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Toimitukselta
Piispanvirasta
Vatikaanin II kirkolliskokouksen konstituutio Lumen gentium kirkosta selittää piispanvirkaa näin:
20. Tämä jumalallinen lähetystehtävä, jonka Kristus on uskonut apostoleille, jatkuu maailman
loppuun asti (vrt. Matt. 28:20),
koska evankeliumi, jota heidän on
välitettävä eteenpäin, on kaikiksi
ajoiksi Kirkon koko elämän alkulähde. Sen vuoksi apostolit ovat
tässä hierarkkisesti järjestyneessä
yhteisössä pitäneet huolta seuraa-

jiensa asettamisesta.
Heillä näet ei ainoastaan ollut palveluvirassa erilaisia avustajia,
vaan jotta heille uskottu lähetystehtävä jatkuisi myös heidän kuolemansa jälkeen, he antoivat lähimmille työtovereilleen ikään kuin
testamenttina tehtävän täydentää ja lujittaa heidän aloittamaansa
työtäuskoen heidän huomaansa koko lauman, “johon Pyhä Henki
oli heidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Jumalan Kirkkoa” (vrt.
Ap.t. 20:28). He asettivat siis tällaisia miehiä ja lisäksi määräsivät,
että näiden poismenon jälkeen taas toiset koetellut miehet jatkaisivat
heidän palvelusvirkaansa. Eri virkojen joukossa, joita Kirkon alusta
alkaen on hoidettu, on tradition todistuksen mukaan ensimmäisellä
sijalla niiden virka, jotka oli asetettu piispoiksi ja joilla yhtäjaksoisen
perimyksen perusteella alusta astion ollut hallussaan apostolisesta
istutuksesta kasvaneet köynnökset. Näin, kuten pyhä Ireneus todistaa, julistetaan ja säilytetään koko maailmassa apostolinen traditio
apostolien asettamien piispojen ja heidän seuraajiensa kautta meidän päiviimme saakka. Yhdessä avustajiensa, pappien ja diakonien,
kanssa piispat ovat saaneet palveluviran yhteisössä. Uskonopin
opettajina, pyhän kultin pappeina ja hallinnon hoitajina he Jumalan
sijasta johtavat laumaa, jonka paimenia he ovat. Niin kuin se virka,
jonka Herra uskoi yksin Pietarille, apostoleista ensimmäiselle ja
joka oli siirrettävä hänen seuraajilleen, on pysyvä, niin tulee myös

apostolien paimenvirka Kirkossa jatkuvasti ja viisaasti hoidetuksi
pyhän piispanviran kautta. Sen vuoksi pyhä kirkolliskokous opettaa,
että piispat jumalallisen säädöksen mukaan ovat apostolien seuraajia
Kirkon paimenina: Joka kuulee heitä, kuulee Kristusta, ja joka hylkää
heidät, hylkää Kristuksen ja hänet, joka on Kristuksen lähettänyt
(vrt. Luuk. 10:16).
...
24. Apostolien seuraajina piispat saavat Herralta, jolle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä, lähetystehtävän opettaa kaikkia kansoja ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille, jotta kaikki
ihmiset uskon, kasteen ja käskyjen täyttämisen kautta pääsisivät
pelastukseen (vrt. Matt. 28:18; Mark. 16:15-16, Ap.t. 26:17 seur.).
Tämän tehtävän täyttämiseksi Kristus lupasi apostoleille Pyhän
Hengen, jonka hän taivaasta lähetti heille helluntaipäivänä. Tämän
voiman vahvistamina heidän tuli olla hänen todistajiaan maan ääriin saakka, kansojen, kansakuntien ja kuninkaiden edessä (vrt. Ap.t.
1:8; 2:1 seur.; 9:15). Tämä tehtävä, jonka Herra uskoi kansansa
paimenille, on todellista palvelua, jota Raamatussa nimenomaan
nimitetään ‘diakoniaksi’ eli palveluviraksi (vrt. Ap.t. 1:17 ja 25;
21:19; Room. 11:13; 1 Tim. 1:12).
Piispojen kanoninen lähettäminen voi tapahtua joko seuraten
laillista tapaa, jota Kirkon ylin ja yleismaailmallinen hallintavalta
ei ole kumonnut, tai saman arvovallan säätämien tai tunnustamien
lakien mukaan, tai suorastaan itsensä Pietarin seuraajan määräyksestä. Yksikään piispa ei voi astua virkaan vastoin paavin tahtoa tai
hänen kieltäessään apostolisen yhteyden.

Kiitollisina saamme jo pian osallistua uuden piispamme vihkimiseen; osoittakaamme häntä ja kaikkia kirkon piispoja kohtaan rakkautta, kunnioitusta
ja kuuliaisuutta. Tukekaamme häntä rukouksillamme
ja avustakaamme paikalliskirkkoamme omien kykyjemme mukaan.

6.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 35:4-7a
Ps. 146:7, 8-9a, 9bc+10. - 1
2L Jaak. 2:1-5
Ev. Mark. 7:31-37
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Sunnuntait ja juhlapyhät
30.8. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L 5. Moos. 4:1-2, 6-8
Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. - 1a
2L Jaak. 1:17-18, 21b-22, 27
Ev. Mark. 7:1-8, 14-15, 21-23
Tänään kerätään kolehti Pyhän maan hyväksi.
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13.9. KIRKKOVUODEN 24. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 50:5-9a
Ps. 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9. - 9
2L Jaak. 2:14-18
Ev. Mark. 8:27-35
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20.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Viis. 2:17-20
Ps. 54:3-4, 5, 6+9. - 6b
2L Jaak. 3:16 - 4:3
Ev. Mark. 9:30-37
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Uutisia
Paavi yleisaudienssilla:

Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien yhteinen

Kunnollinen koulutus on ratkaiseva
tekijä pappeuden uudistamisessa

Castel Gandolfossa elokuun
19. päivänä pidetyssä yleisaudiessissa paavi Benedictus XVI tarkasteli pyhän
Jean Eudesin elämää ja merkitystä papiston jatkuvalle
koulutukselle. Paavi vaati
uskovia rukoilemaan pappien ja papiksi valmistuvien
puolesta sanoen, että heidän
kunnollinen koulutuksensa
on ratkaiseva tekijä pappeuden uudistamisessa.
Paavi esitteli pyhän Jean
Eudesin, jonka muistopäivää vietetään liturgisen kalenterin mukaan elokuun
19. päivänä, siinä historiallisessa yhteydessä, jossa hän
eli 1600-luvulla. Sillä vuosisadalla vaikuttivat suuret
hengelliset persoonallisuudet kuten pyhä Vincent de
Paul ja pyhä Louis Maria
Grignon de Montfort.
Paavi mainitsi, että pyhän
Jean Eudesin ja Arsin kirkkoherran, pyhän Jean Marie
Vianneyn, pappien vuoden
suojelijan, julisti pyhäksi samana päivänä 31.5.1925 paavi Pius XI ”tarjoten kirkolle
ja maailmalle kaksi erityistä
esimerkkiä pappien pyhyydestä”.
Pyhä Jean Eudes toimi
palveluvirassaan Trenton
vuonna 1563 pidetyn kirkolliskokouksen opetusten
mukaisesti, sanoi paavi.
Tuo kirkolliskokous ”sää-

ti periaatteet hiippakunnallisten seminaarien perustamiseen ja pappien koulutukseen. Vatikaani oli hyvin
tietoinen siitä, että reformaation kriisin taustalla oli
riittämätön pappiskoulutus.
Pappeja ei ollut koulutettu
oikealla tavalla, älyllisesti ja
hengellisesti, sydämissään
ja hengessään”, paavi lisäsi.
Periaatteiden toimeenpaneminen ja soveltaminen oli
hidasta sekä Saksassa että
Ranskassa, ja siksi pyhä Jean
Eudes, joka oli seurakuntapappi, perusti kongregaation, joka oli erityisesti tarkoitettu pappien koulutukseen. ”Pyhyyden tiellä, joka
oli hänen tiensä ja jota hän
suositteli oppilailleen, oli
vankka perusta siihen rakkauteen turvautumisessa,
jonka Jumala ilmoitti ihmiskunnalle Kristuksen papillisessa sydämessä ja Marian
äidillisessä sydämessä”, sanoi paavi.
Pyhä isä suositteli tiettyä
Jean Eudesin lausetta uskovien avuksi pyhyyteen
kasvamisessa: ”Antakaa
itsenne Jeesukselle käydäksenne sisään hänen suuren
sydämensä äärettömyyteen,
johon sisältyy myös hänen
pyhän Äitinsä sydän ja kaikkien pyhien sydämet, ja uppoutukaa tähän rakkauden,
armon, nöyryyden, puh-

tauden, kärsivällisyyden,
kuuliaisuuden ja pyhyyden
syvyyteen.”
Paavi Benedictus XVI siirsi huomionsa ajankohtaisiin
ponnisteluihin parantaa
pappien koulutusta ja mainitsi paavi Johannes Paavali
II:n apostolisen kehotuskirjeen ”Pastores dabo vobis”,
joka ilmestyi vuoden 1990
synodin jälkeen. Kehotuskirje ”sisältää ja saattaa ajan
tasalle Trenton kirkolliskokouksen periaatteet ja korostaa erityisesti tarvittavaa
jatkuvuutta peruskoulutuksen ja jatkuvan koulutuksen
välillä”, sanoi paavi Benedictus. ”Hengellisen elämän
varaan laskettu perustus on
se korvaamaton ’hengellinen koulu’, jossa me ’opimme tuntemaan Kristusta’ ja
annamme itsemme muokkautua enenevästi hänen
kaltaisuuteensa, hänen, joka
on ainoa Ylipappi ja Hyvä
paimen.”
Astukoot papit ja seminaristit tänä pappien vuonna
tämän päivän pyhimyksen
inspiroimina hengellisesti ”sisälle Jeesuksen sydämeen” ja tulkoot ihmisiksi,
joita leimaa todellinen rakkaus, armahtavaisuus, nöyryys ja kärsivällisyys sekä
uudistuminen pyhyydessä
ja pastoraalisessa innossa,
paavi Benedictus toivoi lopuksi.
Puheensa lopuksi pyhä
isä lauloi Isä meidän -rukouksen latinaksi audienssiin
kokoontuneen uskovien
joukon kanssa.
KATT/VIS/CNA

Riitta Laukaman 1.8.2009
lähtien opetustoimen johtajaksi hiippakunnan katekeettiseen keskukseen. Isä

Lauantaikurssiopetus on kouluopetusta korvaava ja on tarkoitettu ensisijaisesti niille peruskoululaisille, jotka eivät pääse osallistumaan koulussa
annettavaan katoliseen uskonnonopetukseen.
syyslukukausi: 29.8., 19.9., 10.10., 7.11., 12.12.
kevätlukukausi: 16.1., 6.2., 6.3., 20.3., 24.4.
Opetus järjestetään klo 10.00–13.55 Englantilaisella koululla, Mäntytie 14,
00270 Helsinki.







Sankt Henriks och Sankta Marias församlingars gemensamma

LÖRDAGSKURS 2009-2010
Lördagskurssen ordnas i första hand för de elever som inte får katolsk
undervisning i skolan.
Höstens datum är: 29.8., 19.9., 10.10., 7.11., 12.12.
Vårens datum är: 16.1., 6.2., 6.3., 20.3., 24.4.
Programmet är det samma som förr:Vi börjar med mässa eller annan andakt kl 9.30 i S:ta Mariakyrkan, sedan följer undervisning fram till kl 13.00
i Engelska skolan Tallvägen 14, 00270 Helsingfors.

Piispanvihkimyksestä 5.9.
Lauantaina syyskuun 5. päivänä Turun tuomiokirkossa
klo 11.00 alkaa juhlamessu, jonka aikana hiippakunnan
asiainhoitaja isä Teemu Sippo SCJ vihitään piispaksi. Päävihkijä on Mainzin piispa, kardinaali Karl Lehmann ja
kanssavihkijät ovat edellinen Helsingin piispa, Lublinin
apulaispiispa Józef Wróbel SCJ sekä Kööpenhaminan
piispa Czeslaw Kozon.
Messun jälkeen on vastaanotto ja kirkkokahvit Turun
yliopiston päärakennuksen aulassa. Sekä messuun että
vastaanottoon ovat kaikki tervetulleita.
Sunnuntaina 6.9. uusi piispa ottaa haltuunsa Helsingin
hiippakunnan Pyhän Henrikin katedraalin päämessun
yhteydessä klo 11.00. Tästä syystä katedraalin aamumessu
jää pitämättä. Myös muiden seurakuntien ohjelmassa on
muutoksia 6.9.

