i Kristus.
Prästämbetet är knutet till
detta ”förbli”, och därför
knutet till bönen.
Daglig mässa, tidegärnen, eukaristisk tillbedjan,
lectio Divina, rosenkransen
och meditation: här finner
prästen sin livsnerv. Den
prästen som ber, och som
ber bra, tömts gradvis på sig
själv och blir mer och mer
enad med Jesus, den Gode
Herden.
Aposteln, och med andra
ord prästen får sitt namn,
dvs sin identitet, genom
Kristus. Allt han gör, gör
han i hans namn.
KATT/RV/VIS

Anna meille ymmärrystä ja rauhallisuutta,
jotta toimisimme vastuullisesti
ja siten välttyisimme tartunnalta tai tartuttamasta toisia.
Tule terveydenhuoltotyötä tekevien avuksi,
auta sairaita paranemaan
ja lohduta niitä, jotka surevat.
Meille elämän antaneen tosi Jumalan Äiti,
sinä olet pelastanut meidät muilta taudeilta,
johdata meidät Kristuksen armeliaisuuteen,
hänen, joka haavojensa kautta paransi meidät
ja ylösnousemuksellaan vapautti meidät kuolemasta.
Opeta meitä liittämään kärsimyksemme hänen kärsimykseensä,
jotta oppisimme ymmärtämään sen lunastavan merkityksen
ja jotta selviäisimme tästä vastuksesta
uskossa, toivossa ja rakkaudessa vahvistuneina. Aamen.
KATT/CNS/CNA

Pyhän Henrikin katedraalissa 6.5. nauhoitettu TV-messu
paavin puolesta näkyy internetin Yle Areena -palvelussa 9.6. asti osoitteessa http://areena.yle.fi/ . Etsi ohjelma
hakusanoilla ”katolinen messu”.
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Uutisia
Hiippakunnan
tilintarkastukset
vuodelta 2008 tehty
25.-27.3.2009 tehtiin uskonnonvapauslain säätämä tilintarkastus koko Helsingin
hiippakunnalle. Tilintarkastajana toimi niin kuin viime
vuonnakin Pentti Hongisto
KHT, ja varatilintarkastajana toimi Maijaliisa Aho.
Kirjanpito ja taloushallinto
oli suoritettu pääsääntöisesti kaikkialla hyvän tavan
mukaisesti.
Tällä hetkellä hiippakunnassamme on 11 kirjanpitopistettä, seitsemän seurakunnan lisäksi piispantalo,
katekeettinen keskus, tiedotuskeskus ja leiritoiminta.
Viimeksi mainittujen kirjanpito hoidetaan keskitetysti
hiippakunnan taloustoimistossa, joka sijaitsee vuoden
2008 syksystä lähtien tilapäisesti tiedotuskeskuksen

tiloissa eli Pyhän Henrikin
kirkon ”varjossa”.
Seurakuntien kirjanpito
suoritettiin vuoteen 2007 asti
erikseen. Sen jälkeen seurakuntien kirjanpito keskitettiin yhdenmukaisuuden
helpottamiseksi niin, että se
suoritetaan eräässä tilitoimistossa Helsingissä.
Joka vuosi julkaistaan
Fides-lehdessä koko hiippakunnan tulot ja menot
eristeltynä kuurian, keskusten ja seurakuntien osalta.
Tänä vuonna tämän lisäksi
julkaistaan seuraavassa Fideksessä myös kaikki taseet
n.s. konsernitilinpäätöksen
muodossa.
KATT/Hiippakunnan
taloustoimisto

Pyhä isä vieraili
maanjäristysalueella
Paavi Benedictus XVI vieraili tiistaina 28.4. maanjäristyksen runtelemilla tuhoalueilla Abruzzeilla. Hän tarjosi
uhreille rukoustensa tuen ja
osanottonsa sekä kirkon solidaarisuuden. Samalla hän
vetosi laitoksiin ja yrityksiin,
että nämä tekisivät kaiken
voitavansa alueen nopeaksi
jälleenrakentamiseksi.
Aamuyöstä 6.4. sattuneessa maanjäristyksessä menehtyi 296 ihmistä ja loukkaantui 1500 ihmistä. 55000
ihmistä jäi kodittomiksi.
Telttakylissä asuvien ihmisten keskellä paavi lausui:
”Olen seurannut uutisia täynnä huolta. Jaan
kanssanne kauhistuksen ja
kyyneleet, joita vuodatatte
kuolleiden vuoksi. Kannan
kanssanne huolta myös siitä,
miten paljon olette menettäneet. Nyt olen täällä luonanne. Täynnä myötätuntoa
haluan syleillä teitä kaikkia,
yhtä toisen jälkeen. Koko
kirkko on täällä kanssani,
on lähellä kärsimyksiänne,
jakaa teidän kipunne omaisten ja ystävien menetyksestä
ja haluaa auttaa teitä rakentamaan uudelleen talot, kirkot ja yritykset…
 – Fides 06/2009

”Olen ihaillut teidän rohkeuttanne, arvokkuuttanne
ja uskoanne, joilla olette ottaneet kantaaksenne tämän
raskaan koettelemuksen.
Tämä ei ollut ensimmäinen
maanjäristys tällä alueella,
ja kuten aiemmillakaan kerroilla ette te nytkään antaneet periksi ettekä menettäneet rohkeuttanne …
”Olkoon tämä vierailuni luonanne konkreettinen
osoitus siitä, että ristiinnaulitty Herra on noussut kuolleista eikä hylkää teitä. Hän
ei jätä kuulematta teidän kysymyksiänne tulevaisuudesta, hän ei ole kuuro monien
perheiden huolestuneelle
huudolle, perheiden, jotka
ovat menettäneet kaiken.”
Lopuksi pyhä isä rukoili
lyhyesti L’Aquilaan tuodun
Monte Roion Neitsyt Marian patsaan äärellä, jonka
juurelle hän jätti osanottonsa ja rukouksensa merkiksi kultaisen ruusun. Tämä
“hyveruusun” jättäminen
on vanha, noin tuhannen
vuoden ikäinen tapa.
KATT/VIS/CNA

Ärkebiskopen i
Colombo verkar
för försoningen i
Sri Lanka
Ärkebiskopen i Sri Lankas
huvudstad Colombo Oswald Gomis oroar sig för
situationen i landet som nu
upplever en stor tragedi.
”Om vi är delade kommer
vi att förstöras, men om vi är
enade kommer vi att blomstra”, säger han. Mitt hopp är
att kriget skall upphöra så
snart som möjligt och att
den tid snart skall komma
då folk inser hur galet det är
att strida”.
”Vi har bett båda parter
att förskona den försvarslösa befolkningen, men de
tamilska tigarna har ändå
valt att använda de civila
invånarna såsom mänskliga
sköldar. Nu är många platser förstörda och skadade,
såsom vid slutet av andra
världskriget. Inte ens skolor
och sjukhus har förskonats.
Massor av personer och
barn är i behov av läkarvård
och hjälp. Det är nödvändigt
att återuppbygga husen och
det råder livsvilja bland folket”.
Mons. Gomis säger att
regeringen borde finna en
acceptabel politisk lösning
för båda parterna och hjälpa
flyktingarna att finna en bostad i områden nära deras
ursprungsorter. Såsom hela
det katolska samfundet i Sri
Lanka är Kyrkan i Colombo
sedan tid engagerad med att
samla in livsmedel, mediciner och även pengar för de
evakuerade människorna i
norr. Men ärkebiskopen säger att det viktigaste arbetet, som han ägnar sig åt, är
det som gäller försoningen
- att lägga grunderna till den
fredliga samlevnaden mellan singaleser och tamiler,
de två folken som lever på
ön och som konflikten har
gjort till fiender.
Under tiden fortsätter
bevisen på solidaritet gentemot tamilbefolkningen
och påtryckningarna på regeringen i Colombo, även
från rörelser och föreningar.
I Indien fortsätter icke statsunderstödda organisationer
och religiösa grupper att
organisera manifestationer

Kirjoja

Uskonopin kongregaatio: Lähetyskäskyn seuraamisesta.
KATT 2008. Nid. 35 sivua. 7 €.

och sända appeller till de
lankesiska och indiska myndigheterna för att konflikten
skall upphöra. I Chennai,
huvudstad i Tamil Nadu,
den stat i Indien som har
den största koncentrationen
av tamiler, har 20 kvinnor
utlyst en hungerstrejk som
skall hållas så länge som kriget inte upphör.
”National Alliance of
People´s Movements”, som
är ett nätverk av organisationer som finns i hela Indien, har samlat in namnteckningar för att be regeringen i Colombo om ett
omedelbart upphörande av
kriget, röjningen av landminor och återuppbyggandet
av de förstörda byarna, samt
rättigheten till självbestämmanderätt för den tamilska
befolkningen i Sri Lanka.
Och i Sri Lanka säger ministern för katastrofsituationer och mänskliga rättigheter, Mahinda Samarsinghe,
att det behövs minst 50
miljoner dollar för att täcka
behoven för de evakuerade
människorna. Det framhöll
hon under ett möte med representanter för FN-organen och de bidragsgivande
länderna. Man hoppas att
den ekonomiska hjälpen
skall komma från det internationella samfundet. Det
uppges också att de evakuerade människorna uppgår
till omkring 200.000. De
lever i de centra som leds
av regeringen i Vavuniya,
Mannar och Jaffna och är i
trängande behov av varje
slag av hjälp.
KATT/RV

Hetkipalvelus. Laudes ja vesper. Tavallinen aika. KATT
2002. Nid. 337 sivua. 16 €.

Pyhä Jeesuksen Teresa (Avilan Teresa: Elämäni. KATT
1990. Nid. 322 sivua. 10 €.

