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Paavin vierailusta Suomessa 20 vuotta

s. 2

Fides 07/2009 – 

Toimitukselta
20 vuoden takaa
20 vuotta sitten tehtiin harvinaislaatuista historiaa.
Katolisen kirkon päämies,
paavi Johannes Paavali
II teki vierailun kaikkiin
Pohjoismaihin. Suomeen
hän saapui kesäkuun 4.
päivänä 1989. Kaksi päivää myöhemmin matka
jatkui. Vierailu oli historian ensimmäinen, eikä liene
realistista odottaa, että se
toistuisi lähivuosikymmeninä, ainakaan.
Paavin vierailu oli monella tavalla tärkeä. Ensinnäkin
se osoitti meille pohjoisen kansoille, ettei katolisen
kirkon päämies ole kiinnostunut vain vallasta ja loistosta tai katolisen kirkon valta-alueista, vaan kaikista
kulttuureista ja kansoista. Se osoitti myös, ettei pyhän
Pietarin seuraaja ota kevyesti vastuutaan yleismaailmallisen kirkon paimenena. Paavi kantaa huolta kaikkien kirkon jäsenten hyvinvoinnista, myös pienempien laumojen, vaikkakin tarjoaa ohjeita ja moraalista
selkärankaa myös niille, jotka eivät ole katolilaisia.

20 vuoden takainen vierailu oli tärkeä myös siksi, että
se vahvisti Pohjolan katolilaisten identiteettiä katolisina kristittyinä, osana yleismaailmallista kirkkoa.
Samalla se osoitti, että katolisen kirkon työ ekumenian
saralla on sille sydämenasia, tehtävä, jonka se ottaa
vakavasti ja joka vaatii sitä kunnioittamaan ja arvostamaan keskustelukumppaneitaan. Sen kirkko tekeekin
avoimesti ja mielellään. Keskustelut voivat olla vaikeitakin, mutta niitä on käytävä totuuden ja rakkauden
hengessä, joka saa voimansa rukouksesta.
Paavin vierailu herätti suomalaiset, samoin kuin muut
pohjoismaalaiset, huomaamaan, että heidän joukossaan elää pieni mutta kasvava joukko katolilaisia,
syntyperäisiä, maahanmuuttajia ja kirkkoon liittyneitä. Kaikki mahtuvat yhteen ja samaan, maahamme
jo keskiajalla juurtuneeseen paikalliskirkkoon, mistä
saamme olla hyvin kiitollisia.
Edesmenneen paavin Suomen vierailusta järjestetään
näyttelyitä ja tilaisuuksia eri seurakunnissa ja muun
muassa hiippakuntajuhlassa (ks. s. 9). Vierailusta tarkemmin loppukesällä.

Sunnuntait ja juhlapyhät
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

24.6. keskiviikko, Pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä, JUHLAPYHÄN
MESSU
1L Jes. 49:1-6
Ps. 139:1-3, 13-14, 15. - 14a
2L Ap.t. 13:22-26
Ev. Luuk. 1:57-66, 80

19.6. perjantai, JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, juhlapyhä
1L Hoos. 11:1a, 3-4, 8c-9
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
2L Ef. 3:8-12, 14-19
Ev. Joh. 19:31-37

28.6. KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI,
aamulla (I)
1L Viis. 1:13-15, 2:23-24
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. -2a
2L 2. Kor. 8:7, 9, 13-15
Ev. Mark. 5:21-43 tai Ev. Mark. 5:21-24, 35b-43

21.6. KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI
(IV)
1L Job 38:1, 8-11
Ps. 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31. - 1
2L 2. Kor. 5:14-17
Ev. Mark. 4:35-40

28.6. sunnuntai, illalla, Pyhät apostolit Pietari ja Paavali, juhlapyhä, velvoittava, AATON MESSU
1L Ap.t. 3:1-10
Ps. 19:2-3, 4-5. - 5a
2L Gal. 1:11-20
Ev. Joh. 21:15-19

23 valk. tiistai, illalla, Pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä, AATON MESSU
1L Jer. 1:4-10
Ps. 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. - 6b
2L 1. Piet. 1:8-12
Ev. Luuk. 1:5-17

29.6. maanantai, Pyhät apostolit Pietari ja
Paavali, juhlapyhä, velvoittava, JUHLAPYHÄN MESSU
1L Ap.t. 12:1-11
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. - 5b
2L 2. Tim. 4:6-8, 17-18
Ev. Matt. 16:13-19

5.7. KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI
(II)
1L Hes. 2:2-5
Ps. 123:1-2a, 2bc, 3-4. - 2c
2L 2. Kor. 12:7-10
Ev. Mark. 6:1-6
12.7. KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI
(III)
1L Aam. 7:12-15
Ps. 85:9ab-10, 11-12, 13-14. - 8
2L Ef. 1:3-14 tai Ef. 1:3-10
Ev. Mark. 6:7-13
19.7. KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI
(IV)
1L Jer:1-6
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L Ef. 2:13-18
Ev. Mark. 6:34

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.
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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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26.7. KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI
(I)
1L 2. Kun. 4:42-44
Ps.145:10-11, 15-16, 17-18. - vrt. 16
2L Ef. 4:1-6
Ev. Joh. 6:1-15
2.8. KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI
(II)
1L 2. Moos. 16:2-4, 12-15
Ps. 78:3+4bc, 23-24, 25+54. - 24b
2L Ef. 4:17, 20-24
Ev. Joh. 6:24-35
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Uutisia
sir

Paavi itsenäisen Palestiinan kannalla
Pyhä isä vetosi kansainväliseen yhteisöön kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi.
Pyhälle maalle tekemänsä
pyhiinvaelluksen aikana
toukokuussa paavi Benedictus XVI tapasi useita kertoja eri kansojen ja uskontojen
edustajia. Tapaamisten aikana hän kiinnitti huomiota
moniin hengellisiin tarpeisiin, mutta toi esiin myös
kirkon toivon, että ristiriitojen repimällä alueella uskallettaisiin edetä kohti oikeudenmukaisempaa ja rauhallisempaa tulevaisuutta.
Yksi paavin viesteistä
koski itsenäistä Palestiinan
valtiota. Puheessaan palestiinalaishallinnon presidentille Mahmoud Abbasille
pyhä isä totesi pyytävänsä
”Kaikkivaltiaalta oikeuden-

mukaista ja kestävää rauhaa
niin palestiinalaisalueille
että koko alueelle”. Hän vakuutti presidentti Abbasille,
että ”Pyhä istuin tukee kansanne oikeutta itsenäiseen
palestiinalaiseen kotimaahan esi-isienne mailla, maata, joka on turvassa ja rauhassa naapureiden kanssa ja
jonka rajat on kansainvälisesti tunnustetut”.
Paikalla olleita pyhä isä
rohkaisi pitämään yllä ”toivon liekkiä”, että pian jo
löydettäisiin ratkaisu, joka
”tyydyttäisi sekä israelilaisten että palestiinalaisten
tarpeet rauhan ja vakauden
suhteen”. Paavi vetosi myös
kansainväliseen yhteisöön,

jotta se ”käyttäisi vaikutusvaltaansa ratkaisun löytymiseksi”.
Myöhemmin paavi vieraili jonkin matkaa Betlehemistä pohjoiseen sijaitsevalla Aidan pakolaisleirillä,
jossa asuu viitisen tuhatta
kristittyä ja islamilaista pakolaista. Myötätuntoisesti
paavi sanoi, että ”kodittomat palestiinalaiset haluavat päästä takaisin synnyinseuduilleen tai asua pysyvästi omassa kotimaassa. ...
Teidän oikeutetut toiveenne
pysyvistä kodeista ja itsenäisestä palestiinalaisvaltiosta
ovat edelleen toteutumatta.
Sen sijaan te olette monen
muiden tällä alueella ja eri

puolilla maailmaa elävien
ihmisten kanssa keskellä
väkivaltaisuuksien kierrettä,
hyökkäysten ja vastahyökkäysten, koston ja tuhoamisen aaltoa.”
”Koko maailma tahtoo
tämän kierteen katkeavan”,
paavi lisäsi ja sanoi, että on
otettava rohkeita ja aloitteellisia askeleita kohti sovintoa,
jotta voitaisiin päästä yli nykyisesti pattitilanteesta, joka
johtuu siitä, että toinen osapuoli vaatii yksipuolisesti
myönnytyksiä toiselta.
”Tällaisen ongelman ratkaisu voi tapahtua vain poliittisesti”, pyhä isä totesi
sitten. ”Eikä kukaan odota,
että palestiinalaiset ja isra-

elilaiset pääsisivät siihen
yksistään. Kansainvälisen
yhteisön apu on siinä välttämätön.”
Lopulta ”diplomaattiset
ratkaisut voivat onnistua
vain, mikäli niin palestiinalaiset kuin israelilaisetkin
itse ovat halukkaita katkaisemaan vihollisuuden syklin”, paavi ennusti.
KATT/VIS/CNA

Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlamessu ja kulkue
Pyhän Henrikin katedraalissa sunnuntaina 14.6. klo 10.00 alkaen. Tervetuloa!
Kaikkeinpyhimmän sakramentin kilta
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Uutisia
Hyväksikäyttöraportti
julkistettiin Irlannissa

Tukholman
hiippakunta sai
uudet kotisivut

Hopp och
värdighet för
alla barn!

Riippumaton tutkimus Irlannin valtion kustantamien mutta yleensä eri sääntökuntien hoitamien oppi- ja
kasvatuslaitosten piirissä
ilmenneestä hyväksikäytöstä 40-luvulta 90-luvulle on
osoittanut hyväksikäytön
olleen joissakin paikoissa
jatkuvaa ja toistuvaa. Tutkimuksen valossa näyttää
ilmeiseltä, että varsinkin ns.
kristillisten veljien hoitamissa laitoksissa tällaiset rikkeet ja rikokset olivat jopa
yleisiä.
Irlannissa toimivan katolisen kirkon priimas, Armaghin arkkipiispa kardinaali Sean Brady totesi antamassaan julkilausumassa,
että “tämän perusteellisen
raportin julkaiseminen on
tervetullut ja tärkeä askel totuuden esiin kaivamisessa.
Se antaa oikeutta uhreille ja
varmistaa, ettei samanlaista
hyväksikäyttöä pääse enää
tapahtumaan.” Kardinaalin
mukaan “raportti tekee selväksi, että suurta vääryyttä
ja kärsimystä aiheutettiin
osalle yhteiskuntamme
kaikkein haavoittuvimmista lapsista. Se dokumentoi
häpeällisen luettelon lapsiin
kohdistuneita julmuuksia välinpitämättömyyttä, fyysistä, seksuaalista ja tunteiden hyväksikäyttöä.”
Kardinaali Brady sanoi
selvästi olevansa “perin
pohjin pahoillaan” ja “syvästi häpeissään siitä, että
lapset joutuivat kärsimään
tuollaisilla karmaisevilla ta-

Tukholman katolinen hiippakunta on uusinut kotisivunsa. Uudet kotisivut löytyvät vanhasta osoitteesta
www.katolskakyrkan.se.
Tukholman piispa Anders Arborelius OCD uskoo uusien verkkosivujen
saavan paljon kävijöitä. Hän
toivoo, että katolinen kirkko Ruotsissa olisi nyt saanut
kotisivun, joka “olisi kaikkien sillä vierailevien ihmisten
iloksi ja avuksi”.
Sivujen vastaava verkkotoimittaja, isä Martin Pender on tyytyväinen sivujen
uudesta muotoilusta ja niissä käytetyistä ratkaisuista.

