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Toimitukselta
Krusifiksi pysyköön seinällä
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistaina 3. marraskuuta päätöksen jutussa, jossa
vastakkain olivat suomalaissyntyinen italian kansalainen
Soile Lautsi ja Italian valtio.
Lautsi oli vaatinut krusifikseja
pois Italian kouluista. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan
krusifiksit kouluissa ovat ihmisoikeuksien vastaisia ja ne
pitää poistaa.
Eri puolilla maailmaa mutta
erityisesti Italiassa päätös on
herättänyt vastalauseiden aallon. Poliittisen kartan kaikilta
suunnilta on kuultu voimakasta kritiikkiä. “Tässä herkässä
asiassa terve ihmisjärki on jäänyt oikeuden jalkoihin.” “Olisi
dramaattinen virhe tehdä Euroopasta paikka, joka olisi tyhjennetty kulttuurista, symboleista ja traditioista.” Italian valtio
aikoo valittaa päätöksestä. ”Krusifiksit pysyvät koululuokkien seinillä”, sanotaan.
Pian päätöksen jälkeen myös pyhä isämme puuttui yleisaudienssillaan ilmiselvästi samaan aiheeseen esittämällä pyynnön:
”Rukoilkaamme, että kaikki ne, jotka haluavat tehdä työtä
aidon humanismin ja Euroopan tulevaisuuden hyväksi, pystyisivät löytämään uudelleen, arvostamaan ja puolustamaan
[Clunyn luostarin perustamisesta alkaneen hengellisen heräämisen jälkeisten] vuosisatojen kulttuurista ja uskonnollista
perintöä.”

ei voi kuitenkaan välttyä kysymykseltä niistä perimmäisistä
syistä, jotka krusifiksien vihaamisen taustalla ovat. Entä kuinka todellinen ongelma krusifiksi sinänsä on?
Kristinuskon symbolien kieltäminen lienee osa laajempaa
pyrkimystä rakentaa yhteiskuntaa pohjiaan myöten uskonnottomista lähtökohdista käsin. Tällainen yhteiskunta voisi
sitten myös ”vapautua” uskontojen moraalisesta holhouksesta ja tarjota siten tilaa erilaisille aatteille ja elämäntavoille. Suvaitsevaisuuden ja relativismin nimissä kaikki muu on
mahdollista paitsi pysyvät uskon ja moraalin periaatteet.
Mikäli näin todella on, on kristittyjen ja kaikkien Jumalaan
uskovien ihmisten noustava vastarintaan, jotta maailma ei
ajautuisi erehdykseen. Uskommehan, että me elämme täällä
Jumalan luomassa maailmassa Jumalan luomina olentoina.
Ilman Jumalaa me emme olisi olemassa, ja siksi Jumalan sulkeminen pois yhteiskunnastamme on samaa kuin oman alkuperämme ja olemuksemme kieltämistä. Emmekä me niin
voi tehdä.
Voidaksemme kehittää maatamme, maanosaamme ja maailmaamme me emme voi hylätä menneisyyttämme, niitä
periaatteita, joiden varaan yhteiskuntamme on rakentunut,
saatikka niitä arvoja ja ihanteita, jotka ovat elävöittäneet eurooppalaista kulttuuria ja sivistystä ja antaneet niille suunnan.
Ilman krusifiksin ilmentämän kristinuskon ja siitä uskonsa ja
voimansa ammentamien kristittyjen panosta tämän maanosan historia olisi hyvin toisenlainen. Ilman sitä panosta tämä
maanosa olisi paljon köyhempi.

Elämme hyvin mielenkiintoisen väittelyn keskellä, johon meillä suomalaisilla on ikävä kyllä vain kaukainen näkökulma
— meillähän krusifikseja ei ole näytillä. Keskustelun edetessä
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Sunnuntait ja juhlapyhät
29.11. ADVENTIN I SUNNUNTAI (I)
1L Jer.33:14-16
Ps. 25: 4-5ab, 8-9, 10+14. - 1b
2L Tess. 3:12 - 4:2
Ev. Luuk. 21: 25-28, 34-36
Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen ilmoittaman
kohteen hyväksi.
6.12. ADVENTIN II SUNNUNTAI (II)
1L Bar. 5:1-9
Ps. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 3
2L Fil.1: 4-6, 8-11
Ev. Luuk. 3:1-6

8.12. tiistai, AUTUAAN NEITSYT MARIAN PERISYNNITÖN
SIKIÄMINEN, juhlapyhä, velvoittava
1L 1. Moos. 3: 9-15, 20
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1: 3-6, 11-12
Ev. Luuk. 1:26-38

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)
numero

aineisto

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

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

05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009

9.4.
30.4.
29.5.
17.7.
14.8.

info@catholic.fi

13.12. ADVENTIN III SUNNUNTAI (Gaudete) (III)
1L Sef. 3:14-17
Jes. 12: 2-3, 4bdc, 5-6. - 6
2L Fil. 4:4-7
Ev. Luuk. 3:10-18
20.12. ADVENTIN IV SUNNUNTAI (IV)
1L Miika 5:1-4a
Ps. 80: 2ac+3b, 15-16, 18-19. - 4
2L Hepr. 10:5-10
Ev. Luuk. 1:39-45

Suomen itsenäisyyspäivä

Osoitteenmuutokset ja
ilmoitukset / Addressförändringar och annonser

24.4.-17.5.
15.5.-14.6.
12.6.-2.8.		
31.7.-30.8.
28.8.-20.9.

10/2009
11/2009
12/2009
13/2009
14/2009

4.9.
18.9.-11.10.
25.9.
9.10.-8.11.
23.10. 6.11.-29.11.
13.11. 27.11.-20.12.
4.12.
18.12.-17.1.
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NORDEA
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90010
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hiippakunta/maksu/

Uutisia

Kolme uutta pappia!
magnus löfving

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihki lauantaina 21.11.
täpötäydessä Pyhän Henrikin katedraalissa papeiksi diakonit
Krystian Kalinowskin, Oscar Sinchin ja Francisco Garcian.
Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta reformaation jälkeen, kun Suomessa vihitään samaan aikaan kolme katolis-

ta pappia. Diakoniaikansa uudet papit viettivät Helsingissä,
Oulussa ja Jyväskylässä. Uusien pappien esittelyt julkaistaan
seuraavassa tai sitä seuraavassa lehdessä.
KATT

Uusi kirja reformaation ajasta Ruotsi-Suomessa
Erinomainen joululahja niin kristinuskosta kuin historiastakin kiinnostuneille.
Ruotsalaisen katolisen papin ja Uppsalan yliopiston aate- ja
oppihistorian professorin, isä Magnus Nymanin monipuolisesti valaiseva teos Hävinneiden historia on ilmestynyt.
Kovakantinen kirja on yli 300-sivuinen tietopaketti ja lukuelämys katolisuuden historiasta Ruotsissa ja Suomessa
Kustaa Vaasan ajasta kuningatar Kristiinan aikaan saakka.
Se nostaa esiin reformaation historiasta aivan uudenlaisia
näkökulmia ja oikoo siten joitakin ehkäpä liiankin yksipuolisia käsityksiä tuon ajan tapahtumista. Kirjaa voi ostaa
ja tilata Katolisesta tiedotuskeskuksesta: info@catholic.fi,
09-6129470.

TARJOUSHINTA 15.12.2009 saakka:
32 euroa postituksineen (kotimaassa), kun suoritat maksun etukäteen Katolisen tiedotuskeskuksen tilille Sampo
800019-1242553, viite 15118, kirjoita ehdottomasti Viestikenttään oma osoitteesi.

Benedikt
XVI träffade
ledaren för
världens
anglikaner
Den 21 november träffade
Benedikt XVI i Vatikanen
ledaren för världens anglikaner och tillsammans diskuterade de utmaningarna
som kristna samfund står
inför på 2000-talet och om
behovet av att främja olika
former av samarbete och
gemensam vittnesbörd för
att övervinna dessa utmaningar.
Mötet mellan påven och
ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som är
ledare för världens omkring
80 miljoner anglikaner, var
deras första sedan Vatikanen
gjorde det lättare för troende
anglikaner att träda in i full
gemenskap med den katolska Kyrkan. Den nya konstitutionen avser att uppfylla de många önskningar
som sänts till den Heliga
Stolen från anglikaner som
är upprörda över präst och
biskopsvigning av kvinnor,
homosexuella biskopar och
välsignelse av samkönade.
En kort notis från Vatikanens presskontor sade att
de två ledarna hade under
privata samtal talat om den
senaste tidens utvecklingar
och att de betonade deras
gemensamma önskan om
att fortsätta och att förstärka ekumeniska relationer
mellan katoliker och anglikaner. Den påminde också
om att den Internationella
Romerskkatolska och anglikanska kommissionen (ARCIC) förbereder sig för den
kommande tredje etappen
av den internationella teologiska dialogen mellan de
två kyrkorna.
Den 9 november utfärdade Vatikanen Benedikt XVI:s
apostoliska konstitution
”Anglicanorum Coetibus”,
som tillåter troende anglikaner att träda in i full gemenskap med den katolska
kyrkan, samtidigt som de
behåller delar av den Anglikanska kyrkans ”särskilda
liturgiska och andliga arv”.
KATT/RV
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Uutisia
ASIAMIES
ENGLANTILAISEN KOULUN
SÄÄTIÖN tarkoituksena on ylläpitää Helsingissä toimivaa Englantilaista koulua (The English
School) ja hallinnoida sen käytössä olevaa kiinteistöä. Koulun
erityinen tehtävä on oppilaiden
perehdyttäminen suomen ja
englannin kieleen sekä suomalaisen ja englantilaisen kielialueen kulttuuriin. Pääasiallinen
opetuskieli on englanti. Koulu
on kristillisiä arvoja kunnioittaen toimiva yksityinen oppilaitos,
jonka tavoitteena on oppilaiden
kasvattaminen vastuulliseen ihmisyyteen, suvaitsevaisuuteen
ja monikulttuurisuuteen. Koulussa järjestetään sekä perusopetusta että lukiokoulutusta,
minkä lisäksi oppilaitokseen
kuuluu kaksivuotinen esikoulu.
Oppilaita on tällä hetkellä noin
540. Koulu on laajenemassa, ja
tulee tarjoamaan opetusta noin
700 oppilaalle.

Säätiössä julistetaan
haettavaksi osa-aikainen
ASIAMIEHEN tehtävä
Asiamies toimii säätiön
hallituksen esittelijänä ja
toimeenpanee säätiön hallituksen päätökset. Hänen
tehtävänään ovat myös
koulukiinteistön ja muiden toimitilojen hankinta
ja säätiön rahoitusasiat.
Apunaan hänellä ovat
koulun hallintopäällikkö
ja kirjanpitäjä.
Asiamiehen odotetaan
käyttävän keskimäärin 4-6
päivää kuukaudessa tehtäviensä hoitoon. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä työskennellä sekä englannin
että suomen kielellä. Tehtävän hoidossa on eduksi
koulu- ja säätiölainsäädännön tuntemus sekä kokemus rakennuttamisesta
ja kiinteistönhoidosta.
Palkkatoivomuksella varustetut hakemukset tulee
osoittaa Englantilaisen
koulun säätiön hallitukselle ja toimittaa 9.12.2009
kello 15.00 mennessä
osoitteella Mäntytie 14,
00270 Helsinki. Suljettuun
kuoreen merkintä Asiamiehen toimi. Hakemuksia ei palauteta.
Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Gorski, puh.
09 6124 0022 tai email laurigorski@hotmail.com.
Englantilaisen koulun
säätiön hallitus
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”Skönheten, från den som visar sig i kosmos, och i naturen,
till den som uttrycks genom konstnärliga skapelser, kan,
på grund av dess karakteristiska drag, öppna och vidga
det mänskliga medvetandets vyer, och bli en väg mot det
transcendenta, mot det slutgiltiga Mysteriet, mot Gud.”