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
Rukouksen
apostolaatti
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.
Kesäkuu
Rukoilkaamme, että
kansainvälisen huomion
tähden köyhät maat saisivat lisää konkreettista
apua ja erityisesti helpotusta raskaaseen velkataakkaan.
Rukoilkaamme, että
paikalliskirkot, jotka
toimivat väkivaltaisilla
alueilla, saisivat osakseen kaikkien maailman
katolilaisten rakkautta ja
konkreettista huolenpitoa.

Böneapostolatet

Canterburyn katedraalin suuria nimiä
Huhti-toukokuussa vietetään kahden Canterburyläisen pyhimyksen liturgista
muistopäivää. Toinen heistä on pyhä Anselm, piispa
ja kirkonopettaja, jonka
muistopäivää vietetään 21.
huhtikuuta. Toinen on pyhä
piispa Augustinus Canteruryläinen. Hänen muistopäivänsä on vasta tulossa,
sitä vietetään 27. toukokuuta.
Näistä kahdesta pyhimyksestä varhaisempi on
Augustinus. Hän tuli Englantiin pyhän paavi Grego-

rius Suuren lähettämänä
vuonna 598. Toisin kuin oli
pelätty, kuningas Ethelbert
oli Augustinuksen johtamien munkkien saapumiselle
myötämielinen. Hän muun
muassa tarjosi näille maita
Canterburystä. Lähetystyö
onnistui erinomaisesti ja sen
seurauksena myös kuningas
itse otti vastaan kasteen. Lopulta Augustinus sai paavilta palliumin. Augustinus
kuoli vuonna 604.
Anselm puolestaan tunnetaan ehkä paremminkin
filosofian saralta. Hänet

tunnetaan jopa ”skolastiikan isänä”, jonka kynästä
on kuuluisa lause: ”credo ut
intelligam” (uskon, että voisin ymmärtää).
Maallistakin elämää maistaneena Anselm lopulta liittyi benediktiiniluostariin ja
kohosi siellä vähitellen apotiksi asti. Hänen kirjoituksiaan luettiin niin laajalti, että
kun Canterbury tarvitsi uuden arkkipiispan, Anselm
nimitettiin tuohon virkaan.
Arkkipiispan ja kuninkaan välit eivät aina olleet
parhaimmat, mutta lopulta

Anselm osasi kuitenkin sovittaa paavin ja kuninkaan
erimielisyydet. Anselm kuoli vuonna 1109.
KATT
Pyhän Anselmin ajatuksia voi lukea
kirjasta Ymmärrystä etsivä usko (Hengen tie). Hinta Katolisessa tiedotuskeskuksessa 10 euroa.

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.
Juni
Vi ber, att det internationella medvetandet om
de fattiga länderna leder
till konkret hjälp, speciellt
med att minska utlandsskuldens oerhörda börda.
Vi ber, att de enskilda
Kyrkorna i områden där
våldet härskar, får stöd,
kärlek och konkret hjälp
av världens alla katoliker.
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Paimenelta
Pyhän isän viesti 46. maailman rukouspäivänä kutsumusten puolesta

Usko Jumalan tekemään aloitteeseen
- ihmisen vastaus siihen
Rakkaat veljet piispanvirassa ja pappeudessa,
veljet ja sisaret
Koska toukokuun 3. päivänä vietetään maailman rukouspäivää
pappeuden ja Jumalalle vihityn
elämän kutsumusten puolesta, haluan kutsua koko Jumalan kansan
miettimään teemaa: Usko Jumalan
tekemään aloitteeseen - ihmisen vastaus siihen. Jeesuksen kehotus opetuslapsilleen: ”Pyytäkää siis Herraa,
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä
elonkorjuuseen” (Matt. 9:38) saa jatkuvasti vastakaikua kirkossa. Pyytäkää! Herran painava kutsu korostaa
sitä, että rukouksen kutsumusten
puolesta tulee olla jatkuvaa ja luottavaista. Kristillisellä yhteisöllä voi
vain silloin ”olla yhä suurempi usko
ja toivo Jumalan kaitselmukseen”
(Sacramentum Caritatis, 26), kun sitä
elähdyttää rukous.
Kutsumus pappeuteen ja Jumalalle vihittyyn elämään on erityinen
Jumalan lahja, josta tulee osa sitä
suurta rakkauden ja pelastuksen
suunnitelmaa, joka Jumalalla on jokaista miestä ja naista ja koko ihmiskuntaa varten. Apostoli Paavali, jota
me muistamme erityisellä tavalla
tänä pyhän Paavalin juhlavuotena,
joka on omistettu hänen syntymänsä 2000-vuotisjuhlalle, sanoo kirjeessään efesolaisille ”Ylistetty olkoon
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista
hän on valinnut meidät Kristuksessa
olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina” (Ef.
1:3-4).
Kaikille tarkoitetussa kutsussa
pyhyyteen on erityisen merkittävää
Jumalan aloite valita joitakuita seuraamaan lähemmin hänen Poikaansa
Jeesusta Kristusta ja olemaan hänen
etuoikeutettuja palvelijoitaan ja todistajiaan. Jumalallinen Opettaja
kutsui henkilökohtaisesti apostolit
”olemaan kanssaan lähettääkseen
heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia
henkiä” (Mark. 3:14-15). He vuorostaan kutsuivat muita opetuslapsia
ympärilleen uskollisiksi työtovereiksi tähän tehtävään. Tällä tavalla lukemattomat joukot pappeja ja
sääntökuntalaisia on vuosisatojen
ajan omistautunut kokonaan evankeliumin palvelemiseen kirkossa,
vastaten Herran kutsuun ja ollen
 – Fides 06/2009

kuuliaisia Pyhän Hengen johdatukselle.
Kiittäkäämme Jumalaa, koska vielä tänäänkin hän yhä kutsuu työmiehiä viinitarhaansa. Samalla kun on
kiistattoman totta, että joillakin alueilla maailmassa on huolestuttava
pula papeista ja että kirkko kohtaa
vaikeuksia ja esteitä vaelluksessaan,
meitä kannattelee järkkymätön varmuus siitä, että se joka lujasti ohjaa
kirkkoa tässä ajassa kohti lopullista
täyttymystä Jumalan valtakunnassa,
on Herra itse. Hän valitsee vapaasti
ihmisiä kaikista kulttuureista kaikina
aikoina ja kutsuu heidät seuraamaan
häntä armahtavan rakkautensa salatun suunnitelman mukaisesti.
Meidän ensimmäinen velvollisuutemme on siksi perheissä ja seurakunnissa, liikkeissä ja apostolisissa
yhdistyksissä, hengellisissä yhteisöissä ja kaikessa hiippakunnallisessa elämässä pitää elossa rukousta jumalallisen aloitteen puolesta
lakkaamattomin pyynnöin. Meidän
täytyy rukoilla, että koko kristitty
kansa kasvaisi luottamuksessaan
Jumalaan, vakuuttuneena siitä että
”elon Herra” ei lakkaa pyytämästä
joiltakuilta, että he asettaisivat koko
olemassaolonsa vapaasti hänen
palvelukseensa työskennelläkseen
läheisesti hänen kanssaan pelastuksen työssä. Niiltä, joita on kutsuttu,
vaaditaan puolestaan tarkkaa kuuntelemista ja viisasta harkintaa, aulista ja halukasta liittymistä Jumalan
suunnitelmaan sekä vakavaa sen todellisuuden opiskelua, joka on ominaista kutsumuksille pappeuteen ja
Jumalalle vihittyyn elämään, jotta he
pystyisivät vastaamaan vastuullisesti ja vakaumuksesta.
Katolisen kirkon katekismus muistuttaa meitä syystä siitä, että Jumalan vapaa aloite vaatii vapaan vastauksen miehiltä ja naisilta, myönteisen vastauksen, joka aina edellyttää
Jumalan kaikkia ihmisiä koskevan
suunnitelman hyväksymistä ja siihen samaistumista. Se on vastaus,
joka toivottaa tervetulleeksi Herran
rakastavan aloitteen ja josta tulee
kutsutulle sitova moraalinen käsky.
Se on kiitoksen osoittamista Jumalalle ja täydellistä yhteistyötä Jumalan
historiassa toteuttaman suunnitelman kanssa (vrt. nro 2062).
Kun mietiskelemme eukaristian
salaisuutta, joka ilmaisee suurenmoisella tavalla Isän vapaan lahjan
ihmiskunnan pelastuksen puolesta
hänen ainosyntyisen Poikansa persoonassa ja Kristuksen täydellisen ja

kuuliaisen valmiuden juoda pohjaan
saakka Jumalan tahdon ”malja” (vrt.
Matt 26:39), me voimme helpommin
ymmärtää, kuinka ”usko Jumalan
aloitteeseen” muovaa ”ihmisen vastausta” ja antaa sille arvon. Eukaristiassa, täydellisessä lahjassa, joka tuo
täyttymykseen rakkauden suunnitelman maailman lunastukseksi, Jeesus
uhraa itsensä vapaasti ihmiskunnan
pelastukseksi. Rakastettu edeltäjäni
Johannes Paavali II kirjoitti: ”Kirkko
ei ole saanut eukaristiaa Herraltaan

Kristukselta vain yhtenä lukuisista
arvokkaista lahjoista, vaan lahjoista ylevimpänä, sillä siinä hän antaa
oman itsensä, oman persoonansa
pyhässä ihmisyydessään ja oman
pelastustyönsä” (Ecclesia de Eucharistia, 11).
Papit on kutsuttu ikuistamaan tätä
pelastavaa salaisuutta vuosisadasta
toiseen aina Herran kunniakkaaseen
paluuseen asti, sillä he voivat mietiskellä nimenomaan eukaristisessa
Kristuksessa ylhäistä ”kutsumuksen

Perinteitä noudattaen paavi Benedictus vihki neljäntenä pääsiäissunnuntaina Pietarinkirkossa papeiksi 13 diakonia Rooman hiippakunnasta ja 6 muualta maailmasta.