”Heliga stolens ständiga delegation vid FN är mycket
glad över att sponsra utställningen ”Hopp och värdighet
för alla barn”. Dessa foton och
teckningar ger oss en inblick
i barns situationer, uppfattningar och känslor runt om i
världen medan de försöker att
uttrycka deras mänskliga rättigheter”, sade ärkebiskop Silvano Tomasi, apostolisk nuntie och Heliga stolens ständiga
observatör vid FN. Han talade
under invigningen av en fotoutställning vid FN i Genève,
som kallas ”hopp och värdighet för alla barn”.

voilla”. “Lapset ansaitsivat
jotakin parempaa, varsinkin niiltä, jotka huolehtivat
heistä Jeesuksen Kristuksen
nimessä.” Hänen mukaansa katolinen kirkko “pyrkii
päättäväisesti tekemään kaiken tarpeellisen, että kirkosta tulisi turvallinen, elämää
tukeva ja iloa tuottava paikka lapsille”.
Irlannin kristittyjen veljien sääntökunta on avoimesti
myöntänyt laiminlyöneensä sekä veljien valvonnan
että valitusten käsittelyn.
Sääntökunnan tiedottaja,
veli Edmund Garvey totesi
näin: “Pyydämme avoimesti
ja varauksitta anteeksi kaikilta niiltä, jotka ovat kärsineet suoraan tai epäsuorasti
joidenkin sääntökuntamme
veljien kauhistuttavasta käytöksestä tai koko yhteisömme toimettomuudesta tai
sopimattomasta toiminnasta. Olemme syvästi pahoillamme aiheuttamastamme
kärsimyksestä. Häpeämme
sitä ja suremme, että monien tekemiä valituksia ei
kuunneltu. Tunnustamme
ja pahoittelemme sitä, että
vastauksessamme fyysiseen
ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön ei otettu huomioon sen vaikutuksia lasten
pitkäaikaiseen psyykkiseen
hyvinvointiin.”
KATT/CNS/CNA

KATT/katolskakyrkan.se

Hiippakunnalle
uudet kotisivut
Pitkällisen valmistelutyön
jälkeen Katolinen tiedotuskeskus ottaa vielä kesäkuun
aikana käyttöön Helsingin
katolisen hiippakunnan
uudistetut kotisivut. Kotisivujen artikkeliaineistoa
laajennetaan vähitellen, ja
niiden avulla voidaan uutisoida kirkon tapahtumista
aikaisempaa helpommin.
Samalla avataan yhteisöjen tapahtumia ja liturgisia
viettoja kartoittava internetkalenteri.
Uuden kotisivut toimivat
ainakin kokeiluvaiheessa
osoitteessa katolinen.net.
KATT

Trondheimin piispa-prelaatti erosi
Vatikaani on päivämäärällä 8.6.2009 ilmoittanut, että
Trondheimin piispa-prelaatti Georg Müller SSCC on
pyytänyt saada vapautusta
piispantehtävistään ja että
tämä pyyntö on hyväksytty
välittömästi voimaan astuvaksi.
Piispa Müller on ilmoittanut matkustavansa pikimmiten Roomaan ja liittyvänsä sen jälkeen sääntökuntayhteisöönsä Saksassa.
Piispa Müllerin tehtäviä
Trondheimissa hoitaa seuraavan piispa-prelaatin va-
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lintaan saakka Oslon piispa
Bernt Eidsvig Can.reg.
Piispa Müllerin eroon ei
ole annettu mitään selitystä.
Apostolinen nuntius Pohjoismaissa, arkkipiispa Emil
Paul Tscherrig kiitti piispa
Eidsvigille osoittamassaan
viestissä piispa Mülleriä
Trondheimin prelatuurin
hyväksi tehdystä työstä.
Georg Müller on syntynyt vuonna 1951. Hän liittyi
Picpus-isien sääntökuntaan
(Pyhien sydänten kongregaatio) vuonna 1972, hänet
vihittiin papiksi vuonna

1978 ja konsekroitiin Trondheimin piispa-prelaatiksi
vuonna 1997.
KATT/VIS/katolskakyrkan.se

”Under 20 år har FN: s
konvention om barnets rättigheter gjort världen mer
känslig för det faktum att
barnen är framtiden och
måste äga de rättigheter
som tillhör varje mänsklig
person,” sade ärkebiskop
Tomasi. Han sade vidare
att den katolska kyrkan når
ut till miljontals barn runt
om i världen genom hennes undervisningsarbete
och genom hennes caritasarbetet. Han påminde dem
om den tragedi som fortfarande drabbar barn som undernäring, brist på tillgång
till läkemedel och extrem
fattigdom, vilket i sin tur
leder till våld, eländiga levnadsvillkor och fängelser,
som orsakar ofantliga skador. Via Internet, har även
ett stort antal barn blivit offer för människohandel och
sexuellt utnyttjande.
Ärkebiskop Tomasi til�lade att den Heliga Stolen
fullkomligt stödjer millenniemålen och att Kyrkan
anser att såväl rika som
fattiga barn har rätten till
vaccin och läkemedel. Han
citerade den indiska poeten
Rabindranath Tagore, som
sade: ”Varje barn som föds
är ett tecken på att Gud ännu
inte förtvivlar över mänskligheten”. Att upprätthålla
barnens rätt till mänskliga
rättigheterna är verkligen
att ha förtroende för framtiden sade ärkebiskop Tomasi
och avslutade med Benedikt
XVI:s ord när han besökte
Caritas Baby Hospital i Betlehem och beskrev det som
”en ledstjärna i hoppet om
att kärleken kan segra över
hatet och freden över våldet”.
KATT/RV

Kirjoja

Emil Anton: Katolinen Paavali. KATT 2009. Nid. 204 sivua.
16 €.

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

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

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
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.
Heinäkuu
Rukoilkaamme, että Lähiidän kristityt saisivat elää
uskoaan todeksi täydessä vapaudessa ja voisivat
olla rauhan ja sovinnon
välittäjiä.
Rukoilkaamme, että
kirkko olisi siemen ja
ydin ihmiskunnalle, joka
on sovitettu ja yhdistynyt
Jumalan yhdeksi ja ainoaksi perheeksi sen todistuksen kautta, jota kaikki
uskovat kaikissa maissa
antavat.

K

aikkivaltias Jumala,
		me muistamme Poikasi Kristuksen
		 suurta hyvyyttä meitä kohtaan
		 ja ylistämme hänen pyhää Sydäntään.
Suo meidän tästä rakkauden lähteestä
		 vastaanottaa taivaallisen armon runsaus.
Tätä pyydämme saman Herramme Jeesuksen Kristuksen,
		 sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
		 Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
		 iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhää
vietetään tänä vuonna perjantaina
19. kesäkuuta.

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.

Ödmjuke och älskade Padre Pio
”Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du ... uppenbarat
det för dem som är som barn” (Matt.
11:25). Dessa ord stämmer så väl när
man tillämpar dem på din person, du
ödmjuke och älskade padre Pio.
Vi ber dig att undervisa också oss om
hjärtats ödmjukhet, så att vi kan räknas
bland Evangeliets små människor, för
vilka Fadern lovat att uppenbara sitt
rikes mysterier.

Hjälp oss att be utan att förtröttas, i förvissningen om att Gud vet vad vi behöver redan innan vi ber om det.
Be att vi får en trons blick som gör att
vi omedelbart känner igen Jesu ansikte
i de fattiga och lidande.
Ge oss stöd i kampens och prövningens
tid. Om vi faller ber vi dig att du hjälper
oss att få erfara glädjen i förlåtelsens
sakrament.
Ge oss din starka hängivenhet i förhållande till Maria, Jesu mor och vår mor.

Böneapostolatet

Gå med oss på vår jordevandring mot
saligheten dit också vi hoppas komma
för att i evighet betrakta Faderns och
Sonens och den Helige Andes härlighet. Amen.
Johannes Paulus II
Den 16 juni 2002 ägde helgonförklaringen av padre Pio av Pietrelcina rum på Pedersplatsen inför
en väldig folkmassa. Den helige fadern avslutade
sin predikan och vände sig till denna nya helgonet
med ovannämnda bön.
Ur ”Ett liv i bön. Böner av påven Johannes Paulus II”.
Veritas Förlag.

Juli
Vi ber, att de kristna i
Mellanöstern får utöva
sin tro i full frihet och bli
instrument för försoning
och fred.
Vi ber, att de kristnas
vittnesbörd i världens
alla länder gör Kyrkan
till Guds enade familj i en
försonad mänsklighet.
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Paavin vierailu pyhällä haudalla
sir

Paavin saarna Jerusalemin
pyhän haudan äärellä:
Rakkaat ystävät Kristuksessa
Juuri laulamamme kiitoshymni - ”Sinua ylistää apostolien kuoro ja profeettojen
kunniakas joukko. Sinulle veisaavat valkopukuiset marttyyrit” - yhdistää
meidät enkelijoukkoihin ja
kirkkoon kaikkina aikoina
ja kaikissa paikoissa antaessamme kunnian Jumalalle pelastuksemme työstä,
jonka sai aikaan Jeesuksen
Kristuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Tämän
pyhän haudan ääressä, jossa Herra ”voitti kuoleman
pistimen ja aukaisi taivaan
valtakunnan kaikille uskoville”, minä tervehdin kaikkia teitä pääsiäisen ilossa.
Kiitän patriarkka Fouad
Twalia ja kustosta, isä Pierbattista Pizzaballaa heidän
kauniista tervehdyksestään.
Samoin ilmaisen arvonanto-
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ni vastaanotosta, jonka sain
kreikkalais-ortodoksisen
kirkon ja Armenian apostolisen kirkon johtajilta. Olen
kiitollinen myös muiden Pyhän maan kristillisten yhteisöjen edustajien läsnäolosta.
Tervehdin kardinaali John
Foleya, Pyhän haudan ritarikunnan suurmestaria ja
täällä läsnäolevia ritarikunnan ritareita ja daameja kiitollisena heidän uskollisesta
tuestaan kirkon työlle tällä
alueella, jonka teki pyhäksi
Herran elämä maan päällä.
Pyhän Johanneksen evankeliumi antaa meille elävän
kuvauksen Pietarin ja ”Jeesukselle rakkaan” opetuslapsen käynnistä tyhjässä
haudassa pääsiäisaamuna.
Tänään, kahdentuhannen
vuoden kuluttua, Pietarin
seuraaja, Rooman piispa,
seisoo saman tyhjän haudan
ääressä ja ajattelee ylösnousemuksen salaisuutta. Seuraten apostolin jalanjälkiä
haluan uudestaan julistaa

