Fides
Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

72. vuosikerta
ISSN 0356-5262

9.10.2009

Katolinen hiippakuntalehti 11/2009 Katolskt stiftsblad
sir

Tässä lehdessä
Toimitukselta
2

Paavin saarna Tsekin tasavallassa

Uutisia
3	Uutisia hiippakunnasta
ja maailmalta
Oremus
5	Hengellistä aineistoa
PAIMENELTA
6	Maailman lähetyspäivä
7	Maailman lähetyspäivä ja nälkä
Ohjelma
8	Seurakunnat ja tapahtumat
ARTIKKELEITA
10	Tuttuja vieraita 1/2
	Isä Borstin haastattelu
12	Maltan ritarikunnan
historiaa, osa 3/3
13	Jerusalemilaisen
luostarielämän tunnelmia
14	Kolumni: Reilu kauppa
Nuorille
15 	Tapaaminen Jeesuksen kanssa
In English
16	Some Material in English

Maailman lähetyspäivä

s. 6-7

Fides 10/2009 – 

Toimitukselta
Ei riitä näyttää hyvältä ja rehelliseltä
Pyhä isämme Benedictus vieraili Tsekin tasavallassa syyskuun
lopussa. Vierailun kohokohta
oli pyhä messu Tsekin kansallispyhimyksen Venceslauksen
muistoksi. Messussa pitämässää
saarnassa paavi kutsui kaikkia
etsimään joka hetki Jumalan
tahtoa. Saarna puhukoon puolestaan:
... Tänä aamuna olemme tulleet
alttarin ääreen kunnioittamaan
pyhän marttyyri Venceslauksen
muistoa, jonka reliikkejä minun
oli mahdollista kunnioittaa ennen
tätä messua hänelle omistetussa basilikassa. Hän vuodatti verensä
teidän maassanne ja hänen kotkansa, jonka … te olette valinneet
tämän vierailuni symboliksi, on myös Tshekin jalon kansakunnan
tunnus. Tämä suuri pyhimys, jota te kutsutte mielellänne tshekkien
ikuiseksi ruhtinaaksi, kutsuu meitä aina seuraamaan uskollisesti
Kristusta, hän kutsuu meitä olemaan pyhiä. Hän on itse pyhyyden
malli kaikille ihmisille, varsinkin yhteisöjen ja kansojen johtajille.
Silti kysymme itseltämme: Onko pyhyys meidän aikanamme yhä
tarpeellista? Vai pidetäänkö sitä epäkiinnostavana ja hyödyttömänä? Emmekö nykyään anna paljon enemmän arvoa menestykselle
ja kunnialle? Mutta kauanko maallinen menestys kestää, mikä arvo
sillä on?
Viime vuosisata, niin kuin teidän maanne todistaa, näki monien
vaikutusvaltaisten hahmojen häviön. He näyttivät nousseen lähes
saavuttamattomiin korkeuksiin. Yhtäkkiä he kuitenkin huomasivat, että heidän valtansa oli poissa. Näyttää siltä, että ne, jotka kielsivät ja yhä kieltävät Jumalan eivätkä sen seurauksena kunnioita
ihmistä, elävät mukavaa elämää ja ovat aineellisesti menestyviä.
Tarvitsee kuitenkin vain raapaista pintaa, kun jo huomataan, kuinka surullisia ja vailla täyttymystä nämä ihmiset ovat. Vain ne, jotka
pitävät sydämessään pyhää jumalanpelkoa, voivat myös luottaa ihmiseen ja elää rakentaen oikeudenmukaisempaa ja veljellisempää
maailmaa. Tänään tarvitaan uskottavia uskovia, jotka ovat valmiita
levittämään yhteiskunnan kaikkiin osiin kristillisiä periaatteita ja
tavoitteita, joiden innostamaa heidän toimintansa on. Juuri tätä
on pyhyys, kaikkien kastettujen yhteinen kutsumus, joka motivoi
ihmiset tekemään velvollisuutensa uskollisesti ja rohkeasti, ilman
että he katsovat omia itsekkäitä tavoitteitaan vaan pyrkivät yhteiseen hyvään, etsimällä joka hetki Jumalan tahtoa.
Evankeliumissa kuulimme Jeesuksen puhuvan selvästi tästä aiheesta: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko
maailman mutta menettää sielunsa?” (Matt. 16:26) Tällä tavalla
me huomaamme, että ihmisen elämän todellista arvoa ei mitata
pelkkien aineellisten hyvyyksien ja hetkellisten tavoitteiden avulla,
koska aineelliset hyvyydet eivät tyydytä ihmisen sydämen syvää
merkityksen ja onnellisuuden janoa. Siksi Jeesus ei epäile ehdottaa
opetuslapsille ”kapeaa tietä” pyhyyteen: ”joka elämänsä minun

tähteni kadottaa, on sen löytävä” (16:25). Ja tänä aamuna hän päättäväisesti toistaa meille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni,
hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua ”
(16:24). Epäilemättä tämä on kovaa puhetta, vaikeaa hyväksyä ja
toteuttaa käytännössä, mutta pyhien todistus vakuuttaa meille, että
se on mahdollista kaikille, jotka luottavat Kristukseen ja antavat itsensä hänelle. Heidän esimerkkinsä rohkaisee niitä, jotka kutsuvat
itseään kristityiksi, olemaan uskottavia eli pitämään kiinni niistä
periaatteista ja siitä uskosta, jonka he tunnustuvat. Ei riitä näyttää
hyvältä ja rehelliseltä, sellainen on todella oltava. Ja hyvä ja rehellinen ihminen on se, joka ei pimitä Jumalan valoa omalla itsellään,
joka ei tuo itseään esiin, vaan antaa Jumalan paistaa läpi.
Tämä on se, mitä voimme oppia pyhältä Venceslaukselta. Hän
oli niin rohkea, että piti taivasten valtakuntaa tärkeämpänä kuin
niitä houkutuksia, joita maallinen valta tarjosi. Hänen katseensa ei
koskaan kääntynyt pois Jeesuksesta Kristuksesta, joka kärsi puolestamme ja jätti meille esikuvan, että seuraisimme hänen jälkiään,
niin kuin pyhä Pietari kirjoittaa juuri kuulemassamme toisessa lukukappaleessa (1. Piet. 1:3-6; 2:21b-24). Kuuliaisena Herran opetuslapsena nuori ruhtinas Venceslaus pysyi uskollisena evankeliumin
opetukselle, jonka hän oli saanut pyhältä isoäidiltään, marttyyri
Ludmilalta. Seuratessaan tuota opetusta, jo ennen kuin hän sitoutui rakentamaan rauhaan perustuvia suhteita omassa maassaan ja
naapurimaiden kanssa, hän pyrki levittämään kristinuskoa, kutsumaan pappeja ja rakentamaan kirkkoja. Ensimmäisestä muinaisslaavilaisesta legendasta voimme lukea, että hän ”palveli Jumalan
palvelijoita ja kaunisti monia kirkkoja” ja että ”kaikille köyhille hän
teki hyvää; hän vaatetti alastomia, ravitsi nälkäisiä ja otti vastaan
muukalaisia evankeliumin sanan mukaisesti. Leskille hän ei sallinut kenenkään tekevän vääryyttä, ja hän rakasti kaikkia ihmisiä,
köyhiä ja rikkaita”. Hän oppi Herralta olemaan ”anteeksiantava ja
laupias ” (vuoropsalmi, Ps. 103), ja evankeliumin hengen elävöittämänä hän pystyi jopa antamaan anteeksi veljelleen, joka yritti
tappaa hänet. Aivan oikein te siksi kutsutte häntä kansakuntanne
”perilliseksi” ja tunnetussa laulussa pyydätte häntä pitämään huolta, ettei se tuhoudu.
Venceslaus kuoli marttyyrinä Kristuksen tähden. On mielenkiintoista huomata, että hänet tappamalla hänen veljensä Boleslaus onnistui kyllä saamaan haltuunsa vallan Prahassa mutta että kruunu
hänen seuraajiensa päässä ei kanna hänen nimeään vaan Venceslauksen, todistuksena siitä, että ”sen kuninkaan valtaistuin, joka
tuomitsee köyhiä totuudessa, pysyy vankkana iäti” (vrt. tämän
päivän lukupalvelus). Tätä tosiasiaa pidetään Jumalan ihmeellisenä väliintulona, hänen, joka ei hylkää uskoviaan: ”valloitetut
viattomat voittivat julman valloittajan, aivan niin kuin Kristus voitti
ristillä” (vrt. Pyhän Venceslauksen legenda), eikä marttyyrin veri
huutanut vihaa eikä kostoa, vaan ennemminkin anteeksiantoa ja
rauhaa. ... (Paavi Benedictus XVI, saarna 28.9.2009)
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Uutisia

Pohjoismaiden katoliset
piispat Tallinnassa
Pohjoismaiden piispainkokous kokoontui Tallinnassa
18.-23. syyskuuta Viron katolisen piispan, monsignore
Philippe Jourdanin (ylin
kuva) kutsumana. Piispat
viettivät messun Tallinnan
katolisessa Pyhien Pietarin
ja Paavalin katedraalissa,
tapasivat uskovia ja Viron
kaksi luterilaista piispaa. Viron katolisen kirkon diasporatilanne muistuttaa monessa suhteessa Pohjoismaiden
hiippakuntien tilannetta,
mutta Neuvostoliiton yli 50
vuotta kestäneen hallinnon
aiheuttama kärsimys katoliselle kirkolle ja kaikille kirkoille tuntuu yhä vielä.
Kokouksessaan piispat
päättivät kirjoittaa kaksi
paimenkirjettä Pohjoismaiden katolilaisille, toisen sunnuntain pyhyydestä ja toisen aikuisten katekumenaatista. Tarvitaan päivä lepoa,
rauhaa ja rukousta varten,
mutta sitä uhkaa yhä enemmän maallistuminen ja kaupallisuus. Monet katolisen
uskon aikuisena omaksuvat
kastamattomat ja muista
kirkkokunnista tulevat kristityt tarvitsevat uskontoa ja
kirkkoa koskevaa opetusta.
Näitä asioita käsittelevät
paimenkirjeet julkaistaan
kaikissa Pohjoismaiden katolisissa kirkoissa.
Monien vuosien valmistelujen jälkeen Islannin kirkon messukirja oli valmiina

piispojen äänestystä varten.
Messukirja on vaikuttava
saavutus pieneltä kirkolta.
Käännös menee nyt Pyhän
istuimen lopullisesti hyväksyttäväksi. Piispat äänestivät
myös yksimielisesti uuden
tanskalaisen Hautajaisrituaalen hyväksymiseksi. Myös
se lähetetään Roomaan
asiantuntijoiden arvioitavaksi. Piispat hyväksyivät
myös pysyvien diakonien
koulutuksen ja hengellisen
kasvatuksen uudet säännöt.
Piispat odottavat iloiten
ensi vuoden toukokuussa
Jönköpingissä Ruotsissa pidettävää perhekongressia,
jota on valmistellut Tukholman hiippakunta. Venetsian
patriarkka, kardinaali Angelo Scola on kongressin
pääpuhuja.
Pohjoismaiden piispainkokouksen seuraava kokoontuminen on 19.-27.
maaliskuuta ad limina -vierailuna Roomassa. Kokouksessa yhdistyvät pyhiinvaellus apostolien haudoille
sekä tapaamiset paavi Benedictuksen, kardinaaliprefektien ja muiden Pyhän
istuimen toimihenkilöiden
kanssa.
Sisar Anna Mirijam Kaschner CPS (alin kuva) valittiin Pohjoismaiden piispainkokouksen pääsihteeriksi ja
Oslon piispa Bernt Eidsvig
Can.reg. (keskimmäinen
kuva; myös Trondheimin

Nimityksiä
Helsingin piispa Teemu Sippo
SCJ on nimittänyt hiippakunnan
kanslerin, isä Wieslaw Swiechin
SCJ yleisvikaariksi 18.9. alkaen.
Vuonna 1955 syntynyt isä Swiech
vihittiin papiksi 1982, ja hän on toiminut Helsingin hiippakunnassa
vuodesta 1985 alkaen useissa eri
tehtävissä, muun muassa Kouvolan kappeliseurakunnan
ja Turun seurakunnan kirkkoherrana sekä vuodesta 2003
alkaen hiippakunnan kanslerina.
Piispa Sippo on vapauttanut isä Rafal Czernian SCJ
Katekeettisen keskuksen johtajan tehtävästä 30.9. ja nimittänyt hänet samasta päivästä lukien Pyhän Marian
seurakunnan kappalaiseksi.
Katekeettisen keskuksen uudeksi johtajaksi piispa Sippo on nimittänyt 1.10. alkaen Riitta Laukaman, joka tähän
mennessä on toiminut keskuksessa opetustoimen johtajana.
KATT

apostolinen administraattori) piispainkokouksen pysyvän neuvoston uudeksi
jäseneksi.
KATT/NBK

Piispa Brandenburg sairaalaan
Tiistaina 22.9. annettiin tieto,
että Tukholman emerituspiispa Hubertus Brandenburg on vakavasti sairas.
Hänet on siirretty sairaalaan
kotikaupungissaan Osnabrückissä, jonne hän muutti
joitakin vuosia sitten.
Tukholman nykyinen
piispa Anders Arborelius

OCD pyysi samassa yhteydessä rukouksia piispa Brandenburgin puolesta ja esitti
toivomuksen, että Ruotsin
seurakunnissa muistettaisiin emerituspiispaa erityisesti messua vietettäessä.
Hubertus Brandenburg
syntyi 17. lokakuuta 1923
Osnabrückissä; hänet vihit-

tiin papiksi 1952 ja piispaksi 1977. Hän jäi eläkkeelle
Tukholman piispan virasta
1998. Hän toimi pitkään
myös Pohjoismaiden piispainkokouksen varapuheenjohtajana.
KATT/katolskakyrkan.se

TV-tallenne piispanmessusta
Katolinen tiedotuskeskus ei ole edelleenkään saanut Yleisradiolta tietoa siitä, miten tallenteita piispaksivihkimysmessusta voisi saada tilattua edullisesti. Tallennetta voi kuitenkin
tiedustella suoraan Yleisradion arkistosta osoitteesta http://www.yle.fi/tallennemyynti/ .