Paimenelta
vuoropuhelua” Isän vapaan aloitteen
ja Kristuksen uskollisen vastauksen
välillä. Eukaristian viettämisessä
Kristus itse toimii niissä, jotka hän
valitsee palvelijoikseen. Hän tukee
heitä niin, että heidän vastauksensa
kehittyy kohti luottamusta ja kiitollisuutta, joka ottaa pois kaiken pelon,
silloinkin kun he kohtaavat voimakkaimmin oman heikkoutensa (vrt.
Room. 8:26-28), tai kun kokemus
väärinymmärretyksi tulemisesta
tai jopa vainosta on katkerinta (vrt.
Room. 8:35-39).
Tietoisuus siitä, että on Kristuksen
rakkauden pelastama, mitä jokainen
messu ravitsee uskovissa ja erityisesti papeissa, voi vain kasvattaa
heissä luottavaa jättäytymistä Kristuksen haltuun, hänen, joka antoi
elämänsä meidän edestämme. Herran rakastaminen ja hänen lahjojensa
vastaanottaminen johtaa sen tähden
meidät uskomaan itsemme hänelle

kiitollisin sydämin ja liittymään hänen pelastussuunnitelmaansa. Kun
tämä tapahtuu, se joka on ”kutsuttu” jättää vapaaehtoisesti kaiken ja
on kuuliainen jumalallisen Mestarin
opetukselle. Siitä alkaa hedelmällinen dialogi Jumalan ja ihmisen välillä, salattu kohtaaminen kutsun esittävän Herran rakkauden ja ihmisen
vapauden välillä, joka vastaa rakastamalla, kuullen sielussaan kaikuvan
Jeesuksen sanojen: ”Ette te valinneet
minua, vaan minä valitsin teidät, ja
minun tahtoni on, että te lähdette
liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä
hedelmää joka pysyy” (Joh. 15:16).
Tämä rakkauden yhteenkietoutuminen Jumalan aloitteen ja ihmisen
vastauksen välillä on läsnä ihmeellisellä tavalla myös kutsumuksessa
Jumalalle vihittyyyn elämään. Vatikaanin II kirkolliskokous muistuttaa: ”Jumalalle vihityn puhtauden,
köyhyyden ja kuuliaisuuden evansir

keliset neuvot, jotka perustuvat Herran sanoihin ja esimerkkiin ja joita
apostolit, kirkkoisät, kirkon opettajat ja paimenet ovat suositelleet, ovat
jumalallinen lahja, jonka Kirkko on
saanut Herralta ja jonka se hänen
armonsa avulla on aina säilyttävä
(Lumen Gentium, 43).
Vielä kerran: Jeesus on malli täydellisestä ja luottavaisesta Isän tahtoon liittymisestä, Isän, johon jokaisen vihkiytyneen ihmisen täytyy katsoa. Hänen puoleensa vetäminään
monet miehet ja naiset aivan kirkon
ensimmäisistä vuosisadoista alkaen
ovat jättäneet omaisuutensa, aineellisen rikkauden ja kaiken, mikä on
inhimillisesti haluttavaa, seuratakseen Kristusta auliisti ja elääkseen
evankeliumin mukaisesti ilman
kompromisseja. Siitä tuli heille syvään juurtuneen pyhyyden koulu.
Myös tänään monet ryhtyvät tälle samalle vaativalle matkalle kohti
evankelista täydellisyyttä ja toteuttavat kutsumuksensa antamalla evankelisten neuvojen mukaiset lupaukset. Näiden veljiemme ja sisartemme
antama todistus kontemplatiivisissa
luostareissa, hengellisissä instituuteissa ja apostolisen elämän kongregaatioissa muistuttaa Jumalan kansaa siitä, että ”Jumalan valtakunnan
salaisuus tekee jo työtään historiassa, vaikkakin se odottaa vielä täyttä
toteutumistaan taivaassa” (Vita Consecrata, 1).
Kuka voi pitää itseään kelvollisena
astumaan papinvirkaan? Kuka voi
tarttua Jumalalle vihittyyn elämään
luottaen vain omiin inhimillisiin voimiinsa? Vielä kerran on sanottava:
On hyödyllistä toistaa, että miesten
ja naisten antama vastaus Jumalan
antamaan kutsuun - milloin tahansa he tunnistavat, että juuri Jumala
tekee aloitteen ja saattaa pelastussuunnitelmansa täyttymykseen -, ei
koskaan ota mallikseen ansiottoman
palvelijan pelokasta oman edun tavoittelua, hänen, joka kätki hänelle
annetut talentit maahan (vrt. Matt.
25:14-30), vaan pikemminkin ilmaisee itsensä olemalla valmis seuraamaan Herran kutsua, kuten Pietari
luottaessaan Herran sanaan ei epäröinyt laskea verkkoa vielä kerran,
vaikka oli kalastanut koko yön saamatta mitään (vrt. Luuk. 5:5). Ilman
minkäänlaista henkilökohtaisen vastuun kieltämistä ihmisen vapaasta
vastauksesta Jumalalle tulee siten
”yhteisvastuullisuutta”, vastuullisuutta Kristuksessa ja Kristuksen
kanssa Pyhän Hengen toiminnan
kautta. Siitä tulee yhteyttä sen Ainoan kanssa, joka tekee mahdolliseksi,
että me kannamme paljon hedelmää
(vrt. Joh. 15:5).
Ihmisen vastauksen vertauskuva,
joka on täynnä luottamusta Jumalan
tekemään aloitteeseen, on Nasaretin Neitsyen antelias ja täydellinen
”aamen”, jolla hän ilmaisi nöyrää
ja ratkaisevaa liittymistä Korkeimman suunnitelmaan, jonka hänelle

ilmaisi Jumalan sanansaattaja (vrt.
Luuk. 1:38). Hänen viivyttelemätön
suostumisensa teki hänestä Jumalanäidin, Vapahtajan äidin. Marian
oli toistettava vielä monta kertaa
tätä ensimmäista ”tapahtukoon minulle sanasi mukaan” -vastaustaan,
aina Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
ratkaisevaan hetkeen saakka, jolloin
hän ”seisten Jeesuksen ristin juurella” osallistui viattoman Poikansa
kauheaan kärsimykseen, niin kuin
evankelista Johannes kertoo. Ja ristiltä Jeesus kuollessaan antoi hänet
meille äidiksi ja teki meistä hänen
poikiaan ja tyttäriään (vrt Joh. 19:2627). Maria on erityisesti pappien ja
kaikkien Jumalalle vihittyjen äiti.
Haluan uskoa hänen haltuunsa kaikki ne, jotka ovat tietoisia Jumalan antamasta kutsusta lähteä pappeuden
palveluviran ja Jumalalle pyhitetyn
elämän tielle.
Rakkaat ystävät, älkää antako
vaikeuksien ja epäilyksien lannistaa
itseänne. Luottakaa Jumalaan ja seuratkaa Jeesusta uskollisesti, ja niin
teistä tulee sen ilon todistajia, joka
virtaa läheisestä yhteydestä häneen.
Seuraten Neitsyt Marian jäljissä, hänen, jota kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi, koska hän uskoi (vrt.
Luuk. 1:48), omistautukaa kaikin
hengellisin voimin toteuttamaan taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa,
kasvattaen sydämessänne Marian
lailla kykyä ihmetellä ja kykyä palvoa häntä, joka on voimakas ja tekee
”suuria tekoja”, sillä hänen nimensä
on Pyhä (vrt. Luuk. 1:49).
Vatikaanissa 20. tammikuuta 2009
Benedictus XVI
© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana
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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.
16.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
18.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
21.5. to helatorstai: 11.00 messu
23.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
26.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
30.5. la 18.00 messu ja kirkkoonottaminen
31.5. su helluntaipäivä: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu (10 v. isä Tuomo T. Vimparin papiksi
vihkimisestä), 18.00 iltamessu
6.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, (kirkkokahvit paavin 20 vuotta sitten tapahtuneen vierailun muistoksi), 12.30
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
13.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla: juhlamessu klo 10.00 - huom! aamulla ei muita
messuja, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo: 17.5. su 16.00
Tikkurila: 24.5. su 16.00
Kesäohjelma kesäkuun alusta lähtien: Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa. Keskiviikon ruusukko ja perjantain ja adoraatio taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei kesällä
sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin, 26.8. asti.

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, 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.
16.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-12.00 harjoitus ja rippi ensikommuuniota varten, 18.00
iltamessu
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, ensikommuuniojuhla, 12.00 messu
vietnamiksi (huom. aika!), 16.00 messu espanjaksi, 18.00 iltamessu
21.5. to helatorstai: 10.00 messu suomeksi,
16.00 messu Forssassa, 18.00 iltamessu
22.5. pe autuas Hemming: 18.00 iltamessu
23.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-12.00 harjoitus ja rippi ensikommuuniota varten, 10.0014.00 opetus vahvistuksen sakramenttia var-
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ten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, ensikommuuniojuhla, 12.00 messu englanniksi (huom.
aika)/Mass in English (Note time), 18.00 iltamessu
30.5. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
31.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
6.6. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
13.6. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Forssa 21.5. to 16.00
Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa alkaa
22.6.

