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Toimitukselta
Rakkaat hiippakuntalaiset
Kirkossamme on meneillään
paavi Benedictus XVI:n julistama ”Pappien vuosi”. Se
alkoi Pyhän Sydämen juhlana 19.5.2009 ja päättyy niin
ikään Pyhän Sydämen juhlaan
11.6.2010. Paavin tarkoituksena on osoittaa pappeuden suuri
merkitys kirkolle ja ylipäätään
kaikille ihmisille. Hän haluaa
vahvistaa pappeuden arvostusta ja herättää uusia pappiskutsumuksia. Sattumalta hiippakunnassamme on tarjoutunut
tilaisuus viettää pappien vuotena sekä piispaksi vihkimistä
että papiksi vihkimistä ja ensi vuoden puolella on odotettavissa vielä diakoniksi vihkiminen. Voimme kiittää Jumalaa siitä,
että meillä on pappeja, sillä varsinkin meidän tilanteessamme
Suomessa heitä tarvitaan paljon. Meillä katolilaiset elävät
monta kertaa kovin kaukana toisistaan ja diasporatilanne
vaatii papeilta erityisen paljon aktiivisuutta seurakuntalaisia
kohtaan, koota jatkuvasti ”kansaa yhteen”.
Olen pariin kertaan, Turun Birgitta-ystäville ja pappienneuvostolle, rohjennut meditaatiossa verrata pappia aasiin, joka
kantaa selässään Kristusta, samaan tapaan kuin Jeesus ratsasti aasin selässä Jerusalemiin ihmisten levittäessä vaatteita
ja palmunoksia hänen tielleen. Itsepäinen, mutta uskollinen,
kärsivällinen ja nöyrä aasi kantaa siinä Rauhanruhtinasta.
Pappi, Kristuksen aasi, kantaa Jumalan aarteita, Kristuksen
sanaa ja sakramentteja uskoville ja avaa nuo aarteet aina uudestaan, kutsuen ihmisiä ammentamaan tuosta aarrelippaasta
Jumalan armoa.
Humoristinen, mutta kuitenkin syvällinen kuva papista
Kristuksen aasina tuo esiin jotakin olennaista papin kutsumuksesta Jumalan palvelijana. Kristus sanoi opetuslapsilleen:
”Päästäkää aasi vapaaksi, Herra tarvitsee sitä.”

Pappi luopuu, hän päästää itsensä irti monista asioista ja
antautuu kokonaan palvelemaan Kristusta, joka tarvitsee
häntä. Kristus haluaa tulla kannetuksi kaikkialle maailmaan,
kaikkina aikoina.
Mutta eivätkö oikeastaan kaikki kristityt - eivät ainoastaan
papit - ole Kristuksen kantajia? Pyhä Kristoforos, Jeesus-lapsen kantaja, on itse asiassa kuva kaikista kristityistä. Jokaisen
kristityn tehtävä on kasteen perusteella tuoda toisille Kristuksen tahtomaa rakkautta ja olla todistajina tuosta rakkaudesta.
Nimenomaan diasporatilanteessa tämä on erityisen tärkeää.
Katolisina kristittyinä me edustamme omalla paikkakunnallamme uskoamme. Ihmiset lukevat monta kertaa meidän elämästämme, mitä katolisuus merkitsee. Diasporatilanteessa,
harvalukuisuudessamme meille merkitsee haastetta elää ns.
hyvinä katolilaisina ja sillä tavoin herättää uskoa myös ympäristössämme. Diaspora ja missio kuuluvat yhteen. Mission
ymmärtäisin juuri pakottamattomana, iloisena uskona ja elämäntapana, joka vetää puoleensa niitäkin, joilla ei ole uskoa.
Jeesus-lapsi, jonka joulu antaa silmiemme eteen, puhuttelee meitä välittömästi. Jokainen ymmärtää itsestään Jumalan
rakkauden suuruuden meitä ihmisiä kohtaan nähdessään
tämän vastasyntyneen ihmislapsen ja Jumalan Pojan. Toivon,
että jouluna otatte hänet ja hänen rakkautensa jälleen vapain
sydämin vastaan. Missä päin laajassa hiippakunnassamme
asuttekin, mihin kansallisuuteen kuuluttekin ja missä elämän
olosuhteissa elättekin, kaikille Teille toivotan sydämestäni
Rauhallista, siunattua ja iloista
Herran syntymäjuhlaa!
+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
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Sunnuntait ja juhlapyhät
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
HERRAN SYNTYMÄ, JOULU, juhlapyhä, velvoittava
Tänään ja huomenna kaikissa messuissa polvistutaan Credon sanojen ”Et incarnatus est
... homo factus est” kohdalla, lausuttaessa yhdelle polvelle, laulettaessa kahdelle polvelle.
24.12. torstai, illalla, jouluaaton iltamessu
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89: 4-5, 16-17, 27+29. - 2a