oman aikamme miehille ja
naisille kirkon lujaa uskoa
siihen, että Jeesus Kristus ”ristiinnaulittiin, kuoli
ja haudattiin”, ja että hän
”kolmantena päivänä nousi kuolleista”. Korotettuna
Isän oikealle puolelle hän on
lähettänyt meille Henkensä
syntien anteeksiantamiseksi. Lukuun ottamatta häntä,
josta Jumala teki Herran ja
Kristuksen, ”mitään muuta
nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu
koko taivaankannen alla”
(Apt. 4:12).
Seisoessamme tällä pyhällä paikalla ja ajatellessamme tuota ihmeellistä
tapahtumaa, kuinka emme
tuntisi ”pistoa sydämessämme” (Apt. 2:37), niin kuin ne,
jotka ensimmäisinä kuulivat
Pietarin saarnan helluntaina? Tässä Kristus kuoli ja
nousi kuolleista kuolematta enää koskaan uudestaan.
Tässä ihmiskunnan historia
muuttui ratkaisevasti. Kuu-

liaisuuden ja elämän voitto
sai synnin ja kuoleman pitkän hallitusvallan järkkymään; ristinpuu paljastaa
totuuden hyvästä ja pahasta; tämä maailma sai Jumalan tuomion ja Pyhä Henki
vuodatettiin ihmiskunnan
päälle. Tässä Kristus, uusi
Aadam opetti meille, ettei
pahalla koskaan ole viimeistä sanaa, että rakkaus on väkevämpi kuin kuolema, että
meidän tulevaisuutemme ja
koko ihmiskunnan tulevaisuus on uskollisen ja huoltapitävän Jumalan käsissä.
Tyhjä hauta puhuu meille
toivosta, siitä toivosta joka
ei petä, koska se on elämän
Hengen lahja (vrt. Room.
5:5). Tämä on sanoma, jonka haluan osoittaa teille
tänään päättäessäni Pyhän
maan pyhiinvaellukseni.
Nouskoon toivo aina uutena Jumalan armosta kaikkien näissä maissa asuvien
ihmisten sydämissä! Juurtukoon se teidän sydämiin-

ne, asukoon teidän perheissänne ja yhteisöissänne ja
innoittakoon jokaista teistä
olemaan yhä uskollisempi
Rauhan ruhtinaan todistaja! Pyhässä maassa toimiva
kirkko, joka niin usein on
kokenut Golgatan pimeän
salaisuuden, ei saa koskaan
lakata olemasta peloton toivon kirkkaan salaisuuden
julistaja, toivon, jota tämä
tyhjä hauta kuuluttaa. Evankeliumi vakuuttaa meille,
että Jumala voi tehdä kaikki
asiat uudeksi, että historian
ei täydy toistua, että muistot
voidaan parantaa, että molemminpuolisen syyttelyn
ja vihollisuuden katkerat
hedelmät voidaan voittaa,
ja että oikeudenmukaisuuden, rauhan, menestyksen
ja yhteistyön täyttämä tulevaisuus voi koittaa jokaiselle miehelle ja naiselle, koko
ihmiskunnan perheelle, ja
erityisellä tavalla kansalle,
joka asuu tässä maassa ja on
niin rakas Vapahtajan sydä-

Pyhimys

Pyhän Ursula Ledochowskan
kuolemasta 70 vuotta
Pyhän Ursula Ledóchowskan kuolemasta tuli 29. toukokuuta kuluneeksi 70 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi
Puolan tasavallan senaatti
antoi 5. maaliskuuta lausunnon, jossa se ilmaisi tunnustuksensa tälle pyhimykselle,
hänen elämälleen ja työlleen
Jumalan, isänmaan ja ihmisyyden puolesta.
Sitaatti lausunnosta:

rakentamaan Kristuksen
kanssa inhimillisempää
maailmaa – maailmaa, jossa
yhä täydellisemmin toteutuvat sellaiset arvot kuin oikeudenmukaisuus, vapaus,
solidaarisuus, rauha.”

Pyhäksijulistamisessa Roomassa vuonna 2003 paavi
lausui sanat, jotka ovat
meille kutsuna: ”Kaikki voimme oppia häneltä

Julia Ledóchowska syntyi 17.4.1865 Loosdorfissa
Itävallassa. Ledóchowskin
perhe muutti 1883 Puolaan
ja asettui asumaan lähelle
Krakovaa Lipnica Murowanaan. Vuonna 1886 Julia
meni Krakovaan ursuliinisisarten luostariin, jossa
hän sai nimekseen Ursula. Vuonna 1889 hän antoi
luostarilupaukset. Runsaan
kymmenen vuoden ajan
hän työskenteli opettajana
ja kasvattajana maalaten samanaikaisesti uskonnollisaiheisia tauluja. Äiti Ursula
perusti Puolaan ensimmäisen ylioppilasasuntolan ja
organisoi opiskelijoiden uskonnonopetuksen siten, että
hän järjesti kursseja etevien
teologien avulla. Vuonna
1907 äiti Ursula siirtyi Pietariin, jonne hänet oli kutsuttu

melle.
Tämä vanha ylösnousemuksen muistomerkki on
mykkä todistaja sekä menneisyytemme taakoista, laiminlyönneistä, väärinkäsityksistä ja ristiriidoista että
siitä ihanasta lupauksesta,
joka jatkuvasti säteilee Kristuksen tyhjästä haudasta.
Tämä pyhä paikka, jossa
Jumalan voima paljastui
heikkoudessa ja inhimillinen kärsimys muuttui jumalalliseksi kirkkaudeksi,
kutsuu meitä katsomaan
vielä kerran uskon silmillä
ristiinaulitun ja ylösnousseen Herran kasvoihin.
Katsellessamme hänen kirkastettua ruumistaan, jonka Henki on täydellisesti
muuttanut, käsittäkäämme
täydellisemmin se, että jopa
nykyään me kasteen kautta
”kannamme ruumiissamme
Jeesuksen kuolemaa, jotta
myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme
näkyviin” (2. Kor. 4:10-11).

Vielä nykyäänkin ylösnousemuksen armo tekee työtään meissä! Kannustakoon
tämän salaisuuden katseleminen ponnistelujamme
sekä yksityisinä ihmisinä
että kirkollisen yhteisön
jäseninä kasvaaksemme
Hengen elämässä kääntymyksen, katumuksen ja rukouksen kautta. Auttakoon
se meitä voittamaan saman
Hengen voimalla kaikki lihassa syntyneet ristiriidat
ja jännitykset ja poistamaan
kaikki tiellämme olevat esteet, sisäiset ja ulkoiset, jotka
vaikeuttavat yhteistä todistustamme Kristuksesta ja
hänen rakkautensa sovittavasta voimasta.
Näihin rohkaisun sanoihin, rakkaat ystävät, päätän
pyhiinvaellukseni meidän
pelastuksemme ja Kristuksessa uudestisyntymisemme pyhille paikoille. Rukoilen, että kirkko Pyhässä
maassa aina saisi uutta voimaa Vapahtajamme tyhjän

”Hänen kokonaisvaltainen
omistautumisensa Euroopan kartalta poistetun Puolan puolustamiselle, hänen
maailmalle hajaantuneille
puolalaisille tarjoamansa
apu, ja myös hänen työnsä
nuoren sukupolven kasvattamiseksi perustamalla kouluja ja sisäoppilaitoksia, jotka ovat mallina nykyihmisille. Toiminnassaan häntä
ohjasi periaate: ’Politiikkani
on rakkaus.’

johtamaan katolisen kirkon
ylläpitä-mää lukiota ja tyttöjen sisäoppilaitosta. Vuonna 1909 äiti Ursula laajensi
apostolisen ja kasvatuksellisen toimintansa Suomeen.
Suomenlahden rannalle lähelle Terijokea perustettiin
lukiolaisia varten lomanviettopaikka. Äiti Ursula antoi
paikalle nimeksi Merentähti. Hän muutti 1911 kokonaan Merentähteen, koska
Venäjän viranomaiset eivät
enää antaneet hänen Itävallan kansalaisena toimia Pietarissa. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä hänet
karkotettiin koko Venäjän
alueelta, jolloin hän siirtyi
Ruotsiin. Siellä hän perustii
Djursholmiin vieraitten kielten instituutin niitä nuoria
varten, jotka sodan takia
eivät voineet opiskella ulkomailla. Äiti Ursula pyrki
siirtämään yhä kasvavan
luostariyhteisönsä jäseniin
sen sisäisen rakkauden voiman, joka auttoi häntä näkemään ympäristönsä tarpeet.
Vuonna 1917 äiti Ursula perusti Aalborgiin Tanskaan

lastenkodin puolalaisille
orpolapsille. Samassa kaupungissa sisaret ylläpitivät
myös koulua, jossa opetettiin kieliä ja kotitaloutta.
Sodan ja Puolan uudelleenitsenäistymisen jälkeen
äiti Ursulalla oli edessään
uusi tehtävä: toimia isänmaan jälleenrakenta-misen
hyväksi. Ensimmäinen sisarten ja lasten ryhmä saapui Puolaan elokuussa 1920
ja asettui Pniewyyn, lähelle
Poznania. Pniewyn talosta
tuli uuden sisarkunnan pääluostari. Pyhä Istuin vahvisti
uuden sääntö-kunnan viralliseksi nimeksi Kuolemantuskassa olevan Jeesuksen
pyhän sydämen ursuliinisisaret. Sittemmin sääntökunta on perustanut yhä uusia
toimipisteitä: kouluja, sisäoppilaitoksia, lastenkoteja.
Äiti Ursula kuoli Roomassa
29.5.1939. Paavi Johannes
Paavali II julisti äiti Ursulan
autuaaksi 20.6.1983 ja pyhäksi 18.5.2003.

haudan katselemisesta. Sitä
kutsutaan hautaamaan tähän hautaan kaikki ahdistuksensa ja pelkonsa, jotta
se nousisi jälleen joka päivä
ja jatkaisi kulkuaan Jerusalemin kaduilla, Galileassa
ja kaikkialla, julistaen Kristuksen anteeksiantamuksen
voittoa ja lupausta uudesta
elämästä. Kristittyinä me
tiedämme, että rauhalla,
jota tämä taistelujen repimä
maa janoaa, on nimi: Jeesus
Kristus. ”Hän on meidän
rauhamme”, joka sovitti
meidät Jumalan kanssa ruumiissaan ristillä lopettaen
vihollisuuden ( vrt. Ef. 2:14).
Uskokaamme siis hänen
käsiinsä kaikki toivomme
tulevaisuudesta, niin kuin
hän pimeyden hetkellä antoi
henkensä Isän käsiin.
Sallikaa minun lopettaa
erityisellä veljellisen rohkaisun sanalla veljilleni
piispoille ja papeille sekä
sääntökuntiin kuuluville
miehille ja naisille, jotka

palvelevat rakasta kirkkoa
Pyhällä maalla. Täällä tyhjän haudan äärellä, kirkon
sydämessä, kutsun teitä sytyttämään Kristukselle vihkiytymisenne innostuksen
uudelleen sekä sitoutumisenne hänen mystisen ruumiinsa rakastavaan palvelemiseen. Teillä on suunnaton
etuoikeus todistaa Kristuksesta tässä maassa, jonka
hän pyhitti läsnäolollaan ja
toiminnallaan maan päällä.
Saattakaa pastoraalisessa
huolenpidossanne veljenne
ja sisarenne ja kaikki tämän
maan asukkaat tuntemaan
Ylösnousseen parantava
läsnäolo ja sovituksen tuova rakkaus. Jeesus pyytää
jokaista meistä antamaan
todistuksen ykseydestä ja
rauhasta kaikille niille, jotka elävät tässä rauhan kaupungissa. Kristus on uutena
Aadamina ykseyden lähde,
ykseyden, johon koko ihmiskunnan perhe on kutsuttu ja josta kirkko on merkki

Toukokuun 29. päivänä vietettiin
Pyhän Henrikin katedraalissa pyhän
Ursulan muistoksi juhlamessua, jossa
rukoiltiin kaikkien niiden puolesta,
jotka kuluneena vuonna ovat pyytäneet hänen esirukouksiaan.