Turku

ja ensikommuunio
21.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä):
10.30 messu
23.5. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 15.00 messu
Mikkelissa
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
27.5. ke 14.00 seniorien tapaaminen
31.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.30 päämessu
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 24.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 23.5. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
23.5. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): USKONNONOPETUS
16.5. klo 9.00
SENIORIT
27.5. klo 14.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Tampere

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.
16.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
19.5. ti 19.00 informaatiokurssi
21.5. to helatorstai: 10.30 messu
23.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
31.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in English
5.6. pe 18.00 messu Porissa
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
13.6. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.30 Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 23.5., 13.6. la 10.00
Eurajoki: 17.5., 14.6. su 15.00
Pori: 5.6. pe 18.00

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
21.5. to helatorstai: 10.30 juhlamessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.6. Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla: 10.30
juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

Pyhän Olavin seurakunta

DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 6.9. su
15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 24.5., 30.8. su 18.00
Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta):
13.6., 27.6., 18.7., 1.8. la 9.00, 22.8. la 13.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 24.5. su 12.00, 13.6., 27.6., 18.7., 1.8. la
12.00, 23.8., 30.8. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. srk-keskuksen seurakuntasali,
Lakeuden risti, Ala-Kuljunk. 1): 29.8. la 16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45):
13.6., 27.6., 18.7., 1.8., 22.8. la 16.00

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.

Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Kurikassa ja Korsnäsissä.
Lisätietoja kirkkoherralta.

Jyväskylä

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.
16.5. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu

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.
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00
21.5. to helatorstai: 11.00 juhlamessu
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 18.00 messu
28.5. to 18.00 iltamessu
29.5. pe 18.00 messu pyhän Ursulan kunniaksi
31.5. helluntaisunnuntai: 11.00 messu ja ensikommuunio, seurakunnan nimikkojuhla
4.6. to 18.00 iltamessu
5.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 juhlamessu
11.6. to 18.00 iltamessu
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
11.00 juhlamessu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 24.5. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): Lahti (ort. kirkko): Lappeenranta (ort. kirkko): 17.5. klo 12.00
Kesällä ei messuja diasporassa.
Pyhän Ursulan seurakunnan nimikkojuhla ja ensikommuunio sekä Pyhän
Hengen juhla 31.5. klo 11.00. Tervetuloa!

Oulu

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.
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu (ensikommuunio),
17.00 messu Torniossa
21.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä):
17.00 messu
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
DIASPORA
Muurola: Tornio (Kirkkokatu 13): 17.5., 7.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 24.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.6. su 17.30

Tapahtumat
Kevät 2009

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.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi.
Kirjasto on kiinni kesä-, heinä- ja elokuun ja
avoinna jälleen tiistaista 1.9. alkaen. Kappelissa
ei vietetä messua 27.6.- 1.9. välisenä aikana.
Säännöllinen messun vietto alkaa jälleen keskiviikkona 2.9. Ekumeeninen rukoushetki pidetään torstaiaamuisin klo 9 toukokuun loppuun
saakka.

61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11.
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä.
Vietämme messua kukin omassa seurakunnassamme
Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

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

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

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795.

Suomen Caritas

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM.
Adoration on Monday at 17:30

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

Teresa ry.

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.
Kevätretki: Lauantaina 23.5. teemme retken
yhdessä P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa Sipooseen ja Porvooseen.
Tarkemmat tiedot sivulla 11. / Den 23 maj
gör vi en ufärd med St. Henriks sällskap och
Teresa-föreningen till Sibbo och Borgå. Programmet: s. 11.

Teresat kokoontuvat kevätkaudella tiistaisin
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. Tervetuloa mukaan kaikki entiset ja uudet Teresat
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun
ja työiltojen merkeissä.
Lauantaina 23.5. retki Sipooseen ja Porvooseen AC:n ja P.yhän Henrikin yhdistyksen
kanssa.

SEkalaista

Katolinen Paavali

Kesälukemista Paavalin juhlavuoden kunniaksi
Katolinen tiedotuskeskuu julkaisee vielä ennen kesää uutuuskirjan Paavalin juhlavuoden kunniaksi.
Emil Antonin Katolinen Paavali on lähes 200-sivuinen paketti raamattuteologiaa, joka nojaa katoliseen perinteeseen ja käy keskusteluun mm.
perinteisten luterilaisten ja modernien historiallis-kriittisten Paavali-tulkintojen kanssa.
Paavali on vaikuttanut valtavasti tuntemaamme maailmaan ja kirkkoon
— antakaamme hänen nyt myös muovata kristillistä ajatteluamme ja elämäämme rikkaalla ja inspiroidulla perinnöllään.
Lähetä ennakkotilauksesi osoitteeseen info@catholic.fi, tai soita Katoliseen
tiedotuskeskukseen, 09-6129470, niin pääset perehtymään apostolin antimiin heti, kun kirja on tullut painosta.
Ennakkotarjoushinta 20 euroa (postitus- ja postiennakkokuluineen).

SENIORIT
Tiistaina 19.5. kello 14.00 messu Pyhän
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Catholic Students’ Club
www.catholic.fi/soc/csc

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

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.

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.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (7) ajalle
12.6.-2.8. on toimitettava viimeistään 29.5.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Katolinen kirkko Ruot
E

nsimmäisen yrityksen
käännyttää pakanalliset ruotsalaiset viikingit
kristityiksi teki 800-luvulla
ranskalais-saksalainen benediktiinimunkki pyhä Ansgar. Hän perusti kristillisen
seurakunnan Keski-Ruotsissa olevaan Birkan kauppakaupunkiin. Se pysyi elossa
vain lyhyen ajan. Ruotsalaiset käännytti kristityiksi
1000-luvulla englantilaiset
ja saksalaiset lähetystyöntekijät, ja koko maasta tuli
katolinen.
Ruotsista muodostettiin
oma katoliseen kirkkoon
kuuluva kirkkoprovinssinsa vuonna 1164. Arkkihiippakunta sijaitsi Upsalassa,
70 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Maassa oli
keskiajalla yli 2000 kirkkoa
ja useita luostareita. Yksi

ruotsalainen kanonisoitiin,
pyhä Birgitta (1303-1373),
hän perusti Pyhän Vapahtajan sääntökunnan (birgittalaiset), joka on levinnyt moniin maihin. Nykyään sääntökunnassa on viisi haaraa,
joista kaksi on edustettuina
Ruotsissa: keskiaikainen
haara ja 1900-luvun alussa
ruotsalaisen Elisabeth Hesselbladin perustama haara.
Luterilainen reformaatio
vakiintui Ruotsiin 1520-luvulla kuningas Kustaa Vaasan aikana. Katolisen kirkon
omaisuus otettiin valtiolle ja
luostarit lopetettiin. Vuonna
1593 luterilaisuudesta tuli
maan ainoa uskonto, johon
kaikkien ruotsalaisten oli
kuuluttava. Luterilaisesta
kirkosta tuli valtionkirkko,
jonka nimi yhä on Svenska
kyrkan, Ruotsin kirkko. Ka-

Tukholman piispa
Tukholman katolinen Pyhän Eerikin katedraali on kaksiosainen: alkuperäisen kirkon kuori on läpäisty
niin, että sen taakse saatiin rakennettua moderni laajennusosa, joka valmistui maaliskuussa 1983.

tolilaiset ajettiin pois maasta ja sadan vuoden ajan
katolisuudesta rangaistiin
kuolemanrangaistuksella.
Vuoteen 1854 saakka oli
kiellettyä kuulua mihinkään
muuhun kirkkokuntaan tai
uskontoon kuin Ruotsin
kirkkoon.

Uusia mahdollisuuksia

Anders Arborelius syntyi Sorengossa Sveitsissä ruotsalaisista
vanhemmista 24. syyskuuta 1949. Hän kasvoi etäläruotsalaisessa Lundin kaupungissa ja kääntyi katolisen kirkon jäseneksi
20-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin hän liittyi karmeliittasääntökuntaan Norrabyn luostarissa ja opiskeli sitten filosofiaa
ja teologiaa Belgian Brüggessä ja myöhemmin Roomassa, jossa
hän valmistui teologian lisensiaatiksi. Hän antoi ikuiset lupaukset vuonna 1977.
Anders Arborelius vihittiin papiksi 8. syyskuuta 1979. Hänet
nimitettiin Ruotsin ensimmäiseksi syntyperäiseksi piispaksi
reformaation jälkeen marraskuun 17. päivänä 1998 ja vihittiin piispaksi 29. joulukuuta samana vuonna. Piispalliseksi
tunnuksekseen piispa Arborelius valitsi ”In Laudem Gloriae”
(Jumalan kirkkauden ylistykseksi).
Menneenä talvena on vietetty piispa Arboreliuksen 10-vuotispiispuutta, ja syksyllä on sekä hänen pappeutensa 30-vuotisjuhla että hänen 60. syntymäpäivänsä.
KATT
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Ruotsissa eli jonkin verran
ulkomaalaisia katolilaisia,
pääasiassa ammattien harjoittajia ja diplomaattikunnan jäseniä. Vuonna 1781
heille annettiin lupa pitää
omia pappeja ja opettaa
lapsilleen katolista uskoa.
Ensimmäinen katolinen
kirkko reformaation jälkeen
rakennettiin Tukholmaan
1837, osittain saksalaissyntyisen katolisen kuningatar
Josefinan avulla. 1800-luvun
lopulla rakennettiin vielä
muutamia katolisia kirkkoja: Göteborgiin, Malmöhön
ja Gävleen. Kuitenkin katolilaisten lukumäärä pysyi
vähäisenä senkin jälkeen,
kun ruotsalaisten sallittiin kääntyä katolisuuteen.