Kirjoja

Påvens appell till
konstnärerna
“Vittna och förkunna även ni, genom er
konst, om hoppet för mänskligheten”. Med
dessa ord gjorde påven det han definierade
en vänskaplig och passionerad appell, när
han på lördagen 23 november tog emot över
250 världsberömda artister, inom olika områden, i det Sixtinska kappellet. Det var bildkonstnärer, musiker, skådespelare och regissörer inom teater och film, arkitekter som
hade tackat ja till Benedikt XVI:s inbjudan.
Bakgrunden till mötet är ett dubbelt årsminne: tio år sedan påvens Johannes Paulus II:s
brev till artisterna, och 45 år sedan ett liknande möte ägde rum med påven Paulus VI.
Konst som uttrycker skönhet: en skönhet
som skakar mannen ur sin dvala, leder honom bortom de rent estetiska begränsningarna, som öppnar hjärtat för hoppet, och leder
honom till ett Bortom, mot den transcendenta
skönheten som berör anden och återspeglar
konturerna av Guds ansikte – Det är i huvudsak detta vägen, den höga djupa vägen,
som påven kallar ”via pulchritudinis”, skönhetens väg, och som påven målar fram i sitt
tal för att, som han sa, ”bekräfta vänskapen
mellan Kyrkan och konsterna”.
Liksom vid mötet mellan påven Paulus VI
och artisterna stod det Sixtinska kappellet
värd för ceremonin, som inleddes och avslutades med Palestrinas toner. Påven utgick
från Michelangelos fresker när han inledde
sin djupgående diskussion om skönhet som
en konvergenspunkt mellan tro och konst:
”Denna målning breder ut, inför våra ögon,
även risken för människans ultimata undergången, och hotet mot mänskligheten när
den låter sig förföras av de onda krafterna.
Fresken gör därför en stark profetisk appell
mot det onda, mot alla former av orättvisa.
(...) Den dramatiska skönheten i Michelangelos målning, med dess färger och former,
är alltså ett hoppfullt budskap, en kraftfull
uppmaning att lyfta blicken mot den yttersta
horisonten”, sa påven.
Vid flera tillfällen under talet hänvisade
Benedictus XVI till Paulus VI:s berömda ord
den 7 maj, för 45 år sedan, särskilt till konstnärernas förmåga att kunna göra det osynliga,
andens värld, tillgänglig, vilket även ordförande vid det påvliga kulturrådet Gianfranco
Ravasi, underströk i sitt välkomsttal.
”Ingen bättre än ni artister, skönhetens geniala skapare, kan känna något av den patos
med vilken Gud i början av skapelsen såg på
sina händers verk (...)Ni vet att kyrkan har
fortsatt känna stor uppskattning för konstens
värde som sådant - faktiskt, även när den
ter sig utanför de typiskt religiösa uttrycken
– när den är sann har den ett nära släktskap
med trons värld.”

”I denna stund, som tyvärr är märkt av
negativa företeelser i det sociala och ekonomiska” (…) vad kan återge entusiasm och
självförtroende, vad kan uppmuntra den
mänskliga anden att drömma om ett liv värdigt sin kallelse, om inte skönheten?
En av skönhetens viktiga funktioner, vilket också påpekats av Platon, är att ge människan en sund stöt, att gå ut ur sig själv, en
stöt från vardagens bekvämlighet, som ger
honom lidelse, som om han träffats av en pil,
men som på detta vis väcker hans hjärta och
sinne, ger honom vingar och driver honom
uppåt.
“Dock är det sökandet efter skönhet, som
jag talar om är inte en flykt till det irrationella
eller rent estetiska”, sa påven. ”Inte heller är
det den illusoriska skönheten, ”den ytliga
och bländande” som förslavar sinnet snarare
än befriar det:
”Detta är en förförisk men hycklande skönhet som väcker längtan, önskan om makt,
ägande, överlägsenhet över andra och den
omvandlas mycket snabbt till sin motsats, till
obscenitet, överträdelse eller till provokation
för provokations skull. Den sanna skönheten
öppnar det mänskliga hjärtat för nostalgi, till
den djupa önskan att känna, att älska, att gå
mot den Andra, mot Bortom jaget.”
Påven lyfte här fram sin djupaste tanke
om skönhet: ”Skönheten, från den som visar
sig i kosmos, och i naturen, till den som uttrycks genom konstnärliga skapelser, kan, på
grund av dess karakteristiska drag, öppna
och vidga det mänskliga medvetandets vyer,
och bli en väg mot det transcendenta, mot det
slutgiltiga Mysteriet, mot Gud”.
Talet var fyllt av citat om skönhet, från
helgon som Augustinus till författare som
Dostojevskij. I slutet av talet uppmanade påven artisterna att vara skönhetens beskyddare i världen: “Vittna och förkunna även
ni, genom er konst, om hoppet för mänskligheten”. Var inte rädda att konfrontera er
med skönhetens första och sista källa, att föra
en dialog med de troende, som liksom ni är
pilgrimer här i världen, och i historien, mot
den eviga Skönheten! Tron berövar er inte på
ert konstnärsgeni, er konst, utan den förhöjer
den och ger den näring, och ger er mod att
gå över tröskeln och att begrunda, med fascinerade ögon, det sista och slutgiltiga målet,
solen som aldrig går ner och som lyser upp
och förskönar nuet”.
KATT/RV
Läs hela påvens tal här: http://www.katobs.se/pope__tal_
konstn.html

Hetkipalvelus. Laudes ja vesper. Adventti- ja jouluaika.
KATT 2001. Nid. 386 sivua. 16
€.

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

Pyhä Jeesuksen Teresa: Elämäni. KATT 1990. Nid. 322 sivua.
10 €.
Nämä ja monia muita kirjoja
saa Katolisesta tiedotuskeskuksesta.
Käy paikan päällä tai tilaa kirjoja kotiin postiennakolla. Postituskulut 8 euroa alle 35 euron
tilauksiin. www.catholic.fi/kirjamyynti.

Oremus
Hugo van der Goes: Maria ja Joosef matkalla Betlehemiin.

Rukouksen
apostolaatti
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.
Joulukuu
Rukoilkaamme, että lapsia kunnioitettaisiin ja
rakastettaisiin ja etteivät
ne joutuisi kaikenlaisen
hyväksikäytön uhreiksi.
Rukoilkaamme, että
jouluna ihmiskunta tuntisi ihmiseksi tulleessa
Sanassa valon, joka valaisee jokaista ihmistä ja
että kansakunnat avaisivat ovensa Kristukselle,
maailman Vapahtajalle.

Böneapostolatet
November

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne
yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Luuk. 2:4-5

Advent
I kyrkoåret växlar allvar och glädje. Advent är allvar. Dess
centrala gestalt är Johannes Döparen, en asketisk ökenprofet och botpredikant. Jesu förelöpare var inte en festklädd
härold. Han var en vägarbetare med hacka och järnspett,
och han kallar oss andra till samma slitjobb:
”Bered väg för Herren. Dalar skall fyllas och berg sänkas.
Det krokiga skall rätas ut och det oländiga jämnas.”

Advent är inte stämning och väntan på julidyllen. Det är
vägarbete. Ännu finns det backar att jämna och gropar att
fylla på Frälsares väg. Det finns både i samhället och världen i stort och hos oss som enskilda. Och det är inte alls
orealistisk att börja med backarna i vårt eget liv - högfärd,
ärelystnad, habegär, självhävdelse. Eller med groparna missmod, självupptagenhet, likgiltighet för andra.
ur Birgit Klockars: Radioandakter

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.
December
Vi ber, att alla barn blir
respekterade och älskade
och att de aldrig blir utnyttjade på minsta sätt.
Vi ber, att jordens alla
folk, i Ordet som blev
människa, nu till jul känner igen det ljus som lyser
upp hela mänskligheten
och att alla länder slår
upp sina portar för Kristus, världens Frälsare.
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Adventtikeräys

Caritas

adventtikeräys

- adventinsamling - advent
collection

KOTONA
SUOMESSA

A

dventtiaikana odotamme Herran tulemista.
Tänä adventin aikana Caritas haluaa muistaa Suomeen
muuttaneita katolilaisia.
Adventtiuhri kerätään maahanmuuttajatyöhön yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Caritaksen pyrkimyksenä
on tavoittaa maahanmuuttajia, saattaa heitä yhteen ja
edesauttaa vuoropuhelua
kantaväestön kanssa. Syrjäytyminen ja yksinäisyys
ovat myös maahanmuuttajan todellisuutta.
Adventtikeräyksen varoilla
tuetaan katolilaisten pako-

laisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista
auttamalla heitä keskinäisten yhteyksiensä luomisessa
ja ylläpitämisessä sekä yhteyden saamisessa muihin
katolilaisiin Suomessa. Kerätyillä varoilla järjestämme
yhteisiä kokoontumisia ja
toimintaa. Lisäksi olemme
tukena arjen rakentami-

Rahankeräyslupa OKH131A
Adventtikeräys 2009
Adventinsamling 2009
Advent Collection 2009
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Siunattua adventtia,
Caritaksen hallitus
ja toimiston väki

Adventtikeräys 2009
Adventinsamling 2009
Advent Collection 2009
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sessa ja vuorovaikutuksen
luomisessa. Tukea kanavoidaan seurakuntien kautta,
olethan Sinäkin mukana
auttamassa.
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Caritas’ aspiration is to reach
the immigrants, bring them
together and promote their
dialogue with the country’s
population. Exclusion and
lonesomeness is as well the
immigrant’s reality.

Caritas strävan är att nå
invandrarna och att främja
samhörigheten och växelverkan invandrarna emellan
samt med stambefolkningen. Uteslutning och ensamhet kan likaså vara vardag
för invandraren.

dvent time is to prepare
ourselves for the coming of the Christ. During
this season of advent Caritas
wishes to remember Catholic immigrants. The advent
collection of this year goes
to immigrant work and is
collected together with the
parishes.

The collected funds are used
to support the integration of
catholic refugees and other
immigrants by helping them
to create and maintain mutual relations, and to get into
contact with other catholics
living in Finland. With the
collected funds Caritas will
organize joint meetings and
activities. Moreover, we
support them to build the
common everyday life and
conditions for interaction.
The support is channelled
through the parishes. We
thank for your contribution.
Blessed Advent,
Caritas board and office

dvent är väntan på
Herrens ankomst. Under denna fastetid vill Caritas ihågkomma katolska
invandrare. Adventinsamlingen riktas i år till invandrararbetet och samlas in i
samarbete med församlingarna.