Ursuliinisisaret

ja sakramentti. Jumalan Karitsana hän on tämän sovinnon lähde, sovinnon, joka
on sekä Jumalan lahja että
meille annettu pyhä tehtävä.
Rauhan ruhtinaana hän on
sen rauhan lähde, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
uuden Jerusalemin rauha.
Tukekoon hän teitä koettelemuksissanne, lohduttakoon
teitä kärsimyksissänne ja
vahvistakoon teitä ponnisteluissanne julistaa ja laajentaa hänen valtakuntaansa.
Kaikille teille ja niille, joita te
palvelette, annan sydämestäni apostolisen siunauksen
vakuutena pääsiäisen ilosta
ja rauhasta.
Paavi Benedictus XVI
© Copyright 2007 - 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.
13.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.00 päämessu ja sakramenttikulkue (huom!
aamulla vain yksi messu), 18.00 iltamessu
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 iltamessu
20.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
24.6. ke Pyhän Johannes Kastajan syntymä:
18.00 iltamessu
27.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
iltamessu
4.7. la 18.00 aattomessu
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
11.7. la 18.00 aattomessu
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
18.7. la 18.00 aattomessu
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu
25.7. la 18.00 aattomessu
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
1.8. la 18.00 aattomessu
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
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.
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
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 iltamessu,
18.30-19.00 adoraatio
20.6. la ei aamumessua, 18.00 iltamessu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00
iltamessu
27.6. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening Mass in English
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29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: ei
aamumessua, 18.00 iltamessu
4.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening
Mass in English
11.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening Mass in English
18.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening Mass in English
25.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening Mass in English
1.8. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 iltamessu englanniksi/Evening
Mass in English
Papit lomalla: kirkkoherra Kazimierz Lewandowski 8.7.-24.7. ja 3.8.-8.8.; isä Rafal Czernia
15.6.-6.7.; isä Wieslaw Swiech 15.6.-8.7.
Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa 22.6.22.8.

Turku

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.
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
10.30 päämessu
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 messu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
3.7. pe Pyhä apostoli Tuomas: 18.00 messu
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
11.7. la Pyhä Benedictus: 9.00 messu
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
25.7. la 12.00 messu Pyhän Olavin kunniaksi
Olavinlinnan kappelissa Savonlinnassa
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
29.7. ke Pyhä Olavi: 18.00 messu
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
Kesällä ei messuja diasporassa.

Tampere
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.
13.6. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla: 10.30
juhlamessu, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.30 juhlamessu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
25.6. to 18.00 messu Turun linnassa
27.6. la 17.00 messu puolaksi
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.30
juhlamessu
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
DIASPORA
Ahvenanmaa: 13.6. la 10.00
Eurajoki: 14.6., 28.6., 12.7., 26.7. su 15.00
Pori: -

Jyväskylä

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.
14.6. Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla: 10.30
juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 juhlamessu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
juhlamessu
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

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

DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 6.9. su
15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 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): 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

Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti

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

Pyhän Olavin seurakunta

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.
11.6. to 18.00 iltamessu
14.6. su Kristuksen Ruumiin ja Veren juhla:
11.00 juhlamessu
18.6. to 18.00 iltamessu
19.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 messu
20.6. la autuaan Neitsyt Marian tahraton sydän:
18.00 messu
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 11.00
messu
24.6. ke Pyhän Johannes Kastajan syntymä:
18.00 messu
25.6. to 18.00 iltamessu
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00
messu
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
juhlamessu
2.7. to 18.00 iltamessu
3.7. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 messu
9.7. to 18.00 iltamessu
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00
messu
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 Sanan jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 Sanan jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 Sanan
jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio
Kesällä ei messuja diasporassa. Kirkkoherra lomalla ja retretissä 13.7.-20.7.
Kesätapahtuma Pyhän Ursulan kirkkopuistossa ja seurakuntasalissa 30.8. klo
11.00.Tervetuloa! Ohjelmassa:
• messu klo 11
• koululaisten juhlallinen siunaus
• leikkimielisiä kilpailuja
• makkaran- ja lettujenpaistoa
• karaokea
• mukavaa yhdessä oloa

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.
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
21.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
28.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.15 päämessu
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 17.00 messu

Tapahtumat
5.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.15 päämessu
12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.15 päämessu
19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.15 päämessu
26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

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)

Huom! Osa englanninkielisistä messuista ja
messuista diasporassa jää pois kesän aikana.

Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426.

Please note: Some of the English Masses and
Masses in diaspora will not take place during
summer.

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 Bernard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

DIASPORA
Muurola: Tornio (Kirkkokatu 13): 7.6., 21.6., 2.8. su
17.00
Raahe (Brahenkatu 2): Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.6. 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 katolinen.net. Avoinna arkisin 10-16.
Toimistomme suljetaan 15.6. ja avataan jälleen
16.7. Hyvää kesää!

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.

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

Teresa ry.
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.

SENIORIPÄIVÄ

LAUANTAINA 29. ELOKUUTA 2009
Senioripäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä Pyhän Marian kirkossa. Aloitamme messulla
ja siirrymme sen jälkeen seurakuntasaliin. Siellä tarjoamme lounaan, luvassa myös ohjelmaa ja
kakkukahvit. Jos aurinko paistaa, voimme istuskella pihallakin.
Teresa ry julkaisee tarkemman kutsun ja ohjeet ilmoittautumisesta heinäkuun Fidesissä ja Helsingin seurakuntien ilmoitustauluilla.
Toivotamme teille kaikille kaunista kesää!
Teresa ry

Hiippakuntajuhla
Stella Marisissa lauantaina 15.8.
Teema: Paavin vierailusta Suomessa 20 vuotta
Päivän ohjelma:
10.00-		Saapuminen ja tervetulokahvi
11.30-12.30 Pyhä Messu
13.00- 		Lounas. Lounaan jälkeen on koko iltapäivän ajan
			
mahdollisuus nauttia kahvia alatalossa.
13.30- 		Ohjelmaa ja hauskoja yllätyksiä lapsille
14.00- 		Esitelmä
		

SEkalaista
Verbi Dei sono
Schola cantorum

- runsaasti musiikkia
- näyttely
- video

15.30 Rukoushetki Neitsyt Marian kunniaksi
16.00 Kotiin lähtö
*** Ilmoittautumiset seurakuntiin 8.8.09 mennessä. Myös omilla autoilla tulevien on syytä ilmoittautua
ruokailun takia.  

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.

** Toivomme, että mahdollisimman moni tulee seurakuntien busseilla parkkipaikkojen ahtauden
vuoksi.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

TERVETULOA!

* Juhlan järjestävät Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta ja Pyhän Marian seurakunta.

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.

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

Tapahtumia

DIOCESAN FEAST DAY
at Stella Maris on Saturday 15.08.09
Theme: Pope John Paul’s visit in Finland 20 years ago
Schedule for the day
10.00- 		Arrival and coffee
11.30-12.30 Holy Mass
13.00- 		Lunch and the whole afternoon to enjoy yourselves
			

Coffee at the lower house

13.30- 		

Program and surprises for the children

14.00- 		

Presentations

		
		
		

- a lot of music
- show
- video

Fransiskaanimaallikot OFS

15.30 		

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.

16.00 		Leave for home

Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

Prayers in honour of the Blessed Virgin Mary

*** Please sign up in the parish no later than 8.8.2009 if you plan to come. Even those who arrive by
their own cars should sign up so that enough food will be prepared
**  We hope that as many people as possible will take the buss, on account of lack of parking space.
*  The feast day is being arranged by St. Henry’s and St. Mary’s parishes.
WELCOME!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (8) ajalle
31.7.-30.8. on toimitettava viimeistään 17.7.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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70 vuotta työtä hiippakunnan hyväksi
Kalleimman veren sisarten työ Suomessa alkoi 70 vuotta sitten. Englantilaisen koulun perustaminen onnistui vasta
maailmansodan jälkeen.
Kalleimman veren sisaret
(The Sisters of the Most
Precious Blood), joiden pääluostari on O’Fallonissa,
Missourissa, saapuivat Suomeen kesäkuussa vuonna
1939. He ovat siis palvelleet
Helsingin hiippakuntaa jo
70 vuotta.
Ensimmäiset sisaret olivat
sisar Kostka Schnitzmeier,
sisar Claremarie Weaver, sisar Linus Boehmer ja sisar
Wencesla Broz.
Tullessaan Suomeen
vuonna 1939 heidän tarkoituksenaan oli perustaa englanninkielinen koulu. Sodan
syttyessä se osoittautui kuitenkin mahdottomaksi. Sisarten silloinen ylisisar antoi
heille luvan päättää itse, jäisivätkö he Suomeen vai eivät. Sisarista tuntui siltä, että
he olivat tulleet jäädäkseen
eikä sota saisi muuttaa heidän mieltään. Sodan aikana
he hoitivat lapsia Helsingissä ja Lahdessa, mihin Viipurin lastenkoti oli siirretty,
ja muutamia haavoittuneita
aikuisia. He auttoivat myös
piispa Cobbenia monissa
asioissa.
Myöhemmin, kun sisaret
kertoivat elämästään sodan
aikana, he aina sanoivat, että
vaikka se oli vaikeaa ja tietysti monessa mielessä traagista aikaa, se oli ollut heille
myös siunauksellista aikaa.
Silloin he oppivat ymmärtämään, millainen koulu Suomen oloihin sopisi. Silloin
he myös tutustuivat Suomeen ja suomalaisiin. Sisar
Claremarie sanoikin usein,
että ”kun kärsitään jonkun
kanssa, opitaan myös rakastamaan häntä.”
Helsingin englantilainen
koulu perustettiin vuonna
1945. Ensimmäiset koulutilat vuokrattiin Engelinaukio
1:stä, jonka alakertaan sisustettiin kaksi luokkahuonetta.
Sisaret asuivat yläkerrassa.
Koulu kävi kuitenkin liian
ahtaaksi ja jo seuraavana
vuonna onnistuttiin hankkimaan lähistöllä sijaitseva
talo Engelinaukio 11 koulun tarpeisiin. Vuonna 1950
etsittiin jälleen tilavampaa
koulutaloa ja päätettiin hankia Stenbäckinkadulla oleva
talo. Se oli tosin liian pieni,
mutta sisarten asunnoksi
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Kalleimman veren sisaret ryhmäkuvassa Englantilaisen koulun 50-vuotisjuhlassa.

suunniteltiin lisäkerroksen
rakentamista. Rakennusym. luvat saatiin ja kaiken
piti olla kunnossa, mutta
ympäristön asukkaat ja läheisten sairaaloiden johto
vastustivat koulun perustamista tälle alueelle. Sisaret
kuitenkin pitivät kiinni siitä,
että kouluvuosi aloitettiin
siinä rakennuksessa ja näin
tapahtui. Kaupunki päätti
varata Englantilaista koulua

sittu ja arvostettu liikealan
erikoiskoulu, josta valmistui
satoja mies- ja naispuolisia
diplomisihteereitä.
Koulu toimi lisäksi katolisten seurakuntien ja
yhdistysten kokoontumispaikkana. Sisaret etsivät
muutoinkin yhteyttä paikallisiin seurakuntiin ja katolisiin perheisiin, lauloivat
kirkkokuorossa ja järjestivät
lastenleirejä.