Maassa toimi vain muutamia katolisia pappeja. Yleinen suhtautuminen katolisuutta kohtaan oli torjuvaa
ja täynnä ennakkoluuloja.
1900-luvun alussa katolilaisten määrä nousi Italiasta
tulleen muuttoaallon vuoksi, mutta vielä 1940-luvulla
maassa oli vain 5000 katolilaista. Vuodesta 1952 lähtien Ruotsissa on ollut uskonnonvapaus. Jokainen on saanut valita haluaako kuulua
johonkin kirkkokuntaan tai
uskontoon vai ei. Kuitenkin
vasta vuodesta 1979 alkaen
katolisella kirkolla on ollut
täysi uskonnonvapaus joka
suhteessa. Siihen asti kirkon
oli anottava hallitukselta
lupa perustaa luostareita.
2000-luvulle asti noin 92
% ruotsalaisista on kuulunut
Ruotsin kirkkoon. Nykyään
luku on alle 80 %. Maassa
on noin 15 protestanttista
vapaakirkkoa: baptisteja,
metodisteja, helluntailaisia,
Pelastusarmeija jne. Myös
ortodoksisia kirkkoja on
useampia. Ruotsissa on pieni juutalaisyhteisö ja noin
150 000 muslimia, jotka ovat
maan nopeimmin kasvava

uskontokunta.
Katolilaisten määrä kasvoi huomattavasti toisen
maailmansodan aikana ja
sen jälkeen Keski-Euroopasta tapahtuneen pakolaisten
maahanmuuton tähden, ja
koska sodan jälkeen Ruotsin
teollisuutta varten värvättiin
työntekijöitä pääasiassa Puolasta, Unkarista ja Saksasta. 1960-luvulla useimmat
Ruotsiin tulleet katolilaiset
olivat kotoisin Jugoslaviasta ja Puolasta. 1970-luvulla
katolilaisia saapui Latinalaisesta Amerikasta ja 80-luvulla Lähi-idästä, Afrikasta
ja Aasiasta. Nykyään yhä
kasvava määrä katolilaisia
tulee Irakista.
Ulkomaalaistaustaiset
katolilaiset ovat järjestäytyneet kahdeksaan missioon
kansallisuuden mukaan.
Ne ovat puolalainen, kroatialainen, espanjalainen,
italialainen, gheez-riitukseen kuuluva (eritrealaiset
ja etiopialaiset), korealainen, vietnamilainen ja ukrainalainen missio. Missiot
viettävät messua omalla äidinkielellään ja järjestävät
uskonnonopetuksen ja eri-
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sissa
laista sosiaalista toimintaa
jäsenilleen.

Nykytilanne
Ruotsin katolilaisista 85 %
on maahanmuuttajia, tai
jompikumpi tai molemmat
heidän vanhemmistaan ovat
maahanmuuttajia. Joka vuosi noin sata henkeä kääntyy
katolisuuteen. 1950-luvun
lopulla ja 60-luvun alussa, kun luterilainen kirkko
alkoi vihkiä naisia papeiksi, kääntymisissä oli selvä
nousu. Nykyään Ruotsissa
on rekisteröityjä katolilaisia
yli 90000, seurakuntia on 42
ja ne kattavat koko maan.
Pappeja oli vuoden 2007
lopussa 162, joista parikymmentä Ruotsissa syntyneitä.
Papeista 78 oli hiippakuntapappeja ja 84 sääntökuntapappeja. Sääntökuntasisaria
oli 192 ja pysyviä diakoneja
22.
Kesäkuussa 1989 paavi
Johannes Paavali II vieraili
Pohjoismaiden matkallaan
myös Ruotsissa. Se merkitsi
paljon Ruotsin katolilaisille
ja muutti suuresti ruotsalaisten suhtautumista katolilaisiin. Suhtautuminen
on nykyään huomattavasti
positiivisempaa. Nykyään
on kasvamassa tietoisuus
kirkon hengellisestä perinnöstä ja yhteiskunnallisesta
opetuksesta. Katolilaisia ei
enää pidetä ”kummallisina”, ”vieraana elementtinä”
tai ”papisteina”. Nuoressa
sukupolvessa hengellisen
kiinnostuksen kasvu on
johtanut suvaitsevampaan
suhtautumiseen katolilaisia
kohtaan, vaikka se ei tarkoitakaan katolisen uskon
omaksumista.
Ruotsin akatemiassa, joka
jakaa kirjallisuuden Nobelpalkinnon, on neljä katolista
jäsentä kaikkiaan 18 jäsenestä. Tämä heijastaa kiinnostusta katolista intellektuaalista traditiota kohtaan
journalistien ja taiteilijoiden
keskuudessa.
1970- ja 80-luvulta lähtien katolinen kirkko on
osallistunut yhä enemmän
ekumeeniseen työhön sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ekumeeniset
suhteet kattavat sekä käytännöllisiä, yhteiskunnal-

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4

Sarja "quaestiones disputatae" – kuumat kysymykset
Lauantaina 23.5. klo 14-17 – Rakkaus ja seksuaalisuus
Marjatta Jaanu-Schröder: "Neitsyt Maria ja inhimillinen rakkaus"

lisia asioita että teologisia
keskusteluja. Kun paavi
vieraili Ruotsissa, häneen
tekivät vaikutuksen katolisen kirkon ja Ruotsin kirkon
väliset suhteet.
Viimeisen viidentoista
vuoden aikana katolinen
kirkko on rakentanut monia kirkkoja, instituutteja
ja kouluja sekä hoitokoteja. Seurakunnat ulottuvat
etelän Ystadista pohjoisen
Luulajaan. Vuonna 1998 katolinen kirkko Ruotsissa sai
ensimmäisen ruotsalaissyntyisen piispan reformaation
jälkeen, Anders Arboreliuksen, joka kuuluu karmeliittasääntökuntaan (OCD).
Tämä on merkinnyt paljon
katolisen kirkon tunnustamiselle aidoksi osaksi ruot-

salaista yhteiskuntaa. Piispa
Anders ottaa vakavasti osaa
mediassa käytävään keskusteluun ja on hyvin aktiivinen ekumeenisesti.
Vuonna 2000 paavi julisti
autuaaksi äiti Elisabeth Hesselbladin, joka 1900-luvun
alussa perusti uuden haaran
birgittalaissääntökuntaan.
Tällä tavalla kirkko antoi
tunnustusta ruotsalaiselle
ensimmäisen kerran sitten
pyhän Birgitan kanonisoimisen vuonna 1391.
KATT/katolskakyrkan.se
Ruotsissa toimivan katolisen kirkon
internetsivuja ollaan juuri uusimassa. Teksti on sovellettu käännös Tukholman hiippakunnan aikaisemmasta
esittelytekstistä.

Fr. Antoine Levy OP: "Kristilismi. Ovatko kaikki seksuaaliset kärsimyksemme pyhän
Augustinuksen syytä?"

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista.
Piirin kevään viimeinen kokoontuminen on lauantaina 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

Ruotsalainen kollegio
Roomassa lakkautetaan
Tukholman edellisen piispan Hubertus Brandenburgin
Roomaan vuonna 1991 perustama pappisseminaari Collegio Svedese eli Ruotsalainen kollegio on päätetty lakkauttaa.
Tukholman hiippakunnan seminaristit koulutetaan tästedes
Upsalassa sijaitsevassa Newman-instituutissa, joka on jesuiittojen ylläpitämä filosofis-teologinen oppilaitos. Roomassa
vielä opiskelevat neljä seminaristia siirtyvät tämän lukuvuoden päättyessä pastoraaliharjoitteluun eri seurakuntiin,
mutta jatkavat teologian opintojaan syksyllä Roomassa, tosin
asuen muissa seminaareissa.
Upsalassa Newman-instituutin yhteyteen rakennetaan
paraikaa uusia tiloja seminaarille. Sen rehtorina toimii monsignore Göran Degen. Suunnitteilla on myös Tukholman ja
Oslon hiippakuntien pappisseminaarien välille jonkinlaista
yhteistyötä. Mons. Degenin mukaan “aiotaan järjestää yhteistyössä joitakin kursseja, joihin kutsutaan opettajia muista
maista”. Välillä näitä kursseja pidetään Oslossa, välillä Upsalassa.
Collegio Svedese toimi Tukholman katolisen hiippakunnan pappisseminaarina vuosina 1991-2009.
Collegio Svedese perustettiin vuonna 1991,
kun löydettiin vuokrattaviksi hyvät tilat columbaani-isien isosta
talosta Rooman itäisen
kantakaupungin alueelta Corso Triesten varrelta. Vuokrasopimus
päättyy kesäkuussa.
Ensimmäinen katolinen pappisseminaari
perustettiin Ruotsiin reformaation jälkeen vuonna 1989. Se
toimi aluksi Pyhän Birgitan kansankorkeakoulun tiloissa
Medborgarplatsilla Tukholmassa. Myöhemmin se siirtyi Stäketiin ja sieltä viime vuonna Upsalaan. Collegio Svedesen
opiskelijat opiskelivat Roomassa pääsääntöisesti vain teologiaa, filosofian opinnot suoritettiin Ruotsissa. Kollegion
rehtorina on toiminut monsignore Furio Cesare.

KATT/katolskakyrkan.se

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
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!

Vanhemmat, kummit, ystävät
Ensikommuuniolapsille sopivia kirjoja, pieniä
lahjoja ja kortteja myydään Pyhän Henrikin seurakuntasalissa sunnuntaisin kirkkokahvien aikana.
Pyhän Henrikin yhdistys
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Herra, ole matkatoverimme
elämämme tiellä
Kävellen Köyliöön kesäkuussa

Pyhiinvaellus

Köyliöön
kävellen
12.-14.6.2009
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille.
Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 12.6.
• Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla Pyhän Marian kirkolta Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa.
Lauantai 13.6.
• Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa.
Sunnuntai 14.6.
• Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille.
• Klo 13.00 pyhä messu Kirkkokarilla.
• N. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.