Med adventinsamlingen
stöds integrationen för katolska flyktingar samt övriga
invandrare genom att hjälpa
dem knyta och upprätthålla
ömsesidiga förbindelser
samt komma i kontakt med
övriga katoliker i Finland.
Med de insamlade tillgångarna ordnar Caritas gemensamma tillfällen och gemensam verksamhet. Dessutom
stöder vi med att bygga upp
den gemensamma vardagen
och förutsättningarna för
växelverkan. Stödet kanaliseras via församlingarna.
Hoppas Du också är med
och hjälpa.
Välsignad advent,
Caritas styrelse och byrå

Helsingin hiippakunnan Ordo
Kirkkovuoden 2009-2010 Ordo on ilmestynyt. Tilauksia
otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuksessa: info@
catholic.fi, puh. 09-6129470.
Ordon hinta kotiin postitettuna (lasku mukana) on 12
euroa, tiedotuskeskuksesta noutaen 9 euroa.
KATT

Laulakaa Herralle uusi laulu
”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella
on suuria maanjäristyksiä,
nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita
tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä.
Mutta jo ennen tätä teidän
kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään
tuomiolle synagogiin, teitä
teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden” (Luuk. 21:10-12).
Kirkkovuoden viimeisen
viikon lukukappaleet asettavat meidät kaksitahoisen
sanoman eteen. Jeesuksen
paluuta aikojen lopussa
ennakoivat merkit hätäännyttävät ja pelottavat helposti meitä kristittyjäkin.
Onhan niin, että syntiinlankeemuksen jälkeen sotia,
levottomuuksia ja muita
kauhistuttavia asioita on tapahtunut kaikkina aikoina
ja lähes joka puolella maailmaa. Kristittyinä meidät on
kasteessa kutsuttu tulkitsemaan koko kirkon yhteydessä ajan merkkejä, mutta nöyrinä mekin joudumme usein
tunnustamaan pelkomme ja
huolemme monien julmien
todellisuuksien edessä, joista Jeesus itse sanoo, että jostakin meille salatusta syystä
”näin täytyy ensin käydä”
(Luuk. 21:9).
Ja kuitenkin samalla viikolla pyhä liturgia opettaa
meille, että Jeesuksen kunniakasta paluuta ennakoivat
kauhistuttavat merkit eivät
yksin kerro kaikkea. Edes
niiden keskellä luomakunta ei vapise eikä horju, vaan
päinvastoin puhkeaa suuren ilon täyttämään kiitoslauluun Jumalalle. Kirkkovuoden viimeisellä viikolla
laulettavat vuoropsalmit,
jotka on valittu Danielin kirjasta, kuvaavat miten koko
luomakunta aina merta ja
taivaan lintuja myöten ylistää Herraa. Jopa – tai sitten
ehkäpä nimenomaan – kauhistuttavimpien ilmiöiden
keskellä, jotka saavat kokonaiset kansat kärsimään ja
viattomat itkemään, liturgia
kutsuu meidät mietiskelemään rukouksessa koko
luomakunnan syvää rauhaa
ja seesteisyyttä, sen kaiken
täyttämää kiitoslaulua Kolmiyhteiselle Jumalalle.

Syy tähän kiitokseen on
syvällinen ja Jeesus itse todistaa siitä meille. Ainutsyntyisen Poikansa kautta,
joka on kuollut ja noussut
kuolleista, taivaan Isä on
tahtonut tehdä kaiken uudeksi (Ilm. 21:5). Mutta hän
ei ole tahtonut tehdä niin
pinnallisesti vaihtamalla
tätä mailmaa toiseksi tai peruuttamalla hyvää luomistyötään, vaan perustamalla
lunastettujen keskelle tähän
maailmaa, jota hän on niin
paljon rakastanut (vert. Joh.
3:16), totuuden ja rakkauden, oikeudenmukaisuuden
ja rauhan valtakuntansa.
Siksi Jeesus puhuu meille sodista ja levottomuuksista, mutta hän ei tee niin
pelottaakseen meitä, vaan
päinvastoin vahvistaakseen
meitä toivossamme, jotta
luottaisimme kokonaan hänen valtakuntansa voimaan,
jota kukaan eikä mikään voi
pyyhkiä pois ja joka on jo
tässä ajassa läsnä hänen kirkossaan.
Peräti kolmekymmentä
kertaa Raamatussa sanotaan meille: “Älkää pelätkö!”. Uskon silmin ja Jumalan sanaan luottaen mekin
voimme ja uskallamme
nähdä ihmiskunnan pitkän ja usein väsyttävän taipaleen jokaisella hetkellä,
pimeimmälläkin, Jumalan
valtakunnan vapauttavan
todellisuuden ja kirkkaan
valon. Danielin kirjassa kerrotaan, miten kaikki muut
valtakunnat häviävät ikään
kuin vakuuttaakseen meitä
siitä, että kaikki valheen, väkivallan ja epäoikeudenmukaisuuden väärät ja usein
niin kauhistuttavat vallat on
kaikki tuomittu häviämään,
kun Jeesus Kristus, kaiken
oikeudenmukainen ja laupias tuomari, on tuleva takaisin aikojen lopussa, eikä
hänen valtakunnallaan ole
loppua (vrt. Dan. 2).
Näin mekin voimme ja
uskallamme Pyhässä Hengessä äänellämme yhtyä
koko luomakunnan yksinkertaiseen kiitoslauluun. Jumalan pelastustahto, hänen
valtakuntansa voima ja kunnia läpäisee koko maailmankaikkeuden historian. Mutta
sen pitää päästä sisälle myös
meidän elämäämme, ei siihen elämään, jota ehkä elämme huomenna, vaan tähän

aikaan ja hetkeen. ”Pitäkää
mielenne valppaana ja valvokaa”, meitä kehotetaan (1
Piet. 5:8). Me teemme niin,
kun antaudumme kokonaan
Kristukselle, hänelle, joka
on koko luomakunnan alfa
ja omega, alku ja päämäärä, hänelle, jonka ovat ajat
ja vuosisadat, elääksemme
Jumalan valtakunnan todellisuudessa tässä ajassa
ja kiittääksemme Jumalaa
emme ainoastaan äänellämme, vaan koko kristityn elämällämme.
Pyhä Augustinus opettaa,
että ylistäessämme ja kiittäessämme Jumalaa jopa suurien vaikeuksien keskellä me
oikeastaan yhdymme lauluun. Se ei ole mikä tahansa
laulu, vaan psalmista kehottaa siihen sanoen: “Laulakaa
Herralle uusi laulu”, ja lisäten: ”Laula Herralle, maa,
laulakaa Herralle, maan
asukkaat” (Ps. 96:1). Tätä lunastettujen laulua lauletaan
koko elämällä ja juuri siksi
se on ”uusi laulu”. Siellä
missä sitä lauletaan Pyhän
Hengen voimasta, siellä on
läsnä Jumalan valtakunta,
totuuden ja rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan valtakunta.
Kirkkovuoden viimeisellä
viikolla kuulemme pyhässä
messussa evankeliumin,
jossa Jeesus sanoo: ”Kun
kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö” (Luuk. 21:9). Tiedämme
miksi. Sillä jo tänään voimme
yhdessä koko luomakunnan
kanssa laulaa Herralle uutta
laulua, hänen valtakuntansa
lopullista laulua (vert. Ilm.
14:3). Jeesuksen Kristuksen
paluu aikojen lopussa on
näin meillekin ”autuaallisen toivon täyttyminen”,
kuten liturgia meitä muistuttaa. Kunpa meistä jokainen uskaltaisi mennä häntä
vastaan uskon, toivon ja rakkauden voimalla - laulaen.
Niin, laulaen uutta laulua!
Tuomo T. Vimpari
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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.
28.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
30.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
3.12. to 9.30 koululaisten adventtimessu
5.12. la 15.30-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
8.12. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
12.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa,
16.00 messu Guadalupen Neitsyen kunniaksi,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
14.12. ma 9.30 lastentarhan joulunäytelmä
kirkossa, 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.12. ti 14.00 senioreiden messu ja kokous,
18.00 CSC:n ruusukko ja messu
19.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
24.12. to jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 12.00 joulupäivän
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 11.00 päämessu, 16.00
messu puolaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.12. su pyhän Perheen juhla: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 16.00 joululauluja seimen
äärellä, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.12. su
16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 27.12. 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 17.30-17.55.
Confessions Tues.,Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00,
Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55.
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28.11. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, Teresa ry:n joulumyyjäiset seurakuntasalissa, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
5.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00
opetus Englantilaisessa koulussa vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 iltamessu
suomeksi
6.12. su adventin 2. sunnuntai (Pyhän Marian
kirkon vihkimisen vuosipäivä): 10.00 messu
suomeksi, seurakuntajuhla Englantilaisessa
koulussa messun jälkeen, Huom. Ei messua
11.30!, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. ti autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 iltamessu suomeksi
12.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00
lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa
koulussa, 18.00 iltamessu suomeksi
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu lapsille, 16.00 messu
espanjaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.12. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 nuortenmessu ja nuortenilta
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
24.12. to jouluaatto: 14.00 perhemessu, 24.00
messu suomeksi
25.12. pe Herran syntymä: Huom. aika! 12.00
piispanmessu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
27.12. su pyhän Perheen juhla: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu lapsille, 16.30-17.30
adoraatio, 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.
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 11.45-15.00 joulumyyjäiset, 18.30 Mass in
English
1.12. ti 19.00 miestenpiiri
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 Messu Eurajoella, 18.30 messu latinaksi
8.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri
11.12. pe 18.00 messu Porissa
12.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu,
17.00 messu puolaksi
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in
English
15.12. ti 19.00 informaatiokurssi
19.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 10.30
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.15 maalauskerho
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
24.12. to jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. pe Herran syntymä: 10.30 juhlamessu,
12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.30 messu
27.12. su pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
Ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo
10.00.
DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.12. la 10.00

Eurajoki: 6.12., 20.12. su 15.00
Pori: 11.12. pe 18.00, 25.12. pe 16.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja adoraatio
(sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti 7.00
messu, 18.00 adoraatio, ke 18.00 messu ja adoraatio, to 7.00 messu, 18.00 adoraatio, pe 7.00
messu, 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus ke ja su
puoli tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen
mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays 30 mins before Mass and on request.
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
30.11. ma pyhä apostoli Andreas: 18.00 messu
4.12. pe 18.00 messu Kiteellä
5.12. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
8.12. ti autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
12.12. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
19.12. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa
24.12. ke jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. to Herran syntymä: 12.00 päämessu
26.12. pe pyhä Stefanos: 10.30 messu
27.12. su pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
5.12. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): Ei messua tänä aikana.
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 4.12. pe
18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 20.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 19.12. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 19.12. la
9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 5.12. la
15.00
USKONNONOPETUS
12.12. la 9.00
SENIORIT
Ei tapaamisia tänä aikana.

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.
28.11. la 8.30 Mass in English
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English

5.12. la 8.30 messu
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
8.12. ti autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 juhlamessu
12.12. la 9.30 katekeesi, 12.30 lastenkerho,
14.00 perhemessu
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
19.12. la 8.30 messu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): Ei messua tänä aikana.
Kokkola (ev.lut. kirkon srk-sali, Oravankatu 29):
6.12. su 18.00
Kristiinankaupunki (lisätietoja kirkkoherralta):
Ei messua tänä aikana.
Kurikka (lisätietoja kirkkoherralta): 25.12. la
17.00
Lapua (lisätietoja kirkkoherralta): 28.11. la
13.00, 12.12. la 9.00, 26.12. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 6.12. su 12.00, 12.12. la 12.00, 26.12. la
12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srk-sali, Ala-Kuljankatu
1): 5.12. la 16.00
Vaasa, Mass in English (Ort. kirkon srk-sali,
Koulukatu 54): 28.11. la 16.00, 12.12. la 16.00,
26.12. la 16.00
USKONNONOPETUS
12.12. la 9.30
LASTENKERHO
12.12.