Om biskopsvigningen 5.9.
På lördag den 5 september firas det i Åbo domkyrka en
festmässa, under vilken stiftsadministratorn pater Teemu
Sippo SCJ kommer att vigas till biskop. Huvudkonsekratorn är biskopen av Mainz, kardinal Karl Lehmann, medkonsekratorerna är f.d. biskopen av Helsingfors, hjälpbiskopen av Lublin Józef Wróbel SCJ och biskopen av
Köpenhamn Czeslaw Kozon.
Efter mässan hålls en mottagning och kyrkkaffe i Åbo
Universitets huvudbyggnad. Alla är välkomna till båda
evenemangen.
På söndag 6 september tar den nye biskopen possession
över Helsingfors stift i Sankt Henriks katedral i Helsingfors under högmässan som börjar kl 11.00. Därför faller
morgonmässan i katedralen bort. Det finns förändringar
också i andra församlingars programm på 6.9.

TV ja radio

Riitta Laukama opetustoimen johtajaksi
Hiippakunnan asiainhoitaja, piispaksi valittu isä Teemu Sippo SCJ on nimittänyt
teol. maist., luonnont. kand.

LAUANTAIKURSSI 2009-2010

Rafal Czernia SCJ toimii
edelleen katekeettisen keskuksen johtajana.
KATT

Yhteenveto vihkimyksestä nähdään televisiossa YLE TV1
-kanavalla sunnuntaina 6.9. klo 10.00-11.55 ja uusintana
tiistaina klo 13.05 alkaen.
Kooste vihkimysmessusta radioidaan YLE Radio 1 -kanavalla sunnuntaina 6.9. klo 18.00.
KATT
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Uutisia
Pappien vuosi päättyy
Heliga Stolen:
suureen kokoontumiseen underskått år 2008
Påvliga rådet för den Heliavdelningarna som tillsamRoomassa
ga Stolens organisation och
mans har 2 732 anställda.
Pappien kongregaatio ja sen
prefekti, kardinaali Claudio
Hummes, ilmoittivat tällä
viikolla, että paavi Benedictus XVI suunnittelee pappien vuoden päättämista
suurella kokouksella, johon
kutsutaan pappeja kaikkialta maailmasta ensi vuoden
kesäkuun 9.-11. päivänä.
Jokainen katolinen pappi, joita on maailmassa noin
407.000 kutsutaan kokoontumiseen, jonka teemana on
”Kristuksen uskollisuus, papin uskollisuus”.
Pappien kongregaation
julkaiseman ohjelman mukaan kokoontumisen ensimmäisenä päivänä aiheena on
”Kääntymys ja tehtävä” ja
tapahtuma pidetään Pyhän
Paavalin basilikassa. Ohjelmassa on rukousta, keskustelua aiheesta, pyhän sakramentin palvonta, mahdollisuus ripittäytymiseen sekä
messu.

Toisena päivänä teemana
on ”Yläsali, kutsu Pyhän
Hengen avuksi huutamiseen Marian kanssa veljellisessä yhteydessä”. Aamulla
mietiskely tapahtuu Santa
Maria Maggioren basilikassa ja illan ”pappien vigilia”
pidetään Pietarinkirkossa.
Vigilia koostuu pappien puheenvuoroista, laulusta sekä
adoraatiosta. Paavi Benedictus XVI on vigiliassa läsnä ja
tervehtii pappeja.
Pappien vuosi päättyy
kesäkuun 11. päivänä, jolloin on Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä, ja silloin
paavi viettää messun Pietarinkirkossa. Päätöspäivän
teemana on ”Pietarin kanssa
kirkollisessa yhteydessä”.
Pappien vuosi, kuten
huomataan, päättyy jo viikkoa aiemmin kuin alunperin
ilmoitettiin.

ekonomi samlades den 1-3
juli för sitt 63 möte under
ledning av Heliga stolens
statssekreterare kardinal
Tarcisio Bertone SDB.
I en kommuniké publicerad på måndagen visar
att den ekonomiska redovisningen visar att den
Heliga Stolen under 2008
gick med ett underskott på
911 514 euro. Underskottet utgör skillnaden mellan inkomsten för året på
253,953,869 euro utgifterna
på 254,865,383 euro.
Heliga Stolens största
utgift är de olika ministerierna, dekasterierna, och

KATT/VIS/CNA

Efter succén som Vatikanmuseernas kvällsöppet hade
den 24 juli har museet nu
beslutat att detta ska upprepa sig varje fredag i oktober
(den 2, 9, 16, 23 och 30). ”Det
är en bra möjlighet för romarna och turisterna, som är
upptagna under den vanliga
öppettiden under dagen, att
besöka Vatikanmuseet”, säger ledningen.
Museet öppnar då mellan 19 och 23, med det sista insläppet klockan 21.30.
Man kan då uppleva solnedgången över Peterskyrkan
och Vatikanträdgårdarna,
från fönstret i de geografiska
kartornas rum. Stanna upp i

Henkilömuutoksia
valtiosihteeristössä
Paavi Benedictus XVI on
nimittänyt Vatikaanin valtiosuhteiden uudeksi alisihteeriksi monsignore
Ettore Balestreron. 42-vuotias Balestrero on kotoisin
Genovasta, mutta valmistui
papiksi Roomassa vuonna
1993. Hän on kanonisen oikeustieteen tohtori.

Monsignore Balestrero
on työskennellyt Vatikaanin
diplomaattikunnassa vuodesta 1996 alkaen. Hän seuraa tehtävässään arkkipiispa
Pietro Parolinia, jonka paavi nimitti samalla uudeksi
nuntiukseksi Venezuelaan.
KATT/VIS

Av dem är 761 präster, 334
ordenssystrar och 1 637 lekmän.
En stor ekonomisk post
är att bevara och restaurera
Heliga stolens konstskatter,
t ex restaureringen av Pauluskapellet och de påvliga
basilikorna San Paulo fuori
le mura och Santa Maria
Maggiore.
Under 2008 fick påven i
donation, den s k Peterspenningen, 54 387 714 euro, från
olika kyrkor, ordnar, stiftelser och enskilda katoliker.

Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi. KATT 1992. Nid.
342 sivua. 21 €.

KATT/VIS/katolskakyrkan.se

Vatikanmuseerna kvällsöppet
under oktober
den åttkantiga innergården
med antika skulpturer upplysta vid dessa tillfällen av
facklor, och besöka Rafaels
rum och det Sixtinska kappellet i nattens tystnad.
För att ta del av denna
speciella kväll är det nödvändigt att boka i förväg
online. Museernas hemsida
hittar man om man går in
på www.vatican.va och först
trycker på Holy See, efter
det på Vatikanmuseerna och
vidare följa instruktionerna.
Online kan man även beställa guidade turer om man
så vill.

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

KATT/VIS/RV

PSP - Pro
Scandiae
Populis
Pohjoismaiden pappis- ja
sääntökuntakandidaatit kokoontuivat kesällä jokavuotiseen yhteistapaamiseensa
tänä vuonna Kööpenhaminan lähellä. Vuoden teemana oli kontemplatiivinen
rukous.
Ensi vuonna PSP:n kokous pidetään Ruotsissa.
Aiheena on ”Kirkko kohtaa
median”.
KATT/katolsk.no
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Kirjoja

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
Magnus Löfving

Psalmi 118
1. Kiittäkää Herraa, sillä
hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
2. Näin sanokoon Israel;
sillä hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti.
3. Näin sanokoon Aaronin
suku; sillä hänen armonsa
pysyy iankaikkisesti.
4. Näin sanokoot ne, jotka
Herraa pelkäävät; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
5. Ahdistuksessani minä
huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut
avaraan paikkaan.
6. Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä
voivat ihmiset minulle tehdä?
7. Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä
saan ilolla katsella vihamiehiäni.
8. Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.
9. Parempi on luottaa
Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.
10. Kaikki pakanat piirittivät minua - Herran nimessä
minä lyön heidät maahan.
11. He piirittivät minua
joka taholta - Herran nimessä minä lyön heidät maahan.
12. Niinkuin mehiläiset he
minua piirittivät - he sammuvat kuin tuli orjantappuroissa. Herran nimessä minä
lyön heidät maahan.
13. Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta
Herra auttoi minua.
14. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni,
ja hän tuli minulle pelastajaksi.
15. Riemun ja pelastuksen
huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran oikea
käsi tekee väkeviä tekoja.
16. Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
17. En minä kuole, vaan
elän ja julistan Herran töitä.
18. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän
ei minua antanut.
19. Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään
Herraa.
20. Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät siitä
sisälle. ...

Rukouksen
apostolaatti
Elokuu
Rukoilkaamme, että
yleinen mielipide olisi tietoisempi miljoonien pakolaisten ongelmista ja että
heidän monasti traagiseen
tilanteeseensa löydettäisiin
konkreettisia ratkaisuja.
Rukoilkaamme, että
kristityille, joita monissa
maissa syytetään ja vainotaan Kristuksen nimen
tähden, taattaisiin heidän
ihmisoikeutensa, tasa-arvonsa ja uskonsa vapaus,
jotta he voisivat elää ja
tunnustaa vapaasti omaa
uskoaan.
Syyskuu
Rukoilkaamme, että Jumalan sana tunnettaisiin
paremmin ja otettaisin
vastaan ja että siitä elettäisiin vapauden ja ilon lähteenä.
Rukoilkaamme, että
Laosin, Kambodshan ja
Myanmarin kristityt, jotka usein kohtaavat suuria
vaikeuksia, eivät lannistuisi ja lakkaisi julistamasta evankeliumia veljilleen
vaan luottaisivat Pyhän
Hengen voimaan.

Böneapostolatet

Pyhän Henrikin patsas katedraalinkirkon etuoven päällä on tänä kesänä saanut seuraa mehiläispesän
asukeista.

Dagens överlåtelse
till den allraheligaste Jungfrun Maria
Maria, du det människoblivna Ordets moder och min underbara moder,
här är jag inför dig vid början av denna dag, en ny, stor gåva från
Herren. Jag överlämnar hela min varelse i dina händer och åt ditt hjärta.
Jag vill vara i din vilja och tanke, med hjärta och kropp.
Fostra mig idag med moderlig omsorg i ett nytt liv, din Sons Jesu liv. Du
himlens Drottning, förekom och följ med din moderliga ledning även
mina minsta handlingar, så att allt jag gör blir rent och mottaget då det
heliga och fläckfria Lammets offer frambärs. Gör mig helig, goda Moder,
så som Jesus vill, så som ditt hjärta ber mig och innerligt önskar. Amen.

Augusti
Vi ber, att den allmänna
opinionen tar på allt större
allvar de miljoner flyktingar som finns i världen och
att man finner konkreta
lösningar på deras tragiska situation.
Vi ber, att de kristna
som blir diskriminerade
och förföljda på grund av
Kristus, får mänskliga rättigheter, religiös jämställdhet och frihet, så att de fritt
kan utöva och bekänna sin
tro.
September
Vi ber, att Guds ord blir
alltmer känt, accepterat
och efterföljt som källa till
frihet och glädje.
Vi ber, att de kristna i
Laos, Kambodja och Myanmar (Burma), trots sina
stora svårigheter, inte låter sig avskräckas från att
predika evangeliet för sina
bröder utan förlitar sig på
den helige Andes kraft.
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Pyhimys

Pyhä Jean Eudes, tunnustaja
Sydänten rakkaus

Jean Eudes syntyi Ri-nimisessä kaupungissa Ranskan
pohjoisosissa marraskuun
14. päivänä 1601. Hänet tunnetaan ennen kaikkea pappina, joka perusti eudistien
sääntökunnan eli Jeesuksen
ja Marian kongregaation
sekä rakkauden Neitsyt Marian liitto -nimisen sisarkunnan. Hänen veljensä oli tunnettu historioitsija François
Eudes de Nézeray.
Jo 14 vuoden ikäisenä
Jean Eudes antoi siveyslupauksen. Hän opiskeli aluksi
Caenissa jesuiittojen opissa,
mutta liittyi lopulta oratoriaaneihin 25.3.1623. Hänen
ohjaajansa ja hengellisen
elämänsä esikuvat olivat isä
Pierre de Bérulle ja mystikko Charles de Condren.