”Kun kärsitään jonkun kanssa, opitaan
myös rakastamaan häntä.”
varten uuden tilavan tontin
Meilahdesta, Mäntytie 14, ja
uusi koulu rakennettiin sinne. Ensimmäinen kouluvuosi sen tiloissa alkoi 3.9.1952.
Oppilaita oli tuolloin 400.
Vuosina 1960-1973 Englantilaisen koulun yhteydessä toimi liikealan koulu (The
English Secretary College).
Tästä kaksivuotisesta oppilaitoksesta tuli hyvin suo-

Kalleimman veren sisarilla oli aikomus perustaa
samantapainen koulu Tampereelle kuin Helsingissä
oli. Koulun oli määrä aloittaa toimintansa syksyllä
1957 Näsilinnankatu 17:n
piharakennuksessa. Aluksi
kouluun otettiin 5-vuotiaita
oppilaita — yli 30 lasta ensimmäiselle esikoululuokalle. Vuonna 1958 koulu alkoi

ja käsitti kaksi vuosikurssia.
Vuonna 1959 tuli tieto, että
opetusministeriö ei antanut
toimilupaa englanninkieliselle kansakoululle. Uusi
laki salli perustaa vain suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja. Sisaret päättivät silti
jatkaa esikoulun pitämistä
entiseen tapaan.
Opetustyön lisäksi sisarten päiväohjelmaan kuului
ruoanlaittoa papeille ja itselleen, koulun siistimistä,
sekä kappelin ja sakariston
hoitoa. Sunnuntaisin he lauloivat kuorossa Jeesuksen
pikkusisarten kanssa.
Vuonna 1995 Kalleimman
veren sisaret vetäytyivät
Helsingin englantilaisesta
koulusta sisarten vähyyden vuoksi. Vuonna 2004
sisaret vetäytyivät myös
Tampereen englantilaisesta koulusta samasta syystä.
Sisaret iloitsevat siitä, että
molemmat koulut kuitenkin
jatkavat toimintaansa ja voivat hyvin. Erityinen iloaihe
ovat lastenlapset, siis entisten oppilaiden lapset, jotka

käyvät näitä kouluja.
Tällä hetkellä Suomessa
toimii viisi Kalleimman veren sisarta. Sisar Renee Brinker ja sisar Annikki Rauhamäki asuvat Helsingissä.
Sisar Mary Venard LeBeau
jakaa aikaansa Helsingin ja
Tallinnan välillä. Tampereella asuvat sisar Monica Marie
Toenjes ja sisar Theresa Jezl.
Yhdessä Kalleimman veren
partnerien (CPPS Partners
in Mission) kanssa he toimivat parhaan kykynsä ja voimiensa mukaan Helsingin
hiippakunnan ja sen kautta
koko kirkon hyväksi.
Theresa Jezl CPPS
Lähteenä käytetty Kalevi Vuorelan
teosta ”Finlandia Catholica”.

Artikkeleita

Toukokuu Pyhän Ursulan
seurakunnassa

VIISI PAIKKAA VAPAANA!
Pyhiinvaellus pyhän Benedictuksen
ja pyhän Padre Pion jäljillä
5.-11. lokakuuta 2009
Euroopan suojelijan, pyhän Benedictuksen jäljillä kuljemme reittiä Vicovaro,
Subiaco, Mentorella, Monte Cassino; pyhän Padre Pion jäljillä taas tutustumme Italian toiseksi suurimpaan pyhiinvaelluspaikkaan San Giovanni Rotondoon Etelä-Italiassa, Pietrelcinaan ja Monte Sant’ Angeloon. Menolento
Roomaan ja takaisin Barista.

T

oukokuu on vanhastaan
hyvin työteliästä aikaa.
Kesään varautuminen on
vauhdissa: kynnetään ja
kylvetään, talven jäljet puhdistetaan ja suuret opiskelijajoukot suorittavat tenttejään. Tapahtumien järjestys
on kuin kalenteri.
Meidän seurakunnassamme toukokuun kalenteri on
vuosittain toistuvien juhlaja merkkipäivien aikaa. Yleisen pääsiäisajan ja Neitsyt
Marian kuukauden ohessa
on useita erityisiä viettoja.
Pyhän Ursulan seurakunta on perustettu vuonna 1991
nimikkopyhämme Ursula
Ledochowskan muistopäivänä eli 29.5. Nyt on kulunut 70 vuotta hänen kuolemastaan. Kuusi vuotta sitten
hänet julistettiin pyhäksi.
Luonnollisesti haluamme
pitää nämä asiat mielessä.
Piispa Verschuren lahjoitti meille seurakunnan perustamisjuhlassa yhden äiti
Ursulan kirjeen. Siinä hän
korostaa yksimielisyyttä ja
pitää yhteistoimintaa arvossa. Piispa sanoi puheessaan,
että meidänkin tulee noudattaa nimikkopyhämme
neuvoa, joka on yhä tarpeellinen. Toukokuussa muistetaan ja kerrataan, mitä hän
kristittynä opetti ja teki.
Ihanteemme on pitää pyhää
Ursulaa esimerkkinä ja oppia hänen elämästään. Hän
eli aika tavallista elämää
arkityössään, mutta Juma-

lan yhteydessä ja toimi kaikessa jatkuvan rukouksen
hengessä. Näin hänelle riitti
usko, toivo ja rakkaus. Kun
laulamme Pyhän Ursulan
elämän innoittamia lauluja, mieleemme jää, mikä oli
hänelle tärkeää. Opettajana
ja kasvattajana hän ymmärsi, missä oli keinoja ihmisten elämän parantamiseen.
Hänen kerrotaan toistaneen
usein: ”Minun politiikkaani
on rakkaus”.
Uuden sisarkunnan tehtäväksi tuli luontevasti lapsista ja nuorista huolehtiminen ja myös muiden tukea
tarvitsevien auttaminen. Itse
äiti Ursula käytti ahkerasti
lahjojaan mitä erilaisimmissa toimissa: jos vaikka tarvittiin kirkkosaliin taulu,
hän maalasi sen. Voimansa
hän sai eukaristiasta ja rukouksesta.
Pyhän Ursulan litaniassa
häntä puhutellaan kirkon
uskollisena tyttärenä, joka
osasi rakastaa vaikeuksien
keskellä ja luottaa epätoivon aikoina. Hän oli lapsia
ja nuoria rakastava opettaja,
joka piti elämän suurina asioina hyvyyttä ja iloa. ”Lyhin
tie toisen ihmisen luo kulkee hymyn kautta” on hyvä
lause kuvaamaan hänen tapaansa kohdata ihmiset. Pyhän Ursulan seuraajina ursuliinisisaret ovat oppineet
paljon esikuvaltaan.
Äiti Ursula muistuttaa
testamentissaan sisarille

Neitsyt Marian kalliista sanoista: ”Minä olen Herran
palvelijatar, tapahtukoon
minulle sanasi mukaan”.
Hän jatkaa: ”Epäilemättä
suurin todistus rakkaudestamme Mariaa kohtaan on
hänen hyveittensä jäljitteleminen. Tahtokaa siis kuten
hän, pyhä ja tahraton, olla
uskollisia Herran palvelijattaria, aina valmiina täyttämään hänen tahtonsa.
— Olkaa kaikissa elämän
tilanteissa sävyisiä Herran
palvelijattaria.”
Toukokuun viimeisenä sunnuntaina meillä on
säännöllisesti Pyhän Ursulan juhla ja samalla seurakunnan vuosipäivä, mutta
ensimmäisenä aiheena on
luonnollisesti tuon sunnuntain liturginen vietto. Messuun liittyi tänäkin vuonna lasten ensikommuunio.
Tänä vuonna juhlapäivämme oli helluntaina, jolloin
saimme kiitollisina muistaa
koko kirkon ja oman seurakuntamme syntymistä.
Olemme päässeet osallisiksi
siitä, mikä tapahtui ensimmäisenä helluntaina Jeesuksen lupaaman Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Anja Purhonen

Tervetuloa mukaan! Isä Tri Nguyen ja Heidi Tuorila-Kahanpää. Hinta (31.5.):
795 e (2 h), 1-h huoneen lisä 80 euroa. Lisätiedustelut ja ilmoittautuminen:
kahanpaa@ulc.jyu.fi; 050-3410248.

Birgittalaisoblaatit järjestävät

retretin Turun Birgittalaisluostarissa
tulevan syyskuun viimeisenä viikonloppuna

25.9. (pe) klo 18 – 27.9. (su) klo 13
Retretin johtaa isä Teemu Sippo SCJ. Kaikki ovat tervetulleita!
Ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille,
puh. (02) 2501 910, e-mail birgitta.turku@kolumbus.fi
Retretin hinta 80 €.
Tervetuloa!