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.
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
3.12. to 18.00 messu
4.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
8.12. ti autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 juhlamessu
10.12. to 18.00 iltamessu
12.12. la 13.00 perhemessu
13.12. su adventin 3. sunnuntai, Pyhän Ursulan
kirkon vihkimisen muistojuhla: 11.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentin jakaminen
17.12. to 18.00 iltamessu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 18.00 messu
24.12. to jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. pe Herran syntymä: 11.00 juhlamessu
26.12. la pyhä Stefanos: 11.00 juhlamessu
27.12. su pyhän Perheen juhla: 18.00 messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.12. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 12.12. la 16.00
Lahti (ort. kirkko): 5.12. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.12. su 12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 12.12. la 11.00-13.00, messu 13.00
Lahti: 5.12. la 14.00-16.00
Sunnuntaina 13.12. vietämme kirkkomme vihkimisen muistojuhlaa. Piispamme Teemu Sippo viettää messun, jossa
hän jakaa vahvituksen sakramentin.
Tervetuloa!

Tapahtumat
Oulu

Tapahtumia

Karmeliittamaallikot

Academicum Catholicum

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

Ohjelma syyskaudella 2009
Verksamhetsplan för hösten 2009

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.
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
13.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
24.12. to jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
26.12. la pyhä Stefanos: 17.00 messu
27.12. su pyhän Perheen juhla (seurakuntamme
juhla): 11.15 päämessu
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 6.12., 20.12. su 17.00,
25.12. pe 17.00, 3.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.12. su
17.30

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen Studium Catholicumin kirjastossa Ritarikatu 3 b A, 3. kerros. Päivät ja
kirjat maanantaisin:

HUOM! ALKAMISAIKA ON MUUTTUNUT!
Aloitamme klo 18.00.Tervetuloa kaikki kirjoista
kiinnostuneet!

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.

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211.

Catholic Students’ Club

Teresa ry.

cschelsinki.wordpress.com

Teresat kokoontuvat syyskaudella tiistaisin Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti.

15.12.

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.

7.12. Charles Dickens: Joululaulu

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.

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

SEkalaista

Rakkauden lähetyssisaret

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

SENIORIT
Tiistaina 15. joulukuuta kello 14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen ja JOULUJUHLA
seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Lauantaina 28.11.2009 Myyjäisten valmistelu
Sunnuntaina 29.11.2009 Myyjäiset
Tiistaina 8.12.2009 Joulujuhla kirkon juhlamessun jälkeen. Pieni joulupaketti mukaan.

Welcome!

Elokuvakerho
on aloittanut syyskauden Henrikin seurakuntasalissa. Seuraavan kerran kokoonnumme torstaina 17.12. Tervetuloa!

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna arkisin 10-16.

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

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

Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17-19 p.
Marian srk-salissa, 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 Fransiskanska Lekmän. Kokouksiimme ovat tervetulleita
kaikki, joilla on hyvä tahto.
Syksy 2009
61. toimintavuosi Suomessa
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.

PIKKUJOULU

STUDIUM
CATHOLICUM

Pikkujoulu to be celebrated with all of
the friends of the Studium Catholicum.
Food, drink, music, conversation.
All are welcome to Studium! Tervetuloa!

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.
com. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Nikodemus Heikman. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426.
Helsinki: Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita
18 A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470, Email harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm
040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

7 pm Friday December 4, 2009
Perjantaina 4.12. klo 19 alkaen

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Bring a favourite snack or beverage to share
Nyyttikestit
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (14) ajalle
18.12.-17.1. on toimitettava viimeistään 4.12.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita

Kristityt Lähi-idässä
Pyhän haudan ritarikunnan Suomen käskynhaltijan Lauri Gorskin KCHS puhe Italian lähetystön residenssissa Helsingissä 19.9.2009 pidetyillä hyväntekeväisyysillallisilla.
Pyhän haudan ritarikunnan
hyväntekeväisyystyön pääasiallisena kohteena on Jerusalemin latinalainen patriarkaatti ja sen koulutustyö
Pyhällä Maalla. Tämän työn
kohteena eivät ole pelkästään Pyhällä maalla asuvat
katolilaiset, vaan kaikki alueen asukkaat uskonnosta
riippumatta.
Keskeistä ritarikuntamme työlle on taata kristityille mahdollisuus jatkaa asumista ja elämistä Lähi-idän
tulenherkällä alueella. Mutta onko kristittyjä Pyhällä
maalla ja Lähi-idässä?

Onko Lähi-Idässä
kristittyjä?
Alkuun muutama tilastotieto - silläkin uhalla että numeroita on vaikea seurata
ja että edellinen Jerusalemin latinalainen patriarkka
Michel Sabbah on sanonut,
että Lähi-idässä niillä on
usein lähinnä symbolinen
arvo.
Israelissa asuvista 7,3 miljoonasta ihmisestä on kristittyjä virallisesti n. 150.000
– heistä suurin osa arabeja.
Tämä luku ei kuitenkaan
sisällä yli 300.000 Israeliin
paluumuuttolain perusteella tullutta ei-juutalaiseksi
luokiteltua henkilöä. Nämä
yleensä Itä-Euroopan entisistä kommunistimaista
tulleet henkilöt ovat useimmiten perhetaustaltaan
ortodoksisia. Lukuun ei
ole myöskään sisällytetty
maassa olevaa suurta siirtotyöläisten määrää. Näistä
iso osa on tullut katoliselta
Filippiineiltä.
Palestiinassa, Länsirannalla, Gazassa ja niillä Israelin miehittämillä alueilla,
joilla on voimassa rajoitettu
palestiinalainen itsemääräämisoikeus, asuu n 3,8 milj.
ihmistä; heistä kristittyjä
noin 1%. Eli koko perinteisesti Pyhäksi maaksi määritellyn alueen yli 11 miljoonasta ihmisestä kristittyjä
on virallisesti yhteensä vain
vajaa 200.000 henkilöä.
Jordanian kuningaskunnan asukasluku lienee siellä
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nyt asuvien lukuisten pakolaisten vuoksi noin 6 miljoonaa. Näistä ehkä neljännesmiljoona on kristittyjä, heistä 1/3 roomalaiskatolisia, 1/3
kreikkalaiskatolisia ja reilu
1/3 kreikkalaisortodoksisia.
Libanonin noin 4 miljoonan väestöstä kristittyjen
osuus on pienentynyt noin
1.200.000:aan. Maa oli itsenäistymisen aikaan pääosin
kristitty.
Syyrian asukasmäärä on
hieman alle 20 miljoonaa ja
heistä on noin 2 miljoonaa
kristittyä. Irakin reilusta 28
miljoonasta ihmisestä kristittyjä voisi arvioida olevan
jäljellä vielä 800.000. Egyptin 82 miljoonasta kopti-ortodoksisia on perinteisesti
arvioitu olevan n. 10%.
Lähi-idässä arvioidaan
siis olevan yhteensä vajaa 14
miljoonaa kristittyä. Joidenkin arvioiden mukaan määrä saattaa puolittua vuoteen
2020 mennessä.

Miksi kristittyjen
määrä pienenee?
Mutta numeroita parempi
tapa tarkastella tilannetta
on katsoa muutosta. Se on
samanlaista kaikkialla. Aina
osmannien 400 vuotta alueella vallinneen hegemonian päättäneen ensimmäisen
maailmansodan lopusta
saakka kristittyjen osuus
on pienentynyt kaikkialla
– Jerusalemissa, Bagdadissa, Damaskuksessa. Mutta
ei ainoastaan osuus ole pienentynyt, usein myös absoluuttinen määrä on laskenut.
Miksi?
Ensinnäkin siksi, että
kristityt ovat usein paremmin koulutettuja kuin väestön enemmistö. Ja kuten
tiedämme, mitä korkeampi
koulutustaso ja paremmat
taloudelliset edellytykset,
sitä pienempi perhekoko.
Kristittyjen syntyvyysluvut
laskevat. Toisaalta taas vähemmän kehittyneillä alueilla ja konservatiivisimmissa
uskonnollisissa keskuksissa perheet kasvavat – sekä
ultra-ortodoksijuutalaisten
keskuudessa Israelissa että

islamin vahvoissa keskuksissa muissa maissa.
Toinen syy kristittyjen vähenemiseen on maastamuutto: kristityt lähtevät Pyhältä
maalta, arabimaailmasta ja
Lähi-idästä. Moni Lähi-idän
maassa elävä kristitty tuntee
olevansa sosiaalisesti syrjäytynyt, jopa syrjitty. Joskus
on puhuttu jopa kristittyjen
vainosta, vaikka tämä lieneekin useimmiten liioittelua. Mutta syrjintää esiintyy
kiistatta. Sen laatu vain vaihtelee maasta toiseen. Vaikka
joissain maissa onkin ollut
merkittäviä kristittyjä johtajia – kuten esim. Egyptin
Boutros Boutros-Ghali – on
korkeammat poliittiset virat

ja sosiaaliset asemat yleensä
varattu muslimeille ja juutalaisille.
Tosiasia on, että tämän
päivän Lähi-idän kristitty
asuu juutalais-islamilaisessa maailmassa. (Ainoa pieni
poikkeus pääsäännöstä – ja
sekin horjuva – on Libanon.)
On hän sitten maan kansalainen tai ei, hänen päivittäistä elämäänsä säätelee
islamilainen tai juutalainen
poliitiikka.

Kristittyjen tulevaisuus Lähi-idässä
Onko kristityillä sitten tulevaisuutta Lähi-idässä? Asiaa
voi tarkastella kristillisyyden

toimintamallin, maantieteen
ja kristittyjen oman toiminnan
kautta.