Eudesin rakkaus Jeesuksen
pyhää ja Neitsyt Marian
tahratonta sydäntä kohtaan
kulminoitui siihen, että hän
omisti Caenin ja Coutancesin seminaarien kappelit pyhille sydämille sekä kirjoitti
näiden juhlapäivien tekstit
breviariumia ja messukirjaa
varten. Aivan syyttä ei paavi
Leo XIII myöhemmin kutsunut Jean Eudesia ”Jeesuksen
pyhän sydämen ja Neitsyt
Marian pyhän sydämen liturgisen kunnioituksen tekijäksi”.
Eudes kirjoitti lukuisia
kirjoja, joita pidetään opillisesti korkeatasoisina ja tyyliltään yksinkertaisina. Niiden avulla hän pyrki taistelemaan myös jansenismin
harhaoppia vastaan. Hän
kuoli 19. elokuuta 1680.

Pappi
Eudes vihittiin papiksi joulukuun 20. päivänä 1625.
Alusta asti hän osoitti poikkeuksellista urheutta työskennellessään maata piinaavan ruttoepidemian uhrien
auttamiseksi.
Vuonna 1641 hän perusti sisarkunnan, joka tarjosi turvapaikan katumusta
tekeville prostituoiduille.
Sääntökunta sai paavi Alexander VII:n hyväksynnän
vuonna 1666.
Kardinaali de Richelieun
tuella isä Eudes irtautui oratoriosta perustaakseen Jeesuksen ja Marian yhteisön,
joka tunnetaan myös nimellä eudistit. Yhteisön tehtävänä on kouluttaa pappeja
ja tukea lähetystyötä. Eudistien perustamispäivä on
25.3.1643, siis päivälleen 20
vuotta siitä, kun Eudes liittyi oratoriaaneihin. Yhteisön
työtä arvostettiin tuolloin
suuresti.
Isä Eudes kiersi saarnaamassa ympäri Ranskaa, ennen kaikkea Normandiassa.
Vuonna 1647 hän sai paavi
Clemens X:ltä kuusi anekirjettä seminaareihin perustamilleen tai perusteilla oleville Jeesuksen pyhän sydämen
killoille. Hän perusti myös
Suuresti rakastettavan Äidin sydämen yhteisön, joka
muistuttaa fransiskaanien
tai dominikaanien kolmatta
sääntökuntaa.
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Alttarien kunniaan
Tammikuussa 1903 paavi
Leo XIII hyväksyi isä Eudesin hyveiden sankarillisuuden; paavi Pius X hyväksyi
autuaaksi julistamiseen tarvittavan ihmeen toukokuussa 1908. Jean Eudes julistettiin autuaaksi 25.4.1909 ja
pyhäksi 1925. Hänen muistopäiväänsä vietetään 19.
elokuuta.
KATT

Jansenismi
”Kristillinen elämä on jatkoa ja täydentymistä Kristuksen elämälle meissä. Meidän pitäisi olla monta Kristusta täällä maan
päällä, niin että Hänen elämänsä ja työnsä jatkuisivat työmme ja
kärsimisemme kautta pyhällä ja jumalallisella tavalla Jeesuksen
hengessä.”

”Ilma, jota hengitämme, leipä, jota syömme, ja sydän, joka sykkii
rinnassamme, eivät ole ihmiselle elämistäkään varten niin tärkeitä
kuin rukous on kristitylle, jotta hän voisi elää kristittynä.”

Jansenismi oli piispa Cornelius Jansenista nimensä
saanut reformiliike, joka
vähitellen ajautui opillisiin erimielisyyksiin
katolisen kirkon kanssa.
Osa jansenisteista palasi
takaisin kirkon yhteyteen, osa pysyi erillään
muodostaen lopulta ns.
vanhakatolisen kirkon.
Jansenismin pääpaikkana
oli Pariisin lähellä sijaitseva Port Royalin luostari.
Muun muassa kuuluisa
matemaatikko Blaise Pascal kannatti jansenistisia
ajatuksia.

Artikkeleita

Maltan ritarikunnan historiaa
Pyhän Johanneksen ritarikunta Skandinaviassa, osa 1/3
Maltan ritarikunnan
skandinavian osaston perustamisesta
tulee tänä vuonna
kuluneeksi 50 vuotta. Sen johdosta
Fiesissä julkaistaan
kolmiosainen sarja
ritarikunnan historiasta. Sarjan on kirjoittanut professori
Luigi de Anna.

1. Antvorskov
Johanniitat saapuivat Skandinaviaan noin vuosina
1160–1164 tai 1164–1170.
Ensimmäinen domus perustettiin Antvorskoviin
Tanskan Själlannin saarelle.
Keskus kehittyi Valdemar I
Suuren (1131–1182, hallitsija
vuodesta 1154) ja arkkipiispa Assalonnen (k. 1201) hyväksynnällä [1]. Ritarikunnan jäsenet tulivat aluksi
muista maista, ja he olivat
luultavasti ei-aatelisia servientesejä, jotka saapuivat
Skandinaviaan kiertelevinä
saarnaajina ristiretkien aikaan 1100-luvun loppupuolella [2].
Antvorskovista tuli prioraatin pääasiallinen keskus
ja sitä kutsuttiin Daakian
provinssiksi [3]. Se oli osa
saksalaista kielialuetta, jonka mukaan provinssi oli baiulatus, ja sen johdossa oleva
henkilö sai tittelikseen priorin sijaan vuoti, jotta prioraatin alistuneisuus olisi selvä.
Vuosien mittaan Antvorskov
kehittyi sekä uskonnollisena
että tuottavana keskuksena,
ja sen toiminnot levisivät
nopeasti muihin Pohjoismaihin. Keskuksen rikkaus
herätti myös kuninkaallisten
ahneuden: vuosien 1308 ja
1309 aikana Tanskan kuningas Eerik Menved hyökkäsi
asejoukoin Antvorskovin
komtuuriin pakottaen sen
priorin maksamaan suuren
pakkoveron [4].
Johanniittojen alkuperästä Tanskassa on esitetty
monia arveluja. Jan von Konowin mukaan Valdemar I

olisi tutustunut ritarikuntaan ollessaan vierailulla
Ranskassa vuonna 1162 ja
olisi sen jälkeen päättänyt
tuoda ritarikunnan omaan
valtakuntaansa. Toisen teorian mukaan ritarikunnan
olisi tuonut Tanskaan paikallinen arkkipiispa Eskil,
joka oli viettänyt aikaa Ranskassa vuosien 1161 ja 1167
välisenä aikana ja nähnyt
siellä kristinuskoa pohjoiseen tuomassa olleet johanniitat [5]. Kummankin teorian mukaan ranskalaisilla
olisi ollut ratkaiseva asema
ritarikunnan saapumisessa
Tanskaan.

2. Muita
tanskalaisia
komtuureja
Tanskassa kukoisti domus
myös Odensessa Fynin saarella noin vuodesta 1280 lähtien. Paikkakunnalla voi yhä
tänä päivänä ihailla Pyhän
Johanneksen kirkkoa (Sankt
Hans Kirke), joka on ainoa
säilynyt johanniittojen kirkko Skandinaviassa [6]. Kirkko mainitaan ensimmäisen
kerran vuonna 1295, ja se
oli siihen aikaan omistettu
Pyhälle Mikaelille ja Neitsyt
Marialle. Hieman tämän jälkeen se päätyi Hospitaliittojen ritarikunnan haltuun, ja
silloin se omistettiin Johannes Kastajalle [7]. Vuoden
1340 jälkeen siellä sijaitsi
sairaala (domus hospitalis S. Iohannis), vuodesta
1402 luostari, ja vuodesta

1447 siinä toimi koulu. Se
oli siis suurimmassa loistossaan 1400-luvulla, ja se
oli saavuttanut loisteensa
paikallisten aatelisten sekä
kuningatar Kristiinan (1505)
lahjoituksilla. Moni paikallinen aatelinen myös haudattiin luostariin.
Jyllannin niemimaan Viborgin johanniittojen komtuuri mainittiin ensimmäistä
kertaa eräässä dokumentissa
vuonna 1284, ja 1400-luvun
puolessa välissä se muutettiin luostariksi. Muita pieniä keskuksia oli Jyllannissa
Ribessä (vuodesta 1311 lähtien) ja Horsensissa (noin
vuodesta 1390), Ringstedin
lähellä Svenstrupissa, silloiseen Tanskaan kuuluneen
Skånen Lundissa (jota kutsuttiin komtuuriksi jo jossakin vaiheessa 1200-luvun
lopun ja vuoden 1311 välisenä aikana) sekä Jyllannin
pohjoisosassa Dueholmissa
(noin vuodesta 1370).
Myös Nyborgissa oli luultavasti keskus, kuten voidaan päätellä vuonna 1441
tehdystä lahjoituksesta. Se
oli kuitenkin domus hospitalis eikä luostari. Kaiken
kaikkiaan Tanskassa oli seitsemän johanniittojen komtuuria [8]. Daakian prioraatilla oli vuodesta 1406 yksi
komtuuri myös Maskenholtissa Rügenin saarella, joka
siirtyi Tanskan vallan alle
vuonna 1168.

3. Norjassa
Johanniittain ritarikunta saapui Norjaan 1100-luvulla.

Puupiirros Antvorskovin linnaksi muutetusta luostarista 1700luvulta vähän ennen kuin rakennus tuhottiin.

Vuonna 1198 Oslonvuonon
itärannikolle Værneen, joka
oli jo Norjan kuninkaiden
tärkeä paikka, perustettiin
luostari ja sairaala. Suurten
lahjoitusten ansiosta keskuksesta kasvoi taloudellisesti merkittävä. Luostarin
rikkaudet sai kuningas Haakon V Maununpojan pakottamaan luostarin antamaan
hänen henkilökohtaisen
vartiostonsa (hird) palveluksesta vetäytyneille miehille asuinpaikan [9]. Komtuurin hyvinvointi ja sen
sairaalan hyödyllisyys olivat
varmasti syynä siihen, miksi
kuningas Fredrik I takavarikoi sen vuonna 1532 eli
jo ennen uskonpuhdistusta
[10]. Täällä, kuten Tanskassakin, olivat läsnä donatit,
confratresit ja consoresit, ja
tämä luokittelu osoittaa, että
keskiajalla Skandinaviassa
Pyhän Johanneksen ritarikunta perustui ennen kaikkea näihin henkilöluokkiin.
Luokittelu johtui ritarikunnan maallisuudesta, vaikka
ritarikuntaa ei voitu kutsua
sotilaalliseksikaan, sekä sen
sairaalan suuresta sosiaalisesta merkityksestä. Siviilikäyttö voidaan huomata
myös siinä, että johanniittain
keskukset ovat Skandinaviassa kaupunkialueilla tai
ainakin niiden lähellä, kun
taas Årsta, Ruotsin Saksalaisen ritarikunnan keskus
sijaitsi maaseudulla. Saksalainen ritarikunta oli hyvin
sotilaallinen, ja se mainittiin
ensimmäistä kertaa vuonna 1308. Årsta muistutti pikemminkin suurta maatilaa,
kuin varsinaista linnoitusta
[11].
Saksalainen ritarikunta,
joka saapui Itämeren alueelle
noin vuonna 1220, ei kuitenkaan harrastanut ainoastaan
hillitseviä ja hyökkääviä sotatoimia Koillis-Euroopan
viimeisiä pakanoita vastaan, vaan se perusti myös
tärkeitä merikauppareittejä.
Ritarikunnan hallitsemilla
alueilla oli myös joitakin
Hansaliiton satamia. Kauppiastoiminta edelsi ensimmäistä Ruotsissa tehtyä lahjoitusta, jonka Karl Ulfsson
teki vuonna 1260 Saksalaiselle ritarikunnalle. Tähän
lahjoitukseen ei sisältynyt