Piispaksivihkimisen kuvia
Kuvia piispaksivihkimisestä ja hiippakunnan haltuunotosta voi tilata valokuvaaja Magnus Löfvingiltä:
		 puh. 09-797197, 0400-423383
		 e-mail magnus.lofving@welho.com

Rakkauden lähetyssisarilla uusi puhelin
Rakkauden lähetyssisarten eli äiti Teresan sisarten puhelinnumero on muuttunut. Uusi numero on 040-9601211.
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Uutisia
Kirjoja

Alexandre Havard: Johdatus
katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen. KATT 2004. Nid.
128 sivua. 14 €.

Uudelle piispalle
lahjoitettiin piispanristi
ja -sormus
Kun isä Teemu Sipon valinta Helsingin piispaksi oli julkistettu, alettiin suunnitella hänelle piispanristiä ja -sormusta. Ensimmäiset luonnokset teki allekirjoittanut heraldikko
Markku Koponen. Piispa Teemun hyväksyttyä luonnokset
työn toteutti kultaseppämestari ja taiteen lisensiaatti Tuomas
Hyrsky. Hän on muun muassa valmistanut sen reliikkilippaan, jossa piispa Henrikin pyhäinjäännös lepää katedraalin
alttarin sisällä.
Ristin värin piispa Teemu itse halusi olevan hopeaa. Risti
muistuttaa Jeesuksen pyhän sydämen pappisveljeskunnan
tunnustuksesta, jossa kreikkalaisen eli tasavartisen ristin keskellä on sydän. Piispa Teemun ristissä on sen lisäksi kreikkalaisilla kirjaimilla sanat “Jeesus Kristus” ja “alfa ja omega”, eli
Kristus on kaiken alku ja loppu.
Piispan sormuksessa on tunnuksena hiippakunnan oma
risti. Sormuksen sisälle on kaiverrettu sanat: “Christus fons
vitae”, “Kristus, elämän lähde”, joka on piispa Teemun valitsema tunnuslause.
Markku Koponen

Piispa Teemun vaakuna
Piispojen tapa käyttää vaakunoita on ikivanha. Monilla
ensimmäisistä piispoista oli oma sinetti. Sillä varmistettiin,
että piispan antama asiakirja tai hänen lähettämänsä kirje
oli todellakin peräisin häneltä eikä keneltäkään muulta.
Kun vaakunakulttuuri kehittyi 1000-1100-luvulla, myös
hiippakunnat, luostarit ja piispat alkoivat käyttää vaakunoita. Suomen keskiajan piispat käyttivät monesti omaa
sukuvaakunaansa yhdessä hiippakuntansa, Turun hiippakunnan tunnuksen kanssa. Piispan ja hiippakunnan
vaakuna on molempien tunnus, emblemi.
Vaakunatiedettä kutsutaan heraldiikaksi ja sen asiantuntijoita heraldikoiksi. Yksi katolisen kirkkoheraldiikan
suurimmista tuntijoista oli arkkipiispa Bruno Bernhard
Heim. 1960-70-luvulla hän toimi Pyhän istuimen suurlähettiläänä eli apostolisena nuntiuksena Pohjoismaissa. Silloin hän suunnitteli uudestaan eri pohjoismaisten
hiippakuntien tunnukset ja loi sen käytännön, jota kaikki
pohjoismaiset piispat vielä nykyäänkin seuraavat vaakunoissaan.
Piispa Teemun vaakunassa on ensimmäisessä ja neljännessä kentässä Helsingin hiippakunnan tunnus: sininen risti hopeisessa kentässä. Ristin muodon arkkipiispa
Heim valitsi 1500-luvun Turun tuomiokapitulin sinetistä.
Saman kilven toisessa ja kolmannessa kentässä on piispa
Teemun oma tunnus: punaisessa kentässä hopeinen laiva
ja sen purjeessa Pyhän Sydämen veljeskunnan tunnus.
Piispa Teemu haluaa veneellä viitata ekumeniaan. Ekumenian venetunnus on kaikille tuttu. Purjeessa on hänen
oman veljeskuntansa tunnusmerkki. Vene viittaa myös
Helsingin kaupungin vaakunaan. Veneessä on peräsin,
joka tarkoittaa paikalliskirkon olevan hänen käsissään.
Piispa Teemun esivanhemmat ovat olleet laivanomistajia,
kapteeneita ja kippareita vanhassa Karjalassa. Kilven takana on kaikkiin piispanvaakunoihin kuuluva risti, joka tällä
kertaa on Jerusalemin risti. Jerusalemin Pyhän Haudan
ritarit harjoittavat laajaa hyväntekeväisyyttä Palestiinassa
kustantamalla ambulanssien ja sairaaloiden toimintaa.
Piispa Teemu on pitkään ollut suomalaisten ritareiden
kappalainen.
Tämän vaakunan ovat suunnitelleet ja piirtäneet suomalaiset heraldikot Markku Koponen ja Tuomas Hyrsky.
Vaakunan ja myös uuden piispamme virkakaudelleen
ottama tunnuslause on: ”Christus, fons vitae – Kristus,
elämän lähde”.
Markku Koponen
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Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi. KATT 1992. Nid. 342
sivua. 21 €.

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

Bön av
Franciskus
av Assisi
Höge och ärorike Gud,
upplys mitt hjärtas mörker.
Ge mig sann tro,
säkert hopp,
fullkomlig kärlek
och djup ödmjukhet.
Ge mig, Herre,
sunt förnuft och
urskillningsförmåga
så att jag förmår uppfylla
din sanna och heliga vilja.
Amen!

Sunnuntait ja juhlapyhät
11.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Viis. 7:7-11
Ps. 90:12-13, 14-15, 16-17. - vrt. 14
2L Hepr. 4:12-13
Ev. Mark. 10:17-30 tai Ev. Mark. 10:17-27

31.10. lauantai, kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivä, vainajienpäivä
Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin
myönnetään niille uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8. päivän
välisenä aikana hartaasti käyvät hautausmaalla tai muuten
rukoilevat kuolleiden puolesta.

18.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 53:10-11
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. - 22
2L Hepr. 4:14-16
Ev. Mark. 10:35-45 tai
Ev. Mark. 10:42-45
[LÄHETYSSUNNUNTAI. Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.]

1.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN
PYHIEN JUHLA, pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. - 6
2L 1. Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a

25.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)
1L Jer. 31:7-9
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 3
2L Hepr. 5:1-6
Ev. Mark. 10:46-52

8.11. KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI (IV)
1L 1. Kun. 17:10-16
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - 1
2L Hepr. 9:24-28
Ev. Mark. 12:38-44 tai Ev. Mark. 12:41-44

Rukoilkaamme, että
sunnuntaita vietettäisiin
päivänä, jolloin kristityt
kokoontuvat juhlimaan
ylösnoussutta Herraa ja
osallistumaan eukaristiaan.
Rukoilkaamme, että
koko Jumalan kansa, jolle Kristus uskoi tehtävän
julistaa evankeliumia kaikille luoduille, omaksuisi
innokkaasti oman lähetysvastuunsa ja pitäisi sitä
korkeimpana palveluksenaan ihmiskunnalle.
Marraskuu
Rukoilkaamme, että
kaikki miehet ja naiset
ja erityisesti ne, joilla on
vastuu politiikasta ja taloudesta, eivät luopuisi
vastuustaan turvata luomistyötä.
Rukoilkaamme, että
eri uskonnoissa omalla
elämällä todistamisen ja
veljellisen dialogin kautta selkeästi osoitettaisiin,
että Jumalan nimi on rauhan tuoja.

Böneapostolatet
Oktober
Vi ber, att söndagen får
vara den dag, då de kristna samlas för att i nattvarden ta emot den uppståndne Kristus.
Vi ber, att Guds folk
följer Kristi uppmaning
att predika evangelium
för alla människor och
målmedvetet tar ansvar
för missionen, den största tjänst de kan erbjuda
mänskligheten.
November
Vi ber, att världens män
och kvinnor, särskilt de
som har ansvar för politik
och ekonomi, aldrig upphör att med alla medel
skydda skapelsen.
Vi ber, att de troende
från olika religioner med
sina liv och genom äkta
dialog med varandra vittnar om att Guds namn
innebär fred.
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Paimenelta
”Kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa.” (Ilm. 21:24)

Maailman lähetyspäivä (su 18.10.2009)

K

aikkialla maailmassa,
jokaisessa seurakunnassa, vietetään maailman
lähetyspäivää tänä vuonna 18. lokakuuta. Meitä
rohkaistaan avartamaan
näköpiiriämme, kuulummehan yleismaailmalliseen
kirkkoon, jossa kaikista
kansoista tulevat ihmiset
työskentelevät yhdessä. Ilmestyskirjasta otettu lause
”kansat tulevat vaeltamaan
sen valkeudessa, ja maan
kuninkaat vievät sinne kunniansa” (21:24) on paavimme Benedictuksen tämän
vuoden lähetyspäivän viestin tiivistetty otsikko. Viestissään paavi muistuttaa
meitä jokaista kutsumuksestamme olla “maan suola
ja maailman valkeus” (Matt.
5:13-14). Olemme kutsutut
levittämään Kristuksen, joka
on kansojen Valo, kaikkialle
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maailman eri kolkkiin, pyhän Paavalin, ”pakanoiden
apostolin”, jalanjäljillä.
Maailman lähetyspäivänä meitä rohkaistaan
siis muistamaan kaikkialla
maailmassa toimivia lukuisia lähetystyöntekijöitä
ja heidän laumojaan. Siksi
keräämmekin kolehdin silloin erityisesti lähetystyölle. Meidän rukouksemme
ja lahjoituksemme auttavat
tukemaan kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuk-

sia maissa, joissa kirkko on
uusi, vastaperustettu tai
köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja
sisariamme kohtaan, jotka
jakavat kanssamme saman
uskon. Tiedämme, että vasta yksi kolmasosa maailman
väestöstä on kristittyjä. Kristuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen on siis
edelleen kesken. Jokaisen
sukupolven kristityt ovat
kutsutut osallistumaan lä-

hetystyöhön omien mahdollisuuksiensa mukaan omana
aikanaan. Jokainen voi aina
antaa tukensa rukouksin ja
myös taloudellisesti.
Maailmanlaajuista lähetystyötä johtaa Rooman
kuuriassa Kansojen evankelioimisen kongregaatio
(ent. Pro propaganda Fide,
per. 1622). Sen yhteydessä
toimii neljä paavillista lähetysseuraa, jotka huolehtivat
lähetystyön rahoituksesta ja
koulutuksesta sekä innos-

Lähetyspäivän kolehti kerätään 18. lokakuuta
kaikissa messuissa kirkon lähetystyön hyväksi.
MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE:

NORDEA 221938-868

tavat lähetystyöhön. Uskon
levittämisen yhdistys (Association for the Propagation
of the Faith) on yksi niistä,
jota Pohjoismaissa kutsutaan nimellä MISSIO. Se
vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa
uusille, vastaperustetuille
tai köyhille hiippakunnille
välttämätöntä tukea niiden
ponnistellessa kohti omavaraisuutta.
Tänä vuonna Pohjoismaiden MISSIO on valinnut tukensa kohteeksi mm.
Etelä-Afrikassa olevat paikalliset kirkot. Missio tukee
paikallisväestöä maatalousyhteistyön rakentamisessa
ja johtaa kahta koulua, joissa
oppiaineena on ”maatalous
ja permakulttuuri.” Tavoitteena on yli kahdensadan
aikuisen ja lapsen opettaminen permakulttuurissa

Paimenelta
siten, että he tulevaisuudessa kykenisivät elättämään
itsensä. Tähän tarvitaan monenlaisia työkaluja ja opettajia. Mitä nämä koulut saavat
aikaan? Vastauksena mm.
paikalliset oppivat omilta
opettajiltaan miten he kykenevät elättämään itsensä olemassa olevilla resursseilla;
lapset oppivat lukemisen ja
kirjoittamisen lisäksi miten
maanperän kanssa tulisi toimia; ihmiset, eritoten naiset,
saavat takaisin riippumattomuutensa; ylijäämätuotteet
on mahdollista myydä paikallisilla markkinoilla.
Missioprojekti opettaa
afrikkalaisille maataloutta,
jonka kautta he itse voisivat
hankkia elantonsa. Näin nälkä, köyhyys ja työttömyys
voidaan kitkeä pois paremman koulutuksen ja yhteiskunnallisen kehityksen
avulla. Katolisella kirkolla
on tärkeä tehtävä Etelä-Af-

rikan kansan auttamisessa
parempaan elämään.
MISSIO toimii paikallisten piispojen, kirkkojen ja
lähetystyön kohteena olevien seurakuntien kautta.
Näin varmistetaan varojen
oikeudenmukainen jakaminen niitä tarvitseville ilman
erityisiä suhteita. Pyydämme teidän rukouksianne ja
avustustanne.
Lähetyspäivän viestissä
paavi Benedictus korostaa,
että lähetystyö on olennainen osa kirkon elämää
(Evangelii nuntiandi, 14).
Kirkko vastaanottaa Valon
ja rohkaisee meitä viemään
sitä toisille ihmisille.
Nguyen Toan Tri
Lähetystyöasioiden hoitaja

Maailman lähetyspäivä ja nälkä
Tämän vuoden Maailman lähetyspäivän yhteydessä Pohjoismaiden Missio valmistelee pientä materiaalivihkoa, joka
käsittelee nälkää. Kuuluuko nälkä Mission työhön? On tärkeää muistaa että ne kulkevat käsi kädessä kuten seuraavat lainaukset osoittavat:

K

oska niin monia maailmassa ahdistaa nälkä,
pyhä konsiili kehottaa vakavasti kaikkia, sekä yksityisiä että viranomaisia, muistamaan kirkkoisien sanaa:
’Ruoki sitä, joka on kuolemaisillaan nälkään, sillä jos
et ruoki, olet murhaaja’, ja
todella jakamaan omaisuuttaan, kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Omaisuutta
olisi käytettävä yksityisten
ihmisten ja kansojen avustamiseen varsinkin siten, että
nämä voisivat itse auttaa ja
kehittää itseään. (Gaudium et
spes, 69)

J

umala on lahjoittanut
maapallon koko ihmiskunnalle, sulkematta pois
ketään tai antamatta kenellekään etuoikeuksia, niin
että se antaisi ruokaa kaikille. (Centesimus annus, 31)

S

itten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville:
’Menkää pois minun luotani,
te kirotut, ikuiseen tuleen,
joka on varattu Saatanalle ja
hänen enkeleilleen. Minun
oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Mi-

nun oli jano, mutta te ette
antaneet minulle juotavaa.’
(Matt. 25:41-42)
Materiaalivihossa esitetään
myös Missioprojekti, jonka
tarkoitus on opettaa afrikkalaisille maataloutta, jotta he
itse kykenisivät hankkimaan
ruokaa. Loput teksteistä käsittelevät mm. mitä on nälkä,
mitä on globaalinen nälkä, 10
myyttiä nälästä, rukous ennen
syömistä…
Seuraavan kirjoituksen ”Mitä
nälkä tekee ihmisille” on laatinut Paul Checuti SJ, joka kuvaa sitä, mitä hän on nähnyt
Calcutassa, jossa ihmisarvoa
ei juuri kunnioiteta. (Käännös
Maria Westerholm)

Mitä nälkä tekee
ihmisille!