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!
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Artikkeleita
Karmeliittasääntökunta ja Carmelo Ecuménico -yhdistys
Viime vuosina karmeliittasääntökunta on ollut melko paljon esillä suomalaisessa lehdistössä. Tämä johtuu epäilemättä siitä, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on jo usean vuoden ajan toiminut katolisen Carmelo Ecuménico e Interreligioso (CEI) –liikkeen alaryhmä. Suomeen sen on tuonut Hannele Kivinen de Fau ja täällä se tunnetaan
nimellä Ekumeeninen karmeliittaluostari. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mitä karmeliittasääntökunta on, mitä Carmelo Ecuménico on ja mitkä ovat sen yhteydet karmeliittasääntökuntaan. Koska näiden kahden
välillä vallitsee Suomessa käsitteellinen sekaannus, kerron lopuksi, miten tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan.
Karmeliittasääntökunta
Karmeliittasääntökunta on
katolisen kirkon vanhoja
sääntökuntia. Nimi kertoo
sen olevan lähtöisin Karmelvuorelta. Siellä syntyi
1100-1200-lukujen taitteessa
ensimmäinen karmeliittaerakkoyhdyskunta. Pyhän
Jerusalemin Albertuksen
karmeliitoille kirjoittama
sääntö on peräisin vuodelta 1209. Espanjassa syntyi
1500-luvun lopulla pyhän
Jeesuksen Teresan (15151582) innoittamana uudistusliike, josta seurasi sääntökunnan kahtiajako.
Tänä päivänä karmeliittasääntökunta muodostaa
ikään kuin puun, jossa on
kaksi runkoa. Nämä ovat
toisaalta vanha(n observanssin) karmeliittasääntökunta (O. Carm.; kengälliset
karmeliitat) ja toisaalta teresiaaninen karmeliittasääntökunta (OCD; teresiaaniset
tai paljasjalkakarmeliitat).
Kummankin karmeliittasääntökunnan pääluostari ja
yleisesimies ovat Roomassa.
Sääntökunnat ovat organisatorisesti erillään toisistaan,
niillä on vuodesta 1593 alkaen erillinen historia, mutta
hengellisesti ne ovat lähellä
toisiaan.
Kummallakin karmeliittasääntökunnalla on kolme
päähaaraa: karmeliittaveljet,
karmeliittasisaret ja maallikkosääntökunnat (TOC
eli karmeliittojen kolmas
sääntökunta ja OCDS eli
karmeliittamaallikot). Lisäksi karmeliittapuussa on
suuri määrä oksia. Ne ovat
karmeliittasääntökuntiin assosioituneita sisar- ja veljeskuntia, sekulaari-instituutteja tai maallikkoyhteisöjä,
joilla on omat perustajansa,
nimensä, konstituutionsa,
kotipaikkansa, ylisisarensa
tai esimiehensä jne.
Assosiointi (aggregointi,
affiliointi) tarkoittaa sitä,
että karmeliittasääntökunta
on virallisesti tunnustanut,
että sen ja sisarkunnan, sekulaari-instituutin tai maal12 – Fides 07/2009

Jumalanäidin karmeliittaluostari sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Espoon Myllyjärvellä. Kuvassa
luostarin alkuperäinen päärakennus.

likkoyhteisön välillä vallitsee hengellinen yhteys.
Tämä tarkoittaa sitä, että viimeksi mainitut ovat osallisia
sääntökunnan hengellisistä
hyvyyksistä (karismasta,
rukousyhteydestä, Neitsyt
Marian suojeluksesta jne.)
ja että avustetaan toisia hengellisesti.
OCD-karmeliittasääntökunnassa on noin 40.000
jäsentä (4.050 veljeä, 10.500
sisarta ja noin 25.000 OCDSmaallikkoa). OCD-assosioitujen sisarkuntien yms.
jäseniä on noin 22.500. Pienemmässä O.Carm.-sääntökunnassa on 2300 veljeä,
860 sisarta ja n. 16.000 TOCmaallikkoa. O.Carm. -assosioitujen sisarkuntien yms.
jäseniä on n. 2.200. Eli maailmanlaajuisesti yhteensä yli
80.000 henkeä on sitoutunut
karmeliittakarismaan.
Vuodesta 1988 alkaen
Suomessa on ollut karmeliittaluostari Espoossa
(OCD-sisaria). Helsingin
seudulle syntyi 1990-luvulla
karmeliittamaallikkoryhmä
(OCDS).

Carmelo Ecuménico e
interreligioso
Yksi Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen (1962-65) tärkeimmistä tehtävistä on ollut
edistää kaikkien kristittyjen
välisen ykseyden palauttamista (De oecumenismo, 1).
Konsiili opettaa myös, että
”katolinen kirkko ei hylkää
mitään, mikä ei-kristillisissä
uskonnoissa on totta ja pyhää” (Nostra aetate, 2).
Tämän opetuksen innoittamana Espanjaan syntyi 1970-90-luvuilla useita
ryhmiä ja liikkeitä, joiden
tavoitteena on edistää ekumeniaa ja uskontojen välistä
dialogia. Yksi näistä on Carmelo Ecuménico e Interreligioso (CEI) (Ekumeeninen ja
uskontojen välinen karmeliittayhteisö).
Espanjalainen Clara Caro
Román, Carmelo Ecuménicon perustaja, sai 1980luvulla kutsumuksen elää
sellaista kontemplatiivista elämää, johon kuuluisi
samalla eri kirkkokuntiin
kuuluvien kristittyjen, eri
uskontojen edustajien ja
kaikkien totuutta etsivien
ihmisten kohtaaminen ja rukoileminen yhdessä heidän

kanssaan.
Koska Caro on käynyt
Suomessa, annettakoon hänestä lisää tietoa. Clara Caro
ei ole luostarisisar, vaan
kuuluu vihkiytyneiden
neitsyiden säätyyn. Tämä
ikivanha sääty on herännyt
eloon Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen jälkeen. Helsingin hiippakunnassakin
on yksi katolilainen, joka
kuuluu tähän säätyyn.
Evankelis-luterilaisen kirkon piiriin kuuluvan Ekumeenisen karmeliittaluostarin emoyhteisö on siis espanjalainen, katolisen kirkon
alainen maallikkoyhteisö
nimeltä Carmelo Ecuménico
e Interreligioso (Ekumeeninen ja uskontojen välinen
karmeliittayhteisö). Tällä
vuonna 1996 alkunsa saaneella maallikkoryhmällä,
jonka säännöt vahvistettiin
vuonna 2009, on kolmenlaisia jäseniä: kannatusjäseniä,
tavallisia jäseniä sekä lisäksi
sellaisia jäseniä, jotka pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan, sopivien työtehtävien
ohella elämään samanlaista
elämää kuin kontemplatiivisissa luostareissa olematta kuitenkaan nunnia
tai munkkeja, vaan nimen-

omaan maallikkoja.
Tavallisia jäseniä on Espanjassa alle 30. Liikkeen
kannattajamäärä ei ole tiedossa. Kontemplatiivista
elämäntapaa noudattaa Espanjassa kolme henkeä ja
Suomessa yksi.
Viimeksi mainitulla jäsenryhmällä on oma nimensä,
Carmelo Ecuménico Monástico, eli Ekumeenisen karmeliittayhteisön monastiset
jäsenet. Jäsenet elävät yksin
eivätkä yhdessä. Carmelo Ecuménico Monásticon
jäsenet eivät erotu muista
jäsenistä esim. pukeutumisellaan.
Mitään luostarilupauksia
ei tämän maallikkoyhdistyksen puitteissa tietenkään voi
antaa, mutta säännöt antavat
jäsenille mahdollisuuden sitoutua noudattamaan evankelisia neuvoja (köyhyys,
puhtaus ja kuuliaisuus).
Tällainen henkilökohtainen
sitoutuminen (compromiso personal) ei sido ketään
muuta kuin asianomaista
itseään. Tällaisesta maallikosta voi käyttää nimitystä ”sitoutunut maallikko”
(esp. laico comprometido).
Luostarilupauksista tällainen henkilökohtainen sitoutuminen eroaa usealla eri
tavalla. Maallikko ei esim.
luovu henkilökohtaisesta
omaisuudestaan ja hän voi
avioitua.
Carmelo Ecuménico e Interreligioso –yhteisön tehtävä on edistää kirkkojen ja
uskontojen välistä kohtaamista rukouksen hengessä.
Jäsenten hengellinen viitekehys on karmeliittaspiritualiteetti ja yhdistyksen hengelliset neuvonantajat ovat
OCD-karmeliittaisiä. Yhteisöllä on läheiset suhteet
Madridin Loechesin luostarin karmeliittasisariin.
CEI:n ohjelmatarjonta
Madridissa on vaikuttava.
Siihen kuuluu karmeliittapyhimysten teosten opiskelua, vuosittain vaihtuvat teemaluentosarjat eri uskontojen tai kirkkokuntien perinteistä sekä rukouskokouksia
yhdessä mm. sufimuslimien

Artikkeleita
Karmeliittakirjallisuutta:

Kuvateksti: Vasemmalla espanjalainen teresiaaninen karmeliittaveli Rafael OCD, oikealla brasilialainen, vanhan observanssin
karmeliittaisä Osman.

ja buddhistien kanssa.
Yhteisön jäseneksi hyväksytään kaikkien kirkkojen ja
uskontojen jäsenet, kaikki
totuuden etsijät. Yhdistyksen (asociación de fieles privada) puheenjohtajana on
maallikko.
Maaliskuussa 2009 CEI
assosioitui karmeliittasääntökuntaan (ks. ylempänä).

Tyypillinen maallikkoyhteisö
Vatikaanin 2. kirkolliskokous sai suuren innostuksen aikaan opetuksellaan yleisestä
kutsumuksesta pyhyyteen
Kirkossa (Lumen gentium,
5. luku). Konsiilin jälkeen on
syntynyt noin puolisen sataa maallikkoliikettä ja suuri määrä maallikkoryhmiä.
Suomessa tunnetuimmat
lienevät suuri kansainvälinen Focolare-liike ja myös
Sant’ Egidio –liike, jolla on
yhteyksiä maamme evankelis-luterilaisen kirkkoon.
Uusille maallikkoliikkeille on tyypillisesti ominaista
jäsenistön monimuotoisuus

(aviopareja, naimattomia,
joskus myös pappisjäseniä),
liikkeeseen sitoutumisen vapaamuotoisuus ja liikkeen
avoimuus muille kirkkokunnille ja uskonnoille, itse
asiassa kaikille hyvää tahtoa
omaaville ihmisille. Toisissa
liikkeissä osa jäsenistä sitoutuu noudattamaan evankelisia neuvoja.
Voimme sanoa, että Carmelo Ecuménico on tyypillinen konsiilin jälkeen
syntynyt maallikkoyhteisö.
Suomalaisessa lehdistössä espanjalaista Carmelo
Ecuménicoa on kuitenkin
kuvattu luostarisääntökuntana, jonka jäsenistössä olisi
nunnia, jonka puitteissa annettaisiin luostarilupauksia,
jolla olisi luostari jne.
Tällainen sekaannus johtunee siitä, että katolinen
kirkko mielletään niin voimakkaasti luostarielämän
kirkoksi, että jopa katolinen
maallikkoryhmä voidaan
suodattaa luostarilinssin
läpi. Tällaisella harhanäyllä
voi olla epätoivottu vaikutus. Luostarilupausten mer-

Jeesus-lapsen
Teresa: Pieni
tie. Omaelämäkerrallisia kirjoituksia. KATT
1999. Nid. 294
sivua. 15 €.

Sam Anthony
Morello OCD:
Avilan pyhän
Teresan kutsu
rukoukseen.
Katolinen näkökulma 1997. Nid.
44 sivua. 10 €.

Wilfrid Stinissen OCD: Maria Raamatussa ja meidän
elämässämme.
KATT 2006. Nid.
168 sivua. 10 €.

Wilfrid Stinissen OCD:
Kristillinen syvämietiskely.
KATT 2007. Nid.
187 sivua. 12 €.

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

Edith Stein:
Pieni yksinkertainen totuus.
Kokoelma pyhän ristin Teresa
Benedictan kirjoituksia. KATT
2008. Sid. 76 sivua. 18 €.