2L Ap.t. 13: 16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Matt. 1:18-25
25.12. perjantai, jouluyön messu
1L Jes. 9: 1-3, 5-6
Ps. 96: 1-2a, 2b-3, 11-13a, 13. - vrt. Luuk.
2:11
2L Tit. 2:11-14
Ev. Luuk. 2:1-14
25.12. jouluaamun messu
1L Jes. 62:11-12
Ps. 97:1+6,11-12. - vrt. 11
2L Tit. 3: 4-7
Ev. Luuk. 2:15-20
25.12. joulupäivän messu
1L Jes. 52:7-10

Ps. 98: 1, 2-3b, 3cd-4, 5-6. - 3cd
2L Hepr. 1:1-6
Ev. Joh. 1:1-18 tai Joh. 1: 1-5, 9-14
27.12. (ensimmäinen joulun jälkeinen
sunnuntai) PYHÄ PERHE: JEESUS,
MARIA, JOOSEF, juhla (I)
1L Sir. 3:2-6, 12-14
Ps. 128:1-2, 3, 4-5. - 1
2L Kol. 3:12-21
Ev. Luuk. 2:41-52
tai
1L 1. Sam. 1: 20-22, 24-28
Ps. 84: 2-3, 5-6, 9-10. - 5a
2L 1. Joh. 3:1-2, 21-24
Ev. Luuk. 2:41-52
jatkuu sivulla 5...
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Fidesin vuosi 2010 (73. vuosikerta)
numero

aineisto

aika*

01
02
03
04

01.01.
29.01.
19.02.
12.03.

15.01.-14.02.
12.02.-07.03.
05.03.-28.03.
26.03.-25.04.

05
06
07
08
09

09.04.
07.05.
28.05.
16.07.
13.08.

23.04.-23.05.
21.05.-13.06.
11.06.-01.08.
30.07.-29.08.
27.08.-19.09.

10
11
12
13
14

03.09.
24.09.
22.10.
12.11.
03.12.

17.09.-10.10.
08.10.-07.11.
05.11.-28.11.
26.11.-19.12.
17.12.-23.01.

*) Ensimmäinen päivämäärä osoittaa lehden ilmestymispäivän ja jälkimmäinen päivämäärä ilmaisee sen päivämäärän, johon asti ohjelma- ja tapahtumailmoitukset annetaan.
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Uutisia

Paavi Brasilian piispoille:
Varokaa vapautuksen
teologiaa!
Tavatessaan yhden ryhmän
Brasilian piispoja näiden
ad limina -vierailun yhtey
dessä paavi Benedictus
XVI varoitti heitä marxilaisen vapautuksen teologian
vaaroista ja huomautti, että
sillä on vakavia seurauksia
kirkollisille yhteisöille.
Paavi sanoi, että ”viime
elokuusa tuli kuluneeksi 25
vuotta uskonopin kongregaation ohjeesta Libertatis
nuntius joistakin vapautuksen teologiaan liittyvistä
piirteistä. Asiakirja ”korostaa sitä vaaraa, joka on seurausta joidenkin teologien
kritiikittömästä marxilaisuudesta tulevien periaatteiden ja menetelmien omaksumisesta”.
Pyhä isä varoitti piispoja,
että marxilaisen vapautuksen teologian ”enemmän tai
vähemmän näkyvät” jäljet,
kuten esimerkiksi ”kapinointi, jakaantuminen, oppien vastustaminen, vastarinta
ja anarkia ovat yhä olemassa