Toimiminen pienenä ryhmänä osana valtakulttuuria
on haasteellista. Tämä koskee katolilaisia luterilaisessa
Suomessa, mutta se koskee
erityisesti kristittyjä Lähiidässä. Samalla lailla kuin
katolilaisuus ei ole vain italialaisuutta, ei kristillisyys
ole länsimaalaisuutta. Kristittyjen Lähi-idässä pitää olla
osa maiden väestöä. Ei niin
kuin ennen, jolloin esim. Libanonissa hyvin koulutetut
kristityt vielä jokunen vuosi
sitten puhuivat keskenään
vain ranskaa ja tuskin osasivat arabiaa. Näin tekemällä

Artikkeleita
Sääntökuntamaallikot Suomessa — osa 3/7
CPPS PARTNERS IN MISSION ELI KALLEIMMAN VEREN SISARTEN PARTNERIT
Kalleimman veren sisarkunta sai alkunsa syyskuun 8.
päivänä 1845 Steinerbergissä Sveitsissä kontemplatiivisena yhteisönä. Äiti Theresa
Weber on järjestön perustaja. Sisarkunta karkotettiin
Sveitsistä ja Ranskan ja Saksan kautta lopulta yhdeksän
sisarta lähti meren yli uuteen
maailmaan ja lopulta vuonna 1875 perustivat nykyisen
pääluostarin O’Falloniin.
Sääntökunta kuuluu benediktiiniseen traditioon ja sen
toimintamuotoina ovat kontemplatiivinen elämä sekä
aktiivinen opetustyö. Suomessa Kalleimman veren sisaria on ollut vuodesta 1939
alkaen ja he ovat tehneet
arvokasta työtä opettajina

Englantilaisessa koulussa.
Kalleimman veren sisarten
toiminnasta Suomessa voi
lukea Finlandia Catholicasta
ja Fideksestä nro 7/2009.
Eukaristia on aina ollut
sisarten elämän keskiössä.
Sveitsissä sisaret olivat kutsutut Jeesuksen kalleimman
veren jatkuvaan adoratioon
Pyhässä sakramentissa. Nykyään Jeesuksen kalleinta
verta kunnioitaan jokaisessa
ihmisessä ja sisarten spiritualiteettina on olla ”sovintoa
aikaansaava läsnäolo” (a reconciling presence) nykyisessä särkyneessä ja pirstaloituneessa maailmassa.
CPPS Partners in Mission eli lyhyesti partnerit
jakavat sisarten kanssa yh-

teisen kutsun evankeliumin
mukaiseen elämään toteuttaen sisarkunnan karismaa,
sovintoa (reconciliation)
omassa elämässään, työssään ja palvelutehtävässään. Ensimmäiset partnerit antoivat sitoumuksensa
USA’ssa O’Fallonissa vuonna 1990. Partnereita on myös
Etelä-Amerikassa, Suomessa ja Tallinnassa. Suomessa
meitä on neljä ja Tallinnassa
yksi. Partnereita voivat olla
miehet ja naiset, jotka tässä
samassa hengessä etsivät syvempää suhdetta Jumalaan
ja haluavat vastavuoroisesti
rikastuttaa toisten elämää ja
osallistua kirkon palvelutehtävään.
Partnerit kokoontuvat

kerran kuukaudessa yhdessä sisarten kanssa rukoilemaan, tutkimaan Raamatun
tekstejä ja jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan.
Tätä kokoontumista kutsutaan nimellä ”faith sharing”.
Myös Suomessa kokoontumiskielemme on englanti.
Prosessi partneriksi liittymistä varten sisältää eri
vaiheita. Helmikuusta toukokuuhun kiinnostuneet kokoontuvat kerran kuukaudessa tutustumaan sääntökuntaan. Syyskuussa alkaa
vuoden kestävä opiskeluaika, jolloin kokelaat tutustuvat sääntökunnan historiaan, karismaan, tehtävään ja
rukoukseen. Tämän vuoden
kestävän jakson (formation)

lopuksi kokelas sitoutuu
vuodeksi. Tämä sitoumus
uusitaan joka syksy.
Kalleimman veren sisarten ja partnereiden elämän
ja palvelutehtävän ydin on
kirkkaana ja yksinkertaisena Äiti Theresa Weberin
sanoissa: “Every person is
precious, as precious as the
blood of Christ.”

he julistivat itse itsensä ulkomaalaisiksi.
Lähi-idän kristityt eivät
voi leimautua länsimaalaisiksi, mutta heidän pitää
pidättäytyä myös muiden
etnisten taustojen painotuksista. Lähi-idän maissa
vallitsee yhä vahva heimoperinne. Jos esim. nykyiseltä Jerusalemin latinalaiselta
patriarkalta Fouad Twalilta
kysyy, mihin heimoon hän
kuuluu, kysymykseen saa
selkeän ja yksikäsitteisen
vastauksen. Hänellä on beduiinitausta, ja siksi hän
kuuluu tietysti määrättyyn
perheeseen, klaaniin ja etniseen ryhmään. Mutta kristittynä hänen on pitänyt
irrottautua tästä ja siirtyä
laajemman kokonaisuuden
palvelukseen.
Kristillisyyyden toimintaperiaatteisiin on aina
kuulunut valtion-, etnisten
ja kulttuurirajojen ylitys.
Kristinusko ei ole sidottu
hallintoon ja hallituksiin. Se
on kansainvälistä, etniset ja
kulttuurirajat ylittävää. Se
kattaa koko maailman. Ja
katolisella kirkolla on tämä
universaalinen ulottuvuus.
Vaikka se saattaakin joskus
sotkeutua etnisyyden, kulttuurin ja politiikan kiemuroihin, sen tehtävänä on palvella koko maailmaa.
Maantiede on aina aiheuttanut ongelmia Lähi-idässä. Juutalaisuus on vahvasti
aluehakuinen uskonto. Pyhä

maa luvattiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja
antiikin Juudean ja Israelin
kuningaskunnat olivat siellä. Siksi se, että juutalaisten
kotimaa Israel on juuri siellä
missä se on, on äärimmäisen tärkeää kaikille juutalaisille.
Islam uskontona perustuu vahvasti sille keskeisiin
pyhiin paikkoihin. Mekka,
Medina ja Jerusalem ovat
näistä tärkeimmät. Sillä,
että Al-Haram as-Sharif,
Kalliomoskeija, ja Al-Aqsa
ovat islamin hallussa, on
valtava merkitys jokaiselle
muslimille. Toinen intifada
alkoi siitä, että Ariel Sharon
meni aiemmin juutalaisille
kuuluneella temppelialueella oleviin muslimien pyhäkköihin.
Kristinuskolla taas ei ole
maantieteellisiä vaateita.
Sen historialliset juuret ovat
Pyhällä maalla, eikä kristityille ole mitään yhtä vaikuttavaa vierailukohdetta
kuin se. Pyhällä maalla on
kristityille vahva symbolinen merkitys. Mutta vaikka Pyhällä maalla ei asuisi
yhtäkään kristittyä, tästä
ei aiheutuisi kristinuskolle
perustavanlaatuisia ongelmia. Kristittyjen ei tarvitse
omistaa pyhiä paikkojaan
voidakseen vierailla niillä.
Paavin yksi nimike on
”Pontifex Maximus”. Tämä
alunperin roomalainen pakanallinen arvonimi tar-

koittaa sillanrakentajaa. Sillan rakentaminen tarkoitti
antiikin aikana valtavaa
etenemistä. Silta auttoi ihmisiä ylittämään jokia, helpotti kuljetusta ja avasi tien
suurien ihmismäärien liikkumiselle. Kristittyinä me
olemme kaikki sillanrakentajia. Haasteemme on kuroa
kuilut umpeen. Näin myös
Lähi-idässä.
Ensinnäkin kristityt länsimaat ovat vuosien saatossa kokeillen ja keksien oppineet useita uusia asioita.
Ne voivat välittää tärkeitä
kasvun ja kypsymisen arvoja arabimaailmaan. Esimerkiksi kyky erottaa uskonnon
ja valtion tehtävät toisistaan
on tällainen tärkeä asia.
YK:n ihmisoikeusjulistukseen on kirjattu oikeudet uskonnon- ja omantunnonvapauteen. Nämä ovat mukana
myös Vatikaanin II:n kirkolliskokouksen asiakirjoissa.
Ajatus siitä, että ihmisarvo
ja vapaus edellyttävät yksittäisen ihmisen omantunnon
kunnioittamista, antaa kullekin oikeuden vapaaseen
uskonnon harjoittamiseen.
Tähän ei aina ole mahdollisutta Lähi-idässä.
Jos islamilainen maailma haluaa liittyä muuhun
maailmaan, sen tulee kyetä
yhdistämään nämä perustavat ihmisarvot osaksi arkeaan. Moniarvoisuus ei ole
pahasta. Moniarvoisuus on
tervettä. Se on arvo sinän-

sä. Kristityt, joilla on kokemusta moniarvoisuudesta,
voivat auttaa islamilaista ja
arabimaailmaa kehittymään
ja modernisoitumaan.

laki toteaa, että merkittävä
Pyhän haudan ritarikunnan
jäseniä luonnehtiva hyve
on ”rohkea taistelu oikeudenmukaisuuden ja rauhan
puolesta”. Oikeudenmukaisuus, rauha, ihmisoikeudet
ja sovinto ovat elintärkeitä
asioita jokaiselle ritarikuntamme jäsenelle ja ystävälle
– ja erityisesti oikeudenmukaisuus ja rauha Pyhällä
maalla ja Lähi-idässä. Jokainen meistä voi omalta osaltaan auttaa varmistamaan,
että kristilliset arvot, kristillinen etiikka ja kristillinen oikeudenmukaisuus on
mukana maassamme käytävässä keskustelussa ja edunvalvonnassa.
Kolmas hyvin käytännöllinen asia, jonka voimme tehdä, on auttaa niitä
kristittyjä, jotka kaikesta
huolimatta haluavat lähteä
Pyhältä maalta ja Lähi-idästä ja tulla maahamme. Me
voimme toivottaa heidät tervetulleiksi, helpottaa heidän
muuttoaan ja avustaa heitä
asettumisessa tänne.

Miten asiaan voi
vaikuttaa Suomessa?
Lähi-idän ongelmat ovat
suuria, vaikeasti voitettavia
ja kaukana meidän jokapäiväisestä elämästämme.
Voimmeko me yksittäisinä
kansalaisina täällä Suomessa tehdä asialle mitään? Tuleeko meidän tehdä jotain?
Ensinnäkin, kristittyinä
yleinen velvolllisuutemme
on auttaa hädänalaisia. Ne
meistä, jotka ovat Pyhän
Haudan daameja ja ritareita,
ovat tämän lisäksi eritysesti
sitoutuneet auttamaan Pyhän Maan kristittyjä. Nämä
ihmiset ovat veljiämme ja
sisariamme, jotka elävät
heihin kielteisesti suhtautuvassa, osittain syrjivässä
ympäristössä. Heillä ei ole
niitä mahdollisuuksia, joita
me pidämme itsestään selvinä. He tarvitsevat suoraa
apuamme.
Toiseksi, mikäli me olemme aidosti huolissamme
Lähi-Idän tilanteesta, meidän tulee käyttää edes pientä osaa aikutusvallastamme muuttaaksemme oman
maamme suhtautumista tilanteeseen siellä. Ritarikuntamme paavi Paavali VI:n
ajoilta perustuva perustus-

Talvikki Mattila
Cpps Partner in Mission

Lauri Gorski
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Artikkeleita
In memoriam