E

i ole helppoa kuvata
näkemäänsä kun tulee
Calcuttaan. Voidakseen ylipäänsä jäädä henkiin, onnettomien ihmisten pitää
tehdä melkein mitä tahansa,
kerjätä, tonkia läpi kaikenlaisia kasoja, tehdä työtä,
varastaa. Kaikki vaikuttaa

sallitulta. Jok’ikinen päivä
täytyy huolehtia siitä että
saa tarpeeksi ruokaa elääkseen seuraavaan päivään.
Se on päivän ensimmäinen
ja ainoa tehtävä. Niin kauan
kun on terve, näin voi vielä
jatkaa.
Mielestäni sana ”taistelu”
kuvaa parhaiten sitä, mitä
Calcutassa eläminen tarkoittaa. Kaikesta ja kaiken
puolesta pitää taistella. Julkiset kulkuneuvot ovat niin
täynnä että monien ihmisten
on roikuttava ulkopuolelta
pitäen kiinni bussien ja raitiovaunujen ikkunoista tai
ovista, koska sisäpuolella
ei ole tarpeeksi istumaeikä edes seisomapaikkoja.
Sekä bussiin nouseminen
että pois jääminen on taistelu. Pitää taistella voidakseen varata paikan junassa,
saadakseen työtä tai katon
päänsä päälle; taistella kuumuutta vastaan, monsuunisateita vastaan, taistella
päästäkseen sairaalaan ja
taistella saadakseen kokoon
varat viheliäiseen elämäänsä. Listaa niistä psyykkisistä
ja fyysisistä kärsimyksistä,
joiden kanssa ihmiset täällä

Calcuttassa joutuvat taistelemaan, on helppoa jatkaa
loputtomiin, mutta tärkeintä on ymmärtää tämän köyhyyden seuraukset.
Seuratessani miesten ja
naisten kulkemista likaisilla kaduilla, kiinnitin eniten
huomiota siihen, kuinka helposti ihminen saattoi kadottaa ihmisarvonsa. Yhdessä
Daavidin psalmeista sanotaan että Jumala on tehnyt
ihmisestä lähes kaltaisensa
olennon, seppelöinyt hänet
kunnialla ja kirkkaudella
(Ps. 8:6). Mutta täällä olen
nähnyt ihmisiä, jotka elivät
lähes eläinten lailla. Ei ole
kysymys pelkästään materiaalisesta köyhyydestä,
vaan myös henkisestä köyhyydestä, sellaisesta, josta
jokaisen ihmisen arvo kärsii
suunnattomasti.
Nälkää näkevä ei osaa
ajatella mitään muuta kuin
ruokaa. Koko hänen elämänsä on keskittynyt fyysiseen selviytymiseen, ja
samanaikaisesti hänen henkensä murenee. Auttaessani
näitä nälkään nääntyviä ihmisiä, eniten minua kosketti
heidän ilmeettömät ja tyhjät

silmänsä. Köyhyys vie ihmisiltä heidän inhimillisyytensä, niin että he eivät kykene
tuntemaan edes katkeruutta
tai vihaa. He näyttävät vain
tyhjiltä, ja tämä tyhjyys on
kauhistuttavaa. Se paljastaa
ihmisen vailla jumalallista kipinää, ihmisen joka ei
enää ole ”Pyhän Hengen
temppeli.”
Kun ihminen on tullut
tähän kauhistuttavaan yksinäisyyteen, voidaan häntä todella verrata Kristukseen, jota syytetään ja joka
astuu alas tuonelaan. Ilman
Henkeä on ihminen kuten
koditon muukalainen, jolla
lopulta ei ole mitään merkitystä kenellekään ja jolle
Jumala ei ole läsnä. Tämä on
helvettiä.
Paul Checuti SJ
www.missio.at
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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.
10.10. la 9.30 vahvistuksen sakramentin harjoitus ja rippi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu ja vahvistuksen
sakramentti, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
13.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.10 to 18.00 Caritas-ilta seurakuntasalissa
17.10. la 9.30–15.00 retretti seurakuntalaisille,
10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen
sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
19.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
20.10. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
22.10. to 18.30-20.30 elokuvakerho
24.10. la 11.00-13.00 uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
27.10. ti 16.00-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
31.11. la vainajienpäivä: 11.00 messu, 13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
2.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
7.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu,
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo: 18.10., 15.11. su 16.00
Tikkurila: 25.10., 22.11. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu 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 17.30-17.55.
10.10. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen
Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suo-
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meksi, 18.00 iltamessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
17.10. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00
opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu (nuortenmessu ja nuortenilta)
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
19.10. ma johdantokurssi Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
20.-21.10. Ei messua kirkossa pappienneuvoston kokouksen vuoksi!
24.10. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 16.30-17.30 adoraatio, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
31.10. la vainajienpäivä: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.11. la 9.30 messu suomeksi tai ruusukkorukous (huom!), 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (huom.
radiointi), 12.00 lastenmessu (huom. aika),
16.00 messu espanjaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
9.10. pe 18.00 messu Porissa
10.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho, 18.00 messu Naantalissa
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu (seurakuntamme nimikkojuhla),
15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
17.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.10. su kirkkovuoden 29.sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
27.10. ti 19.00 informaatiokurssi
31.10. la vainajienpäivä: 10.30 messu vainajien
puolesta, 12.00 rukoushetki hautausmaalla
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu,
18.30 messu latinaksi
3.11. ti 19.00 miestenpiiri
6.11. pe 18.00 messu Porissa
7.11. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
Ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo
10.00.
DIASPORA
Ahvenanmaa: 17.10. la 10.00
Eurajoki: 11.10., 25.10., 8.11. su 15.00
Pori: 9.10., 6.11. pe 18.00
Naantali: 10.10. la 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
9.10. pe 18.00 messu Kiteellä
10.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 Mass in English, 18.30 messu
Kajaanissa
17.10. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 Mass in English
24.10. la 11.00 messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 Mass in English, 17.00 messu
Kuopiossa
28.10. ke pyhät apostolit Simon ja Judas: 14.00
seniorit, 18.00 messu
31.10. la vainajienpäivä: 10.30 messu ja vierailu
hautausmaalla
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
6.11. pe 18.00 messu Kiteellä
7.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu ja vahvistuksen sakramentti Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English, 18.30 messu
Kajaanissa
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
10.10., 7.11. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 11.10.,
8.11. su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 9.10., 6.11.
pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 25.10. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 24.10. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
24.10. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 10.10.,
7.11. la 15.00
USKONNONOPETUS
17.10. la 9.00
SENIORIT
28.10. ke 14.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
10.10. la 8.30 messu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English

16.10. pe 7.30 messu
17.10. la 8.30 Mass in English
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 Mass
in English
19.10. ma 18.00 Mass in English
20.10. ti 18.00 Mass in English
21.10. ke 17.40 vesper, 18.00 Mass in English
22.10. to 18.00 Mass in English and adoration
23.10. pe 18.00 Mass in English and adoration
24.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English
31.10. la vainajienpäivä: 8.30 Mass in English
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
7.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 1.11.,
6.12. su 15.00
Kokkola (ev.lut. kirkon srk-sali, Oravankatu 29):
11.10., 8.11., 6.12. su 18.00
Kristiinankaupunki (lisätietoja kirkkoherralta):
16.10., 13.11. pe 19.00
Kurikka (lisätietoja kirkkoherralta): 24.10. la
10.30, 7.11. la 13.00, 25.12. la 17.00
Lapua (lisätietoja kirkkoherralta): 10.10. la
13.00, 31.10. la 9.00, 14.11. la 9.00, 28.11. la
13.00, 12.12. la 9.00, 26.12. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 11.10. su 12.00, 17.10. pe! 9.00, 31.10. la
12.00, 8.11. su 12.00, 14.11. la 12.00, 6.12. su
12.00, 12.12. la 12.00, 26.12. la 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srk-sali, Ala-Kuljankatu
1): 10.10. la 16.00, 5.12. la 16.00
Vaasa, Mass in English (Ort. kirkon srk-sali, Koulukatu 54): 9.10. pe! 16.30, 31.10. la 16.00,
14.11. la 16.00, 28.11. la 16.00, 12.12. la 16.00,
26.12. la 16.00
USKONNONOPETUS
24.10., 7.11., 12.12. la 9.30
LASTENKERHO
14.11., 12.12.
KIRKKOMME VIHKIMISESTÄ ON
KULUNUT 40 VUOTTA! 22.11. klo
10.30 vietetään juhlallinen kiitosmessu
piispamme Teemu Sipon SCJ johdolla.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
IT HAS BEEN 40 YEARS SINCE THE
CONSECRATION OF OUR CHURCH!
On Nov. 22 at 10.30, a solemn Mass of
thanksgiving will be offered by Bishop
Teemu Sippo SCJ. All are invited.

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.
8.10. to 18.00 messu
10.10. la 13.00 perhemessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
messu
15.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
messu
22.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00
messu
29.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
31.10. la vainajienpäivä: 11.00 messu
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
5.11. to 18.00 messu
6.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
messu

Tapahtumat
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 25.10., 22.11. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 11.10., 8.11. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.11., 5.12. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 18.10., 15.11. su
12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 10.10., 14.11. la 11-13, messu klo 13
Lahti: 7.11., 5.12. la 14.00-16.00

SYYSTALKOOT 24.10. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja evästä. Tervetuloa!

Oulu

jasto@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.
Torstaisin ekumeeninen rukoushetki klo 8.30.
Lauantaisin klo 17.30 ruusukko, osittain hepreaksi. Lauantaina 10.10. klo 18.00 vanha messu.
Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta
www.studium.fi.
Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta
www.studium.fi.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
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.
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu
Rovaniemellä
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Raahessa
1.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu
Rovaniemellä
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 18.10., 1.11. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.10., 8.11.
su 17.30

Ohjelma syyskaudella 2009
Verksamhetsplan för hösten 2009
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarikatu 3 bA.Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./Vi samlas på Studium Catholicum, Riddaregatan 3bA. Mötena är öppna för alla. HUOM!
KOKOUKSET ALKAVAT KLO 18.00/OBS!
MÖTENA BÖRJAR KL. 18.00
Torstaina 15.10. klo 18.00 “Paavin Jeesus”. Dosentti Jarmo Kiilunen Helsingin yliopistosta
kertoo ja keskustelee kääntämästään paavi
Benedictus XVI:n teoksesta Jeesus Nasaretilainen. Paavi itse sanoo: “Tämä kirja on
ilmaus henkilökohtaisesta ‘Herran kasvojen’
etsinnästäni. Kuka tahansa voi sen vuoksi olla
eri mieltä kanssani. Pyydän lukijoiltani ennakkoon vain sitä sympatiaa, jota ilman mikään
ymmärtäminen ei ole mahdollista.”/ Docent
Jarmo Kiilunen presenterar påven Benedictus XVI bok “Jesus från Nasaret”, som han
översatt till finska.
Torstaina 26.11. klo 18.00 Messu AC:n vainajien
muistoksi. Messun jälkeen isä Wieslaw Swiech
puhuu aiheesta “Viimeiset päivät.”/Mässa för
AC:s avlidna. Efter mässan, fader Wieslaw
Swiech talar om “De yttersta dagarna”.
Torstainan 10.12. klo 18.00 vietämme joulujuhlaa, jonka teemana on “Minun jouluni”: Eri
kansallisuuksien edustajat kertovat omista
jouluperinteistään./Julfesten med temat “Min
jul”:jultraditioner i olika länder.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2009 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2009 på AC:s konto 200120513060.

minussa
18.11.III mietiskely: Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä
16.12. IV mietiskely: Tiellä taivaallisen Isän luo
Kevät 2010
62. toimintavuosi Suomessa
20.1. V mietiskely: Mitä teen? Minun kutsumukseni
17.2. Tuhkakeskiviikko. Ei kokousta. Otamme
katumuksen tuhkaristin kukin omassa kirkossamme
17.3.VI mietiskely: Mitä teen maailmassa?
14.4.VII mietiskely: Miten elän kirkossa?
Maanantai 10.5. EUFRA-PÄIVÄ 2010 On fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä
19.5. VIII mietiskely: Yhteyteni Jumalaan ja ympäröivään maailmaan. Kevään viimeinen kokousilta.