ja ne aiheuttavat suurta kärsimystä ja hiippakuntayhteisöjenne dynaamisen voiman
heikentymistä”.
Tästä syystä paavi kehotti
kaikkia jollakin tavalla vapautuksen teologian ”tiettyihin petollisiin periaatteisiin” ihastuneita tai niistä
vaikuttuneita tutustumaan
uudelleen mainittuun asiakirjaan ja olemaan avoimia
sen sanomalle.
Paavi Benedictus muistutti myös, että ”kirkon
tärkein uskonsääntö muodostuu käytännössä siitä
ykseydestä, jonka Henki on
muodostanut pyhän tradition, Raamatun ja kirkon opetusviran välille, sellaisessa
vastavuoroisuudessa, etteivät ne yksin voi olla itsenäisesti olemassa ilman toisia”,
niin kuin Johannes Paavali II
selitti kiertokirjeessään Fides
et ratio.
Uskonopin kongregaatio
julkaisi Libertatis nuntius
‑ohjeen 6.8.1984 paavi Jo-

hannes Paavali II:n luvalla.
Sen tarkoitus oli kiinnittää
kirkon paimenten, teologien ja kaikkien uskovien
huomiota niihin puutteisiin,
joita joissakin vapautuksen
teologian muodoissa oli olemassa ja jotka ovat yhteensovittamattomia katolisen
uskon ja kristillisen elämän
kanssa.
Ohjeessa varoitettiin erityisesti marxilaisesta vapautuksen teologiasta, joka
vääjäämättä johtaa köyhien
asian pettämiseen. Lisäksi
marxilainen käsitys todellisuudesta johtaa sellaisiin
käsityksiin, jotka ovat ristiriidassa kristillisen ihmiskäsityksen kanssa.
KATT/VIS/CNA

Klimatet: ”Ny livsstil gäller alla”
Vatikanradions chef Fader
Federico Lombardis SJ har
skrivit om miljö och klimat
inför den stundande konferensen i Köpenhamn:
”För en tid sedan verkade miljö och klimatproblem
vara lyx - de rikas oro. De
fattigas problem var av annat slag, som att överleva
och tillgodose sina grundläggande behov. Sen insåg
vi att det ligger annorlunda
till. När det råder torka eller
när miljökatastrofer bryter
ut, är de fattiga de första att
lida och dö. De som lever
på säkrare platser har mer
resurser till föda eller bättre
skydd i de försämrade miljöförhållanden.”
”Det är för alla men främst
för de fattiga första som vi
måste bry oss om jordens
hälsotillstånd. Planeten är
som en kropp där obalanser återspeglas på varandra.
Förändringar i atmosfärens

sammansättning, stigande
havsnivåer, minskat reserv
på sötvatten fritt från föroreningar, förändringar i
regnmönstret och stormar,
jorderosion och ökenspridning, skador på jordbruket
och för människornas hälsa
... Allt detta beror till stor del
på mänskliga val och beteenden”.
”Köpenhamnskonferensen om klimatet kommer att
betraktas som en framgång
eller ett misslyckande beroende på vilka förpliktelser
som regeringarna tar, i synnerhet de största och starkaste länderna. ”Magiska”
tal om minskning av skadliga växthusgaser och införskaffning av finansiering,
kommer att uttalas. Men i
slutändan hänger allt på alla
jordens invånares beteenden, alltför vana vid att vara
smarta och lägga ansvaret
på andra.

I sin senaste encyklika talar helige fadern med rätta
om ”nya livsstilar”, och
uppmärksammar på att det
ekologiska systemet bygger
på ett gott förhållande mellan människa och natur, men
även på ett gott förhållande
människorna sinsemellan.
Köpenhamnsfrågan gäller
därför även oss.
Msgr. Migliore, Vatikanens ständige observatör
vid FN i New York, leder
Vatikanens delegation under Köpenhamnskonferensen mellan den 7-18 december, det femtonde mötet i
konferensen för parterna i
FN:s konvention om klimatförändringar, och det femte
mötet i konferensen för parterna till Kyotoprotokollet.
KATT/RV/VIS