Piispa Hubertus Brandenburg 1923-2009
laajeni, kun monia henkilöitä palkattiin hiippakunnan
kuuriaan ja katekeettisen
keskukseen. Kun piispa
Hubertus sai 1987 apulaispiispakseen piispa William
Kenneyn CP, tuli mahdolliseksi kehittää Caritasta. Sen
työtä piispa Hubertus aina
piti hyvin tärkeänä.
Vuonna 1995 piispa Hubertus kutsui koolle hiippakuntasynodin. Sen edellä
hän pyysi kaikkia hiippakunnan katolilaisia kirjoittamaan hänelle ja kertomaan
kokemuksistaan kirkossa ja
siitä, mitä kysymyksiä he pitivät tärkeinä katoliselle kirkolle Ruotsissa. Tuloksena
oli kaksi jännittävää synodiviikkoa ja ajoittain tiukkoja
keskusteluja. Piispa Hubertus sai silloin tilaisuuden
näyttää hyviä diplomaatin
kykyjään ja taitoa tehdä
selkeitä päätöksiä. Synodissa vallinnut samalla kertaa
väkevä ja rakkaudellinen
ilmapiiri teki suuren vaikutuksen myös ekumeenisiin
tarkkailijoihin, joita piispa
Hubert oli halunnut kutsua
paikalle.
Yksi piispa Hubertuksen piispuuden monista
kohokohdista oli paavi Johannes Paavali II:n vierailu
Ruotsissa kesäkuussa 1989.
Se oli ensimmäinen kerta
kun ruotsalainen piispa sai
paavin vieraaksi omaan
maahansa. Vierailu oli
myös ekumeeninen tapaus,
ja piispa Hubertukselle oli
suuri ilo, että Ruotsin kirkon
silloinen arkkipiispa Bertil
Werkström oli läsnä ja otti
paavin vastaan innostuneesti.
Jäätyään eläkkeelle 1998
piispa Hubertus jäi Ruotsiin
ja muutti asumaan Helsinborgiin Pyhän Clemensin
seurakunnan alueelle. Sieltä oli lyhyt matka Saksaan,
johon hän mielellään ajoi

Sielunmessu 4.12. klo 18
Pyhän Henrikin katedraalissa
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ viettää sielunmessun
piispa Hubertus Brandenburgin sielun puolesta Pyhän
Henrikin katedraalissa perjantaina 4.12. klo 18.00. Sydämellisesti tervetuloa!
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Piispa Hubertus Brandenburg syntyi Osnabrückissä
Saksassa 1923. Toisen maailmansodan aikana hän
suoritti asevelvollisuuttaan
laivastoupseerina. Sodan
jälkeen hän opiskeli lakitiedettä, mutta sai kutsumuksen tulla papiksi ja alkoi
opiskella teologiaa. Hänet
vihittiin papiksi 1952 ja hän
toimi sen jälkeen pappina
pakolaisten keskuudessa
Hampurissa. Suoritettuaan
tohtorin tutkinnon ja väiteltyään Roomassa hän hoiti
erilaisia tehtäviä katolisessa kirkossa Saksassa. 1975
hänestä tuli apulaispiispa
Hampuriin ja kolme vuotta
myöhemmin Tukholman katolisen hiippakunnan piispa.
Piispanistuin oli ollut kaksi
vuotta tyhjänä piispa Taylorin kuoleman jälkeen.
Eräässä haastattelussa,
jonka toimittaja Björn Nilsson teki piispa Brandenburgista hänen 70-vuotispäivänään Katolsk kyrkotidningiin, piispa sanoi näin tulostaan Ruotsiin, jossa hän oli
käynyt kahdesti ennen Tukholman piispaksi tuloaan:
”Hampurissa oli kahdeksan seurakuntalaista
kymmenestä syntyperäisiä
saksalaisia. Täällä Ruotsissa
suhde on päinvastainen, ja
se oli ensimmäinen haaste...
Voi sanoa, että kokemuskenttäni laajeni radikaalisti.
Tukholman piispana tapasin
kaikenlaisia ihmisiä. Kaikenlaisia. Kuningasperheestä ja
muista yhteiskunnan huipulla olevista karkotusuhan
alla eläviin maahanmuuttajiin.”
Piispa Hubertuksen johdolla hiippakunnan organisaatio alkoi kehittyä. Hänestä oli tärkeää, että katolilaiset
kaikkialla maassa saisivat
oman seurakuntakirkon, ja
1980-90-luvulla se toteutui.
Samalla tavalla toiminta

autollaan. Vuonna 2004 hän
muutti asumaan Osnabrückiin.
Viimeisinä elinvuosinaan
piispa Hubertus oli usein
sairaana ja ajoittain sairaalassa. Siitä huolimatta hän
usein ja mielellään vieraili
Ruotsissa ja oli kiinnostunut
siitä, mitä tapahtui kirkossa
täällä ja koko maailmassa.
Viimeisen vierailun entiseen
hiippakuntaansa hän teki
marraskuussa 2007, jolloin
hän monien suureksi iloksi
ja yllätykseksi odottamatta
ilmestyi silloisen Pohjois-

maiden nuntiuksen läksiäisvastaanotolle.
Piispa Hubertus kuoli marraskuun 4. päivänä
2009.
Joulukirjeessään katolilaisille 1998 piispa Hubertus kiitti Ruotsin katolilaisia
kaikesta siitä, missä hän oli
saanut olla mukana ollessaan täällä piispana. Näin
hän kirjoitti: ”Meillä katolisilla kristityillä on suuri
vastuu kristittyjen ykseydestä. Jumalan avulla - niin
saamme toivoa - me olemme säilyttäneet totuuden

ja armon täyteyden ei vain
itseämme varten vaan myös
muille, jotka ovat kanssamme kristittyjä, ja kaikille
kanssaihmisillemme. Se on
perintö, jonka Jumala on uskonut meille! Meidän tulee
joka päivä uudestaan olla
sen uskollisia ja uskottavia
hoitajia.”
KATT/katolskakyrkan.se

Artikkeleita
Sisar Joannita in memoriam

Paavin hovisaarnaaja isä
Cantalamessa käy Suomessa
uutenavuotena
Paavillisen talouden saarnaaja, isä Raniero Cantalamessa OFM Cap., käy vuodenvaihteessa Ruotsin vierailunsa
päätteeksi myös Suomessa. Uudenvuoden päivänä 1.1.
hän osallistuu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 11.00
alkavaan päämessuun ja klo 18.00 alkavaan iltamessuun,
joissa molemmissa hän saarnaa englanniksi.
KATT

KUTSU
Pyhän Marian kirkko viettää tänä vuonna vihkimisen 55vuotisjuhlaa. Sen takia seurakunnan perhejuhlaa vietetään
6. joulukuuta 2009. Juhlallinen messu pidetään kirkossa
6.12.09 klo 10.00. Sen jälkeen on perhejuhla Englantilaisessa koulussa.
Tervetuloa!
Huom. 6.12.09 ei ole messua klo 11.30

INVITATION
Sisar Joannita Boerlage oli
Jeesuksen Pyhän Sydämen
sisarkunnan jäsen. Hän tuli
22-vuotiaana Suomeen, jossa sisarkunta oli toiminut jo
vuodesta 1922 asti. Hän tarvitsi siihen piispan erikoislupaa, koska nuoruutensa
takia hän ei vielä ollut ehtinyt antaa ikuisia luostarilupauksia, mikä oli edellytys,
kun joku lähti tai lähetettiin
ns. lähetystyöhön.
Suomessa sisar Joannita toimi aina lastentarhanopettajana, ensin Helsingissä vuosina 1949-1962, jolloin
hän mm. aloitti lastentarhan
toimintaa Pyhän Marian kirkon yhteydessä.
Kun vuonna 1962 Pyhän
Olavin seurakunnan uusi
kirkko ja seurakuntakeskus
valmistuivat, sisar Joannita
aloitti myös siellä muiden

sisarten kanssa lastentarhatoimintaa. Siellä hän oli
vuoteen 1976 saakka, jolloin
hän muutti Turkuun samanlaiseen tehtävään vuoteen
1984 saakka. Sen jälkeen hän
muutti niin kuin muutkin
”hollantilaiset sisaret” takaisin Hollantiin, missä hän
vielä monin tavoin ehti olemaan apuna sisarkunnassa
ja seurakunnassa.
Sisar Joannita oli lempeä
ja tunnollinen ihminen, jolle
lapset olivat hyvin rakkaita
ja kallisarvoisia. Itse hän oli
myös kallisarvoinen ja rakas
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Hänen kauniista ja
kirkkaasta lauluäänestään
ovat myös seurakunnat aina
saaneet nauttia.
Sisar Joannita kuoli 84vuotiaana Pyhän Sydämen
sisarten luostarissa Wame-

lissa Hollannissa lokakuun
21. päivänä. Hän oli jo pari
vuotta ollut heikossa kunnossa, joten kuolema tuli
kuin lohdutuksena. Hänet
haudattiin seurakunnan
hautausmaahan niin ikään
Wamelissa.
Jan Aarts SCJ

Henkilökohtaisin on yleisintä
Sisar Veronica kertoo tiestään nunnaksi, sääntökuntaelämästä,
kohtaamisistaan toisten ihmisten kanssa
Dominikaanisisar Veronica on alun perin Pariisista. Hän on asunut vuosia Ruotsissa, jossa hän ohjaa retrettejä ja pitää raamattukursseja. Sisar Veronica on Rättvikissä Taalainmaalla sijaitsevan Sankt Davidsgårdenin ekumeenisen yhteisön jäsen.
Sinne tulee ihmisiä muutaman päivän retretteihin tai kursseille, toiset pitemmäksi
aikaa jakaakseen elämänsä, rukouksensa ja työnsä.Yhdessä he muodostavat suuren yhteisön. Sisar Veronican esitys on ruotsiksi (tulkkaus tarvittaessa).
Lauantaina 28. marraskuuta klo 14.00 – 16.00. Ilmoittautuminen www.studium.
fi tai puhelimitse (09-61206711). Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e. Studium
Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki.

St. Mary’s church celebrates this year 55-year consecration
anniversary. Therefore the parish family-feast will be on
December 6th 2009. Solemn Mass will take place 6.12.09 at
10.00 in St. Mary’s church. After the Mass we’ll celebrate
family-feast at the English school.
Welcome!
Note. 6.12.09 no Mass at 11.30.

Pyhän Henrikin yhdistyksen

myöhäissyksyn myyjäiset
sunnuntaina 15.12.2009 klo 10.30 - 14.30
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Joulutervehdysten kirjoittamisaika lähestyy.Tule valitsemaan myyjäisistämme joulukortteja. Löydät varmasti muutakin ostamisen arvoista. Ostoksillasi tuet Pyhän Henrikin katedraalin remonttirahastoa.
Tervetuloa katselemaan ja ostamaan!











Autumn bazaar of St. Henry’s Society
on November 15th, 10.30 - 14.30 in the parish hall
It will soon be time to send Christmas greetings, and we have a fine assortment of Christmas cards at our bazaar. You may also find something
else worth buying! The proceeds will be used to support the cathedral’s
renovation.
Welcome!