Årsta, joka joko ostettiin
tai lahjoitettiin muutamaa
vuotta myöhemmin.
Luigi de Anna
(italian kielestä kääntänyt
Mirka Maukonen)
1 Antvorskovin luostarista, ks. E.
Reitzel-Nielsen, Johanniterordenens historie, København 1984, I,
142–.
2 H. J. A. Sire, The Knights of Malta,
New Haven-London 1996, 194.
3 Romanialaisen Daakian provinssin, joka sijaitsi nykyisen Romanian
alueella ja jonka gootit valloittivat
vuonna 270 jKr., nimi ei enää keskiajalla viitannut Romaniaan vaan
Tanskaan. Tämä johtui luultavimmin siitä, että paikannimet Danica ja Dacia sekä kansojen nimet
Danici ja Dacii menivät keskenään
sekaisin.
4 C. Carlsson, ”A New Chronology
for the Scandinavian Branches of
the Military Orders”,The Miliatary
Orders, 4, edited by J. Upton-Ward
2005, 58.
5 J. von Konow, ”Johanniterorden i
Sverige.Tidigare verksamhet: omkr.
1180-1527”, teoksessa Johanniterorden i Sverige 1995, Karlskrona
1995, 59.
6 Johanniittojen läsnäolosta Odensessa, ks. Reitzel-Nielsen, Johanniterordenens, 169–.
7 P. Kurrild-Klitgaard, ”The Church
of the Hospitaller of Saint John
in Odense”, Traditio melitensis, 8,
2006, 48.
8 Viborgin, Riben, Horsensin, Lundin
ja Nyborgin luostareista, ks. Reitzel-Nielsen, Johanniterordenens,
167-194. Svenstrupin komtuuri
mainitaan dokumentissa noin vuodelta 1311, mutta keskus ei kehittynyt varsinaiseksi luostariksi. Näistä
luostareista lisää myös J. Gallén,
”Korståg”, teoksessa Kulturhistoriskt Lexicon för nordisk medeltid
från vikingatid till reformationstid,
Helsingfors 1956-1978, 600-2.
9 Carlsson, ”A New Chronology”,
58; G. Sainty-R. Heydel-Mankoo,
World’s Orders of Knighthood
and Merit, Burke’s Peerage and
Gentry 2006, 73.
10 Lisää luostarista Domus sacra
hospitalis sancti Iohannis Hierosolymitani in Varno, ks. Gallén,
”Korståg”, 603 ja Reitzel-Nielsen,
Johanniterordenens, 196-205.
11 C. Carlsson, ”The Religious Orders of Knighthood in Medieval
Scandinavia: Historical and Archaeological Approaches”, Crusades,
5, 2006, 139. Saksalaisen ritarikunnan paikallishallinnosta, ks. K. Hovi,
”The Teutonic Order as a Territorial State”, teoksessa Milites pacis.
Military and Peace Services in the
History of Chivalric Orders,Turku
2003, 139-143. Toukokuussa 2000
aloitetuista kaivauksista Årstassa
Södermanlannissa, ks. C. Carlsson,
”The Årsta-project and the matter
of Religious Orders of Knighthood
in Sweden”, in Milites pacis, 35-7.
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

12.00 lastenmessu (Huom. aika!), 16.00 messu espanjaksi/Santa Missa en Español, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
19.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa
koulussa, 18.00 iltamessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Turku

USKONNONOPETUS
29.8., 19.9. la 9.00

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.
29.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
5.9. la piispanvihkimyksen takia ei ole messua
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
12.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihkiminen:
9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
19.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo: 20.9. su 16.00
Tikkurila: 27.9. su 16.00

SENIORIT
30.9. ke 14.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, 11.30 messu,
kirkkokahvit (1. su ruotsi; 2. ja 4. su lastenmessu; 3. su vietnami; 5. su saksa), kuukauden 2. su
16.00 messu espanjaksi, kuukauden 3. su 16.00
messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi. Ma,
ke 7.30 aamumessu, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la
9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to
ja pe adoraatio 18.30-19.00. 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.
29.8. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 10.0014.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu,
eläkeläisten päivä Pyhän Marian seurakunnassa, ekumeeninen ristisaatto Espoossa
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
1.9. ti 18.30 seurakuntaneuvoston kokous seurakuntasalissa
5.9. la isä Teemu Sipon piispaksi vihkiminen
Turun tuomiokirkossa klo 11.00 (Huom. Ei
messua Pyhän Marian kirkossa!)
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: Huom. Ei
messua kirkossa klo 10! Hiippakunnan papit
viettävät yhdessä uuden piispan kanssa messun Pyhän Henrikin katedraalissa klo 11.00.,
11.30 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.9. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa
8.-9.9. Ei messua Pyhän Marian kirkossa!
12.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-12.00 vahvistuksen sakramentin harjoitus ja rippi nuorille, 18.00 iltamessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, (vahvistuksen sakramentti),
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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.
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
1.9. ti 19.00 miestenpiiri
4.9. pe 18.00 messu Porissa
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 18.30 päämessu (Ei aamumessua!)
12.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
15.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri
19.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
22.9. ti 19.00 infokurssi
Ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo
10.00.

Pyhän Marian seurakunta

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
12.9. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 13.9. su
18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 11.9. pe
18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 27.9. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 26.9. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
26.9. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 12.9. la
15.00

DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.9. la 10.00
Eurajoki: 13.9., 27.9. su 15.00
Pori: 4.9. pe 18.00

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.
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.9. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Syyskuun messujen ajat ja paikat saa ottamalla
yhteyttä seurakuntaan.

Kouvola

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
29.8. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 18.00 päämessu
8.9. ti autuaan Neitsyt Marian syntymä: 18.00
messu
11.9. pe 18.00 messu Kiteellä
12.9. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English, 18.30 messu
Kajaanissa
14.9. ma Pyhän Ristin ylentäminen: 18.00 messu
19.9. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English

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.
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 messu, kesätapahtuma kirkkopuistossa ja seurakuntasalissa
3.9. to 18.00 iltamessu
4.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 18.00 messu
8.9. ti autuaan Neitsyt Marian syntymä: 18.00
messu
10.9. to 18.00 iltamessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00
messu
14.9. ma Pyhän Ristin ylentäminen: 18.00 juhlamessu
17.9. to 18.00 iltamessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
messu

24.9. to 18.00 iltamessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
messu
29.9. ti pyhät arkkienkelit: 18.00 juhlamessu
1.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
2.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.9. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 13.9. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.10. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.9. su 12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 12.9. la 11-13, messu klo 13
Lahti: 3.10. la 14.00-16.00
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 yhdessäoloa

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.
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: no Mass in
English, 11.15 päämessu, ei messua Torniossa
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 20.9., 4.10., 18.10., 1.11.
su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.9., 25.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.9., 11.10.,
8.11. su 17.300

Tapahtumat
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.

gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (17.00-17.30) ja vesper (17.3017.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin
sakramenttikappelissa. Tervetuloa!

Johdantokurssi katoliseen uskoon
Helsingin seurakuntien johdantokurssi katoliseen uskoon
Helsingissä järjestettävä johdantokurssi katoliseen uskoon eli ns. informaatiokurssi alkaa maanantaina, syyskuun 7. päivänä 2009. Kurssi-illat ovat tuosta päivästä lähtien joka toinen maanantai
klo 18.30 – 20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio
1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Kurssi sisältää keskeisiä teemoja
katolisesta uskosta ja elämästä ja kestää vuoden 2010 toukokuulle asti.
Iltojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin. Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Se on
tarkoitettu ennen muuta niille, jotka haluavat liittyä katoliseen kirkkoon, mutta myös muuten
kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssimateriaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta (kirjamyynti). Kurssin
järjestävät Helsingin katoliset seurakunnat yhteistyössä Katolisen tiedotuskeskuksen kanssa.
Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.
Syksyn kurssipäivämäärät ovat

Keskukset

7.9. - 21.9. - 5.10. - 19.10 - 2.11. - 16.11. - 30.11. - 14.12.

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

Studium Catholicum

Isä Jan Aarts, SCJ
Minä rakastan sinua

Rakkauden kaksoiskäskystä

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona
ja perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja
muusta toiminnasta www.studium.fi.

Perjantai 11.9. klo 18-20

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

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

Tapahtumia

STUDIUM
CATHOLICUM

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

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Fransiskaanimaallikot OFS

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,

klo 10 - 12.30 ja 14 -16.30

Perjantai 25.9. klo 18-20

15.9. - 29.9. - 13.10. - 27.10. - 10.11. - 24.11.
- 15.12.

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.

Lauantai 19.9. One day special conference
Isä Ellert Dahl OP, Oslo
“Venice – the holy city”
(diaesitys, luento englanniksi)

www.catholic.fi/soc/csc

Welcome!

Sarja "Ars sacra" – pyhyys ja taide

Maria Korkala
“Pyhä tunne musiikissa”
Gregoriaanisesta musiikista
Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

ARS-MARIA
Maalausryhmä harrastelijoille Marian kirkon seurakuntasalissa keskiviikkoisin alkaen 9.9. klo
17.30 – 21.00.
Ryhmää ohjaa taidemaalari Matti Kurki. Kukin valitsee omat mieltymyksensä materiaalien suhteen: öljyvärit, akryylit, pastellit, akvarellit…
Syyskaudella kokoonnumme 12 kertaa ja kurssimaksu on 120e. Lisätietoa saa Maijulta n:o 0405661381.
Tervetuloa vanhat ja muutama uusikin mahtuu vielä mukaan.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (10) ajalle
18.9.-11.10. on toimitettava viimeistään 4.9.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Jeesuksen pikkusisaret
70 vuotta
Kädessäni on kukkakimppu, joka on koottu 70 erilaisesta kukasta. 8.9.2009
tahdon tuoda sen Neitsyt
Marialle, koko maailman
Valtiattarelle hänen syntymäjuhlapäivänään. Kukkakimppuni 70 kiitoskukkaa
kokoaa yhteen 70 vuotta,
jotka meidän sisarkuntamme, Jeesuksen pikkusisaret,
on ollut olemassa. Jokainen
kukka on täysin erilainen,
erivärinen, erituoksuinen,
mutta ne kaikki ovat yhdessä, kiitollisuuden sitomana
kimppuna.
8.9.1939 Alger’ssa Magdeleine Hutin (1898-1989), joka
tunnetaan nimellä Jeesuksen pikkusisar Magdeleine,

antoi ensimmäiset luostarilupaukset, ja tätä päivää
pidetään sisarkuntamme
perustamispäivänä. Tämän
päivän jälkeen pikkusisar Magdeleinelle avautui
mahdollisuus lähteä Touggourtiin, Saharaan elämään
islaminuskoisten paimentolaisten parissa ”Nasaretin
elämää”.
Ratkaisevana oppaanaan
hänellä oli ollut Charles de
Foucauld (1858-1916). Tästä löydöstään hän kirjoittaa
seuraavasti:
”Löysin lopultakin sellaisen elämänihanteen, josta
olin uneksinut: siihen sisältyi evankeliumin mukainen
elämä, täydellinen köyhyys,

Jeesuksen pikkusisaret
Opiskelijankatu 21 G 148
33720 Tampere
Puh. 03-3182169
E-mail j.pikkusisaret@suomi24.fi

halu alemmuuteen ja ennen
kaikkea rakkaus koko täyteydessään, rakkaus Jeesukseen...Olin varma, että
Herra kutsuisi minut jonain
päivänä yhdeksi niistä pikkusisarista, joita veli Charles
oli paljon toivonut ja joiden
yhteisön perustaja hän todella näytti olevan ’anomalla, uhrautumalla, kuolemalla ja ennen kaikkea Häntä
rakastamalla’.”
Jeesuksen veljen Charlesin jälkiä seuraten pikkusisar Magdeleine viitoittaa
pikkusisarille seurattavan
tien:
”Sinulla on vain yksi Esikuva: Jeesus. Älä etsi muuta.
Niin kuin Jeesus maallisen
elämänsä aikana, ole kaikille kaikkea: arabi arabien
joukossa, paimentolainen
paimentolaisten joukossa,
työläinen työläisten joukossa. Ennen kuin olet luostarisisar, ole ihminen ja kristitty
sanan täydessä merkityksessä ja koko sen kauneudessa.