”Herra, ole matkatoverimme elämämme tiellä.” Tämä
lause on vuorosäe pyhiinvaeltajien siunauksesta. Lauseen ilmaisema pyyntö on
kaunis ja koskettava.
Pyhiinvaelluksista on viime aikoina puhuttu paljon
mediassa. Helposti ajatellaan, että pyhiinvaelluksen
on suuntauduttava jonnekin kauas, kuten apostoli
Jaakobin haudalle Santiago
de Compostelaan tai pyhän
Olavin maisemiin Trondheimiin Nidaroksen tuomiokirkkoon. Mutta meillä
on oma pyhiinvaelluksemme aivan lähellä, yhtä arvokas. Se vie pyhän Henrikin
surmasijoille. Piispa Henrikin muistoa kunnioittaen
vaelletaan tänä vuonna jo
54. kerran Köyliöön.

Pyhiinvaellus on auringon
paahdetta ja tuulen tuiverrusta, sateen tihkua tai pilvien varjoa, toisten ihmisten
kohtaamista, hiljaisuutta ja
iloista rupattelua, rukousta
ja liturgiaa, luonnon ihmeiden kokemista lähietäisyydeltä, virvoittavan suihkun
autuutta ja vertaistukea jalkahoidossa. Kaiken tämän ja
vielä paljon muuta voi kokea, kun lähtee vaeltamaan
jalkaisin Köyliön Kirkkokarille, missä vaellus huipentuu pyhään messuun.
Vaeltajat kokoontuvat
perjantaina 12.6. Yläneelle. Illalla vietetään messu,
syödään yhteinen ateria ja
tullaan tutummiksi. Lauantaina taivalletaan n. 26 km
Kankaanpään kylään, missä
emännät ovat valmistaneet

”Pyhiinvaellus on auringon paahdetta ja
tuulen tuiverrusta, sateen tihkua tai pilvien varjoa, toisten ihmisten kohtaamista,
hiljaisuutta ja iloista rupattelua, rukousta
ja liturgiaa, luonnon ihmeiden kokemista
lähietäisyydeltä ...”
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herkullisen ruoan väsyneille vaeltajille. Sunnuntaiksi
jää matkaa Kirkkokarille 10
km.
Vaeltaja tarvitsee avoimen
mielen, hyvin sisäänkävellyt
kengät ja ryppyilemattomat
sukat - ja vähän muita tarvikkeita. Huoltoauto kuljettaa pakkauksen. Lisätietoja
antaa isä Tri, ja hänelle voi
myös ilmoittautua.
Airi Forssell

Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät, makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän ruokaa ja juotavaa lauantaipäivää varten. Yöpymistarvikkeet yms.
kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa.
Sen lisäksi bussimatka 30 euroa. Maksun
voi suorittaa tilille Katolinen kirkko Suomessa (Nordea 221938-868), mainiten
”Köyliön vaellus” tai käteisellä vaelluksen
aikana.
Ilmoittautuminen 5.6. mennessä Pyhän
Birgitan pappilaan, puh. 02-2314389.
Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 022314389 tai 050 361 7942.

Bussilla Köyliöön
Perinteinen pyhiinvaellus Köyliön Kirkkokarille Pyhän Henrikin messuun on tänä vuonna
sunnuntaina kesäkuun 14. päivänä.
Bussi lähtee Pyhän Henrikin kirkolta sunnuntaiaamuna klo 9.00 ja on Marian kirkolla n.
klo 9.15. Marian luona pysähdytään tarvittaessa bussin 18 pysäkillä kirkon kulmalla tai
Allergiatalon pysäkillä.
Matkan edestakainen hinta on 20 euroa henkilö
Ilmoittautumiset VAIN Pyhän Marian kirkon kansliaan, p. (09) 2411633.

Artikkeleita

Mistä Enkelit ja Demonit ei kerro?
Dan Brownin kirjoissa katolisesta
kirkosta tehdään
kummajainen, jossa
taru ja totuus sekoittuvat. Da Vinci -koodia seuraavassa Enkelit ja demonit -elokuvassa sama ongelma toistuu: faktaksi
puetaan fiktiota, jota
hyvällä syyllä voi
pitää kirkonvastaisena. Seuraavassa
esitellään joitakin
näistä kyseenalaisista ”totuuksista”.
Elokuva Da Vinci -koodi herätti aiemmin huomiota
juonellaan, jossa historiallista faktaa muuntelemalla
todisteltiin katolisen kirkon
olevan lähestulkoon kaiken
pahan alku ja juuri. Dan

Brownin jo ennen Da Vinci
-koodia kirjoittamaan kirjaan
Enkelit ja demonit perustuva
samanniminen elokuva ei
jää toiseksi katolisen kirkon
mustamaalaamisessa: Myös
tämä elokuva rakentaa kertomuksensa historiallisten
henkilöiden ja tapahtumien
varaan, muuntaen ne kirjailijan tarinaa kannattelevaksi
fiktioksi.
Mikä siis ei ainakaan ole
totta? Tässä pari esimerkkiä,
joita amerikkalaiset asianharrastajat ovat nostaneet
esiin:
Brown: Katolinen kirkko
murhasi Kopernikuksen.
Totuus: Kopernikus kuoli sairaskohtaukseen omassa
vuoteessaan 70-vuotiaana.
Kirkko tuki hänen tutkimustyötään ja Kopernikus
jopa omisti osan työstään
paaville.
Brown: Ns. antimateria
on paras energialähde. Se
vapauttaa energiaa 100%:n

tehokkuudella.
Totuus: CERN, Brownin
tarinassa suuressa osassa oleva tutkimuskeskus,
sai kirjan vuoksi niin suuren määrän kyselyitä, että
Brownin väitteeseen otettiin
kantaa organisaation kotisivulla. Heidän mukaansa
energian tuottaminen kyseisellä menetelmällä on täysin
tehotonta, sillä energiasta
saadaan takaisin vain häviävän pieni osa.
Brown: Winston Churchill oli harras katolilainen
Totuus: Churchill ei kuulunut laisinkaan katoliseen
kirkkoon, vaan oli anglikaani. Hän ei ollut myöskään
erityisen uskonnollinen.
Brown: Berninin kuuluisa patsas Pyhän Teresan hurmio siirrettiin paavi Urbanus VII:n toimesta
tuntemattomaan kappeliin
kaupungin toiselle laidalle,
koska se oli kirkon mielestä
liian seksuaalinen.

Totuus: Kardinaali Cornaro tilasi patsaan nimenomaan Cornaron kappelia
varten, jossa se siis yhä sijaitsee. Kaiken lisäksi kyseinen patsas valmistui vuonna 1652, vasta kahdeksan
vuotta paavi Urbanuksen
kuoleman jälkeen.
Brown: Bernini ja Galileo
Galilei olivat molemmat Illuminati-salaseuran jäseniä.
Totuus: Illuminati perustettiin Baijerissa vuonna 1776. Bernini oli kuollut
vuonna 1680 ja Galileo jo
vuonna 1642, siis yli vuosisata ennen kyseisen salaseuran perustamista.
Joku saattaa ajatella, että taitelijalle on kaikki sallittua ja
on katsojan vastuulla ymmärtää, että Brownin elokuvien tehtävänä on viihdyttää, ei tehdä tiedettä. Ikävä
kyllä kuitenkin jo edellinen
Brownin kirjaan perustunut
elokuva sai eri puolilla maailmaa aikaan hämminkiä:

monet katolilaiset kertoivat
joutuneensa oikomaan elokuvan ”faktoja” vihaisille
ystävilleen ja perheenjäsenilleen, jotka ajattelivat katolisen kirkon olevan lähinnä suuri salaseura.
Vaikka Suomessa elokuviin saatetaankin suhtautua
rauhallisemmin ja muun
maailman reaktiot voivat
jopa aiheuttaa huvittuneisuutta, myös omasta maastamme löytyy enemmän
kuin riittävästi ennakkoluuloja katolista kirkkoa kohtaan sekä väärinkäsityksiä
sen opetuksesta. Siksi myös
Suomessa asuvan katolilaisen lienee hyvä tietää Dan
Brownin kirjojen ja elokuvien olemassaolosta ja niiden
esittämistä harhaanjohtavista väitteistä.
Anu Hamann
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Kolumni