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista. Jatkamme luvusta
19 eteenpäin.
Seuraavat kokoontumiset ovat la 28.11. klo 14-16 ja la 12.12. 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!
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Pyhä Franciscus
ja luonnonsuojelu

Kolmekymmentä vuotta sitten paavi Johannes Paavali II julisti Franciscus
Assisilaisen, Jumalan pienen köyhän, il Poverellon, luonnonsuojelijoiden
suojeluspyhimykseksi. Pyhimys itse ei varmasti ymmärtänyt luomistyön
ylistyslaulunsa ajankohtaisuutta meidän ajallemme. Hän vain iloitsi luonnon kauneudesta ja kiitti Jumalaa sen nöyrästä alttiudesta ihmisen elämän
rikastuttamiseksi ja hyödyksi. Nykyisin kysymyksessä ei ole enää pelkästään ihailu ja kiitos kaikkea hyvää kohtaan, jonka luonto tarjoaa meille,
vaan se miten me ihmiset kannamme vastuuta luonnon aarrekammiosta,
miten käytetään luonnonvaroja, varjellaanko niitä väärinkäytöltä ja säästetäänkö niitä tuleville sukupolville.
Pyhä Franciscus voi opettaa meille yhtä ja toista. Hän kunnioitti suuresti kaikkia luotuja, yhtä lukuunottamatta, kaloista ja muista eläimistä aivan maailman
peruselementteihin kuten valoon, tuuleen, veteen ja maahan saakka. Hän piti
kaikkia luotuja ystävinään, koska hän näki jokaisessa Luojan kuvan. Siksi hän
ei pelännyt luontoa. Oman myönteisen asenteensa tähden hän kerran kesytti
suden, jota koko kylä pelkäsi. Hän puhui sen kanssa ja antoi sille ruokaa. Sillä
tavalla hän opetti kyläläisiä huolehtimaan sudesta, jotta se ei ottaisi nälkäänsä
heidän lapsiaan. Tästä opetuksesta viisastuneena kylä rauhoittui, ja siitä hetkestä lähtien lapset leikkivät iloisesti keskenään pihalla.
Aloite Franciscuksen luonnonsuojelun suojeluspyhimykseksi julistamiseen
teki eräs kirkollinen instituutti, jonka tavoite on suunnitella Jumalan tahdon
mukaista ihmisystävällistä ympäristöä ja yleensä tutkia ekologisia kysymyksiä.
Yli sata vuotta sitten ranskalainen tehtailija Leon Harmel kirjoitti lyhyen rukouksen, jossa hän katolisena yrittäjänä ilmaisi toivonsa, että hänen tehtaastaan
tulisi Jumalalle otollinen uhrilahja sekä että se työ, mitä siellä tehdään, koituisi
monien hyödyksi ja iloksi. Tämä rukous vaikuttanee nykyluonnonsuojelun
kannalta kasvihuoneilmiön ja päästö-arvojen kauppaamisen aikana omituiselta.
Mutta emme saa unohtaa, että Euroopan teollistumisen alkuvaiheissa tehtaan
savuava piippu oli syy kiittää Jumalaa. Se merkitsi työnantajalle tuotantoa ja
voittoa, työläisille työtä ja palkkaa perheen elatukseksi. Se oli vilpitön ja sopiva
rukous, johon minun mielestäni Franciscus hyvinkin voisi yhtyä ja jota mekin
voisimme lukea, tietysti hiukan muutettuna, pyhän messun uhrilahjojen edeskannon hetkellä. Tehtailijan rukous kuului näin: ”Nouskoon tehtaan piippujen
savu Jumalan ja ihmisten yhteistyön tuloksena niin kuin suitsutus taivaaseen
Luojamme ylistykseksi.”
Nyt kun ilman saastumisesta on tullut meidän maapallomme suuri ongelma,
savuavat piiput ovat pikkuhiljaa häviämässä, mutta uusi ilmaston häirikkö ynnä
muuta on jo ilmestynyt: autojen pakoputket. On kaasutettava vähemmän, että
ilmakehää ei saastutettaisi ja että ilmastonmuutos hidastuisi.
Raamatun luomiskertomuksesta luemme, että tehtyään kuusi päivää työtä
Jumala oli sangen tyytyväinen työnsä laadusta, etenkin ensimmäisen ihmisparin luomisesta. Hän oli tehnyt heistä luomistyönsä kruunun. Silloin me ihmiset
olemme saaneet kutsun yhdessä Jumalan kanssa kantamaan vastuuta luomakunnan kehityksestä ja sen resurssien käytöstä. Sitten työviikon lopussa, seitsemäntenä päivänä Jumala sai rauhassa levätä. Hän nautti nähdessään, miten
hyvin Aatami ja Eeva viihtyivät paratiisissa, ja iloitsi siitä, miten tunnollisesti he
täyttivät saamansa tehtävät. Valitettavasti synti tuli väliin kaikkine tunnettuine
seurauksineen myös ihmisten suhtautumisessa luontoon. Se on paha häiriötekijä
ihmisten suhteessa sekä Jumalaan että heidän lähimmäisiinsä ja ympäristöönsä.
Samalla kun heidän itsetuntonsa on saanut pahan kolhun, he eivät enää ole kunnioittaneet luonnon itseisarvoa. He menettävät oikean käsityksen luonnosta,
sen tarkoituksesta ja hoitotarpeista sekä sen varojen rajallisuudesta.
Toisaalta me ihmiset nyt pelkäämme luonnonvoimien oikullisuutta ja väkevyyttä, toisaalta me itse muodostamme suuren uhan luonnon tasapainolle.
Mutta Jumala ei lannistunut tähän kehitykseen. Hän lähetti oman Poikansa korjaamaan ihmisten väärän elämänasenteen. Kristukseen liittyneinä voimme jo nyt
elää sovussa Jumalan kanssa ja hänessä kilvoitella toiveikkaasti oman ja koko
luomakunnan pelastuksen puolesta. Luonto on apostoli Paavalin mukaan yhä
synnytystuskissa yhdessä meidän kanssamme. Olemmehan toivossa pelastetut
odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä (vrt. Room.8:19-23).
Tästä toivosta pyhä Franciscus on iloinen esikuva. Sen tähden hänestä tuli
myös luonnonsuojelupyhimys. Hän pyrki Herransa esimerkkiä noudattaen
suhtautumaan koko luomakuntaan tasapuolisesti. Siksi hän piti paitsi kanssaihmisiään myös kaikkia muita luotuja veljinään ja sisarinaan, jotta kaikki sekä
elottomat että elävät olennot yhteen ääneen julistaisivat Jumalan hyvyyttä. Ehkä
luonto kaipaa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ennen meidän rakkauttamme ja huolenpitoamme, niin kuin lapsi muiden lastemme rinnalla. Siitä riippuu
yhä enenevässä määrin ihmiskunnan elämänlaatu, jopa kansojen rauha ja koko
maapallomme tulevaisuus.
isä Frans

Amerikkalaiset
syntymättömien lasten
elämän puolesta
Yhdysvalloissa keskustellaan tällä
hetkellä kiivaasti presidentti Barack
Obaman hallinnon valmistelemasta terveydenhuoltouudistuksesta.
Uudistus on kohdannut vastustusta koska sen katsotaan sisältävän
mahdollisuuden käyttää verovaroja
aborttien suorittamiseen. Myös Yhdysvaltojen katolinen piispainkokous on ollut erittäin aktiivisesti ja
näkyvästi vastustamassa tätä hanketta. Mielipidemittausten mukaan
aborttien julkisella rahoittamisella
ei ole myöskään kansalaisten tukea
takanaan. Tällä hetkellä näyttää siltä,
että ainakaan laajamittaista aborttien
julkista rahoitusta ei tulla sisällyttämään terveydenhuoltouudistukseen.
Presidentti Barak Obaman hallinnon kohtaama vastustus heijastelee
yleisempää muutosta amerikkalaisten suhtautumisessa syntymättömän lapsen oikeuksiin. Tuoreimman
Gallupin suorittaman mielipidemittauksen mukaan enemmistö (51%)
amerikkalaisista vastustaa abortteja.
Tilanne on ainutlaatuinen, sillä vuosikausiin aborttiin kielteisesti suhtautuneet ovat olleet vähemmistönä.
Aborttikielteisyys on kasvanut hiljalleen vuosi vuodelta. Esimerkiksi
vuonna 1995 vain 33 prosenttia amerikkalaista vastusti abortteja, mutta
vuonna 2000 aborttikielteisiä oli jo
42 prosenttia kansalaisista.
Paikallistasolla syntymättömän
elämän puolustaminen saa näkyvyyttä yhteiskristillisten ”40 days for life”kampanjan (www.40daysforlife.
com) ja ”Life Chain”-tapahtuman
(www.lifechain.net) kautta. Valtakunnallisen ”40 päivää elämän
puolesta” -kampanjan kulmakivenä on rukous ja paasto, joihin kuka
tahansa voi osallistua omalla tavallaan. Esimerkiksi täällä East Lansingissa, Michiganissa, pyhän Tuomas
Akvinolaisen seurakunta osallistui
kampanjaan pitämällä esillä sekä to-

teuttamalla käytännössä kampanjan
tunnuslausetta: rukoile aborttien loppumisen puolesta. Näkyvämpi tapa
ilmaista tukensa syntymättömille
lapsille on ottaa osaa rukoushetkeen aborttiklinikan ulkopuolella.
East Lansingissa ryhmä katolilaisia
rukoilee säännöllisesti ruusukkoa
Planned Parenthood -järjestön aborttiklinikan edessä.
Tämän vuoden kampanjan aikana Texasissa, Bryanin kaupungissa
sijaitsevan Planned Parenthoodin
johtaja, Abby Johnson, päätti jättää
työnsä. Johnson oli jo jonkin aikaa
kyseenalaistanut työnantajajärjestönsä toimintatavat, mutta käänteentekevä hetki hänelle oli se, kun hän
omakohtaisesti näki ultraäänilaitteen
kautta, miten yksi abortti toteutettiin
ja kuinka yksi ihminen menetti henkensä. Mielenmuutoksensa jälkeen
Johnson liittyi ”40 päivää elämän
puolesta” -kampanjan toimintaan.
East Lansingin keskustassa järjestettiin tämän syksyn aikana myös
hiljainen mielenilmaus, Life Chain.
Siihen osallistui kymmenittäin ihmisiä useista eri kirkkokunnista. Osallistujat seisoivat vilkkaasti liikennöidyn pääkadun varrella ja pitivät esillä kylttejä, joissa luki mm. ”Adoptio
– rakkaudellinen valinta”, ”Abortti
satuttaa naisia”, sekä ”Abortti tappaa lapsia”. Tapahtumaan osallistuneet eivät puhuneet mitään vaan
rukoilivat hiljaa mielessään ja toivat
näkyvyyttä asialle, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta.
Miten me katolilaiset Suomessa
voisimme nostaa esiin tämän lähes
vaietun aiheen? Voisimmeko mekin
puolustaa jollain näkyvällä tavalla
syntymättömien lasten oikeutta elämään? Ainakin jokainen meistä voisi
rukoilla tämän tärkeä asian puolesta.
Ihminen on ihminen, oli hän kuinka
pieni tahansa.
Jussi ja Anu Kivistö

Iloon ja suruun
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.
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Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Rakkaus
Matt. 5:43-48

Kommentti
Kristityn elämän vaatimustaso on
korkea: meidän pitää rakastaa vihollisiamme ja rukoilla niiden puolesta,
jotka meitä vainoavat.