Elokuvakerho
on aloittanut syyskauden Henrikin seurakuntasalissa. Seuraavan kerran kokoonnumme torstaina 22.10 klo 18, jolloin katsomme elokuvaa
Franciscus Assisilaisesta.
Seuraavat päivät ovat 19.11 ja 17.12. Niiden
elokuvat ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.
com. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Nikodemus Heikman. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.
Lauantaina 10.10. klo 18.00 vanha messu Studium Catholicumissa (ks. tätä).
Isä Durham Suomessa 1.-3.11.
Sunnuntaina 1.11. klo 14.00 laulettu vanha messu Henrikissä.
Maanantaina 2.11. on vanhan kalenterin vainajienpäivä. Isä Durham viettää illalla lauletun
requiem-messun; paikka ja aika varmistuvat
myöhemmin. Seuraa kotisivujamme ja ilmoitustauluja.
Tiistaina 3.11. klo 18.00 hiljainen messu Henrikissä. Sen jälkeen illanvietto.

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

Toimistot

Catholic Students’ Club

Katekeettinen keskus

cschelsinki.wordpress.com

Karmeliittamaallikot

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

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

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.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kir-

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen Studium Catholicumin kirjastossa Ritarikatu 3 b A, 3. kerros. Päivät ja
kirjat maanantaisin:
12.10. Werner Bergengruen: Suurtyranni
9.11. Dante Alighieri: Kiirastuli
7.12. Charles Dickens: Joululaulu
HUOM! ALKAMISAIKA ON MUUTTUNUT!
Aloitamme klo 18.00.Tervetuloa kaikki kirjoista
kiinnostuneet!

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM.
Adoration on Monday at 17:30

Teresa ry.
Teresat kokoontuvat syyskaudella tiistaisin
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. Tervetuloa mukaan kaikki entiset ja uudet Teresat
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun
ja työiltojen merkeissä.
Tiistaina 27.10.2009 Informaatioilta, Caritas
ry:n puheenjohtaja Talvikki Mattila kertoo
Suomen Caritas ry:n meneillään olevista ja
tulevista hankkeista. Keskustelua.
Tiistaina 3.11.2009 Työilta
Tiistaina 17.11.2009 Kirjakeskusteluilta:
Vieraanvaraisuus, osallisuus ja muut ateria
yhteyden hyveet. Dosentti Maiju LehmijokiGardner kertoo uudesta kirjastaan Askeettien pidot. Keskustelua.
Lauantaina 28.11.2009 Myyjäisten valmistelu
Sunnuntaina 29.11.2009 Myyjäiset
Tiistaina 8.12.2009 Joulujuhla kirkon juhlamessun jälkeen. Pieni joulupaketti mukaan.

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

SENIORIT
Tiistaina 20. lokakuuta (huom!) kello
14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa
ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

29.9. - 13.10. - 27.10. - 10.11. - 24.11. - 15.12.
Welcome!

Fransiskaanimaallikot OFS
Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17-19 p. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Syksyn ja kevään aikana aiheenamme ovat
suomennetut mietiskelyt fransiskaani-isä Henrik Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du, Gud,
och vem är jag? Meditationer för Franciskanska
Lekmän. Kokousiltojen lisäksi meillä on retretti
Turussa 13. - 15.11. (ks. erillinen ilmoitus tässä
lehdessä) ja p. messu lauantaina 28.11. kello 18
p. Marian kirkossa, sillä sunnuntaina 29.11. tulee
kuluneeksi 30 vuotta p. Franciscuksen nimeämisestä luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.
Kokouksiimme ovat tervetulleita kaikki, joilla
on hyvä tahto.
Syksy 2009
61. toimintavuosi Suomessa
16.9. I mietiskely: Alkupohdinta
21.10. II mietiskely: Kuka minä olen? Pyhä Henki

STUDIUM
CATHOLICUM

Vuoden teema: vapaus
Lauantai 24.10 klo 12-14
"Nikolaj Berdyaev: A Russian Orthodox view on Freedom"
Presentation in English by S.A. Grib, professor of Physics and
president of the "V. Solovjov Religious and Philosophical Society".




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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (12) ajalle
6.11.-29.11. on toimitettava viimeistään 23.10.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita

Tuttuja vieraita

Entiset kirkkoherrat iloitsevat suomalaisesta piispasta — osa 1/2.
Piispa Teemu Sipon vihkiäisjuhla oli lennättänyt Turkuun suuren joukon papistoa. Aikaisemmin pitkään Suomessa toimineiden isä Adrian Borstin SCJ ja isä Ryszard Miśin SCJ ympärillä kuhisi joukko jälleennäkemisestä iloisia
hiippakuntalaisia. Tässä lehdessä julkaisemme isä Borstin haastattelun, seuraavassa isä Miśin.
Isä Adrian Borst toimi viimeisinä Suomen-vuosinaan Pyhän Henrikin seurakunnan kirkkoherrana, ennen kuin isä
Teemu Sippo tuli samaan virkaan. Isä Ryszard Miś hoiti kirkkoherran tehtäviä viimeksi Turussa. Kumpikin on vieraillut Suomessa usein sen jälkeen, kun uudet tehtävät veivät heidät pois hiippakunnasta.
Suomen aika
Vastavihityn piispa Teemu
Sipon SCJ juhlavastaanotto Turun yliopiston päärakennuksessa sai isä Adrian
Borstin SCJ muistelemaan
omaa aikaansa yliopistolla.
Isä Borst oli Turun yliopistossa ensin opiskelijana,
sitten opettajana ja vielä kirjastonhoitajanakin vuosina
1964 - 1978.
”Piispa Paul Verschuren
päätti vuonna 1964, että
pappien olisi hyvä luoda
kontakteja yliopistomaailmaan. Päätin siis aloittaa
opinnot Turun yliopistossa,
yleisen historian laitoksella.
Tutkimusaiheekseni sain
Suomen ja Pyhän istuimen
väliset suhteet keskiajalla —
keskiajan tutkimus ei siihen
aikaan kiinnostanut nuoria
opiskelijoita, ja professorini
toivoi siis minun paneutuvan tähän silloin vähän tutkittuun ajanjaksoon Suomen
historiassa.” Isä Borst oli jo
ennen Suomeen tuloaan
saanut valmiiksi teologian
väitöskirjansa Roomassa.
Historia on kuitenkin aina
kiinnostanut häntä. Opinnot
Turussa johtivat pian myös
opettajan uralle.
”Olin läsnä eräässä historian laitoksen väitöstilaisuudessa. Kahvipöydässä
germaanisen filologian professori Pentti Tilvis ehdotti
minulle hollannin kielen
opettamista hänen laitoksellaan opiskeleville. Niinpä
ennen pitkää pidin luentoja
samassa rakennuksessa, jossa piispa Sipon juhlaa vietettiin.”
”Hollanti on äidinkieleni,
mutta minulla ei ollut opettajan pätevyyttä. Siksi professori Tilvis kehotti minua
hankkimaan sen Hollannista. Kirjoittauduin Leidenin
yliopistoon, ja erikoisluval-
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la sain opiskella ’kotona’,
siis Suomessa, ja suorittaa
tutkintotentit Leidenissa
kesäisin. En kuitenkaan
saanut tätä opintohaaraa
valmiiksi.”
Isä Borst toimi Turun
seurakunnassa pappina
1960-1962 ja taas 1964-1972.
Syksyllä 1972 hän jätti piispan luvalla papin tehtävät
ja työskenteli kokoaikaisesti yliopistolla. Vuonna 1978
häntä tarvittiin taas hiippakunnassa; piispa asetti hänelle vaatimuksen tehdä valinta yliopiston ja kirkon välillä. Isä Borst valitsi kirkon
ja siirtyi Helsinkiin, elokuun
alusta Pyhän Henrikin seurakunnan kirkkoherraksi.
Suomesta isä Borst lähti vuonna 1985, kun hänet
kutsuttiin SCJ-veljeskunnan
keskushallinnon tehtäviin
Roomaan. Hän kuului veljeskunnan hallitukseen 12
vuotta ja jatkoi sen jälkeen
vielä 5 vuotta Roomassa samassa talossa, veljeskunnan
arkistonhoitajana.

Aktiivisia eläkepäiviä
Hollannissa
”Kertoisitteko, mitä elämäänne tätä nykyä kuuluu. Asutte
hollantilaisten SCJ-pappien
vanhainkodissa Nijmegenissä.
Millaisista tehtävistä päivänne
täyttyvät?”
”Tietystikään virallisesti
minulla ei ole mitään tehtäviä. Olen 77-vuotias. Toisaalta on aika paljon sellaista, mitä itse haluaisin tehdä,
siis sellaista mikä aina jäi
tekemättä työn paljouden
ja kaikkien kiireiden takia.
Oikeastaan moneen vuoteen
minulla ei ollut aikaa itselleni. Päivän ohjelma oli aina
täynnä, mikä johtui ehkä siitäkin, että olen luonteeltani
perfektionisti.”
”Kun siirryin vuoden

1978 alusta Helsinkiin, opetuskauteni Turussa jatkui
vielä kesään asti mutta samalla olin jo seurakunnassa työssä, ja elokuussa 1978
piispa nimitti minut Henrikin seurakunnan kirkkoherraksi. Vuodesta 1982 lähtien
olin myös veljeskuntamme
Suomen region esimies, ja
siinä ominaisuudessa osallistuin vuonna 1985 veljeskunnan kenraalikapituliin
Roomassa. Tietystikään en
voinut ajatella että siellä
minut valittaisiin veljeskunnan yleishallinnon jäseneksi. Seuraavassa kapitulissa
minut valittiin uudelleen.
Yhteensä kaksitoista vuotta
matkoja ympäri maailmaa ja
paljon, paljon kokouksia.”
”Kun tämä toinen kausi
loppui, jäin Roomaaan, mutta nyt veljeskunnan yleisarkistonhoitajana. Tehtävä
oli vaikea, koska talossa oli
juuri tehty remonttia, jonka
aikana arkisto oli siirretty
kolmesti, ja kaikki oli sekaisin. Oli hankalaa saada
arkisto järjestykseen, ja olin
todella väsynyt, kun tulin
Hollantiin.”
”Päätin, että nyt keskityn
rauhassa omiin asioihini.
Halusin vihdoin järjestää
kirjeenvaihtoni. Minulla oli
kuusi hyllymetriä mappeja täynnä kirjeenvaihtoani,
1300 nimeä, joista ehkä 300
aktiivisia. Tämä kaikki oli
käytävä läpi, järjestettävä,
osa heitettävä tai annettava
pois. Eri laatikoissa oli paljon valokuvia, noin 7000 kuvaa. Nekin halusin järjestää.
Usein joku kysyi minulta kuvaa tietystä tapahtumasta, ja
tiesin että minulla sellainen
on, mutta kuvan löytäminen
kesti pari tuntia, kun kokoelma oli sekaisin.”
”Olen jo vuosia sitten
aloittanut myös oman sukuhistoriani tutkimisen. Tie-

dän, tai oletan koska aukkoja on vielä, että sukuni ensimmäinen Borst tunnetaan
jo 1390-luvulla. Tähänkin
halusin syventyä.”
”Sitten halusin kirjoittaa
veljeskuntamme historiaa
Suomessa. Finlandia Catholica -kirjan tekemisessä olin
ollut hiukan mukana, avustamassa isä Martti Voutilaista aineiston kokoamisessa.
Se kirja kertoo asioista hiippakunnan kannalta, halusin
nyt kirjoittaa näistä ajoista
veljeskunnan kannalta. Sitä
varten olin viime keväänä
kuukauden Roomassa tutkimassa arkistoa. Mutta nyt
pitäisi vielä tutkia veljeskunnan Hollannin arkistoa
Bredassa ja mennä Studium
Catholicumiin, missä on
paljon kirjeitä. Kaikki ei ole
tietenkään tärkeää, mutta
joskus pitää lukea kaksikymmentä kirjettä poimiakseen työtä varten pari mielenkiintoista lausetta. Pidän
paljon historiasta, ja haluan
tutkia ja kirjoittaa.”
”Kun tulin Hollantiin,
Rooman arkistotyöt olivat
kuitenkin edelleen kesken.
Yksi esimerkki: olin pannut
alulle SCJ:n lähetysalueen
Intiassa. Olin matkustanut
siellä, puhunut piispojen
kanssa, sinne oli lähtenyt
pappeja. Yksi papeista oli
hollantilainen. Hän kirjoitti
minulle paljon, toistasataa
kirjettä, hollanniksi. Sen kaiken käänsin italiaksi arkistoa varten. Toinen arkistotyö
liittyi Suomeen. Piispa Verschuren oli silloin julkaissut
Suomen kirkon alkupäiviä
koskevan kirjeenvaihdon
Helsingin kirkkoherra isä
Wilfrid von Christiersonin
ja veljeskuntamme perustajan isä Leo Dehonin välillä.
Osa kirjeistä tätä julkaisua
varten löytyi Suomesta,
osa Roomasta. Kun kirja