Muistojen parannus

Kun ihminen joutuu toteamaan, että hänen muistinsa ei toimi enää niin
hyvin kuin ennen, tämä on hankala kokemus. Muistin hetkellistä katkoa
pahempi on muistin pimennys. Se on risti ja suuri koettelemus, joka ajan
mittaan ehkä huolestuttaa enemmän läheisiä ja hoitajia kuin ihmistä itseään.
Muistin pimennys on nykyajan sairaus. Lääkärit eivät aina tiedä mistä
se johtuu. Pikemminkin meidän on oltava kiitolliset siitä, kun meidän
muistimme hyvin toimii ja huolehdittava siitä, että se - mikäli se meistä
riippuu - pysyy hyvässä kunnossa.
Tosinaan meidän muistimme on ihmeellinen koje, joka varastoi mieleemme monenlaiset kokemukset elämämme ensimmäisestä hetkestä lähtien.
Elämäntaipaleellamme kerätyt tiedot, taidot, tavat ja tunteet voivat suuresti
vaikuttaa elämämme myöhempään kulkuun ja hyvinvointiin, aivan viimeiseen
hetkeemme saakka.
Meidän muistissamme on varastoituna sekä myönteisiä että kielteisiä muistoja, sekä iloisia että surullisia, valoisia ja masentavia kokemuksiamme; sekä
pettymyksiä ja loukkauksia että rohkaisuja ja neuvoja ja esimerkkejä.
Meidän muistimme syöttää jatkuvasti tietoisuuteemme muistoja, jotka vaikuttavat mielipiteisiimme ja päätöksentekoomme, jopa meidän omantuntomme
hyvän ja pahan arviointeihin.
Tietokoneen arka paikka on yleensä sen muistin teho. Tämä on tärkeä tekijä
koneen toiminnalle. Joskus muistin teho on liian alhainen niin, että tietyssä
vaiheessa se ei enää jaksa varastoida enempää. Silloin kone voisi mennä aivan
sekaisin, ellei sen muistia puhdistettaisi ja tilaa tehtäisi uusille halutuille tiedoille.
Sama pätee meidän ihmisten muistiin. Myös sen teho on rajoitettu. Voimme vapauttaa tilan poistamalla muististamme ne kielteiset tekijät, jotka ajan
mittaan ovat päässeet siihen kuten pelon ja vihan muistot, ennakkoluulot,
itsellemme ja toisille anteeksi antamatta jääneet virheet ja niin edelleen. Tällöin
”päivitämme” muistimme ja pääsemme irti tarpeettomiksi tulleista muistoista
ja siitä ”roskapostista”, joka on päässyt sisään ja jäänyt käsittelemättä. On vain
reilusti ja rohkeasti painettava delete-nappia eli pyyhittävä pois kaikki se, mikä
ei miellytä omaatuntoamme tai Jumalaa. Toisaalta meidän on huolehdittava
siitä, että säilytämme hyvät muistot, jotka meidän muistissamme myös ovat ja
joita joskus tulemme kipeästi tarvitsemaan. Nimenomaan nämä hyvät muistot
tekevät muististamme arvokkaan aarrekammion, josta voimme löytää virikkeitä
selviytyäksemme elämämme tulevista haasteista.
Jokaisella meistä on muistoja, jotka muistuttavat meitä menneisyydessä Jumalalta tai lähimmäisiltämme saamastamme tuesta. Nämä muistot kertovat
meille elämänkokemuksista, jotka kerran ovat kantaneet meitä ja yhä voisivat
kantaa meitä, jos vain palauttaisimme ne ajoissa mieleemme ja ammentaisimme
niistä elämäniloa, uutta rohkeutta ja kestävyyttä hoitaessamme elämän vaativia
tehtäviä itsemme ja lähimmäistemme hyväksi. Kirkon pyhien joukko antaa
meille omasta elämästään rakentavia esimerkkejä. Vapahtaja itse on kehottanut
meitä oppimaan häneltä erityisesti viettämällä hänen muistokseen säännöllisesti
pyhää eukaristiaa.
Joidenkin ihmisten sisimmässä olevat myönteiset muistot ovat paksun pölyn
peittämiä. Heidän kannattaa pyyhkiä pöly pois, ja palauttaa ne tiedostoonsa
menemällä itseensä ja miettimällä niiden antimia elämänsä ratkaisevilla hetkillä, esimerkiksi sitä, miten Jumalan Henki on varjellut heitä kiusaukselta ja
osoittanut heille miten vaikeuksista huolimatta he voivat toivekkaasti katsoa
tulevaisuuteen ja rakentaaa yhdessä ylösnousseen Herramme kanssa omaa
elämäänsä ja maailmaa.
Helluntaijuhla, jolloin muistamme Jumalan Hengen lähettämistä maailmaan,
meillä on sopivana rukousaiheena pyytää Vapahtajaltamme armoa, että hän elävöittäisi meidän muistimme toimintaa, poistaisi siitä kaikki kielteiset muistot ja
palauttaisi mieleemme muistot niistä tilanteista, jolloin menneisyydessä Jumala
Henkensä avulla on auttanut ihmiskuntaa ja meitä eteenpäin. Tähän liittyen
Pyhän Hengen uudistusliike korostaa muistin puhdistuksen ja muistojen parannuksen rukousta. Tämä voi esimerkiksi vapauttaa vaikka koko kristikunnan sen
historian raskaasta painolastista, niin kuin se myös voi opastaa jokaista meistä
erikseen kasvamaan kohti evankelista täyteyttä.
Kun tietokoneen muistin teho ei riitä, on nykyisin saattavissa lisää muistia
joka kohentaa koneen mahdollisuuksia. Kristittyinä emme saa koskaan epäillä
Jumalan Pyhän Hengen apua. Jumalallehan ei mikään ole mahdotonta. Herramme Jeesus on luvannut jatkuvan tukensa kirkolleen sanoin:
”Puolustaja, Pyhä Henki. jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa
teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
Oman rauhani minä annan teille. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon” ( Joh.14: 26-27).
isä Frans
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Hyviä ja huonoja
uutisia katedraalista
Museovirastolta avustusta Pyhän
Henrikin katedraalin lyijylasimaalauksien
konservointiin 30 000€
Museovirasto on huhtikuisessa päätöksessään myöntänyt 30 000€ lisää
avustusta Pyhän Henrikin katedraalin lyijylasimaalausten restaurointiin. Tämän viimeisen avustuksen
myötä Museovirasto on tukenut Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaa
ja hiippakuntaa lähes 95 000 eurolla.
Syksyllä toteutettuihin hätäkorjauksiin Uudenmaan Ympäristökeskus/
Ympäristöministeriö myönsi 7400€.
Keskimääräinen Museoviraston
myöntämä avustussumma per kohde on noin 3000-4000€.
Valitettavasti tilanne kirkon peruskorjauksen osalta on edelleen auki ja
asiantuntijoilta saatujen tietojen valossa Pyhän Henrikin katedraaliin
on tulossa mittava remontti, joka
kustannuksiltaan on parhaimmassa
tapauksissa satoja tuhansia euroja,
mutta mahdollisesti kustannukset
kasvavat jopa miljooniin euroihin.
12.5.2009 Pyhän Henrikin katedraalissa aloitettiin kuntotutkimus,
jonka tulokset saataneen toukokuun
loppuun mennessä. Kuntotutkimus
sisältää useita vaiheita ja ensimmäinen vaihe on pääasiassa ei pintaa
rikkova kartoitus, mutta poikkeuksena on katto, jossa tehdään jo joitakin rakenteita rikkovia tutkimuksia.
Tämä vaihe maksaa jo lähes 13000€
ja toisen vaiheen kustannuksista ei
ole tietoa. Tämän lisäksi on välttämätöntä tarkastaa myös kirkon ja
Pappilan LVI- ja sähköjärjestelmät.
Nämä tutkimukset aiheuttavat edelleen lisäkustannuksia.

Suurimmat ongelmat tällä hetkellä on kellotornissa ja kirkon kattorakenteissa. Näistä löytyy vesivahinkoja, kondenssi-ongelma(kylmä
ja lämmin ilma kohtaavat) joka johtuu puutteellisesta ilmanvaihdosta,
tiiliseinä ja rappaus ovat kärsineet
ajan myötä jne. Lisäksi katedraalin
viimeisimmäksi rakennetussa osassa
eli nykyisessä kuorissa on vesivaurioiden lisäksi ns.rakennusvirhe - katossa olevien rakenteiden jänneväli
ei ole mitoitettu oikein ja rakennusmateriaali on huonolaatuista. Nämä
seikat yhdessä aiheuttavat rakenteisiin kantavuusongelman.
Kuntotutkimuksen valmistuttua (sisältää muun muassa myös
nk.mikrobiologiset tutkimukset kattaen tuholaishyönteis-kartoituksen)
tehdään korjaussuunnitelma mutta
toivottavaa on, että jo kesäkuun alkuun mennessä on käytössämme
alustavia toimenpide-ehdotuksia,
joiden perusteella voimme saada
edelleen tarkempia arvioita katedraalin peruskorjauksen tulevista
kustannuksista.
Anu Salminen
projektikoordinaattori

Autuaan Hemmingin muistopäivää
vietetään pyhän Marian kirkossa perjantaina
22.5.2009 klo 18 alkaen.
Messun jälkeen Kaikkeinpyhimmän Sakramentin
Kilta tarjoaa kirkkokahvit. Tervetuloa!

Corpus Christi -kulkue
järjestetään tänäkin vuonna Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlan yhteydessä Pyhän Henrikin
katedraalin päämessun lopuksi sunnuntaina 14. kesäkuuta klo 10 (tämä on ainoa aamumessu katedraalissa). Tervetuloa!

Nuorille
Tiesitkö tämän
enkeleistä?
Katolisen kirkon katekismuksen
mukaan enkelien olemassaolo
on uskontotuus. Katekismuksessa enkeleistä sanotaan muun
muassa näin:
KKK 328. Uskontotuus on, että on
olemassa henkisiä, ruumiittomia
olentoja, joita Raamattu tavallisesti kutsuu ”enkeleiksi”. Tämän
todistavat yhtä selkeästi sekä Raamattu että yksimielinen traditio.
KKK 335. Liturgiassaan kirkko
liittyy enkeleihin palvoessaan
kolminverroin pyhää Jumalaa,
pyytää heidän apuaan (kuten
hautajaisliturgian rukouksessa In
paradisum deducant te angeli …”,
”viekööt enkelit sinut paratiisiin
…” tai bysanttilaisen liturgian
”Kerubiveisussa”) ja muistaa erityisellä tavalla liturgianvietossa
joitakin enkeleitä (pyhää Mikaelia, pyhää Gabrielia ja pyhää Rafaelia sekä suojelusenkeleitä).
KKK 336. Enkelit ympäröivät
huolenpidollaan ja esirukouksillaan ihmiselämää sen alusta alkaen aina kuolemaan asti. ”Jokaisen
uskovan rinnalla seisoo enkeli
suojelijana ja paimenena johtamassa häntä elämään. Kristillinen elämä on jo täällä maan päällä osallisuutta Jumalan toisiinsa
yhdistämien enkelien ja ihmisten
autuaaseen yhteisöön.