Älä jättäydy syrjään, vaan
paneudu syvällisesti ympäristösi elämään ja pyhitä se
elämällä samalla tavoin, olemalla ystävällinen ja rakastava ja omistautumalla täysin toisten palvelemiseen.”
Katsellessani kukkakimppua, jonka tahdomme Neitsyt Marialle antaa, katseeni
pysähtyy muutamaan kukkaan, joista tahdon kertoa
Sinullekin ja samalla kutsun Sinut liittymään tähän
kiitokseemme.
Kimpussa on rukouksen
kukka. Rukouselämää me
tahdomme elää keskellä ihmisjoukkoa tai matkalla tai
myös menemällä ajoittain
autiomaan hiljaisuuteen.
Rukous on syvää, luottavaista keskustelua maailman Rakkaimman olennon
kanssa. Rukous on Jumalan
kasvojen etsimistä hiljaisessa palvontarukouksessa,
Jumalan sanan kuuntelemisessa, yhteisissä hetkirukouksissa ja myös ihmisiä

kohdatessamme.
Nyt erotan kimpussamme
Betlehemin kukan. Jeesus
syntyi Betlehemissä viattomana ja heikkona lapsena.
Kappeleissamme on aina
seimen Lapsi ojennetuin
käsin ja lempeä hymy kasvoillaan. Voinko vastustaa
Jumalan hellyyttä, toivoa,
jonka hän tahtoo synnyttää
jokaisen ihmisen sydämessä ?
Nasaretin elämän kukka
on vahva ja paljon kertova.
Niin kuin Jeesus eli kolmekymmentä vuotta Nasaretissa vaatimattomasti
ihmisten keskellä, pienet
sisaryhteisömme kautta
maailman sijaitsevat siellä,
missä tavalliset, usein hyvin
vähäosaiset ihmiset elävät.
Me jaamme heidän elin- ja
työolonsa, heidän toivonsa
ja kärsimyksensä, heidän
pyrkimyksensä oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja
iloon, yhä inhimillisempään
elämään vuorovaikutteises-

tä vankiystävistä pitävät
yhteyttä sisariin vielä vapauduttuaankin. Japanilaissyntyinen pikkusisar Clara
Choko toimii myös virallisena yhteyshenkilönä ja käy
tapaamassa omia vankejaan
silloinkin, kun heidät on siirretty toiselle paikkakunnalle
kärsimään rangaistustaan.
Uuden oikeusministerin
astuttua virkaan ovat kuolemanrangaistukset lisääntyneet. Sisaret vierailevat
seitsemän tuomionsa täytäntöönpanoa odottavan
vangin luona. Vierailut kestävät noin 10 minuuttia, ja
vartija on aina paikalla. Vangit laativat vetoomuksia rangaistuksen muuttamiseksi,
mutta ne ovat olleet turhia.
Oikeudenkäynnit eivät aina
ole rehellisiä, sillä ostettu-

ja todistuksia käytetään,
jolloin viattomat tulevat
tuomituiksi. Sisaret vievät
vangeille postimerkkejä ja
Raamattuja. Vangit kertovat
elämästään ja tunteistaan,
monet kaipaavat Jumalaa ja
rukoilevat. Rukous on auttanut monia tulemaan Jeesuksen ystäviksi.
Köyhään hiroshimalaiseen perheeseen1946 syntynyt Okashita-san teloitettiin
huhtikuussa 2008. Hän oli
tehnyt rikoksensa Tokiossa
1986 ja paennut sieltä vaimonsa kanssa. Hänet saatiin
kiinni ja tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen. Erään poliisin antaman todistuksen
vuoksi vankeus muutettiin
kuolemanrangaistukseksi.
Mies rukoili paljon ja kirjoitti runoja, jotka julkaistiin

Liekki ei sammu
– Jeesuksen pikkusisaret maailmalla
Jeesuksen pikkusisaret tekevät sääntökuntansa kutsumusta vastaavaa työtä eri
puolilla maailmaa noin 65
maassa. Nykyajan globalisaation vaikutukset näkyvät
myös heidän työssään. Syvä
hengellinen yhteys vallitsee
sisarten välillä, vaikka he
asuvat kaukana toisistaan.
Vuosittaisessa tapaamisessa
sääntökunnan pääfraterniteetissa Roomassa he voivat
levätä ja vaihtaa kokemuksiaan toisten kanssa.
Marseille, Ranska: Helmikuussa 2008 Jeesuksen
pikkusisaret Liliane ja Marie-Raymonde sulkivat La
Charité -nimisessä kaupunginosassa Marseillessa sijainneen yhteisönsä, jossa he
elivät vuodesta 1955 saakka.
Yhteisö oli ensimmäinen,
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joka aloitti työn prostituoitujen parissa. Marseille on
satamakaupunki ja nykyäänkin prostituution keskuspaikka.
Sisarten ensimmäinen ystävä oli nainen, joka halusi
paeta parittajaltaan. Sisaret
onnistuivat lähettämään hänet toiseen maahan, jossa
hänen oli mahdollista palata normaaliin elämään. Kaikenikäiset naiset luottivat
sisariin, joilta he saivat ystävyyden lisäksi rohkaisua
ja tilaisuuden kertoa kärsimyksistään ja omantunnon
ongelmistaan. Nöyryytetyille ja toivottomille, vaikeasti
sairaille ja kuoleville naisille kunnioittava ja neutraali suhtautuminen oli mitä
tärkeintä ja antoi voimaa ja
toivoa. Ihmeitäkin tapahtui,

sillä monet pystyivät jättämään ammattinsa kokonaan
ja solmimaan uudelleen rikki mennet ihmissuhteet. Oli
myös sellaisia, jotka löysivät elävän uskon sisarten
tukemana. Yksi ystävistä
kirjoitti: ”Kun näet prostituoidun kadulla, näet hänen
ruumiinsa. Ajattele hänen
sydäntään, jota et näe, mutta
joka lyö liian voimakkaasti
hänen sisimmässään.” Sisarten pieni punainen liekki
antoi voimaa vapautua orjuudesta.
Ikebukuro, Japani: Ikebukuron pikkusisaret ovat
vankien ystäviä. Okinawalta kotoisin oleva nuori
miesvanki tutustutti heidät
muihin vankeihin, joiden
joukossa oli myös naisia.
Jotkut noista ensimmäisis-
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sa ystävyydessä. Tavallisessa arjessa me saamme kohdata Jumalan.
Yhteisökukka on monisärmäinen ja aika yllättävä.
Yhteisössä me otamme toisemme vastaan heikkouksinemme ja rajoituksinemme, rikastamme toisiamme
lahjoillamme ja taipumuksillamme, aloitamme yhä
uudelleen – tällaisia ovat
rakennuskivet yhteisöillemme, jotka tahtovat olla avoimia myös muille ihmisille.
Voimme olla lähtöisin eri
maista, roduista, sosiaalisista taustoista, eri-ikäisiä,
mutta tahdomme osaltamme rakentaa erilaisuuksista
huolimatta Kristuksen toivomaa universaalista ykseyttä
ja samalla osallistua siihen
Kirkon elävänä soluna.
Yhteisömme kiitoksen kukkakimppua solmimassa
					
Jeesuksen pikkusisar Leila
http://www.jesuscaritas.info/jcd/fr/lsj

2006 nimellä ”Lopun alku”.
Pikkusisaret olivat perheen
mukana noutamassa vainajaa ja osallistuivat protestanttisessa kirkossa pidettyyn muistopalvelukseen.
Heidän mielessään pyörivät
Jeesuksen sanat ristintiellä:
”Älkää minua itkekö. Itkekää itseänne ja lapsianne.”
Romanien kanssa: Jeesuksen pikkusisaret ovat
eläneet romanien kanssa
Italiassa Bolognan seudulla
ja Crotonan lähellä asuntovaunuissa asuen. Heidät on
toivotettu lämpimästi tervetulleiksi, vaikka ovatkin
muukalaisia. Puhuttu kieli
on romani-korakane ja uskonnoltaan romanit ovat
muslimeja. Leirissä tanssitaan paljon. Musiikki ja rytmi ovat fyysisiä, identiteetis-

tä kertovia ilmaisukeinoja,
ja yhdessä on hyvä nauraa,
rukoilla ja itkeä musiikin
välityksellä. Usein vain istutaan, juodaan kahvia ja
puhellaan.
Aamulla herätään varhain
ja lapset lähtevät kouluun.
Jotkut asukkaat tekevät työtä italialaisille, monet naiset
kerjäävät. Sisaret lähtevät
naisten kanssa kaupunkiin
ja myyvät siellä tekemiään
käsitöitä. Crotonan kaupunki on luvannut romaneille
asunnoiksi pieniä taloja,
mutta aika kuluu ja lupaukset muuttuvat. Lopulta on
saatu lautoja asuntovaunujen korjaamiseen. Sisaret leipovat leipää ja antavat sitä

muille asukkaille. Kerran
he asiaa sen kummemmin
ajattelematta tekivät leipään
ristin. Muslimiystävät eivät
voineet syödä leipää. Sisaret
kertoivat heille, että leipä on
tehty rakkaudella ja rakkaus tulee Jumalalta. ”On vain
yksi Jumala”, ystävät vastasivat. Kerran joku heitti kiven sisarten asuntovaunun
oveen. Kivestä jäi pieni jälki, jonka sisaret koristelivat
värikkäällä teipillä pieneksi
tähdeksi.
Slovakian Breznon romanit ovat kristittyjä. Siellä heidän asuttavanaan on pieni
talo. Jeesuksen pikkusisaret
saivat remontoimista vaatineen huonokuntoisen talon

lähiseudulta. Romaniyhteisössä on paljon lapsia, ja
sisaret osallistuvat kastetilaisuuksiin, hautajaisiin ja
pyhiinvaelluksiin yhdessä
romanien kanssa.
Työtä on vaikea saada,
sillä romaneja syrjitään.
EU: n rahoittama ns. eurotyö tehdään jossakin julkisen palvelun kohteessa,
esimerkiksi katua lakaisemalla. Pikkusisar Brigita-Katrin lajittelee jätteitä
naisten kanssa viisi tuntia
päivässä kolmena päivänä
viikossa. Lasin lajittelu on
raskasta, sillä kottikärryihin
koottu painava kuorma pitää kuljettaa murskaamoon.
Kesäisin poimitaan musti-

koita vuorilta, jonka rinteillä
myös karhut asuvat. Marjat
myydään kaupungissa.
Elina Grönlund
birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaatti
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Jeesuksen pyhän sydämen maallikot
Isä Leo Dehon (1834-1925)
perusti Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnan (SCJ)
Ranskassa vuonna 1878. Nyttemmin sääntökunnan jäseniä
toimii useissa eri maissa Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa,
Afrikassa ja Aasiassa.
Leo Dehon syntyi varakkaan maanomistajan perheeseen, joka oli erikoistunut
kilpahevosten kasvatukseen.
Perheellä oli lujat siteet maahan ja se harjoitti kaikkea
maatalouteen kuuluvia askareita mutta tarkasteli avoimesti myös uusia ideoita. Leo ei
nuoruudessaan, päinvastoin
kun vanhempi veljensä Henri,
ollut juuri kiinnostunut maalaiselämästä eikä sen töistä ja
toimista. Alexander Dehon ei
koskaan voinut ymmärtää poikansa kutsumusta tulla papiksi, vaan se oli hänelle todella
arvoitus ja vakavan ristiriidan
aihe. Kuitenkin Leon papiksi
vihkiminen vuonna 1868 lähensi heitä toisiinsa ja poika
iloitsi suuresti nähdessään
isänsä ottavan hapuilevia askelia takaisin kohti kirkkoa.
Kun Leo lähetettiin sisäoppilaaksi Hazebrouckin lukioon hänen äitinsä sujautti
Pyhän sydämen käsikirjan hänen matkalaukkuunsa. Myöhemmin isä Dehon kertoi,

että tämä kirja oli ”hänen todellinen askeesin oppaansa”.
Se auttoi häntä omaksumaan
hartausmuodot, jotka olivat
keskeisiä hänen hengellisessä
elämässään.
Kuuliaisena isäänsä kohtaan Leo Dehon opiskeli Pariisissa neljä vuotta lakia ja valmistui lakitieteen lisensiaatiksi vuonna 1865. Hän puolusti
väitöskirjaansa hyvällä menestyksellä ja toimi harjoittelijana
eräässä asianajotoimistossa.
Leo Dehon järjesti oikeustieteen opiskelijana elämänsä
tavalla, joka vahvisti hänen
pappiskutsumustaan, hänen
lopullista päämääräänsä.
Leo Dehon tutustui Pariisissa yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään ja alkoi kiinnostua eettisistä kysymyksistä.
Vuonna 1865 Leo Dehon
saapui Rooman Ranskalaiseen
seminaariin, Santa Chiaraan.
Dehon opiskeli siellä viisi vuotta ja aloitti lukemalla vuoden
filosofiaa, minkä jälkeen hän
saavutti tohtorin arvon. Sitten
hän opiskeli teologiaa ja päätti
oikeustieteellisen koulutuksensa opiskelemalla kanonista
lakia. Näissä kahdessa aineessa hän suoritti myös tohtorin
tutkinnon. Kun Leo Dehon
vuonna 1871 palasi Roomasta
Ranskaan, hän oli nelinkertainen tohtori.