ilmestyi, huomasin, että
kymmenkunta kohtaa siinä
eivät täsmänneet. Siinä asiassa tein paljon töitä. Kirja
oli ilmestynyt suomeksi,
alkuperäinen kirjeenvaihto
oli käyty ranskaksi, ja minun piti selittää sitä italian
kielellä.”
”On niin paljon sellaista,
mitä haluaisin tehdä, mutta
ei ole aikaa. Ja aina välillä
esimies soittaa Bredasta: on
tullut kirje Roomasta veljeskunnasta, voisinko kääntää
sen hollanniksi. Siihen menee taas pari päivää, kun
tavallisesti tekstit ovat pitkiä.”
”Kun kerran olen ollut
töissä arkistossa, niiden asioiden kanssa joudun edelleen työskentelemään. Kun
joku lähettää menneisyyttä koskevan kysymyksen
pääpaikkaamme Bredaan,
Breda lähettää sen edelleen
minulle.”
”Kun tulin Nijmegenin
taloon, huomasin että siellä
kirjastossa on nurkka, jossa
on paljon materiaalia, joka
koskee veljeskunnan historiaa. Se on ollut siellä vuosia, eikä kukaan ole koskenut niihin. Totesin, että siellä
on paljon materiaalia, joista
puuttuu kopio veljeskunnan
arkistossa Roomasta. Olen
alkanut järjestää tätä materiaalia ja toimittanut jo yhden erän Roomaan. Nyt on
toinen erä käsittelyssä.”
”Nijmegenin taloon tulivat ensimmäiset asukkaat
vuonna 1930, eli talo täytti
75 vuotta vuonna 2005. Rupesin kirjoittamaan talon
historiaa, sain aikaan satasivuisen historiikin ja kopioin
sitä eri tahoille. Viimeksi
Haagin kuninkaallinen kirjasto pyysi kaksi kappaletta. Kaikki tämä on vienyt
aikaa.”
”Tässä talossa, jossa asun,
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on kaikkien vanhainkotien
tapaan päiväjärjestys. Nousu, aamiainen, tunti omaa
aikaa, messu, kahvi, puolitoista tuntia vapaata, sitten
lounas jne. Roomassa aloitettiin laudesilla ja messulla
kello 6.30, ja sitten syötiin
aamiainen. Kello 7.45 kukin aloitti sitten päivät työt
kokouksessa tai omassa toimistossa. Kello 13 syötiin.
Oli aikaa työskentelyyn viisi tuntia kerrallaan. Nyt on
vain tunti tai korkeintaan
kaksi aikaa työskennellä
yhtäjaksoisesti, mikä haittaa
työhön syventymistä.”
”Mitä olen saanut aikaan?
Ainakin valokuvat ovat nyt
järjestyksessä. Kirjeenvaihto
on järjestyksessä. Mutta sukuhistoria ja veljeskunnan
Suomen-historia ovat pahasti kesken.”
”Esimerkiksi haluan selvittää täsmälleen, miksi
piispa Michael Buckx lähti
Suomesta. Lehdissä, Uudessa Suomessa ja Helsingin
Sanomissa, kirjoitettiin hänen lähteneen ”terveydellisistä syistä”. Se ei näyttäisi
olleen ihan totta. Kun nähdään, mitä kaikkea hän heti
sen jälkeen teki Hollannissa,
voi kysymyksessä olla vain
terve mies. Syy hänen lähtöönsä oli siis jokin muu. On
muitakin vastaavia kysymyksiä, joita pitää selvittää.
Piispa Gulielmus Cobbenin
aika on hyvin mielenkiintoinen. Cobben tuli 1934, ja
pian Suomi joutui sotaan,
maailma rukoili Suomen
puolesta ja lähetti materiaalista apua. Kaikki katolilaisten avustukset Amerikasta,

Italiasta ja Hollannista tulivat piispan kautta. Hän sai
paljon kunniaa osakseen
Suomen hallitukselta ja
muualta, vaikka hän ei oikeastaan ollut itse tehnyt muuta kuin ollut piispan virassa. Hän oli hurskas ja hyvä
paimen, mutta luonteeltaan
aivan erilainen kuin Buckx.
Cobbenin aikana, varsinkin
sotien jälkeen varsinainen
toiminnan mies oli monsignore Laurentius Holtzer.”

Kirkko on kasvanut
”Olette ollut kauan poissa Suomesta mutta kuitenkin käynyt
täällä usein. Miltä tämä hiippakunta näyttää verrattuna
siihen, mitä se oli lähtiessänne?”
”Muutosta on tapahtunut
kahdella tasolla. Pappiskanta on vaihtunut. Ensin melkein kaikki olivat hollantilaisia. Oli jo kaksi puolalaista kun lähdin, ja sitten tuli
kolmas. Hollantilaiset pois,
puolalaiset tilalle. Sitten tulivat myös Opus Dei ja neokatekumenaalit. ”
Isä Borst muistelee Göteborgissa 1980-luvulla pidettyä piispainkokousta, jossa
käsiteltiin uusien liikkeiden
kuten Opus Dein, Legio
Mariaen ja neokatekumenaalien mahdollista asettumista Pohjoismaihin. Myös
pohjoismaiset pappienneuvostojen puheenjohtajat
olivat kutsutut tähän kokoukseen. Papit pitivät oman
kokouksensa ensin, ja päätöksenä oli kielteinen suhtautuminen näiden järjestöjen tuloon. Katsottiin uusien

yhteisöjen hajottavan pieniä
seurakuntia. Piispat käsittelivät asiaa ja päätyivät
pappien kokouksen kanssa
samoille linjoille.”
”Kesti vuosi tai kaksi, ja
kaikissa maissa oli Opus
Dein pappeja. En sano, että
se on huono asia, mutta heidän tulonsa toi mukanaan
täälläkin muutoksia. Muistan vielä, että isä Martti
Vuotilainen kirjoitti minulle
1980-luvun lopulla suunnilleen näin: ´tuleeko siitä
myöhemmin jonkinlainen
kirkko kirkossa, sen aika
näyttää´.”
”Toinen suuri muutos on
siinä, että täällä oli kai 4000
katolilaista, kun lähdin 1985.
Nyt on 10000. Täällä on satakunta kansallisuutta edustettuna. Tästä seuraa tilanne,
joka on vähän huolestuttava, kun ajattelee katolisen
kirkon suomalaista leimaa.
Isä Martti Voutilainen on
siitä kirjoittanut. Hän sanoo,
että katolinen kirkko on aina
ollut ulkomaalaisten kirkko.
Oli venäläisten kirkko eli ortodoksinen kirkko, suomalainen kirkko eli luterilainen
ja puolalaisten kirkko eli katolinen. Piispa Verschurenin
aikana oli vähitellen päästy
siihen, että katolinen kirkko
Suomessa oli todella suomalainen kirkko. Olkoon niin,
että monen isoisä tai isoisän
isä oli tullut ulkomailta,
mutta kirkko oli jo suomalaistunut. Se on nyt poissa,
nyt on taas ulkomaalaisten
kirkko. On toki tullut 6000
ihmistä lisää mutta suurimmaksi osaksi ulkomailta.”
”Kun minä olin kirkkoherrana, piispa sanoi, että olisi
hyvä viettää puolankielistä
messua, koska seurakunnassa on paljon puolalaisia.
Minä olin vastaan. Täällä on
kaksi kieltä, suomi ja ruotsi. Totta kai ulkomaalaisilla
voi olla keskenään kaikenlaista yhteistä, esimerkiksi
Henrikin seurakuntasalissa
kokoontuivat joskus italialaiset, joskus puolalaiset ja
joskus hollantilaiset. Henrikissä oli joka sunnuntai latinankielinen messu ja sitten
luvut ja saarna eri kielillä.
Mutta muuten käytettiin
maan kieltä.”
”Kaikkien on totuttava siihen, että tämä on katolinen
kirkko Suomessa. Täytyy todella sulautua suomalaiseen
kulttuuriin. Jos se unohtuu,
ei tule mitään. Sellainen vieraskielinen katolisuus häviää viimeistään sitten yhden
sukupolven jälkeen.”

”Kirkon suomalaistuminen oli hyvässä vauhdissa,
mutta nyt se on taas mennyt
taaksepäin. Tietenkin monikulttuurisuus on rikkautta,
mutta siinä on negatiivisetkin puolensa.”
Isä Borst pitää kirkon
kannalta merkittävänä askeleena sitä, että piispaksi
valittiin suomalainen: ”Olen
iloinen, että nyt on piispana
Teemu Sippo. Hän ymmärtää suomalaista kulttuuria
ja hän voi kommunikoida
paremmin muiden kirkkojen piispojen ja edustajien
kanssa. Suomalainen piispana ihan automaattisesti
korostaa kirkon suomalaisuutta. Tietenkin, niin kuin
hän sanoi, hän on kaikkien
katolilaisten piispa, myös
ulkomaalaisten. Uskon että
hän pystyy vähän tasoittamaan eri kansallisuuksien
keskinäisiä jännitteitä.”

Suomen kansa on
traditionalistista
”Hiippakunnan nuoren polven
keskuudesta on noussut ryhmä
traditionalisteja. Mitä mieltä
olette, onko tässä hajaannuksen
vaara?”
”Piispa Sippo on keskustelija. Hän osaa kyllä sovitella tässäkin, ” isä Borst
uskoo.
”Traditionalismi kuuluu
jollakin tavalla suomalaisten
historiaan. Jo Kustaa Vaasa
sai huomata, millainen on
suomalainen kulttuuri ja perinnetaju. Reformaatio meni
hyvin hitaasti läpi täällä.
Muistan Helsingistä
erään vanhan, nyt jo kuolleen, katolisen rouvan, joka
oli kotoisin Karjalasta. Hän
sanoi, että hänen luterilainen äitinsä teki ristinmerkin leivän yli ennen kuin
hän alkoi leikata sitä. Toisin
sanoen vielä 1900-luvun
alussa kansan keskuudessa oli säilynyt katolisia tapoja. Luulen, että Suomen
kansa on traditionalistista.
1930-luvulla, ensimmäiset
katolisuuteen kääntyneet
suomalaiset olivat kulttuuri-ihmisiä, he olivat traditionaalisia, opiskelijoita, jotka
menivät ajassa taaksepäin,
latinan kieleen. Jotain tällaista on kansanluonteessa.
Voi olla että se sama asia tulee nytkin esille.”
”Kun olin kirkkoherrana,
tuli opiskelijoita keskustelemaan. He tulivat, koska
koulussa uskonnonopettaja oli puhunut niin pahasti
katolisesta kirkosta. He ei-

vät olleet voineet hyväksyä
sitä.”
”Latina — se on säilynyt
täällä. Nuoret opiskelevat
latinaa. Hollannissa se on
mahdotonta — no, lääkäriksi opiskeleva tarvitsee
latinaa vähän, mutta muuten sitä ei harrasteta. Täällä latinan opiskelu on ihan
normaalia. On latinankieliset uutisetkin. Ja papin asu
— sitä voi täällä käyttää kadulla ihan normaalisti. Hollannissa taas, jos joku pitää
papin kaulusta muuten kuin
virkatehtävissä, häntä pidetään fanaatikkona.”
”Ajattelette, että kyseessä
syvällinen tarve palata joissakin asioissa taaksepäin? Että
tämä ilmiö ei ole vain pinnallinen?”
”Ei se ole pinnallista. Toinen asia on sitten, miten tätä
ilmiötä käsitellään. Molemmille suunnille täytyy antaa
oma sija. Se ei saa jakaa kirkkoa kahteen osaan.”
Keskustelemme vielä
ekumenian tilasta Suomessa. Isä Borst näkee täällä hyvin toimivan ekumeniankin
taustalla perinteiden kunnioitusta.
”On mielenkiintoista, että
Suomessa ekumeenisuus
käy paljon helpommin kuin
muualla. Varmasti on vastustajiakin, mutta arkkipiispa Jukka Paarma hyväksyi,
ja vieläpä oli iloinen siitä,
että tämä piispanvihkimys
tapahtui tuomiokirkossa.
Olen tavannut Paarman
myös Roomassa, ja piispa
Eero Huovisen kanssa olen
hyvä ystävä. Luterilaisten
asenne katolisuuteen johtuu ehkä sekin juuri kansanluonteesta. Reformaation aikaan kansalle sanottiin, että
paavi on hereetikko, mutta
se ajatus ei koskaan juurtunut. Tästä voi olla eri mieltä, mutta esimerkiksi paavi
Johannes Paavali II huomasi
myös, että Suomen luterilainen kirkko on erilainen kuin
esimerkiksi Saksan luterilainen kirkko.”
Verna Santamala
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Maltan ritarikunnan historiaa
Pyhän Johanneksen ritarikunta Skandinaviassa, osa 3/3
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.

7. Ritarikunta
Itämerellä
Pohjoismaiset Pyhän Johanneksen ritarikunnan jäsenet eivät
osallistuneet Lähi-idän aseellisiin taisteluihin, mutta on kuitenkin muistettava se, mitä voisi
kutsua ”sisäiseksi rintamaksi”
eli ritarikunnalla oli hyvin tärkeä rooli rahankeruussa sota- ja
avustustoimia varten. Keräyksen järjestivät paavin legaatit,
joiden auktoriteetti vahvistettiin paavin lähettämillä kirjeillä
Tanskan Lundin, Norjan Nidaroksen sekä Ruotsin Uppsalan
arkkipiispoille, joista viimeksi
mainittu hallitsi myös Suomen
Turun piispainhallintoa. Johanniittojen tehtävänä ei ollut vain
auttaa rahojen perinnässä, vaan
heidän tuli myös huolehtia joukkojen kuljetuksista ja suojelusta
arassa vaiheessa.
Johanniittojen apu ei siis ollut
sotilaallista vaan organisointiin
ja rahoitukseen liittyvää. Ruotsin johanniitat eivät tarttuneet
miekkoihin, eikä heillä ollut
merkittävää poliittista roolia toisin kuin Saksalaisen ritarikunnan ritareilla [39]. Kuten paavi
Klemens V:n vuonna 1308 kirjoittama dokumentti turkkilaisia
vastaan käydystä ristiretkestä
osoittaa, hospitaliitat saivat tehtäväkseen kerätä rahat aneita
vastaan [40].
Responsionesien keruujärjestelmä oli pakostakin monimutkainen, koska sen piti perustua
lähetysketjuun, jossa oli otettava
huomioon se, ettei eurooppalaisen kristinuskon keskuksen ja
sen pohjoisen periferian välillä
ollut kiinteitä suhteita [41]. Diplomatarium norvegicumissa
[42] on esimerkiksi dokumentti,
jolla suurmestari Foulques de
Villaret nimitti helmikuun 10.
1310 Venetsian priorin Leonardo de Tybertisin edustajakseen.
Venetsialainen antoi puolestaan
muille ritarikunnan jäsenille
tehtäväksi kerätä rahaa Pohjoismaissa. Pohjoismaisten jäsenien muun muassa Suomessa
piti turvautua apulaiskerääjiin.
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Tämä johtui sekä keruumatkojen pituudesta että kohdatuista
vaaroista. Ei ollut suositeltavaa
kuljettaa suuria rahasummia liian pitkiä matkoja.
Tässä artikkelissa ei ole tarpeen käydä läpi kaikkia sattumuksia, joita johanniittakerääjät
kohtasivat Skandinaviassa, koska Hatt Olsen on tehnyt niistä
kattavan tutkimuksen [43]. On
myös muistettava, että kerääjän
tehtävään kuului usein olla ristiretkellä saarnaaja ja inkvisiittori [44]. Tutkimukset osoittavat
ritarikunnan ja paavin läheisen
suhteen, mutta ritarikunnalla ei
ollut yhtä hyödyllistä suhdetta
paikallisiin hallitsijoihin. Esimerkiksi Norjassa Haakon V
karkotti ensin vuonna 1319 johanniitat, jotka eivät olleet suostuneet luopumaan omaisuudestaan Norjassa, ja vaihtamaan sen
kruunun omaisuuksiin Tanskassa, jossa kuningas Eerik VI
takavarikoi osan ritarikunnan
omaisuudesta. Molemmissa tapauksissa paavi tuki ritarikuntaa, ja omaisuus palautettiin
ritarikunnalle. Norjan kriisi ratkesi Haakonin perillisen Magnuksen kiirehtiessä asiaa paavin
myötävaikutuksella.
Ei ole tarkasti tiedossa, millaista omaisuutta johanniitoilla
oli Skandinaviassa ensimmäisten kahdensadan vuotensa aikana, mutta tiedämme, että 1300luvun alussa Daakian prioraatin
piti maksaa suurmestarille sata
hopeamarkkaa vuodessa, vaikka maksua ei aina maksettukaan. Vuonna 1347 suurmestari
Deodato di Gozoni (1346–1353)
kääntyi Daakian priorin puoleen valittaen, että Daakia ei ollut ritarikunnalle solidaarinen.
Hän lisäsi vielä ironisesti: ”jonka taisteluista Rhodoksella he
varmasti olivat kuulleet puhuttavan” [45]. Skandinaavit hyötyivät paavin valtaan liittyneistä
kiistoista vuoden 1378 jälkeen ja
myöhästyttivät maksujaan. Samaa ilmiötä nähtiin tosin myös
muualla Euroopassa [46].