Kirjoja voi tilata Katolisesta tiedotuskeskuksesta: puh. 09-6129470, sposti info@catholic.fi tai internetistä: www.catholic.fi/kirjamyynti/. Alle 35 euron tilauksiin lisätään
postituskuluja 8 €.

kitys saattaa hämärtyä ja
samalla jää ymmärtämättä,
että myös maallikot voivat
sitoutua evankelisten neuvojen toteuttamiseen.
Suomessa tilanne on nyt
sellainen, että on olemassa
kaksi karmeliittaluostarin
nimeä kantavaa laitosta:
toisaalta karmeliittasääntökunnan Jumalanäidin karmeliittaluostari Espoossa,
toisaalta maallikkoyhteisön
Ekumeeninen karmeliittaluostari Helsingissä.
Kokemus osoittaa, että
nimien yhtäläisyys aiheuttaa monenlaista ja jatkuvaa

sekaannusta. Sen vuoksi
karmeliittasääntökunnan
yleisesimies pyysi vuonna
2007 Ekumeenisen karmeliittaluostarin kannatusyhdistyksen puheenjohtajaa
ratkaisemaan tämän nimiongelman.
Heidi Tuorila-Kahanpää

Lähteet: Keskustelut ja kirjeenvaihto
Carmelo Ecumenico e Interreligioson jäsenten Clara Caro Románin,
Silvia Blancon, Jesús Martínezin ja
Maria Asunción Villan kanssa vuosina 2002-2009 sekä isien Francisco
Brändlen ja Felix Malaxin OCD kanssa; CEI:n säännöt; CEI:n Madridin
ryhmän jäsenkirjeet 2003-2007; CEI:
n esittelylehtinen Münsterschwarzachin mystiikka-kongressia varten
CEI:n pyynnöstä saksaksi kääntänyt
H. Tuorila-Kahanpää; Dizionario
Carmelitano; Juan José Echeberria
sj, Asunción de los consejos evangélicos en las asociaciones de fieles
y movimientos eclesiales. Investigación teológico-canónica.Tesi gregoriana. Serie Diritto Canonico 29.
http://books.google.es

Fides 07/2009 – 13

Lukijoilta

Kolumni

Jatkuvuus uskossa siunauksena

Ihmiskunnan historiassa oli aika, jolloin vain harvat ihmiset osasivat kirjoittaa tai lukea. Kirjapainoa ei ollut vielä keksitty puhumattakaan nykyajan mediakulttuurin valtavasta kehityksestä. Kuitenkin ihmisillä oli usko
ja se oli palava. Kuinka tämä oli mahdollista? Usko oli elämän ja kuoleman
asia. Ihmiset mielellään keskustelivat toistensa kanssa uskonelämästä ja
vaihtoivat keskenään kokemuksia. Niistä syntyi kertomuksia ja kertomuksista kirjoja, jotka ovat muodostaneet useampien kansojen kalliin aarteen.
Eri maailmanuskonnoissa sellaista aarretta on pidetty pyhänä perintönä.
Aikojen kuluessa tämä perintö on huolellisesti säilytetty. Siitä tuli rakas
perimätieto, jota on kunnioittavasti tutkittu, ja sen siirtyessä polvesta
polveen sitä on myös huolellisesti varjeltu vääristä tulkinnoista. Ajateltiin, että
se, mikä kelpasi ennen meitä eläneille ihmisille, kelpaa meille itsellemmekin.
Perinteen jatkuvuuden puhtaushan on aina ollut sangen tärkeää.

Mutta tämä tarkkavaisuus ei ole sulkenut pois pyrkimystä historian tutkimuksen tarjoamien apukeinojen avulla perehtyä syvemmin perimätiedon opetuksiin, laiminlyömättä yhtäkään kirjainta tai pienintäkään piirtoa. Vapahtaja itse
osoitti sen omassa julistustyössään sanoessaan, että hän ei tullut kumoamaan
kansansa lakia tai profeettoja, vaan toteuttamaan ne (Matt. 5:17-20). Hän odottaa
samaa dynaamista uskollisuutta tällä hetkellä pyhää traditiota kohtaan kirkkonsa jäsenilta, paimenilta ja tutkijoiltakin.
Joidenkin tutkijoiden mielestä uskonnollisen perimätiedon arvo ei ole enempää
kuin kansantietoutta: itsessään tämä tiede kyllä on mielenkiintoista, mutta ilman
merkitystä meille nykyihmisille. Sitä vastoin meille kristityille ja katolilaisille
sekä Vanhan että Uuden testamentin Raamatun kirjoihin sisältyy koko ihmiskunnalle ainutlaatuinen pelastuksen sanoma, josta emme koskaan voi luopua.

Ystävämme pyhimykset
C.S. Lewis toteaa osuvasti: ”Kuinka yksitoikkoisen samanlaisia kaikki suuret
tyrannit ja valloittajat ovat olleet; kuinka ihanan erilaisia pyhimykset ovat.”
(C.S. Lewis: Mere Christianity, suom.
Tätä on kristinusko) Vasta katolilaisena
olen ”löytänyt” Herramme Jeesuksen
Äidin Neitsyt Marian, ja hänen innostamanaan olen pikku hiljaa tutustunut
pyhimyksiin, etenkin naispyhimyksiin.
Euroopan suojelijoina meillä on pyhä
Birgitta, pyhä Katariina Sienalainen ja
pyhä Ristin Teresa Benedicta. Kuinka
erilaisia nämäkin pyhimykset olivat;
pyhä Birgitta ja pyhä Katariina Sienalainen elivät 1300-luvulla ja pyhä Ristin
Teresa Benedicta eli 600 vuotta myöhemmin. He kuuluivat eri kansoihin
ja heillä oli erilainen koulutus, erilaiset
tehtävät ja erilaiset kohtalot.
Pyhä Birgitta on suojeluspyhimykseni. Saan pyytää häneltä apua ja yritän
kulkea hänen jalanjäljissään. Pyhä Birgitta loi uuden hengellisen sääntökunnan, Pyhimmän Vapahtajan sääntökunnan, joka tunnetaan yleisesti birgitta-

laissääntökuntana. Birgitta oli ruotsalainen aristokraatti ja hän eli n. 1303-1373.
Birgitta oli vahva nainen, hyvä puoliso
ja äiti, yhteiskunnallinen vaikuttaja
mutta ennen kaikkea rohkea kristitty,
todellinen Kristuksen todistaja. Rakas
Äitimme Neitsyt Maria kertoi pyhälle
Birgitalle yksityiskohtaisesti Poikansa
Jeesuksen suunnattomista kärsimyksistä. Pyhä Birgitta eli suhteellisen pitkän
elämän ja kuoli rauhallisesti Roomassa
sairauden heikentämänä.
Pyhä Katariina Sienalainen (13471380) oli italialainen mystikko ja dominikaanitertiaari. Hänen kirjallisesta
tuotannostaan on säilynyt yli 380 kirjettä. Perheen vastustuksesta huolimatta
Katariina liittyi vuonna 1363 Sienassa
pyhän Dominicuksen katumussisariin
(maallikkodominikaaneihin) ja eli siellä
ankaraa elämää. Karnevaaliajan lopulla
vuonna 1367 Katariina oli yöllä rukoilemassa, kun Kristus kihlautui mystisesti
hänen kanssaan ja jätti siitä pysyväksi
merkiksi sormuksen. Siitä alkaen Katariina oli Kristuksen lähettiläs. Hän
puhui ja kirjoitti kirjeitä jumalallisen

Tämän sanoman ydin on, että Jumala on rakkaus. Hän, joka loi meidät omaksi
kuvakseen, on rakastanut meitä ihmisiä niin kuin omaa Sanaansa ja sen tähden
mekin saamme pitää Jumalaa taivaallisena Isänämme ja rakastaa häntä kaikesta
voimastamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tähän vakaumukseen
meidän kristittyjen identiteettimme perustuu. Nykyinen paavi Benedictus XVI
on kauniisti selittänyt tämän meidän uskomme perustotuuden maailmalle ensimmäisessä kiertokirjeessään: Jumala on rakkaus. Mutta miksi, tämä sanoma ei
enää näytä puhuttelevan nykyihmistä niin paljon kuin aikaisempia sukupolvia?
Sana rakkaus on kulunut. Ehkä on vielä toinen tärkeämpi syy uskon innon vähenemiselle. Tuntuu siltä, että puitten takia ei enää nähdä metsää, toisin sanoen
uskonelämässä toisarvoisten seikkojen ylikorostus olisi estänyt nykyihmisiä
näkemästä perimätiedon oleellista osaa. Sen tähden kristinuskon ja kirkon
keskeinen sanoma olisi hämärtynyt ja tullut vaikeaksi ymmärtää. Silloin ainoa
sopiva lääke olisi harventaa puita, jotta oleellinen puhdistuu ja pääsee alkuperäiseen loistoonsa. Samoin kristittyjen elämässä terveet uskonnolliset tavat ja
elämänasenteet voivat jälleen kasvaa ja kantaa hedelmää.
Tämä oli jo autuaaksi julistetun paavi Johanneksen XXIII:n tarkoitus hänen
kutsuessaan koolle Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen. Kuitenkaan tämä ei
merkitse sitä, että viimeisen kirkolliskokouksen jälkeen kirkkohistorian muiden
yleisten kirkolliskokousten päätökset olisivat menettäneet arvonsa. Päinvastoin
vain kaikki konsiilit yhdessä takaavat kirkon pyhän tradition jatkuvuuden, vaikka kirkon historian eri aikakausissa Jumalan ilosanoman on ruumiillistuttava
jokaisen ajan haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti, mutta laimentamatta
evankeliumin kuvaa Jumalasta tai vesittämättä Jumalan rakkautta ihmisiin.
Jos ratkaistessamme aikamme ajankohtaisia uskonnollisia kysymyksiä miettisimme Jumalan rakkauden kaikkia ulottuvuuksia ja tekisimme niistä johdonmukaisesti ne päätökset, jotka tarvitaan, säästäisimme paljon energiaa ja aikaa.
Voisimme käyttää sitä paremmin Jumalan luomis- ja pelastussuunnitelman
toteuttamiseksi ja ihmisarvoisen elämän edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Jumalan rakkaus ei edellytä tai korosta vain ihmisen valinnanvapautta ja oikeutta
itsensä toteuttamiseen, vaan myös hänen vastuutaan omasta ja lähimmäistensä
elämästä. Kaikessa mitä teemme vaikka pelkästään omaksi huvitukseksi, on
sekä hyviä että pahoja sosiaalisia seurauksia esimerkiksi perhe-elämälle, lasten
ja nuorten kasvatukselle ja työllemme. Sen lisäksi Jumalan rakkauteen perustuu
myös meidän yhteisvastuumme oman yhteiskuntamme ja muiden kansojen kehityksestä oikeudenmukaisuudessa ja rauhassa. Meidän on aina myös pyrittävä
keventämään toistemme kuormaa ja välttämään sitä, että toiset eivät kärsisi
meidän ehkä hyvää tarkoittavien mutta itsessään pahojen tekojemme seurauksia. Oikea kristillinen sanontatapa on, että sen, joka haluaa parantaa maailmaa,
on aloitettava omasta itsestään ja rukoiltava Pyhän Hengen apua. Silloin emme
vain puhu Jumalan pelastuksen sanomasta, vaan myös toteutamme sitä.
isä Frans