Ensikommuunion aika
Tapio Väisänen

Tänäkin vuonna taas monet nuoret
ovat saaneet ensimmäisen kerran
pyhän kommuunion käytyään sitä
ennen ripillä.
Tiesitkö, että joissakin maissa on tapana, että ensikommuunion jälkeen
nuori käy koko seuraavan viikon
ajan joka päivä messussa ja kommuuniolla ensikommuuniopuvussaan? Samoin hän voi tehdä uudestaan vielä Kristuksen pyhän ruumiin
ja veren juhlapyhän messussa ja sen
jälkeisellä viikolla.
Tässä kaksi perinteistä rukousta
Koululaisen rukouskirjasta. Ne kannattaa opetella ulkoa, jotta jokainen
messuun osallistuminen ja jokainen
kirkossa käynti tabernaakkelin suojassa olevan Jeesuksen luona voisi
kantaa yhä enemmän hedelmää meidän kaikkien sydämissä.
Kristuksen sielu
Kristuksen sielu, pyhitä minut.
Kristuksen ruumis, pelasta minut.
Kristuksen veri, huumaa minut.
Kristuksen kyljen vesi, pese minut.
Kristuksen kärsimys, vahvista minut.
Hyvä Jeesus, kuule minua.
Haavoihisi kätke minut.
Älä salli minun erota sinusta.
Pahalta viholliselta varjele minut.
Kuolemani hetkellä kutsu minut.
Ja käske minun saapua luoksesi,
että pyhiesi kanssa ylistäisin sinua
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Henkinen kommuunio
Tabernaakkelin tai alttarille asetetun sakramentin edessä, kun kommuunion vastaanottaminen ei ole
mahdollista, voi suorittaa henkisen
kommuunion esimerkiksi seuraavin
tai samantapaisin sanoin:

Tahdon ottaa vastaan sinut, Herra,
puhtaasti, nöyrästi ja hartaasti,
kaikkein pyhimmän Äitisi tavoin,
pyhimysten hengellä ja innolla.

KATT

“Tule
Pyhä Henki!”
Retretti isä Wilfried Brieven’in,
isä Jean Simonart’in ja Céleste
Hendrickx’in (Belgia) kanssa
Paikka: Stella Maris Sirkkoontie 22, 09630
Koisjärvi. Aika: Pe 21.8. klo 18 - Su 23.8.
klo 13
Ilmoittautuminen: Stella Maris, puh. 019335793, e-mail: stellamaris@elisanet.com
tai joannou-jyranki@mail.com. Kulut: 95 e
(omat lakanat). Tervetuloa!

”Come
Holy Spirit!”
Retreat with Father Wilfried Brieven,
Father Jean Simonart and Céleste
Hendrickx from Belgium
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 joannoujyranki@mail.com. Costs: 95 e (own bedding). Welcome!

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus 2009
18.-25.7. Helsinki-Turku
Autuas Hemming oli ruotsalaissyntyinen pappi, joka toimi
Turun piispana 1338-1366. Hän oli pyhän Birgitan ystävä ja
kävi tämän pyynnöstä Avignonissa kehottamassa paavia palaamaan Roomaan. Hänet julistettiin autuaaksi vuonna 1514
ja pyhäksi julistaminen oli jo suunniteltu vuodelle 1530, kun
Ruotsin valtio vei tarkoitukseen varatut rahat ja reformaation myötä prosessi jäi kesken. Kun tuon autuaaksi julistamisen
500-vuotisjuhla nyt lähenee, niin rukoilemme tuon kesken
jääneen pyhäksi julistamisen loppuun viemisen puolesta.
Yksi askel tähän suuntaan on Helsingistä Turkuun nyt jo kolmatta kertaa järjestettävä pyhiinvaellus. Tänä vuonna ajankohta on 18.-25.7.2009, ja matka taitetaan jalan pääosin keskiaikaista Kuninkaantietä pitkin kävellen, laulaen, rukoillen
sekä kauniista suomalaisesta kesästä ja luonnosta nauttien.
Messuja ja öitä vietetään keskiaikaisissa seurakunnissa matkan varrella. Tavaroita ja vaatteita varten järjestetään autokuljetus, joten mukana kannetaan vain tarpeellisimmat
asiat. Pyhiinvaellus on katolinen ja suomenkielinen, joskin
myös ulkomaalaiset ja kiinnostuneet ei-katolilaisetkin ovat
tervetulleita.

Pyhiinvaellus on maksuton, joskin ruokia varten on varattava rahaa
mukaan. Osallistua saa koko matkalle tai vain valitu(i)lle etap(e)ille.
Reitti on seuraava:
Lauantai 18.7.
Helsinki – Kirkkonummi 32 km
Sunnuntai 19.7.
	Kirkkonummi – Inkoo 31 km
Maanantai 20.7.
	Inkoo – Karjaa 28 km
Tiistai 21.7.
	Karjaa – Tenhola 27 km
Keskiviikko 22.7.
Tenhola – Perniö 23 km
Torstai 23.7.
Perniö – Halikko 28 km
Perjantai 24.7.
Halikko – Piikkiö 37 km
Lauantai 25.7. Pyhän Apostoli Jaakobin juhla,
Piikkiö – Turku 20 km
Ilmoittautumiset: Emil Anton (fineca@hotmail.com) 045-6313899
Lisätiedot: Juho Kyntäjä (juho.kyntaja@elisanet.fi) 040-5176972
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Sääntömääräinen vuosikokous

Kokous pidettiin Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 23.4.2009.
Vuodelle 2009-2010 Suomen Caritas ry:n puheenjohtajaksi valittiin Talvikki
Mattila ja moderaattoriksi isä Teemu Sippo. Hallituksen jäsenet ovat Klaus
Damstén, Max Janzon, Mervi Hopia, Gloria Lapitan-Ashtiani, Karin Pessi ja
Joyce Suokas.
Jäsenmaksu on 20 euroa.
Maailma kylässä - World Village Festival
Helsinki 23.-24.5.
Aukioloajat: lauantaina 11-20 ja sunnuntaina 11-18.
Caritas osallistuu jälleen kansalaisjärjestöjen yhteiseen festivaaliin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.
Vapaaehtoisia tarvitaan Caritaksen osastolle päivystäjiksi. Ilmoittauduthan
toimistoon, kiitos!
Caritas will again participate in the event at Kaisaniemi Park and Railway Square sponsored by the Service Centre for Development Cooperation (KEPA).  
Caritas needs volunteers in shifts of 2 to 3 hours. Please contact Caritas office.
Thank you!  

First Communion for
English Speakers
Sunday, May 3rd, a group of students from
the International School of Helsinki received
the First Communion at St. Henry’s Cathedral. The teachers instructing the Catholic
Catechism lessons during the past year have
been: Silvia Bertozzi, Father Brian Bricker
OP and Sister Marianna MC. Francisca Brunner has been organizing and coordinating the
Catholic Catechism Doctrine (CCD) group at
the International School of Helsinki during
the last years in cooperation with the Diocese
of Helsinki.
The objective of the CCD lessons in english is
to help students and their international families to grow in the catholic faith during their
stay in Finland.
Members of the Catholic community interested in these lessons are welcome to contact
Francisca Brunner at jfc_brunner@hotmail.
com for additional information. KATT

Vatican Outlines Steps
towards Nuclear
Disarmament
Archbishop Celestino Migliore, the apostolic
nuncio leading the Holy See’s permanent observer mission to the United Nations, calling
for “concrete, transparent and convincing
steps” towards nuclear disarmament and nonproliferation”, has outlined five objectives the
delegation believes to be achievable in a short
time. He spoke in the beginning of May to the
third session of the Preparatory Committee for
the 2010 U.N. Conference on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the archbishop
said the Treaty on the Non-Proliferation of
Weapons (NPT) remains a “cornerstone” of
nuclear disarmament after four decades.
“The Holy See reaffirms its strong and continuing support for the NPT and calls for universal and full adherence to and compliance
with the Treaty,” he said.
Noting that more than 26,000 nuclear warheads remain in the world, he urged all states
to strive to achieve a nuclear weapons-free
world through the NPT.
Adherence to the Comprehensive Test Ban
Treaty, Archbishop Migliore said, is “essential and achievable” if states are serious about
their commitment to a world free of nuclear
weapons.
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The first measure suggested by the archbishop
was starting negotiations for a Fissile Material
Cut-Off Treaty, which he said are “overdue.”

Paastokeräys 2009
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin srk

2009

2008

709,70

527,79

Another need is for nuclear weapon States
to “interpret their military doctrines as precluding any reliance on nuclear weapons,” he
urged.

Pyhän Henrikin katedraalisrk	1.450,20	1.171,30

Archbishop Migliore also advocated that the
peaceful use of nuclear energy should be under “strict control” of the International Atomic
Energy Agency (IAEA).
“All countries should join all relevant instruments in this area,” he urged, saying the NonProliferation Treaty should be strengthened
through increasing the capacity of the IAEA
and enhancing its safeguard system.
Finally, Migliore said it was “imperative” to
find “common solutions and international
structures” for the production of nuclear fuel,
an area in which he advocated the IAEA play
a leading role.
“[A]s long as nuclear weapons exist they will
always pose a danger to humanity of being
used or falling into the hands of terrorists,
threatening peace and security and even human existence itself,” Archbishop Migliore
said, praising “some good signs” in advancing
nuclear disarmament and non-proliferation in
international debate.
“Nuclear disarmament, nuclear non-proliferation, and peaceful use are the three mutually
reinforcing pillars,” he continued. “Urgent
and irreversible progress is required on all
fronts. Today’s growing expansion of civil nuclear energy programmes poses new potential
challenges to the non-proliferation regime. But
without serious and concrete steps towards
disarmament, the non-proliferation pillar will
be further weakened.” KATT/VIS/CNA
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LÄMPIMÄT KIITOKSET KAIKILLE KERÄYKSEEN OSALLISTUNEILLE!

Joseph Ratzinger
(Benedictus XVI):

Matkalla
Jeesuksen
Kristuksen
luokse
Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan
17€ (lisäksi postituskulut 8€).

A Spiritual Communion
I wish, my Lord, to receive you with the purity,
humility, and devotion with which your most
holy Mother received you, with the spirit and
fervor of the saints.

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