8. Organisaatio
Pyhän Johanneksen ritarikunnan
jäsenet jaettiin keskiajalla ritareihin (fratres milites tai equites),
pappeihin (sacerdotes, presbyteri tai capellani) ja palvelijoihin
(servientes). Ritarikunnan dokumenteissa ei kuitenkaan aina
voida erottaa preti, milites ja
sergenti ryhmiä toisistaan. Yksi
mielenkiintoinen yksityiskohta
pohjoismaiden johanniittojen
organisaatiossa oli sen perustuminen lähes yksinomaan munkkeihin (fratres). Tämän johdosta
syntyperäisten aatelisten sisään-

pääsyä ei rajoitettu [47], kun taas
ritareita (fratres milites) ei ollut
montaakaan. Joidenkin historioitsijoiden mukaan Skandinaviassa ei ollut lainkaan ritareita,
koska elokuun 4. 1507 suurmestari Amaury d’Amboise ilmoitti,
ettei Daakiassa ollut ritarikuntaan kuuluvia ritareita [48]. On
mahdollista, että ruotsalaiset
ritarit olivat sen sijaan saksalaisen kielialueen jäseniä. Thomas
Hatt Olsen tuo esiin syyskuun
16. 1417 päivätyn dokumentin,
jolla suurmestari Philibert de
Naillac myönsi Hemming Laurentzenille, Daakian voudille,
luvan hyväksyä ritarikuntaan
kuusi tanskalaista aatelista ritareiksi: ”six viros in fratres milites
Religionis, Dum aptj sint et sani
et integrj suis membris ac matrimonio legitimo natj Nobilies
ex utroque parente, et eant ad
Conventum cum equis et armis”
[49]. Tämän täytyi kuitenkin olla
erityistapaus, joka oli osa Eerik
Pommerilaisen laajempia poliittisia aikeita vahvistaa alkuperäistä ritariperinnettä, johon
kuului Saksalainen ritarikunta,
johon Eerik yritti saada ruotsalaisia militesejä [50].

9. Reformaation
seuraukset
Kustaa Vaasa käynnisti uskonpuhdistuksen Ruotsissa vuonna
1527 Västeråsin valtiopäivillä.
Tarkoituksena oli takavarikoida
kirkon omaisuus, jota hallitsija
sillä hetkellä tarvitsi, sekä rajoittaa Ruotsissa riksens tu herrskapia (aatelisen ja kirkollisen
ritarikunnan herruutta). Uskonpuhdistuksen johdosta ritarikunta lakkautti toimintonsa, ja
kirkon omaisuuden tapaan sen
omaisuus takavarikoitiin kruunulle. Ruotsin hallitsijasta tuli
Ruotsin kirkon johtaja. Tästä
syystä kirkko ei enää tunnustanut Rooman ja paavin valtaa.
Ritarikunnan uskonnolliset jäsenet saivat jatkaa palvelustaan
paikallisissa kirkoissa, kunhan
heidät ”opetettiin” luterilaiseen
uskoon. Tanskassa uskonpuhdistuksen vaikutukset alkoivat
näkyä vuodesta 1536 lähtien.
Uskonpuhdistuksen jälkeen
ritarikunta alkoi hiipua. Vuonna
1530 Eskilstunan komtuuri lahjoitettiin maallikoille, jotka eivät
olleet ritarikunnan jäseniä. Noin
vuonna 1585 luostari purettiin ja
sen paikalle rakennettiin Eskilstunahus-linna, jossa silloinen
Södermanlannin herttua Kaarle
IX asui. Norjan Værnen luostari takavarikoitiin vuonna 1532,
mutta Tanskan domukset säilyivät itsenäisinä vuoteen 1536 asti.

Antvorskoviin saivat jäädä siellä
jo asuvat munkit, mutta heidän
täytyi kääntyä luterilaisuuteen
ja hyväksyä kuninkaallinen valta. Vuosien 1580 ja 1582 välisenä
aikana prioraatti lakkasi virallisesti olemasta, ja sen tilalle perustettiin kuninkaallinen linna.
Ajan mittaan linna jäi tyhjäksi
ja se purettiin 1700-luvulla.
Suurmestarin virasto ei yrittänyt erityisesti elvyttää Daakian
prioraatin toimintaa, vaikka
prioraatille nimettiin vuoteen
1794 asti haltijoita, jotka olivat kaikki saksalaisia. Vuonna
1794 valittiin viimeiseksi jäänyt
priori, veli Heinrich Baron von
Truchsess.
Saksassa uskonpuhdistuksen
seurauksena saksalainen kielialue erosi ritarikunnasta, ja se
perusti Brandenburgin haaran,
jonka päämaja oli Sonnenburgissa Oder-joen rannalla [51].
Luterilaisessa Skandinaviassa
Maltan ritarikunta ei voinut
enää jatkaa. Johanniitat näyttivät palaavan ajankohtaiseksi
Ruotsin kuninkaan Kustaa IV
Aadolfin vuonna 1806 tekemän
ehdotuksen myötä. Napoleon
Bonaparten jääräpäinen vastustaja Kustaa IV Aadolf ehdotti,
että ritarikunnan päämaja siirrettäisiin Gotlannin saarelle
Itämerelle sen jälkeen kun ritarikunnan oli ollut pakko lähteä Maltalta ranskalaisten valloitettua saaren vuonna 1798 .
Maltan ritarit eivät hyväksyneet
tarjousta, vaan uusi päämaja
perustettiin Roomaan vuonna
1834. Vaikka Skandinaviassa ei
ollut järjestelmällistä maltalaisen ritarikunnan toimintaa, se
ei tarkoittanut sitä, ettei ritarikunta ollut siellä läsnä lainkaan.
Ne skandinaavit, jotka olivat
saaneet ritarikunnan suurristin
luterilaisuudestaan huolimatta,
vahvistivat ritarikunnan auktoriteettia ja sen arvoa. Suurristin
saaneiden joukossa olivat muun
muassa 19-vuotias ruotsalainen
kreivi Karl Johan von Königsmarck, joka sai ristin vuonna
1678, sekä suomalainen kreivi
Gustaf Mauritz Armfelt (17571814) ja hänen poikansa . Ritarikunnan läsnäolo oli kuitenkin
satunnaista, eikä ritarikunnalla
ollut varsinaista organisaatiota
Skandinaviassa. Heinäkuun 4.
1959 perustettiin uusi organisaatio, Maltan Suvereenin Sotilasritarikunnan Skandinavian
osasto, joka viettää tänä vuonna
50-vuotisjuhlavuottaan.

Luigi de Anna
(italian kielestä kääntänyt
Mirka Maukonen)

39 Von Warnstedt, ”Johanniterorden”, 3.
40 Diplomatarium Norvegicum,
Christiania 1902-1913, VIII, nro
22. Ruotsalainen osuus siirrettiin
Eskilstunaan (Waahlberg, ”Johanniterordens”, 5.)
41 Ritarikunnalla oli luottosuhteita
suurimpien italialaisten pankkien
kanssa, kuten firenzeläispankkien
Bardin ja Peruzzin kanssa. Kyseiset
pankit toimivat koko Skandinavian
alueella, vaikka niillä ei ollutkaan
siellä toimipaikkoja. Rooman kirkko käytti samoja verkostoja. Esimerkiksi perugialainen Ludovico
Baglioni sai Johannes XXIII:lta elokuun 23. 1411 tehtäväkseen toimia
Obulum Sancti Petrin pohjoismaisena kerääjänä, apulaiskerääjänä ja
tallentajana (Hausen, 1910-1935;
II: dok. nro 1357). Tammikuun 28.
1451 paavin taloushoitaja Isidoro
sai 50 floriinia Turun piispalta per
manus nobilis viri Cosmo de Medicis (Hausen, Finlands, nro 2875).
42 VIII, 36, 41-42.
43 Hatt Olsen, ”The Priory”, 22–.
Osa ristiretkiä varten rahaa keränneistä oli italialaisia. Tämä näkyy muun muassa dokumentissa
toukokuulta 1282, jossa paavin taloushoitaja antaa Bertrando Amalricille ja Uguitto di Castiglionelle
kerääjän tärkeän tehtävän Tanskan
ja Ruotsin alueella (Diplomatarium
Svecanum. Appendix Acta Pontificum Svecica I. Acta Cameralia 1,
Holmiae 1936-1942, nro 65). Lisää
italialaisista Skandinaviassa keskiajalla, ks. L. G. de Anna, ”Italiani
nella Finlandia medievale”, Nobiltà,
86, 2008, 487-494.
44 Ks.Viterbossa lokakuun 20. 1405
päivätty dokumentti, jolla paavi Innocentius VII osoitti kyseiset tehtävät Nicola di Sipontolle, Tanskan,
Ruotsin ja Norjan nuntiukselle
(Hausen, Finlands, nro 1224.)
45 Hatt Olsen, The Priory, 28. Ei
ollut harvinaista, että prioraatit ja
komtuurit eivät maksaneet maksujaan. Esimerkiksi toukokuun 23.
1428 suurmestari Antonio Fluvianin piti lähettää ritarikunnan johtohenkilöitä muistuttamaan prioraatteja muun muassa siitä, että heidän
täytyi tukea taloudellisesti ritarikunnan taistelua pakanoita vastaan
(Abbé de Vertot, The History of
the Knights of Malta, London, 1728
(reprint Valletta 1989), I:326).
46 A. Lutrell, ”The Military and
Naval Organization of the Hospitallers at Rhodes”, teoksessa Das
Kriegswesen der Ritterorden im
Mittelalter, Torun 1991, 142.
47 B. A. Frosell, ”Med kors og klosterregel: Johanniternes aeldre heraldik – saerligt i Skandinavien”,
Heraldisk Tidsskrift, 8, 71, 1995,
10.
48 Malta BN, Liber bullarum, käsikirjoitus, arkisto 352, arkki 126
etupuoli; ks. Reitzel-Nielsen, Johanniterordenens, 318.
49 Hatt Olsen, Dacia, 26-7; alkuperäinen löytyy teoksesta BN Malta,
käsikirjoitus, arkisto 298, arkki 144
etu- ja takapuoli.
50 Eimer, ”The Spiritual Orders”,
81.
51 Brandenburgin haarasta, josta
nykyajan luterilaiset johanniittain
ritarit ovat peräisin, ks. T. C. Bergroth, Johanniterorden-Balliet Brandenburg, teoksessa Riddarvapnen,
1991.