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.
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Nuorille
ylkänsä nimissä senaikaisen Euroopan
tärkeimmille henkilöille, niin hengellisille kuin maallisillekin. Mustan surman raivotessa Katariina palveli sairastuneita sankarillisesti. Palkkioksi siitä
hän sai 1. huhtikuuta 1375 Kristukselta
stigmat (ei kuitenkaan haavojen, vaan
verenpunaisten säteiden muodossa).
Katariina näki Kristuksen ensimmäisen
kerran kuusivuotiaana ja kuten rakas
Herransa, Katariinakin kuoli 33-vuotiaana.
Pyhä Ristin Teresa Benedicta eli Edith
Stein syntyi juutalaisena 12.10.1891
Breslaussa ja kuoli kristittynä karmeliittasisarena 9.8.1942 Auschwitz-Birkenaun keskitysleirillä. Alkukristillisen
ajan jälkeen Edith Stein on ainoa pyhimyksenä kunnioitettu ja kanonisoitu juutalaissyntyinen marttyyri. Edith
Stein on varmasti yksi oppineimmista
pyhimyksistä. Hän opiskeli saksaa,
filosofiaa, psykologiaa ja historiaa ja
väitteli filosofian tohtoriksi. Hänen kirjallinen tuotantonsa on valtavan laaja:
filosofiaa, antropologiaa, kasvatustieteitä, mystiikkaa, spiritualiteettia. ”Edith
Steinin spiritualiteetin keskiössä ovat
Isän tahto, risti ja rukous. Stein lähtee
siitä, että kristityn tärkein tehtävä on
Jumalan tahdon tekeminen. Ristissä
on ihmisen ainoa toivo. Rukouksessa
kristitty liittyy Jumalaan.”(Edith Stein:
Pieni yksinkertainen totuus)
Olin ekumeenisella pyhiinvaelluksella Roomassa viime helmikuussa.
Menin erääseen isoon kirjakauppaan
kyselemään Pyhästä Birgitasta kertovia teoksia. Niitä ei ollut, mutta löysin
hyvän hartauskirjan ”Women Saints”,
kertomuksia naispyhimyksistä vuoden
jokaiselle päivälle, todella rakentavaa
luettavaa rukouksineen ja raamatunkohtineen. Joillakin oli enemmän Martan osa, toisilla taas enemmän Marian
osa, mutta jokainen oli omalla paikallaan Jumalan hyvässä suunnitelmassa.
On pyhimyksiä, jotka elivät lähes syntymästään saakka pelkästään taivasten
valtakunnassa, jos saan kuvailla näin
asiaa, heidän joukossaan italialainen
Montepulcianon Agnes (kuvassa). Jo
hyvin pienenä hän pyysi vanhemmiltaan lupaa liittyä luostariin. Lopulta, yhdeksänvuotiaana hän sai liittyä
Montepulcianon nunnaluostariin. Ihmeitä tapahtui hänen läheisyydessään.
Rukoushetkien aikana Agnes leijaili
usein maasta (levitaatio), Neitsyt Maria ilmestyi hänelle, ja hän vastaanotti pyhän kommuunion enkeliltä. Kun
Agnes oli 15-vuotias, paavi pyysi häntä
abbedissaksi Procenan luostariin, missä
hän edisti karun yksinkertaista elämää.
Hän söi lähinnä vain leipää ja joi vettä
ja nukkui paljaalla lattialla. Agnes kuoli
20.4.1317, ja paavi Benedictus XIII kanonisoi hänet lähes 300 vuotta myöhemmin.
”Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois
kaikki mikä painaa ja synti, joka niin
helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu,
joka on edessämme, katse suunnattuna
Jeesukseen, uskomme perustajaan ja
täydelliseksi tekijään.” (Hepr.12:1-2)
Hannele Kotka

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Johannes ilmoittaa Messiasta
(Matt. 3:1-12)
Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli
ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!”
Juuri häntä tarkoittaa profeetta
Jesajan sana: Ääni huutaa autiomaassa: ”Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!”
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja.
Hänen luokseen tuli paljon väkeä
Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa
ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä.
He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.
Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän
sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt!
Kuka teille on sanonut, että te voitte
välttää tulevan vihan?
Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy!
Älkää luulko, että voitte ajatella:
’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’
Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka
näistä kivistä.
Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää
hedelmää, kaadetaan ja heitetään
tuleen.
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee
toinen, joka on minua väkevämpi.

Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Hänellä on kädessään viskain, ja
sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa,
mutta ruumenet hän polttaa tulessa,
joka ei koskaan sammu.”

Kommentti:
On helppo muistaa, kuka Johannes
on. Hän on Sakariaan ja Elisabetin
poika. Hän syntyi kuusi kuukautta
ennen Jeesusta. He ovat sukulaisia.
Maria on Elisabetin serkku.
Nyt Johannes on noin 30 vuotta
vanha, ja hän on autiomaassa. Miksi
hän asuu siellä? Mitä hän tekee?
Johannes julistaa kansalle, että
Messias on lähellä. Itse asiassa Messias on tulossa. Siispä täytyy valmistautua oikein hyvin. Sen takia Johannes kutsuu ihmisiä kääntymykseen.
Ihmiset tulivat hänen luokseen tunnustamaan syntinsä ja saamaan kasteen.
Johannes kastoi vedellä symbolina. Vesi on puhdas ja pesee kaiken.
Ainoa ehto on sielun katumus. Johannes valmistelee Jeesuksen pelastustyötä kasteen kautta.
Miksi ihmiset kävivät hänen luonaan, jos hän sanoi heille selvästi,
että heidän täytyy muuttua hyviksi?
Miten voi olla, että Johannes kertoi
heille totuuden siitä, kuinka pahoja
he ovat, ja kaikki kuuntelivat rauhal-

lisesti? Tämä on ihmeellistä! Hän on
rohkea eikä pelkää muita.
Tähän ei ole vaikea vastata. Johannes huomaa olevansa Messiaan
edeltäjä ja rukoilee paljon. Hänen
sydämessään ei ole tilaa turhille asioille. Häntä ei ole sidottu mihinkään.
Ei ole mitään, mikä voisi viedä pois
hänen vapautensa. Hän on tyyni ja
maltillinen. Hän voi puhua totta,
koska hänen vapaalla sydämellänsä
voi rakastaa. Rakkaus on totuus.
Jumala valitsi Johanneksen, koska hän rakastaa Jumalaa niin paljon
kuin pystyy, sillä hän on tyhjä itsestään ja maailman asioista.
Onko minulla paljon omia asioita?
Mitä minulla on mielessäni ja sydämessäni? Onko Jeesus minun sisimmässäni? Voin puhua totta, jos minä
rakastan totuutta.
isä Raimo Goyarrola

Tiesitkö tämän?
Pyhän Johannes Kastajan syntymän juhlapyhää vietetään kirkossa kesäkuun 24. päivänä. Samoin
ruusukon valoisissa salaisuuksissa
muistellaan Jeesuksen kastetta Jordanvirrassa.

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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Prosenttiliike
Prosenttiliike nousi lehtiotsikoihin 1970-1980-lukujen vaihteessa, kun se vaati Suomea nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta YK:n suositusten
mukaisesti. Prosenttiliikkeen aloittivat yksityiset ihmiset, jotka
halusivat näyttää esimerkkiä ja lahjoittaa prosentin omasta palkastaan kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kautta.
Caritaksen meneillään olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat
Boliviassa, Intiassa ja Ugandassa. Tutustu tarkemmin hankkeisiimme Caritaksen kotisivuilla.

Retreat in Stella Maris
On the week-end of 15-17th May, a small group of 6 persons with a priest had the privilege to
attend a retreat with Sr Philip Marie Burle, a Charismatic Precious Blood Sister from O ‘Fallon,
Missouri, USA.
Sister Philip Marie introduced us how to pray the Rosary integrating at the same time meditation
on the Stations of the Cross. How the Mysteries of the Rosary paralleled with the Stations of the
Cross brings us deeper personal intimacy, healing and more fruitful union with the Holy Trinity
through the intercession of our Holy Mother Mary. This way of praying brings then also healing
for our blood lines in our family tree.
She also reminded us to keep our Catholic Faith in this world were so many have taken the culture
of death.
On Sunday 17th May Sister Philip Marie visited the Nigerian prayer group in St. Mary’s Church
and shared the same thoughts.
We were really blessed spiritually and the beautiful spring time in Stella Maris was delightful.
Lina Joannou-Jyränki

Pope Benedict XVI is proposing that the way
to live an authentic life is by leaving moments
for God, as much during work as during vacation.
The Pope suggested this in the beginning of
June during the general audience in St. Peter’s
Square, during which he focused on the figure
of Rabanus Maurus, an 8th century monk from
Germany.
The Holy Father concluded his address by citing one of Rabanus’ phrases: ”He who neglects
contemplation is deprived of the vision of the
light of God; he who is carried away with worry and allows his thoughts to be crushed by the
tumult of the things of the world is condemned
to the absolute impossibility of penetrating the
secrets of the invisible God.”

churches, in the sacred music and in the Word
of God, the same beauty of our God, allowing
him to enter into our being.”
”Only in this way,” the Pontiff concluded, ”is
our life made great; it is truly made a life.”
KATT/VIS/Zenit

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

Ilmoittautuminen: Stella Maris, puh. 019-335793, 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

PRAYER TO THE SACRED HEART
OF JESUS
O most holy heart of Jesus, fountain of every
blessing, I adore you, I love you, and with
lively sorrow for my sins I offer you this poor
heart of mine.
Make me humble, patient, pure and wholly
obedient to your will.
Grant, Good Jesus, that I may live in you and
for you.
Protect me in the midst of danger.

He explained: ”While at work, with its frenetic
rhythms, and during vacation, we have to reserve moments for God. [We have to] open our
lives up to him, directing a thought to him, a
reflection, a brief prayer.

Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and
the grace of a holy death.
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“Tule
Pyhä Henki!”

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

The Pontiff contended that ”Rabanus Maurus
addressed these words to us today.”

”And above all, we mustn’t forget that Sunday is the day of Our Lord, the day of the liturgy, [the day] to perceive in the beauty of our

Toimisto/kauppa on kesälomalla 22.6.-31.7.2009. Virkistävää
kesää!

Paikka: Stella Maris Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika: Pe 21.8. klo 18
- Su 23.8. klo 13

May the Lord be praised for He is good and His love endures for ever!

Pope: Don’t Forget God on
Vacation

Caritaksen vuoden 2008 toimintakertomus löytyy kotisivuilta,
www.caritas.fi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta vierailla sivuillamme, ole yhteydessä toimistoomme, puh. (09) 135 7998, niin
lähetämme toimintakertomuksen sinulle postitse.

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.

Comfort me in my afflictions.

Amen.

SANTA MISA
En Castellano: Iglesia de Santa María, a las 16.00.
Los segundos domingos del mes:
13 de septiembre, 11 de octubre,
8 de noviembre, 13 de diciembre