Leo Dehon vihittiin papiksi
19.12.1868 Pyhän Johanneksen
basilikassa, Lateraanikirkossa,
joka on maailman kaikkien
kirkkojen äiti.
Vuonna 1871 isä Dehon
saapui St.Quentiniin, Belgian
rajalla sijaitsevaan Vermandoisin maakunnan vanhaan
pääkaupunkiin ja oli nuorin
seitsemästä kappalaisesta seurakunnassa, joka toimi basilikakirkon yhteydessä.
28.6.1878, joka oli pyhän sydämen juhla, Leo Dehon antoi
luostarilupauksensa Pyhän
Johanneksen koulun pienessä
kappelissa. Kolmeen perinteiseen – siis köyhyyden, puhtauden ja kuuliaisuuden – lupaukseen hän lisäsi uhrautuvuuden
lupauksen. Tästä kesäkuun 28
päivästä tuli tosiaan virallisesti Jeesuksen Sydämen Oblaatit
–nimisen yhteisön syntymäpäivä.
Heinäkuussa 1907 Jeesuksen pyhän sydämen pappien
veljeskunnan (SCJ) perustaja
isä Leo Dehon kävi Suomessa.
Saman vuoden syyskuussa ensimmäinen hollantilainen SCJ:
n pappi isä Johannes van Gijsel
saapui Suomeen ja aloitti täällä
pastoraalisen työnsä. Siitä lähtien yli sadan vuoden ajan isä
Leo Dehonin veljeskunta on
palvellut paikalliskirkkoamme
ja Suomen yhteiskuntaa tähän

päivään asti.
Veljeskunta pyrkii elämällään ja työllään vastaamaan
siihen rakkauteen, mitä Vapahtajamme avattu kylki ja
puhkaistu sydän kuvaavat. Se
pyrkii levittämään Jeesuksen
sydämen hartautta pyhittäen
työnsä Kristuksen kirkon palveluksessa.
SCJ:n logo kuvaa sydäntä avoimena ja solidaarisena.
SCJ:n (Sacerdotes a sacro Corde Jesu) kirjaimet näkyvät logossa.
Kirjain S sacerdotes –sanasta muistuttaa meitä Jumalan
kansan papillisesta kutsumuksesta tehdä elämästämme
taivaalliselle Isälle otollinen
kiitos- ja sovitusuhri. Työssämme pyrimme tekemään
Vapahtajamme sydämellisen
rakkauden ja sovitustyön tunnetuksi ja opastamme ihmisiä
Vapahtajan eukaristiseen sydämeen, joka on rakkauden ja
sovituksen lähde. Tämä papillinen tehtävä kuuluu kasteen ja
sakramentin perusteella jokaiselle kristitylle, ei vain papeille, vaan myös maallikoille.
C- keskellä oleva C-kirjain
(Cor-sanasta) esittää sydämen,
jossa on maapallo. Se kertoo
siitä, miten paljon Jumala on
rakastanut kaikkia ihmisiä, ja
että hän lähetti oman Poikansa
maailmaan antamaan meille

elämän. Hän tuli pelastamaan
meidät siitä, mikä estää meitä vastaamasta Jumalan rakkauteen. Jeesuksen seurassa
pyrimme olemaan rakkauden
profeettoja ja sovituksen palvelijoita hänen pyhän sydämen valtakuntansa hyväksi.
J-kirjain Jeesuksen nimestä
muistuttaa siitä, että Herramme pyhä sydän on meidän
elämämme suurin aarre. Tämä
J-kirjain kutsuu meitä katselemaan Herramme elämänsalaisuuksia. Tällöin opimme häneltä elämään niin kuin hän,
sydän avoimena Jumalan hengelle, ymmärtämään ajan merkit ja täyttämään taivaallisen
Isän tahdon niin kuin hän.
Isä Leo Dehonin hengellisen perheen jäsenet pyrkivät
yhdessä rakkauden profeettoina ja sovituksen palvelijoina
levittämään Jeesuksen pyhän
sydämen valtakuntaa maailmassa.
Sääntökunnan hartausta-

Pyhän Marian lastentarha 50 vuotta
Tiesitkö, että nyt syyskuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Pyhän Marian
lastentarha alkoi toimintansa Puistokadulla. Tällä hetkellä lastentarhassa tehdään
korjaustöitä.
Pyhän Marian lastentarhan perustivat pyhän sydämen sisaret. He palvelivat
uskollisesti kauan kirkkoamme ja palasivat 90-luvulla kotimaahansa Hollantiin.
Nykyään heidän aloittamaansa työtä jatkavat ursuliinisisaret.
Toivomme, että jotkut
teistä muistavat ne ajat, jolloin vuosina 1930-1939 ja
sodan jälkeen 1946-1951 lastentarha sijaitsi Edelfeltintie
14:ssä. Vuonna 1951-1959
lastentarha sai omat tilat Engelinaukio 11:sta, ja vuodesta 1959 sisaret ovat hoitaneet
lapsia nykyisessä paikassa
Pyhän Henrikin kirkon ja
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Kaivopuiston vieressä.
Pyhän Marian lastentarhan läsnäolo on pieni osa

katolisen kirkon toimintaa,
ekumeniaa ja pieni pisara
Helsingin päivähoitoa. Las-

tentarhan merkkivuosi on
sopiva hetki pelastaa unohtumiselta niitä muistoja, jot-

ka liittyvät ”Nunnalaan” ja
joita teillä on. Mielellämme
otamme vastaan ”Nunnalan” historiaan liittyviä kuvia ja kirjoitettuja tarinoita.
Voitte myös ilmoittaa meille
nimenne pantavaksi Pyhän
Marian lastentarhan oppilaiden nimilistaan.
Kutsumme myös kaikkia
teitä, jotka olette käyneet Pyhän Marian lastentarhaa, ja
kaikkia ”Nunnalan” ystäviä
juhlaan, joka vietetään lauantaina 3. lokakuuta klo 1417. Pääsylipun juhlaan voi
tilata lastentarhan sivuilta
pmlastentarha@elisanet.fi
tai numerosta 09-631062.
Ursuliinisarten ja ”Nunnalan” puolesta
sisar Barbara

Artikkeleita
poihin kuuluu olennaisena
osana pyhä kommuunio kunkin kuukauden ensimmäisenä
perjantaina, pyhä hetki, eukaristinen adoraatio, vihkiytyminen pyhälle sydämelle ja
reparaatio. Reparaatio merkitsee hengellisessä elämässä
sovitusta ja hyvitystä, jonkin
loukkauksen tai vahingon korjaamista ja asian palauttamista
entiselleen, alkuperäiseen arvoonsa.
Veljeskunnan perustamisesta lähtien ja isä Dehonin
spirituaaliteetin innoittamina
on toiminut myös sääntökuntalaisia, jotka eivät ole pappeja. Nykyisinkin on syntynyt
maallikkoryhmiä ja tarkoitus on, että jokaisessa seurakunnassa, jossa työskentelee
SCJ-pappeja, olisi myös oma
maallikkoryhmä. Maallikkoryhmästä käytetään myös
nimeä dehoniaanimaallikot.
Yhdessä veljeskunnan pappien kanssa maallikot kuuluvat
Jeesuksen pyhän sydämen
perheeseen. Suomessa maallikoiden toiminta alkoi ensin
vuonna 1972 isä Fransin johdolla kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä, missä pohdittiin rukouksen apostolaatin
rukousaiheita. Myöhemmin,
vuodesta 1995 alkaen maallikot ovat sitoutuneet. Sitoutuneita maallikkoryhmiä on jo
Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Sääntökuntalaiset ja
maallikot pyrkivät elämään lähellä Vapahtajaa tutkien hänen
sydämensä aivoituksia am-

mentaakseen tästä rakkauden
lähteestä voimaa elämälleen ja
työlleen.
Maallikkoryhmään kuuluminen on ystävyyttä, iloista
yhdessäoloa sekä veljeyttä ja
sisaruutta Kristuksessa. Isä
Dehonin spirituaaliteetti antaa suuntaviivat toimimiseen
seurakunnassa ja ylipäätänsä siinä ympäristössä missä
olemme, elämän haasteet mukaanlukien.
Maallikot ovat saaneet kutsumuksen seurata Kristusta
isä Leo Dehonin karisman
mukaan. Maallikot haluavat
kotona, työpaikalla ja lähipiirissä pyhittää elämänsä ja
pyrkiä yhdessä Jeesuksen pyhän sydämen sääntökunnan
kanssa edistämään Ju- malan
sovinnon ja rakkauden valtakuntaa ympäristössään. He
ovat sitoutuneet huolehtimaan
omasta henkilökohtaisesta
suhteestaan Vapahtajaan, sen
kasvusta ja syventymisestä,
jotta he voisivat toimia Jumalan rakkauden ja myötätunnon
lähettiläinä kaikkialla. Velvoitteina katolisessa elämässä
ovat vastuu seurakunnasta ja
lähimmäisten aineellisesta,
henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista.
Maallikoiden tehtävänä on
omistaa jokainen päivä Vapahtajalle rukoilemalla uhrautumisrukouksen, jonka yhteydessä tulee muistaa paavin
rukouksen apostolaatille antamia esirukouksia. Maallikot
osallistuvat mahdollisuuksien

mukaan viikottain messuun
ja adoraatioon sekä kerran
kuukaudessa yhteisön maallikoiden kokoontumisiin, joissa
moderaattorimme on pitänyt
esitelmiä mielenkiintoisista
ajankohtaisista aiheista. Kokoukset ovat avoimia kaikille.
Maallikot viettävät kuukauden
ensimmäistä perjantaita erityisellä hartaudella muistaen Jeesuksen pyhän sydämen salaisuutta (aivoituksia, mysteeriä)
ja hänen uhrautuvaisuuttaan,
joka pelasti ihmiskunnan.
Dehoniaaniperheeseen
kuuluminen rohkaisee meitä
rakkaudellisuuteen sekä toinen toisemme tukemiseen elämämme eri vaiheissa.
Uudet jäsenet otetaan maallikkoyhteisöön noin vuoden
kestävän tutustumisen jälkeen
ja sitoutuminen annetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan
kesäkuussa Jeesuksen Pyhän
Sydämen juhlan yhteydessä
pidettävässä messussa. Siinä
messussa luetaan omistautumisrukous isä Leo Dehonin
karisman mukaan luottaen
Jeesuksen pyhän sydämen ja
koko dehoniaanisen perheen
tukeen ”Ecce venio” ja ”Ut sint
unum” hengessä. Jeesuksen
sanat ”Ecce venio (Katso minä
tulen)” ja ”Ut sint unum (Että
he olisivat yhtä)” ovat SCJ–veljeskunnan toiminnnan lähtökohtana sen viedessä Jeeesuksen pyhän sydämen rakkautta
sinne, missä ihminen kärsii
kaikenlaista hätää ja tuskaa.
Lisäksi Jeesuksen pyhän
sydämen maallikot viettävät
vuosittain perinteistä retrettiä
aina jonkun SCJ –papin johdolla.
Lähempiä tietoja Jeesuksen
pyhän sydämen maallikkojen
toiminnasta saa yhteyshenkilöiltä, joiden tiedot ovat toisaalla tässä lehdessä.

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!

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.

Harri Mäkelä
Lähteet:
Yves Ledure SCJ, Leo Dehon (18431925) Lyhyt elämäkerta (2005)

Pyhiinvaellus Roomaan 7.-14.11.2009
Huolellisesti laadittu ja ainutlaatuinen ohjelma vie kristinuskon juurille.
Pyhät marttyyrit, pyhien Pietarin ja Paavalin elämän viimeiset vaiheet; paavin
yleisvastaanotto; Michelangelo, Bernini, Caravaggio; Orvieton äärettömän
kaunis basilika, ovat vain pieni osa viikon intensiivisen matkan annista.
Oppaina piispa Teemu Sippo SCJ ja kappalainen Antti Kruus (ev-lut.), joka
on järjestänyt 18 matkaa Italiaan.
Tutustumiskohteet ja yhteiset ruokailupaikat on valittu huolella. Hotellit aivan Vatikaanin vieressä lähellä Borgo Pioa. Valittavana on viehättävä
Bramante tai siisti, mutta tavallisempi Conciliazione. Hintaero noin 300
euroa viikko.