Artikkeleita

Jerusalemilaisen luostarielämän tunnelmia
– kauniissa Ein Karemin kylässä rukoillaan ja iloitaan
Sain viettää kesällä kolme
ihanaa viikkoa Johannes
Kastajan syntymäkylässä
katolisen Notre Dame de
Sion –luostarin hoivissa.
Sen lisäksi tulivat tutuiksi
myös kylän muut luostarit ja kirkot; ennen kaikkea
Johannes Kastajan syntymäkirkko sekä the Church
of Visitiation, jonka pihan
keraamisiin laattoihin on
kirjoitettu lukuisilla kielillä
Luukkaasta tuttu Marian
ylistyslaulu. Keskellä kylää
virtaavaa lähdettä kutsutaan myös Marian lähteeksi,
sillä perimätiedon mukaan
Neitsyt Maria pysähtyi juuri
tälle lähteelle juomaan matkallaan serkkunsa Elisabethin luo. Lähdettä vastapäätä
kohoaa vaatimattoman näköinen suuri rakennus, jonka seinien sisällä tehdään
arvokasta työtä. Se on Laupeuden sisarten ylläpitämä Saint Vincent de Paulin
-lastensairaala, joka hoivaa
yötä päivää 100 vaikeasti
vammaista lasta: juutalaista,
kristittyä ja arabia.
Kylän korkeimman kukkulan päällä lepää jykevä
Notre Dame de Sionin -luostari kappeleineen ja vierasmajoineen. Tämän katolisen
yhteisön perusti 1800-luvun
puolivälissä Alphonse Ratisbonne. Hän kuului huomattavaan strasbourgilaiseen
juutalaissukuun, mutta otti
kasteen voimakkaan henkilökohtaisen uskonnollisen
kokemuksen jälkeen v. 1842.
Ratisbonnesta tuli myöhemmin katolinen pappi ja hän
halusi nimekseen isä Maria,
sillä uskonnollinen kokemus
oli liittynyt Jeesuksen äitiin,
josta tuli hänen kristillisen
uskonsa lähde. Kasteensa
jälkeenkin isä Maria tunsi
edelleen olevansa juutalainen, jolle oma kansa on rakas
ja jonka puolesta hän rukoili. Siksi oli luonnollista, että
hän matkusti Jerusalemiin v.
1855 ja perusti sinne Via Dolorosan varrelle Ecce Homo
-konventin. Hän sai ostettua
pilkkahinnalla talon Hardrianuksen kuuluisasta kaaresta, jonka paikalla Kristus oli
elänyt kärsimyshistoriaansa. Ecce Homo –kappeli on
edelleenkin Notre Dame
de Sion –sisarten ylläpitämä, samoin kuin luostarin
vierasmaja, jonka katolta

Notre Dame de Sionin perustaja Alphonse Ratisbonne halusi nimekseen isä
Maria, sillä hänen kääntymykseensä vaikuttanut uskonnollinen kokemus liittyi
Jeesuksen äitiin. Kuva isä Marian haudalta.

saattaa yhdellä silmäyksellä nähdä koko Jerusalemin
Vanhan kaupungin.
Niin merkittäväksi kuin
paikka aikoinaan monella tapaa muodostuikin, se oli kuitenkin epämukavan kuuma
kesäkuukausina eikä Jerusalemin kujilta noussut pöly ja
lika kaikkein terveellisintä
luostarissa työtä tekevien
sisarten terveydelle. Tässä
syy miksi isä Maria rakensi
v.1861 sisarille kesäpaikaksi talon Juudean kukkulalle
Ein Karemiin, jossa viileä
tuuli puhaltaa myös kesäiltoina. Libanonin kristittyjen joukkomurhan jälkeen
hän avasi sinne orpokodin
tytöille, joista huolehti yhdessä sisarten kanssa. Paitsi
orpokotina, luostari toimi
myös kyläläisten kouluna ja
apteekkina.
Vähitellen luostarin päätehtäväksi on tullut tarjota
lepo-, rukous- ja kokouspaikkoja niitä tarvitseville.
Siellä järjestetään retriitte-

jä ja erilaisia konferensseja, työpajoja ja konsertteja.
Luostarin yhteydessä toimii
myös pieni Kontemplatiivinen, hiljaisuuteen vetäytyneiden sisarten yhteisö,
joka rukoukseen ja mietiskelyyn antautumisen lisäksi
tekee ikoneita ja valmistaa
hunajaa myytäväksi. Kaiken kaikkiaan luostari tarjoaa kiireisille nykyihmisille
mahdollisuuden hiljaisuuden, kauneuden ja pyhyyden kokemiseen. Puutarhan
manteli- ja viikunapuiden
lehtevien oksien suojaan
voi vetäytyä hiljaisuuteen
ja viiniköynnösten alta löytyy varjoisia lepopaikkoja.
Kappelin ovet ovat auki
rukoukseen ja päivittäisiin
hartaushetkiin. Pieni polku
johtaa luostarin omalle hautausmaalle, jonne isä Maria
ja luostarissa elämäntyönsä
tehneet sisaret on haudattu.
Polkua reunustavat lukuisat
vanhat isä Marian aikoinaan
istuttamat sitruunapuut.

Notre Dame de Sionin
johtajattarena Israelissa toimii ranskalainen sisar ja
yliopiston opettaja AnneCatherine Avril. Hän kertoo
saaneensa jo hyvin nuorena
kutsun omistautua kokonaan Herralleen Kirkon työhön. Hänet lähetettiin v.1970
muutamaksi vuodeksi Israeliin opiskelemaan hepreaa
ja juutalaisuutta, minkä jälkeen hänen oli määrä palata
takaisin Ranskaan. Mutta
jo silloin hän tunsi vahvasti
oman paikkansa olevan Israelissa palvelemassa siellä
asuvia ihmisiä. Päätettyään
opintonsa Heprealaisessa
yliopistossa hän on yli 30
vuoden ajan opettanut Raamatun ja juutalaisuuden
tuntemusta kristityille; ensin katolisessa Jewish Studies for Christians –instituutissa ja nykyisin Betlehemin
yliopistossa. Anne-Cathrinen lisäksi luostarin sisaret
Carmen, Emmy ja Elisabeth
osallistuvat paikallisten
rauhanryhmien toimintaan,
joissa mukana on juutalaisia
ja katolisia arabeja. Näissä
ryhmissä pyritään luomaan
mahdollisuudet molemminpuoliseen kunnioitukseen ja
toisen elämän tilanteen ymmärtämiseen.

Notre Dame de Sionin
tehtävänä on ollut alusta
lähtien todistaa Kirkossa
Jumalan uskollisesta rakkaudesta juutalaista kansaa
kohtaan ja muistuttaa kristittyjä siitä, että kristinuskon
juuret ovat juutalaisen kansan historiassa ja sen kohtalossa. Sisaret pyrkivät myös
raamattupiireissään syventämään Raamatun pyhien
kirjoitusten tuntemusta ja
tekemään työtään päivittäin
niin, että kaikki ihmiset tuntisivat olevansa arvokkaita
ja tervetulleita luostariin
sekä kunnioitettuja rodusta
tai kansallisuudesta riippumatta.
Mervi Liljeberg
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Ein Karemissa joko Notre
Dame de Sionin –luostarissa tai Saint
Vincent de Paulin –lastensairaalassa,
saat yhteystietoja osoitteesta: mervi.
liljeberg@kolumbus.fi

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista. Jatkamme luvusta
17 eteenpäin.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 24. lokakuuta klo
14-16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten (Äiti Teresan sisarten) luona,
osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka.
Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Päiväretretti
Pyhän Henrikin katedraalissa pidetään seurakuntaretretti lauantaina
17.10. klo 9.30-15.00. Retretin pitää isä
Marino Trevisini. Aiheena on ”Kutsumus”.
Retretin hintaan 10 euroa sisältyy aamukahvi ja kevyt lounas. Ilmoittautuminen pappilaan
14.10. mennessä.
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Reilu kauppa

Lähetyssunnuntain lähestyessä jonkun mielestä voisi olla löydettävissä
parempia kolumniaiheita kuin Reilun kaupan liike. Minun mielestäni
tämä aihe sopii hyvin lähetysjuhlaan, jolloin me rukoilemme ja uhraamme
kirkon maailman kansojen hyväksi tekemän evankelioimistyön puolesta.
Se sopii erinomaisesti yhteen lähetystyön kanssa sen vuoksi, että Herramme Jeesuksen missio ei ollut pelkästään pelastaa ihmisten sieluja,
vaan myös meidän ruumiimme, koko meidän persoonamme. Meidät
on kutsuttu elämään yhteydessä Jumalan kanssa. Hän haluaa eheyttää
meidän elämämme kokonaan. Meidän ihmisten on vaikea uskoa Jumalan
hyvyyteen, kun vatsamme on tyhjä, kun meillä ei ole kunnollisia vaatteita
ja kenkiä, eikä turvallista kotia eikä myöskään työtä, jolla voimme elättää perhettämme ja kasvattaa lapsiamme iloisiksi ihmisiksi. Paavi Benedictus XVI korosti
samaa asiaa viimeisimmässä kiertokirjeessään Caritas in veritate. Kirjeessään
paavi lainasi niitä sanoja, jotka paavi Paavali VI lausui vuonna 1963 pidetyssä
piispainsynodissa evankeliumin julistuksesta: ”Evankelioimistyö ei voi eikä
saa jättää ottamatta huomioon niitä hyvin vaikeita ja nykyään paljon pohdittua
kysymyksiä, jotka käsittelevät oikeudenmukaisuutta, vapautta, kehitystä ja
rauhaa. Jos näin kävisi, unohdettaisiin evankeliumin oppi rakkaudesta kärsivää
ja puutteenalaista lähimmäistä kohtaan.”
Reilun kaupan ei oikeastaan pitäisi olla aivan vieras käsite meille katolilaisille
Suomessa. Kävihän jo vuonna 1991 Suomessa yksi Reilun kaupan liikkeen perustajista, Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnan jäsen, isä Frans van
der Hoff SCJ. Hän tuli maahamme paavi Leo XIII:n kiertokirjeen Rerum novarum satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kiertokirje oli historiallinen, koska
se oli kirkon ensimmäinen rohkea julkinen kannanotto sen ajan sosiaalisiin ja
taloudellisiin ongelmiin. Hän puhui meidän seurakunnissamme tietysti myös
lempiaiheestaan.
Käyntinsä yhteydessä Reilun kaupan arkkitehti solmi myös Suomen kehitysapujärjestöjen kanssa ensimmäiset kontaktit, joista syntyi ajan mittaan Reilun
kaupan järjestön suomalainen osasto. Tämä järjestö on nyt 10 vuotta vanha, mikä
on erityisen kiitosrukouksen ja onnittelun arvoinen asia. Ajatellen sitä, miten
vähän kaikua tämä liike on saanut kuluneitten vuosikymmenien aikana meidän
hiippakunnassamme, minua hiukan hävettää. Kyllä on aina ollut yksittäisiä
ihmisiä, perheitä, jotka ovat ostaneet Reilun kaupan tuotteita ja lahjoittaneet
joskus reilua kahvia seurakuntansa kirkkokahvitusta varten. Ehkä meidän seurakuntiemme kasvun myötä aika on nyt otollinen reilusti tukea Reilua kauppaa
ja suositella esimerkiksi seurakuntalehdessä sen tuotteitten ostoa erityisenä
muotona osoittaa solidaarisuutta niille lähimmäisillemme kehitysmaissa, jotka joutuvat elämään toimeentulonormien rajalla tai tyytymään vähempään.
Kehitysmaiden pienviljelijöiden perustamat Reilun kaupan osuuskunnat ovat
osoittautuneet hyväksi keinoksi parantaa heidän elinolojansa ja antaa heidän
perheilleen mahdollisuuden ihmisarvoisen elämään. Sitä paitsi Reilun kaupan
tuotteitten ostaminen ei ole mitään laupeudentyötä, vaan kunnianosoitus niitä
kohtaan, jotka haluavat omalla työllään elättää itsensä. He eivät halua elää
muiden kustannuksella tai jäädä maailman tai oman kansansa talouspolitiikan
virheitten uhreiksi.
Muistini virkistykseksi surffasin hiukan internetissä Reilun kaupan hakusanalla. Minut yllätti liikkeen valtava kasvu ja sen erinomainen infopaketti. Reilun
kaupan järjestö (englanniksi Fairtrade) on nykyisin kasvanut niin suureksi,
että se voi kilpailla vaikka niiden kansainvälisten kauppaketjujen kanssa, jotka
toimivat voiton periaatteella, eivätkä ota ensi sijassa huomioon työntekijöiden ja
heidän perheidensä hyvinvointia. Tällä hetkellä yli miljoona viljelijää ja tuottajaa
yli 60 maassa saa tukea Reilun kaupan maailmanlaajuisesta kauppaverkostosta.
Arvion mukaan tällä hetkellä yli 5 miljoonaa ihmistä hyötyy siitä. Vuonna 2008
liikevaihto oli noin 3 miljardia euroa ja olettamus on, että se joka vuosi kasvaisi
20 prosentilla. Tietysti tällä hetkellä kehitysmaat kärsivät eniten hyvinvointimaitten aiheuttamasta globaalista talouskriisistä. Tämä lienee meille yksi lisäsyy
Reilun kaupan tuotteitten ostamiseen.

Sunnuntaina 20. lokakuuta on Pohjoismaiden reilun kaupan ottelu. Kilpaillaan
siitä, mikä maa kerää sinä päivänä eniten osallistujia silloin järjestettäviin reilun
kahvin kahvitaukoihin. Kahvi on ollut alusta asti liikkeen lippulaiva. Sen suosio
on yhä kasvamassa. Tällä hetkellä yksi eurooppalainen
ravintoloiden ja kahviloiden ketju palvelee Reilun kaupan
kahvilla jo miljoonia asiakkaita. Tämän vuoden tavoite on
välittää 18 miljoonaa kiloa kahvia. Mutta kahvi ei enää ole
ainoa tuote. Nykyisin on markkinoilla jo yli tuhat artikkelia.
Suomessa on niistä noin 500. Tunnetuin artikkeli meillä on
tällä hetkellä Ecuadorin reilu banaani. Niitä on saatavissa
kehitysmaakaupoissa, lähikaupoissa ja kauppakeskuksissa. Reilun kaupan logo on selvästi näkyvissä.
isä Frans
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Kartuta katedraalin remonttirahastoa
Pyhän Henrikin yhdistys hankkii
kristalliprismoja, jotka myydään katedraalin remontin hyväksi. Prisman
sisään on laserilla poltettu kolmiulotteinen kuva kirkosta vuoden 1862
asussa.
Prismoissa on teksti suomeksi tai latinaksi. Latinankieliset prismat on numeroitu ja niiden hinta on 100 euroa.
Numeroimattomat suomenkieliset
prismat maksavat 75 euroa. Tekstin
kirjasintyyppi on rakennusajan fraktuura. Prisman koko on 5 x 5 x 8 cm.
Prismat voi nähdä sunnuntain kirkkokahveilla seurakuntasalissa, jossa
myös otetaan vastaan tilauksia. Puhelintilauksia ottaa vastaan Marja-Leena Rautakorpi, p. 050-3409167. Tilauksia voi lähettää myös yhdistyksen e-mailiin phs@catholic.fi.
Prismat voi noutaa 1.11. lähtien tilauspaikasta. Postitse toimitettaviin tilauksiin lisätään toimituskulut 10 euroa.