”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne
puolesta, jotta olisitte taivaallisen
Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa
nousta niin hyville kuin pahoille ja
lähettää sateen niin hurskaille kuin
jumalattomille.
Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee
niin?
Jos te tervehditte vain ystäviänne,
mitä erinomaista siinä on? Eivätkö
pakanatkin tee niin?
Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

Valitettavasti maailmassa on paljon
väkivaltaa kristittyjä vastaan. Joka
vuosi tuhansia kristittyjä kuolee uskonsa takia. Lehdissä, televisiossa
ja radiossa tästä vainosta puhutaan
kuitenkin vain vähän jos ollenkaan.
Joko se ei kiinnosta, koska siinä ei ole
aiheena raha, tai sitten siitä ei haluta
puhua. Meidän pitää rukoilla vastustajiemme puolesta.
Huomaanko, että kirkko on minun
hengellinen perheeni ja että jokainen
hyökkäys sitä vastaan on hyökkäys
myös minua vastaan? Puhuttaessa
huonosti paavista tai Jumalan palve-

lijoista minun pitää hyvän sukulaisen
tavoin puolustaa heitä. Kuinka usein
rukoilen paavin puolesta ja kaikkien
piispojen ja pappien puolesta?
Toivottavasti minun elämässäni ei
ole mahtavia vihollisia, jotka haluavat murhata minut. Joskus kuitenkin
minä itse tulen vihaiseksi jollekulle tai inhoan jotakuta, koska hän ei
anna minulle jotakin tai koska hän
sanoo jotakin minua vastaan tai ainoastaan koska hän ei ajattele niin
kuin minä. En voi rakastaa kaikkia
ihmisiä, jollen rakastan sitä, joka on
lähelläni.
Kuinka usein annan anteeksi muille? Rakastanko odottamatta mitään
vastauksena, ilmaiseksi, hyötyä tavoittelematta?
isä Raimo Goyarrola

Prismat ovat saapuneet
Ne voi noutaa Henrikin seurakuntasalista sunnuntaisin päämessun jälkeen.
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.

Tue katedraalimme korjaustyötä ja anna prisma joululahjaksi.
Puhelintilauksia ottaa vastaan Marja-Leena Rautakorpi. p. 050-3409167. Tilauksia voi lähettää
myös yhdistyksen e.mailiin phs@catholic.fi
Prisman voi hankkia myös maksamalla suoraan seurakunnan remonttitilille Nordea 174530
- 92959, viite 15118. Postitse toimitettaviin tilauksiin lisätään toimituskulut 10 euroa.

NUORET!
TAIZÉ-UUSIVUOSI PUOLASSA
Kohde: Poznan, Puola. Taizé-rukousyhteisön uudenvuodenjuhlatapaaminen
kymmenien tuhansien nuorten kanssa.
Ajankohta: Itse tapaaminen on 29.12-2.1. Poznaniin voi hankkiutua eri teitä hieman aiemminkin, majoitus järjestettävissä.
Hinta: Koko matkasta voi selvitä n. 300 eurolla. Tarkka hinta riippuu kulkuvälineistä.
Ikäraja: 16-35 v.
Lisätiedot: Emil Anton fineca@hotmail.com, puh. 045-6313899

Teresa ry:n JOULUMYYJÄISET lähestyvät
Otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:
• kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme merkitsemään ruokiin valmistuspäivän ja –aineet)
• kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
• arpajaisvoitoiksi sopivia uusia tavaroita.
Tällä kertaa emme ota vastaan käytettyjä vaatteita.
	Tavaroita voi tuoda P. Marian pappilaan (Mäntytie 2) tiistaisin ja torstaisin tai sunnuntaisin
messun jälkeen seurakuntasaliin.
	Kylmäsäilytystä vaativat ruoat on parasta tuoda vasta lauantaina 28.11. klo 10 – 14 seurakuntasaliin, jolloin myyjäisiä pystytetään.
	Tule mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen joulumielen!
Teresa ry







Teresa Association is preparing for the annual CHRISTMAS BAZAAR

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

We will be grateful for your donations, such as
• home made foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind to attach information of
the ingredients and date when made to the homemade food items, as this is required by
the Finnish regulations),
• books, games, toys, Christmas items,
• new items suitable for lottery prizes.

LASTENKERHO 4-7v lapsille

This year we cannot take in second hand clothes.
You can bring your donations to the office of St. Mary’s (at Mäntytie 2) on Tuesdays and
Thursdays or to the parish hall on Sundays after mass.
Please, bring the perishable foods to the parish hall on Saturday December 28th, between
10 am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar.
	Help us to make a successful Bazaar and share a joyful Christmas spirit!

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.

With gratitude, Teresa Association

Lastenkerhon seuraavat päivät: 8.11., 13.12.TERVETULOA!
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Preacher to the Papal
Household to visit Finland
Fr. Raniero Cantalamessa OFM Cap. who is
the preacher to the Pontical Household will
visit Finland. He will preach in English at Saint
Henry’s Cathedral on January 1st, both in the
High Mass at 11 a.m. and in the 6 p.m. Mass.
Welcome! KATT

Pope’s Appeal to Artist
The world needs authentic beauty, Benedict
XVI is affirming, and artists have the responsibility of bringing it to people through their
art.
The Pope affirmed this on Saturday, Nov. 21,
during an audience held in the Sistine Chapel
with some 250 artists of various countries, cultures and religions. The group included singers, musicians, writers, painters, architects,
sculptors, actors and film producers.
The event was sponsored by the Pontifical
Council for Culture to commemorate the 10th
anniversary of Pope John Paul II’s Letter to
Artists, and the 45th anniversary of Pope Paul
VI’s similar meeting with artists in the Sistine
Chapel.

freedom as it draws him aloft, it imprisons
him within himself and further enslaves him,
depriving him of hope and joy.
”It is a seductive but hypocritical beauty that
rekindles desire, the will to power, to possess,
and to dominate others, it is a beauty which
soon turns into its opposite, taking on the
guise of indecency, transgression or gratuitous
provocation.”
On the contrary, the Pope said, authentic beauty ”unlocks the yearning of the human heart,
the profound desire to know, to love, to go
towards the Other, to reach for the Beyond.”
”If we acknowledge that beauty touches us
intimately,” he said, ”that it wounds us, that
it opens our eyes, then we rediscover the joy
of seeing, of being able to grasp the profound
meaning of our existence, the Mystery of
which we are part; from this Mystery we can
draw fullness, happiness, the passion to engage with it every day.”

Benedict XVI affirmed ”the Church’s friendship with the world of art, a friendship that
has been strengthened over time.”

The Pontiff continued, ”Beauty, whether that
of the natural universe or that expressed in art,
precisely because it opens up and broadens
the horizons of human awareness, pointing
us beyond ourselves, bringing us face to face
with the abyss of Infinity, can become a path
towards the transcendent, towards the ultimate Mystery, towards God.”

”Christianity from its earliest days has recognized the value of the arts and has made wise
use of their varied language to express her
unvarying message of salvation,” he added.

Thus, art in all its forms ”can take on a religious quality, thereby turning into a path of
profound inner reflection and spirituality,” he
said.

The reason for this meeting, the Pope said, is to
help this friendship ”be continually promoted
and supported so that it may be authentic and
fruitful, adapted to different historical periods and attentive to social and cultural variations.”

The Holy Father encouraged the artists, ”You
are the custodians of beauty.”

”Dear friends,” he said, ”as artists you know
well that the experience of beauty, beauty that
is authentic, not merely transient or artificial,
is by no means a supplementary or secondary
factor in our search for meaning and happiness.”
The Pontiff continued, ”The experience of
beauty does not remove us from reality, on
the contrary, it leads to a direct encounter with
the daily reality of our lives, liberating it from
darkness, transfiguring it, making it radiant
and beautiful.”
He explained that ”an essential function of
genuine beauty” is ”that it gives man a healthy
’shock,’ it draws him out of himself, wrenches
him away from resignation and from being
content with the humdrum.”
In this, the Holy Father observed, it may even
make him suffer, ”piercing him like a dart, but
in so doing it ’reawakens’ him, opening afresh
the eyes of his heart and mind, giving him
wings, carrying him aloft.”
”Beauty pulls us up short, but in so doing it
reminds us of our final destiny, it sets us back
on our path, fills us with new hope, gives us
the courage to live to the full the unique gift of
life,” he affirmed.
Benedict XVI added, ”The quest for beauty
that I am describing here is clearly not about
escaping into the irrational or into mere aestheticism.”
He affirmed: ”Too often, though, the beauty
that is thrust upon us is illusory and deceitful,
superficial and blinding, leaving the onlooker
dazed; instead of bringing him out of himself and opening him up to horizons of true

16 – Fides 13/2009

He continued: ”Thanks to your talent, you
have the opportunity to speak to the heart of
humanity, to touch individual and collective
sensibilities, to call forth dreams and hopes,
to broaden the horizons of knowledge and of
human engagement.
”Be grateful, then, for the gifts you have received and be fully conscious of your great
responsibility to communicate beauty, to communicate in and through beauty!
”Through your art, you yourselves are to be
heralds and witnesses of hope for humanity!”
Benedict XVI urged his listeners to ”not be
afraid to approach the first and last source of
beauty, to enter into dialogue with believers,
with those who, like yourselves, consider that
they are pilgrims in this world and in history
towards infinite Beauty!”
”Faith takes nothing away from your genius or
your art,” he said. ”On the contrary, it exalts
them and nourishes them, it encourages them
to cross the threshold and to contemplate with
fascination and emotion the ultimate and definitive goal, the sun that does not set, the sun
that illumines this present moment and makes
it beautiful.” KATT/VIS/Zenit

CARITAS-KUULUMISET
Joulu lähenee kun syksy pimenee!
ADVENTTIMYYJÄISET LAUANTAINA 28.11
Helsingin tuomiokirkon kryptassa, Kirkkokatu 18, klo 11-14.00.
TERVETULOA!
TUOMAAN MARKKINAT 7. - 22.12
Esplanadin puisto, koju 90.
Perinteiset Tuomaan Markkinat joulukuussa, tänä vuonna peräti
16 päivän ajan! Caritas etsii osastolleen vapaaehtoisia parin
tunnin myyntityöhön. Lisätietoa toimistosta.
JOULUTERVEHDYKSET
CARITAS-KAUPASTA
Odotetut joulusuklaat Espanjasta saapuneet
300 g pakkaukset:
• Chocolate Negro Naranja-Almendra, tumma suklaa,
appelsiininkuori, manteli, 12.00 €
• Turrón de Chocolate y Nuez, maitosuklaa ja saksanpähkinä, 12.00 €
• Trufa al Whisky Escocés, Skotti-whiskillä maustettu
tryffeli, 15.00 €
• Bombóm de Licor Brandy, brandyllä maustettu tryffeli,
15.00 €
200 g pakkaukset:
• Chocolate Negro 60%, tumma suklaa, 5.00 €
85 g pakkaukset:
• Chocolate Negro Amargo 70%, 3.00 €
• Chocolate Negro 55% Sin Azúcar, sokeriton, 3.00 €
Pehmeän maukas täytesuklaa sopii erinomaisesti pieneksi jälkiruoaksi tai tyylikkääksi tarjottavaksi kahvin kanssa. Saatavana
Caritas-kaupasta ja yllä mainituilta markkinoilta. Myös postiennakolla.
Myös saatavilla:
• Adventtikalentereita
• Joulukortteja
• Caritas-kynttilöitä
• Kynttilöitä karmeliittaluostarista
• Joulukoristeita
• Ruusukoita
• Saippuoita ranskalaisesta luostarista
• Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta

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:
7. Rukous 30.11.2009
8. Kaste, vahvistus ja eukaristia 14.12.2009

Advent Prayer
Father, all-powerful God, your eternal Word
took flesh on our earth when the Virgin Mary
placed her life at the service of your plan.
Lift our minds in watchful hope to hear the
voice which announces his glory and open
our minds to receive the Spirit who prepares
us for his coming. We ask this through Christ
our Lord. Amen.

9. Liturgia ja sakramentit 11.1.2010
10. Rippi ja sairaiden voitelu 25.1.2010
11. Pappeus ja avioliitto 8.2.2010
12. Ihminen ja hänen päämääränsä 22.2.2010

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