Kalevi Vuorela, Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunta Suomessa 19072007 (2007)
Gerhard Valerius SCJ, Jeesuksen sydän ja sosiaalinen kysymys
Jumalan palvelija Leo Dehon, Omin
sanoin. Rakkaus, rukous ja toiminta
(2006)

LASTENKERHO
4-7v lapsille
Lapsille tarkoitettu toiminta on aina kuukauden toisena sunnuntaina klo 10.00 Pyhän Marian lastentarhan tiloissa, Puistokatu 1a.
Yhdessä lasten kanssa ihmettelemme maailmaan kauneutta ja
Luojan viisautta.
Tutustumme kirkossamme vietettäviin juhliin sekä rukoilemme, laulamme, leikkimme, askartelemme.

Kohteina muun muassa: Orvieto; Pietarinkirkko; Vatikaani; Paavin vastaanotto; Piazza Navona; Forum Romanum; Villa Lante; S. Maria Maggiore;
Lateraanikirkko.

Tapaamisen lopuksi osallistumme pyhään messuun Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 12.30.

Matkan hinta on 1 100 - 1 400 euroa (2 hengen huoneissa). Mahdollisuus
myös yhden tai kolmen hengen huoneeseen. Sisältää mm: Finnairin suorat lennot; bussikuljetukset; päiväretki Orvietoon; hotellimajoitus kahden
hengen huoneessa; asiantuntevan opastuksen ja opaskirjasen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:Antti Kruus, 040 546 0844, sp@anttikruus.
com.

Lastenkerhon päivät: 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.
TERVETULOA!
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Katolinen bussinkuljettaja

Viime aikoina eri puolella Eurooppaa julkisten kulkuvälineitten mainostekstit ovat herättäneet keskustelua Jumalan olemassaolosta. Ne,
jotka joutuvat odottamaan bussia, saavat erikoisen mietiskelytehtävän. Heitä haastetaan ottamaan kantaa Jumalan puolesta tai häntä
vastaan. Bussin ulkomainokset kutsuvat nyt uskovat tarkistamaan
jumalasuhdettaan. Toisille mainokseen sisältyy pelkästään kehotus
ottaa hetken yhteys Jumalaan ja kiittää häntä saadusta elämän turvasta.
Toiset pahentuvat näihin heidän vakaumustaan loukkaaviin lauseisiin.
Epäilevät tulevat vain entistä ahdistetummiksi. Toisia rohkaistaan jatkamaan elämäänsä omin neuvoin tai - mikä on sitäkin pahempaa - vahvistetaan pintapuolisissa elämäntavoissa.
Tässä mainostempussa on myös hyvä puoli, mikäli siitä syntyy julkinen
keskustelu Jumalasta. Se on todistuksena siitä, että Jumalan olemassaolo
ei enää ole pelkästään yksityisasia. Ajattelen, että joku on huolissaan minusta, mikä on hieno asia. Mutta miksi hän haluaa tehdä kyseenalaiseksi
sen, mikä juuri minulle ja monille muille minun kanssani on meidän
elämänilomme ja turvamme perusta? Vai onko sen tarkoitus pelkästään
tarjota sopiva vaihtoehto niille kymmenelle prosentille suomalaisista, joita
ei ole rekisteröity Jumalaan uskoviksi. Toisaalta kenenkään sosiaalityöntekijän päähän ei edes juolahtaisi tuollainen tapa lähestyä asiakkaitaan.
Päinvastoin hän lähtee aina ihmisen omasta arvomaailmasta, kunnioittaen
tämän elämänvakaumusta!
Onneksi aikuisen ja kypsän kristityn elämänvakaumus ei perustu mittavaan ulkomainokseen vaan Jumalan kutsuun, jonka ihminen kuulee
hiljentyessään sisimmässään. Tietysti emme saa aina olettaa, että niillä,
jotka eivät usko Jumalaan niin kuin me, olisi paha tahto. Pikemminkin me
kristityt uskomme, että Jumala on lähellä jokaista ihmistä, jolla on hyvä
tahto ja joka pyrkii vilpittömästi elämään omasta vakaumuksestaan käsin.
Missä rakkaus ja hyvyys on, siellä on Jumala! Tämä vakaumus on meidän toivomme perustana maailman pelastuksen suhteen ja se antaa tässä
ajassa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden kasvaa yhä syvemmin elämän
totuuden tuntemisessa, mihin epäilemättä kuuluu myös usko Jumalan
olemassaoloon. Tämä pätee meihin kristittyihin niin kuin vannoutuneisiin
jumalankieltäjiinkin.
Bussin mainos muistuttaa minua eräästä bussinkuljettajasta syntymäkaupungissani Amsterdamissa. Hän oli minun opiskelutoverini isä.
Hänen reittinsä meni kaupungin keskustan läpi. Aina kun hän ohitti
bussillaan katolisen kirkon, hänellä oli tapana töräyttää autonsa torvea.
Tätä hän ei tehnyt bussiyrityksen käskystä, ammattiliiton suosituksesta
tai Brysselin direktiiviä noudattaen. Se tuli suoraan miehen omasta päästä
ja sydämestä. Hän vain oli katolilainen, joka halusi torvensoitollaan tervehtiä Jumalaa ja ilmaista uskonsa Vapahtajan läsnäoloon kirkon alttarin
sakramentissa.
Katolisissa maissa ihmiset ohittaessaan kirkkorakennusta mielellään
menevät hetkeksi sisään hiljentymään. Joskus matkustajat kysyivät tuolta
kuljettajalta, miksi hän soitti torveaan, vaikkei ollut mitään vaaraa tiellä.
Silloin hän selitti tapaansa. Sen takia jotkut kunnioittivat häntä. Toiset
pitivät miestä hiukan outona, mutta ei kukaan valittanut miehen torvensoitosta esimerkiksi kaupungin hallitukselle. Onhan oltava hiukan suvaitsevainen ja annettava toisille tilaa olla oma itsensä. Tämä ei maksa paljoa.
Se vaatii vain huumorintajua. Tämä on oikeastaan osa hyvin toimivan
yhteiskunnan rauhaisan yhdessäolon salaisuutta.
Niin kauan kuin tämä suvaitsevaisuuden asenne ilmaisee yksityisen
ihmisen vapautta olla oma itsensä ja kunnioittaa toisten ajatuksia ja elintapoja, tämä voi synnyttää ihmisten kesken vuoropuhelun, joka on hedelmällistä ja rikastavaa.
Mutta jos suvaitsevaisuuden nimissä tehdään esimerkiksi toisten vakaumus naurunalaiseksi ja painostetaan ihmisarvonvastaisin keinoin
kanssaihmisiä mukautumaan itselleen vieraaseen arvomaailmaan, silloin ei enää ole kysymyksessä ihmisten keskinäinen kunnioitus vaan
henkinen väkivalta ja valtataistelu. Hyvin järjestetty yhteiskunta asettaa
kansalaisten käyttäytymiselle rajoja, joita esimerkiksi lasten ja nuorten
kasvatustyössä kipeästi kaivataan ja joiden puute aiheuttaa myös monille
aikuisillekin kärsimystä ja muuta vahinkoa. Ellei aseteta rajoja, meillä
on ainakin lohdutuksena psalmin sana, että ”Herran enkeli on asettunut
vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa. Onnellinen se, joka
turvaa häneen” (Ps. 34:8-9).
isä Frans
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Hattulan pyhiinvaellus
Tänä vuonna on mukana piispa Teemu Sippo SCJ,
jonka johdolla vietetään

Ristin ylentämisen hartaus ja ristin kantaminen
Hattulan keskiaikaisessa kivikirkossa
lauantaina 12. syyskuuta
Messu Pyhän Henrikin katedraalissa vietetään klo 9.00 ja bussi Hattulaan lähtee messun jälkeen
kirkon edestä. Tarvittaessa pysähdytään Pyhän Marian kirkon kulmalla bussin 18 pysäkillä n. klo
9.50
Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.00, ja sen päätyttyä Hattulan seurakunta tarjoaa kahvit.Takaisin
Helsingissä olemme n. klo 16.
Edestakaisen matkan hinta on 20 euroa. Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen p.
09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.koho@catholic.fi.
Pyhiinvaelluksen järjestävät Academicum Catholicum ja Maallikkodominikaanit
Tervetuloa!

Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunta
on saanut alkunsa Pyhälle maalle tehdyn ensimmäiseen ristiretkeen osallistuneiden ritarien virkaan asettamisesta.
Ritarikunta edustaa vanhaa kristillistä
aateliutta. Sen inspiraatiolähde on Pyhän Bernhardin De laude novae militae
–tekstin ihanteet. Ritarikunnan jäseneksi voitiin aluksi liittyä vain Kristuksen haudalla Jerusalemissa ja jäseniksi
hyväksyttiin ainoastaan paavin ja hallitsijoiden tunnistamat ritarit. Vuonna
1977 Ritarikunta sai paavi Paavali VI:lta
uudelleen tarkistetun perussäännön.
Ritarikunnan tehtävänä on tukea kirkkoa Pyhällä maalla ja vahvistaa ritarikunnan jäsenten kristillistä elämää.
Ritarikunta tukee Jerusalemin latinalaisen patriarkaatin välityksellä Pyhällä maalla kouluja ja mm. Betlehemin
yliopistoa. Nämä oppilaitokset ovat
kaikille avoimia ja osaltaan siten vahvistamassa eri uskotonkuntien muodostamaa yhteisöä.
Jerusalemin Pyhän haudan Ritarikunnan Suomen käskynhaltija Lauri Gorski järjestää yhteistyössä
Italian suurlähettilään Elisabetta Kelescianin kanssa

lauantaina 19. syyskuuta 2009 kello 18.30 alkaen
OHJELMALLISET ILLALLISET
suurlähettilään residenssissä Jerusalemin latinalaisen patriarkaatin toiminnan tukemiseksi.
Illallisen hinta juomineen on 150 €. Smokki tai tumma puku.
Italian residenssi: Tehtaankatu 32 C – D, 00150 Helsinki.
Tiedustelut: Kirsti Vaalikivi, puhelin 0400-104211 tai kirsti.vaalikivi@kolumbus.fi.

Tutustu pyhän
apostoli Paavalin
opetukseen!
Emil Anton:
Katolinen Paavali.
KATT 2009.
Nid. 204 sivua.
16 €.

Nuorille
Tiesitkö tämän ...
... luomisesta?
317. Jumala on yksin luonut maailmankaikkeuden vapaasti, välittömästi ja ilman minkäänlaista
apua.
318. Yhdelläkään luodulla ei ole
sitä ääretöntä voimaa, joka välttämättä tarvitaan ”luomiseen” sanan
varsinaisessa merkityksessä, eli
tuottamaan sellaista, mikä ei ylipäänsä sitä ennen ollut olemassa, ja
antamaan sille elämää, kutsumaan
sen olemassaoloon ”tyhjästä” (ex
nihilo).
319. Jumala on luonut maailman
näyttääkseen kirkkautensa ja jakaakseen sitä. Osallistuminen Jumalan totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen on se kirkkaus, jota varten
Jumala on luotunsa luonut.
320. Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden, säilyttää sen olemassaolossa Sanallaan, Pojassaan,
joka ”ylläpitää kaikkea olemassa
olevaa sanansa voimalla” (Hepr.
1:3), ja Luoja-Hengellään, joka antaa elämän.

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Apostolien kutsumus
(Matt. 4:18-22)
Kun Jeesus kulki Galileanjärven
rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja
hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen,
sillä he olivat kalastajia.
Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.”
He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät
seuraamaan Jeesusta.
Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan
Jeesus näki toiset kaksi veljestä,
Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen
kanssa verkkojaan selvittelemässä.
Jeesus kutsui heidätkin.
He jättivät heti veneen ja isänsä ja
lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Katolisen kirkon katekismus

Kommentti
Jeesuksen saarnaaminen alkaa Palestiinassa. Aluksi hän työskentelee
yksin, mutta pian hän valitsee ystäviä, jotka auttavat häntä. Pelastustyö on pitkä, ja on paljon tehtävää.
Nämä ystävät ovat Jeesuksen opetuslapsia.
”Lähtekää minun mukaani”, sanoo
Jeesus heille. Hän haluaa saada
paljon ystäviä. Kuvittelepa, kuinka
suuren hänen sydämensä täytyy
olla, kun hänellä on yli sata ystävää:
Pietari, Johannes, Lasarus, Martta
jne. Heidän joukostaan Jeesus kutsui kaksitoista apostolia eli lähimmät ystävänsä.
Kuinka monta ystävää sinulla on?
Älä tyydy kahteen tai kolmeen ystävään. Ystävyys on hieno lahja. Se on
rakkautta, palvelemista, luottamusta, anteliaisuutta, auttamista...

anko minä olla Jeesuksen ystävä ja
auttaa häntä?
Se on helppoa. Mitä minun pitää
tehdä? Tee niin kuin apostolit. Ensiksi sinun täytyy rakastaa Jeesusta.
Miten? Puhu hänen kanssaan – keskustele, kuuntele ja tottele häntä rukouksessasi. Kun rakastan Jeesusta
ja haluan tulla apostoliksi, Jeesus
tekee kaikkea minun kauttani. Minä
voin ilmoittaa kaikille, että Jeesus
elää. Apostoli tarkoittaa todistajaa.
Minkä todistajaa? Jeesuksen ylösnousemuksen todistajaa.
Pietari, Matteus, Tuomas ja muut
apostolit ovat jo kuolleet. Mutta
kirkko elää, ja Jeesus haluaa muidenkin ihmisten seuraavan Häntä:
Lauri, Minna, Anna ja Juhani ovat
nykyisten apostolien nimiä. Mikä
on sinun nimesi? Sinäkin voit päättää, vastaatko Jeesuksen kutsuun
tulla apostoliksi. Sano vain: ”Tahdon.”