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Paholainen kiusaa Jeesusta
Luuk. 4:1-13
Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä
täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä päivää,
ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä
aika oli kulunut, hänen tuli nälkä.
Silloin Paholainen sanoi hänelle: “Jos
kerran olet Jumalan Poika, niin käske
tämän kiven muuttua leiväksi.”
Jeesus vastasi: “On kirjoitettu: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.’”
Paholainen vei Jeesuksen korkealle
paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi: “Kaiken tämän, koko maailman ja
sen loiston minä annan sinun valtaasi,
sillä se on annettu minun haltuuni ja
minä voin antaa sen kenelle tahdon.
Jos kumarrat minua, tämä kaikki on
sinun.”
Jeesus vastasi: “On kirjoitettu: ‘Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa
ja ainoastaan häntä palvella.’”

Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: “Jos kerran olet Jumalan
Poika, niin heittäydy tästä alas.
Onhan kirjoitettu: ‘Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua.
He kantavat sinua käsillään, ettet
loukkaa jalkaasi kiveen.’”
Jeesus vastasi: “On myös sanottu:
‘Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’”
Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin
tavoin Paholainen jätti hänet joksikin
aikaa rauhaan.
Kommentti
Jeesus haluaa käydä autiomaassa, hiljaisessa ja syrjäisessä paikassa. Mitä
varten? Sitä varten, että hän tahtoo ensiksi rukoilla Isää Jumalaa ja tehdä katumuksen tekoja. Hän tietää, että hänen
aikansa tulla ilmoittamaan pelastuksemme on nyt tullut. Hänen ensimmäinen askeleensa on rukous ja ruumiin
kuolettaminen, vasta sitten hän aloittaa
julkisen elämänsä. Vähän ajan kuluttua

hänen täytyy valita apostolit ja saarnata
evankeliumin ilosanomaa meille.
Jos minä haluan auttaa Jeesusta, on
tärkeä ensin rukoilla. Ennen kuin teen
jotakin, minun pitää rukoilla ja pyytää
apua tehdäkseni sen hyvin ja hyödyllisesti. Rukous on ensimmäinen askel
eteenpäin hengellisessä elämässä.
Mutta yhtäkkiä tulee paholainen.
Jeesus tiesi sen ja Hän on valmis taistelemaan. Miksi Jeesus haluaa olla kiusattu?
Jeesus, Jumalan Poika, tahtoo ilmoittaa,
että Saatanan hallitusaika on loppunut.
Meidän ensimmäiset vanhempamme
hävisivät taistelun Saatanaa vastaan
paratiisissa, mutta nyt Jeesus voittaa
meidän puolestamme.
Onko kiusaus paha? Ei. Jos se olisi
paha, Jeesusta ei olisi kiusattu. On paha,
jos minä etsin kiusausta, ja hyväksyn
sen myöntyen sille tahdollani. Jeesuksen armolla kuitenkin voitan ja kasvan
sisäisesti: olen kuten Jeesus, Hänen näköinensä.
On helpompaa taistella ja voittaa
ulkoisia kiusauksia, koska en etsi nii-

Hyvä seurakuntalainen!
Apuasi tarvitaan!

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

Mikäli lähimmäisen auttaminen on lähellä sydäntäsi, niin tule rohkeasti mukaan
kartoittamaan toimintaa tiistaina 10.11.2009 klo 18.30 seurakuntasaliin.
Messua vietetään klo 18.00.
Ystävätoiminta antaa hyvän mielen kaikille asianosaisille!
Kazimierz Lewandowski SCJ
Kirkkoherra Pyhän Marian seurakunta
gsm 044-3215778
sähköposti: maria@catholic.fi

		
		
		
		

Irène Hellström
Pyhän Marian seurakunnan ja Teresa ry:n karitatiivinen yhdyshenkilö
gsm 0400-485051
sähköposti: irene.hellstrom@elisanet. fi

Isä Raimo Goyarrola

Tutustu pyhän
apostoli Paavalin
opetukseen!

Meillä on monia iäkkäitä, sairaita ja yksinäisiä seurakuntalaisia, jotka toivovat
juttu- ja ulkoiluseuraa. Tule papiston avuksi.

		
		
		
		

tä enkä tahdokaan niitä. Mutta joskus
kiusaukset tulevat sisältäni tai sitten
etsin niitä itse: tässä tilanteessa olen Paholaisen maaperällä, ja se on tappion
alku. Esimerkiksi kun yhtäkkiä näen internetissä jonkin epämoraalisen kuvan
vahingossa ja panen sen pois nopeasti,
kiusaus on voitettu. Kun taas olen internetissä ja etsin tai tahdon, että pian
tulisi sellaisia kuvia, silloin kiusaus tulee synnistä, koska huomaan haluavani
katsoa.
Kiusausten jälkeen tulevat muut enkelit palvelemaan Jeesusta. Minäkään
en ole yksin hengellisessä taistelussani.
Minulla on suojusenkeli, joka auttaa minua koko ajan. Jos kiusaus on todella
kova, pyydän apua suojelusenkeliltäni.
Hän on minun lähelläni ja auttaa minua
aina kamppailussa Paholaista vastaan.

Fransiskaaninen retretti
pe.13. klo 19.30- su 15.11.2009 klo 14.30
birgittalaissisarten vieraskodissa Turussa isä Frans Vossin scj johdolla. Seuraamme Vapahtajaamme
pyhän Fransiscuksen Aurinkolaulun hengessä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Muistamme fransiskaanien elämän säännön hyväksymistä 800 vuotta sitten sekä pyhän Fransiscuksen 30 vuotta sitten luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi julistusta.

Kära församlingsmedlem!
Vi behöver din hjälp!
I vår församling finns det många gamla, sjuka och ensamma människor, som önskar sig ha någon
de kan prata med och ta en promenad med. Hjälp våra präster med detta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennen 2.11.: Tuulikki Tuuri, puh. 03-3185217.
Esitelmät pidetään sisarten kirjastossa. Retretin aikana noudatamme hiljaisuutta paitsi lounaittten ja keskustelukokouksen aikana. Raamattu on otettava mukaan. Hetkirukouskirjat ovat kirkossa. Halutaessa voi tavatta papin keskustelua ja parannuksen sakramenttia varten.Toivotamme
kaikille osanottajille: Pax et Bonum!

Ifall det är nära ditt hjärta att hjälpa din medmänniska är du välkommen att diskutera detta i St.
Marias församlingssal tisdagen den 10.11.2009 kl 18.30. Kvällsmässa firas kl 18.00.
Sådan här verksamhet ger dig och alla berörda belåtenhet.
	Kazimierz Lewandowski SCJ
	Kyrkoherde St Maria församling
gsm 044-3215778
e-mail: maria@catholic.fi
	Irène Hellström
	Karitativ kontaktperson för St Maria församlingen och Teresa rf
gsm 0400-485051
e-mail: irene.hellstrom@elisanet. fi

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. Tapaamisen lopuksi osallistumme pyhään messuun Pyhän Henrikin
katedraalissa klo 12.30.
Lastenkerhon seuraavat päivät: 11.10., 8.11., 13.12.TERVETULOA!

Fides 10/2009 – 15

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

In English
APOSTOLIC VISIT OF HIS
HOLINESS BENEDICT XVI TO
THE CZECH REPUBLIC.
From his homily on Sept. 28, 2009:
... This morning, we are gathered around the
altar for the glorious commemoration of the
martyr Saint Wenceslaus, whose relics I was
able to venerate before Mass in the Basilica
dedicated to him. He shed his blood in your
land, and his eagle, which – as the Cardinal
Archbishop has just mentioned – you chose
as a symbol for this visit, constitutes the historical emblem of the noble Czech nation. This
great saint, whom you are pleased to call the
“eternal” Prince of the Czechs, invites us always to follow Christ faithfully, he invites us
to be holy. He himself is a model of holiness for
all people, especially the leaders of communities and peoples. Yet we ask ourselves: in our
day, is holiness still relevant? Or is it now considered unattractive and unimportant? Do we
not place more value today on worldly success
and glory? Yet how long does earthly success
last, and what value does it have?
The last century – as this land of yours can bear
witness – saw the fall of a number of powerful
figures who had apparently risen to almost
unattainable heights. Suddenly they found
themselves stripped of their power. Those
who denied and continue to deny God, and in
consequence have no respect for man, appear
to have a comfortable life and to be materially
successful. Yet one need only scratch the surface to realize how sad and unfulfilled these
people are. Only those who maintain in their
hearts a holy “fear of God” can also put their
trust in man and spend their lives building
a more just and fraternal world. Today there
is a need for believers with credibility, who
are ready to spread in every area of society
the Christian principles and ideals by which
their action is inspired. This is holiness, the
universal vocation of all the baptized, which
motivates people to carry out their duty with
fidelity and courage, looking not to their own
selfish interests but to the common good, seeking God’s will at every moment.
In the Gospel we heard Jesus speaking clearly
on this subject: “What will it profit a man, if
he gains the whole world and forfeits his life?”
(Mt 16:26). In this way we are led to consider
that the true value of human life is measured
not merely in terms of material goods and transient interests, because it is not material goods
that quench the profound thirst for meaning
and happiness in the heart of every person.
This is why Jesus does not hesitate to propose
to his disciples the “narrow” path of holiness:
“whoever loses his life for my sake will find
it” (16:25). And he resolutely repeats to us this
morning: “If any man would come after me, let
him deny himself and take up his cross and
follow me” (16:24). Without doubt, this is hard
language, difficult to accept and put into practice, but the testimony of the saints assures us
that it is possible for all who trust and entrust
themselves to Christ. Their example encourages those who call themselves Christian to be
credible, that is, consistent with the principles
and the faith that they profess. It is not enough
to appear good and honest: one must truly be
so. And the good and honest person is one
who does not obscure God’s light with his own
ego, does not put himself forward, but allows
God to shine through.
This is the lesson we can learn from Saint
Wenceslaus, who had the courage to prefer
the kingdom of heaven to the enticement of
worldly power. His gaze never moved away
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from Jesus Christ, who suffered for us, leaving us an example that we should follow in
his steps, as Saint Peter writes in the second
reading that we just heard. As an obedient disciple of the Lord, the young prince Wenceslaus
remained faithful to the Gospel teachings he
had learned from his saintly grandmother, the
martyr Ludmila. In observing these, even before committing himself to build peaceful relations within his lands and with neighbouring
countries, he took steps to spread the Christian faith, summoning priests and building
churches. In the first Old Slavonic “narration”,
we read that “he assisted God’s ministers and
he also adorned many churches” and that “he
was benevolent to the poor, clothed the naked,
gave food to the hungry, welcomed pilgrims,
just as the Gospel enjoins. He did not allow
injustice to be done to widows, he loved all
people, whether poor or rich”. He learned
from the Lord to be “merciful and gracious”
(Responsorial Psalm), and animated by the
Gospel spirit he was even able to pardon his
brother who tried to kill him. Rightly, then,
you invoke him as the “heir” of your nation,
and in a well-known song, you ask him not to
let it perish.

CARITAS-KUULUMISET
PHILIPPINES – TYPHOON ONDOY (KETSANA)
HÄTÄAPU - EMERGENCY AID
SAMPO 800012-70154504, viite/ref.2383
Tulevia tapahtumia:
Lokakuu:
15.10. Caritas-ilta P. Henrikin srk-salissa klo 18.00. Burma/Myanmar-yhteisö esittäytyy. Kahvi-teetarjoilu burmalaisen snackin kera.
Tervetuloa!
Marraskuu:
22.11. Marrasmarkkinat P. Henrikin srk-salissa 10.30-13.30
Joulukuu:
07.-22.12. Tuomaan markkinat Esplanadin puisto, Helsinki, arkisin
10-19, lauantait ja sunnuntait 10-18.

Wenceslaus died as a martyr for Christ. It is interesting to note that, by killing him, his brother Boleslaus succeeded in taking possession
of the throne of Prague, but the crown placed
on the heads of his successors did not bear his
name. Rather, it bears the name of Wenceslaus,
as a testimony that “the throne of the king who
judges the poor in truth will remain firm for
ever” (cf. today’s Office of Readings). This fact
is judged as a miraculous intervention by God,
who does not abandon his faithful: “the conquered innocent defeated the cruel conqueror
just as Christ did on the cross” (cf. The Legend of Saint Wenceslaus), and the blood of the
martyr did not cry out for hatred or revenge,
but rather for pardon and peace. ...

Joseph Ratzinger
(Benedictus XVI):

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

Prayer for All the Deceased
By Thy resurrection from the dead, O Christ,
death no longer hath dominion over those
who die in holiness. So, we beseech Thee, give
rest to Thy servants in Thy sanctuary and in
Abraham’s bosom. Grant it to those, who from
Adam until now have adored Thee with purity, to our fathers and brothers, to our kinsmen and friends, to all men who have lived
by faith and passed on their road to Thee, by
a thousand ways, and in all conditions, and
make them worthy of the heavenly kingdom.

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.

(From the Byzantine liturgy)

All Saints and All Souls
Due to the traditional celebration of the so
called pyhäinpäivä (= day of saints) in Finland,
even the liturgical calendar of the Catholic
Church in Finland has been adapted a little:
Therefore, the Catholic All Souls’ day is always celebrated on the same day as pyhäinpäivä, when people usually pay a visit to the
graveyards— this year on Saturday, October
31st — and All Saints’ day is celebrated the
day after that — this year on Sunday, November 1st, — which just happens to be the same
day for All Saints as in the regular Roman calendar.

Johdantokurssi katoliseen uskoon
2009-2010 Helsingissä
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun
kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen. Kurssi on ilmainen eikä
sille tarvitse ilmoittautua. Lähiaikojen luennot:
4. Neitsyt Maria ja pyhät 19.10.2009
5. Kirkko 2.11.2009
6. Opetusvirka ja paavius 16.11.2009

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