Apostolit auttoivat Jeesusta kirkon
alussa. Mutta vielä nykyäänkin Jeesus jatkaa ystävien etsimistä. Halu-

isä Raimo Goyarrola

Akateeminen vuosi 2008-2009 Mystiikan yliopistossa Avilassa
Vuosi Avilassa ylitti kaikki odotukset joka suhteessa. Matkustin Avilaan koirani Maxin kanssa, joten en
voinut asua asuntolassa ja vuokrasin
opiskelijakämpän Encarnacion luostarin vierestä. Yliopistokin oli vain
muutaman minuutin kävelymatkan
päässä. Olimme 23. kurssi, mutta
ensimmäiset uudessa tähden muotoisessa rakennuksessa. Kaikki oli
uutta, modernia, valoisaa ja tilavaa.
Avilan muurit avautuvat huoneiden
ikkunoista mahtavina.
Koska yliopisto on ainoa Mystiikan yliopisto maailmassa, meitä
opiskelijoita oli myös ympäri maailmaa, edustettuina olivat mm Korea,
Filippiinit, Angola, Slovenia, Puola,
Portugali, Ranska, Egypti, Mexico,
Venezuela, Guatemala, Honduras,
Nigaragua, Argentina, Brasilia niin
ja Suomi. Opetuskielenä on espanja.
Meitä oli 4 maallikkoa ja muut nunnia ja munkkeja pääosin karmeliittoja, minä ainut ei katolinen. Ilmapiiri
oli avoin ja rakastava, olimme yhtä
suurta perhettä. Laudes ja messu
oli kello 8.00 ja vesper ja meditaatio
20.00. Ryhmässä oli upeita muusikkoja ja saimme nauttia monipuolisesta tarjonnasta.
Koulutus on maisterin erikoistutkinto, Master de la Mística, 60
ECT opintopistettä, lisäksi gradu 15
ECTtä. Alussa ajattelin etten suorita

tutkintoa, koska espanjan kielen taitoni oli niin alkeellinen, mutta kun
motivaatiota, tahtoa riittää Jumalan
avusta puhumattakaan, suoritin
kurssin ja vielä hyvin arvosanoin.
Suosittelen kylläkin keskinkertaisia
espanjankielen taitoja ennen opiskelun aloittamista, sillä niiden puuttuessa jouduin tekemään kaikki illat
ja viikonloput kovasti töitä. Kahtena
iltana viikossa kävin kielikoulussa
oppimassa tavallista kieltä, kulttuuria ja kielioppia.
Ensimmäinen kolmen kuukauden
opetusjakso on rankka. Mystiikan
historiaa, filosofiaa, psykologiaa,
mystiikka eri uskonnoissa, raamatussa, NLPn suhde mystiikkaan ym.
Kaksi aihetta per viikko, molemmista kirjoitetaan referaatti minimi 5 sivua ja toisesta lisäksi syventävä työ
noin 15 sivua. Osalle opettajista sai
kirjoittaa englanniksi, mutta osalle
vain espanjaksi. En ollut aiemmin
kirjoittanut Jumalasta ja se oli myös
alussa haasteellista.
Seuraavat kolme kuukautta keskityimme Pyhän Jeesuksen Teresan
historiaan, opetukseen, kirjoihin ja
antropologiaan. Teresan kirjat on
1500-luvun puhekieltä, joten sen ymmärtäminen on vaikeaa, koska kieli
on muuttunut vuosisatojen aikana.
Viimeiset kolme kuukautta paneudumme Ristin Johanneksen oppiin,

kirjoihin, runoihin. Ristin Johannes
oli yliopiston käynyt ja hänen kirjat
ovat akateemista kirjakieltä joka ei
niinkään eroa tämän päivän kielestä,
mutta symboliikka, antropologia ym
on opeteltava. Lopuksi vielä 18001900 luvulla eläneiden karmeliittanunnien kirjat ja oppi Edith Stein,
Teresa de Lisieux ja Isabel de la Trinidad.
Opetus on korkealuokkaista, monipuolista ja vaativaa. Opettajat ovat
alansa huippuja ja vaihtuvat joka
viikko. Jouduimme lukemaan ja kirjoittamaan paljon, kirjareferaatteja,
seminaaritöitä ja suurempia 30-40
sivun kokonaisuuksia. Vuoden alusta kirjoitin työt jo espanjaksi, espanjalainen ystävä korjasi kielen. Antropologiassa kirjoitin suuremmat
työt Teresan ja Ristin Johanneksen
suhteesta kehoon. Teresasta kirjoitin
Johtajana ja Luostareiden perustajana sekä Ristin Johanneksesta Johtajana ja Hengellisenä ohjaajana.
Teimme useita matkoja Teresan ja
Ristin Johanneksen jalanjäljillä Kastillassa sekä Andaluiciassa. Oli hienoa päästä tutustumaan alkuperäisiin luostareihin, näkemään alkuperäinen Sisäinen linna –käsikirjoitus,
pukeutua Teresan kuolinviittaan,
viettää messua samassa kappelissa,
jossa Ristin Johannes piti ensimmäisen messunsa Medina del Campossa

ja paljon paljon muuta.
Maxista tuli koulun lemmikki ja
ensimmäinen Mystiikan Yliopisto
koira. Iltaisin oli Maxillakin lupa tulla kouluun sisälle katsomaan esim
elokuvia leffahuoneeseen.
Mystiikka koetaan monesti elitistisenä ja pienelle porukalle tarkoitettuna. Sitä se ei ole, vaan mystiikka
on tarkoitettu kaikille. Teresa kysyi
Jumalalta: -Mitä käsket minua tekemään? Jumala puhuu, hän kuuntelee,
ymmärtää ja toimii (Elämäni 17.5).
Kohdallani tämä tarkoittaa, että olen
tarjonnut muutamalle seurakunnalle
luentopakettia Jeesuksen Teresan ja
Ristin Johanneksen perusopetuksesta, jossa käsittelemme kaikki kirjat.
Koska monia kirjoja ei ole saatavilla
Suomeksi opetuksen ymmärtäminen
jää puutteelliseksi.
Kevättalvella 6-13.3.2010 järjestämme Professori Heikki Kotilan
kanssa matkan Pyhän Jeesuksen
Teresan ja Ristin Johanneksen jalanjäljillä Avilaan ja ympäristöön, jossa
tutustumme heidän syntymä- ja hautakirkkoihin, elämään, opetukseen ja
luostareihin.
Ulla Lumijärvi
www.mistica.es
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In English
Episcopal Consecration
The Episcopal Consecration of the new Bishop of Helsinki will take
place on Saturday, the 5th of September, in Turku. Father Teemu Sippo, S.C.I., our Diocesan Administrator, will be consecrated Bishop at
the Solemn Mass in Turku Cathedral at eleven o’clock in the morning.
Following the Solemn Mass, there will be a Reception and Coffee
in the Main Building at Turku University. All are welcome!
On the following day, Sunday 6th, the new Bishop will celebrate a
Pontifical Mass in St. Henry’s Cathedral at 11 a.m. In the beginning
of the Mass, His Excellency will take possession of the Diocese of
Helsinki.
Due to this celebration, there will be many changes and omissions in
the Mass Schedules of the parishes. Please check the Mass times from
your parish (or see p. 8).

Prayer for the Bishop
Heavenly Father,
in these trying times
when the spirit of the age
threatens Christian values,
give our bishop holiness of life
and wisdom to direct and guide our diocesan family
so that we may grow in your love.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.

Prayer for Vocations
Let us ask God to grant worthy priests, brothers and sisters
to serve His Holy Church.
O God, Who has chosen the apostles to propagate the faith and to
establish His Holy Church through the world, we earnestly beseech
You to bless this diocese with many priests, brothers and sisters who
will love You with their whole strength and will gladly spend their
entire lives in making You known and loved by all men. Amen.

RYHDY SUOMEN CARITAKSEN HANKEKUMMIKSI!
Hankekummina pääset tutustumaan läheisesti käytännön kehitysyhteistyöhön.
Voit seurata hankkeen etenemistä vuosittain lähetettävän raportin kautta, sekä olla yhteydessä projektikoordinaattoriimme, jolta saat ajan tasalla olevaa tietoa hankkeista. Lisäksi järjestämme
mahdollisuuksien mukaan hankematkoja, joiden aikana pääset
tutustumaan hankkeisiin henkilökohtaisesti. Tällä hetkellä kummeja kaivataan kahdelle hankkeelle Etelä-Intiaan Tamil Nadun
alueelle:
1. Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen ja ympäristöystävälliseen maanviljelykseen. 2008-2010
Social Service Sericulture Project Trust (SSSPT) on Suomen
Caritaksen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hankkeen tavoitteena on opettaa kastittomille naisille käytännön perustaitoja jokapäiväiseen ja ennen kaikkea itsenäisempään elämään.
Aluksi opetellaankin kirjanpitoa ja pankissa asiointia, jonka
jälkeen siirrytään ekologisen maanviljelyn toteuttamiseen.
Ympäristöystävällinen maanviljelys tapahtuu ilman kemiallisia torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä ja kasvinsuojeluaineita.
Huomioita kiinnitetään maaperän hedelmällisyyden säilyttämiseen ja eroosion torjumiseen, juomaveden puhtaana pitämiseen sekä ihmisten aiheuttamien ympäristöuhkien torjumiseen. Vuosittain opetusta tarjotaan 240 naiselle.
2. Luonnonmukainen maanviljelysohjelma lapsityövoiman
käytön ehkäisemiseksi 2008-2010
Madurai Jesuits Downtrodden People Welfare Trust, Doctor
Ambedkar Cultural Academy (DACA) on tehnyt Suomen Caritaksen kanssa yhteistyötä vuodesta 2003 lähtien. Hankkeen
tarkoituksena on saada lapset takaisin opintojen pariin vapauttamalla heidät raskaista maanviljelystöistä. Perheen tulot
eivät kärsi lasten opiskelusta, kun samalla lasten vanhemmat
työllistetään ekologisen maanviljelyksen parissa. Vanhemmat
työskentelevät 25 päivää kuukaudessa koulutustilalla, jossa
he osallistuvat vihannesten ja hedelmäpuiden kasvattamiseen.
Kolmen vuoden aikana 100 perhettä oppii tuottamaan ravintoa
ekologisesti kestävällä tavalla.
Emme kerää kummimaksua, vaan voit tukea hankkeita juuri sinulle sopivalla summalla, juuri niin usein kuin itse haluat. Muistathan ilmoittaa meille yhteystietosi osoitteeseen caritas@caritas.
fi tai Suomen Caritas ry, Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki.
Tilinumero: SAMPO 800012-70154504
1. Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen ja ympäristöystävälliseen maanviljelykseen. 2008-2010 VIITENRO: 2066
2. Luonnonmukainen maanviljelysohjelma lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi 2008-2010 VIITENRO: 2053

Joseph Ratzinger
(Benedictus XVI):

Mary, Queen of the Clergy, Pray for us.
St. Joseph, Pray for us.

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

CCD lessons in English
The Catechism lessons program in English for children will start again in September. Kindly
contact Francisca Brunner at jfc_brunner@hotmail.com for more information.
The Children’s Masses in English will also continue this year:
When: Saturday, Sep. 26 at 4 pm sharp.
Where: Studium Catholicum. Ritarikatu 3 b. 00130 Helsinki. Welcome!
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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