Katolisen kirkon
ja Venäjän välit
myötätuulessa
sir

Kehitys katolisen kirkon ja
sekä Venäjän valtion että
maan vaikutusvaltaisen
ortodoksisen kirkon väleissä on viime aikoina ollut
poikkeuksellisen suotuisaa.
Tästä on merkkinä toisaalta
se, että Venäjän federaation
presidentti Dmitri Medvedev vieraili joulukuun
alussa Vatikaanissa, jossa
hän tapasi paavi Benedictuksen. Vierailun pääteema
oli suurlähettilästason diplomaattisuhteiden solmiminen Pyhän istuimen ja Venäjän federaation välille.
Hiljattain myös katolisen
kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkonkirkolliset suhteet
ovat merkittävästi parantuneet. Tästä esimerkkinä
Moskovan ortodoksinen

patriarkaatti on julkaissut
kirjan paavi Benedictuksen
puheista — osin jo kardinaaliajalta. Puheiden teemana
on pääsääntöisesti Euroopan hengellinen kriisi, joka
on ollut paavin huomion
kohteena jo pitkän aikaa.
Sama kriisi on puhuttanut
usein myös Moskovan patriarkaatin edustajia. Puheet
on julkaistu kaksikielisenä
laitoksena: italiaksi ja venäjäksi.
Edellä mainitut tapahtumat saattavat viitata siihen,
että pitkään odotettu tapaaminen paavin ja Moskovan
patriarkan välillä voisi joskus lähitulevaisuudessa
jopa toteutua.
KATT/RV/katolsk.no

KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRI
STELLA MARISISSA
la 20.2. – la 27.2.2010
7 – 13 -vuotiaille
”PAPPI, LUKKARI, TALONPOIKA, KUPPARI…”
Täysihoitohinta: à 110,- / sisarukset 100,- / isoset 55,- (ei
sisällä kuljetusta). Isoskoulutuksessa olleet pääsevät puolella hintaa, kun sitoutuvat auttamaan ohjelman toteuttamisessa. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Katekeettinen keskus: 092416095 tai katekeesi@catholic.fi. Henkilötietojen lisäksi
ilmoittakaa lapsen allergiat tai muut rajoitteet.
ILOISTA YHDESSÄOLOA TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.
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Uutisia
Pienet, viisat ihmiset
teologien malleja
Kansainvälisen teologisen
komission jäsenille viettämänsä messun yhteydessä paavi Benedictus XVI
esitteli joulukuun alussa
”todellisen teologin” ominaisuuksia. Paavin mukaan
todellinen teologi on sellainen, joka ei luota siihen, että
pystyisi itse ymmärtämään
tyhjentävästi Jumalan salaisuutta.
Paavin mukaan viimeisten parin sadan vuoden aikana esim. Raamatun tutkijoiden keskuudessa ”on ollut suuria asiantuntijoita ja
... uskon opettajia, jotka ovat
tutkineet syvällisesti pelastushistorian yksityiskohtia.
He eivät kuitenkaan kyenneet näkemään salaisuutta
itseään, keskeistä ydintä:
että Kristus todella oli Jumalan Poika”.
Pyhän isän mukaan kirkon historiaan sisältyy pitkä luettelo miehiä ja naisia,
jotka pystyivät olemaan
nöyriä ja saavuttamaan totuuden. Tällaisiksi paavi

mainitsi esimerkiksi pyhän
Jeesus-lapsen Teresan ja pyhän Damian de Veusterin.
He olivat ”pieniä ihmisiä,
mutta samalla viisaita”, siis
todellisia malleja ja inspiraation lähteitä, jotka ”tunsivat
jotakin sydämessään”.
Paavi sanoi teologeille
vielä: ”Ylösnousemuksensa
jälkeen Herra kosketti Saulin
sydäntä Damaskon tiellä. ...
Saul, vaikka olikin viisas, ei
kuitenkaan nähnyt. ... Vasta
kun hän tuli sokeaksi, hän
todella näki. Suuresta miehestä tulee pieni ja lopulta
hän näkee Jumalan viisauden, joka on kaikkea ihmisten viisautta suurempi.”
Kansainvälinen teologinen komissio on uskonopin
kongregaation taustalla
työskentelevä laajoja teologisia kysymyksiä tutkiva
toimikunta.
KATT/VIS/EWTN

Paavin ”hovisaarnaaja” Helsingissä uutenavuotena

Paavillisen talouden
saarnaaja, isä Raniero Cantalamessa OFM
Cap., käy vuodenvaihteessa Ruotsin vierailunsa päätteeksi myös
Suomessa Nokia Mission vieraana.
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.

Kirjoja

Magnus Nyman: Hävinneiden
historia. KATT 2009. Sid. 309
sivua. 32 €.

Joseph Ratzinger: Matkalla
Jeesuksen Kristuksen luokse.
KATT 2006. Nid. 179 sivua. 17
€.

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

Benedictus XVI: Deus caritas
est (Jumala on rakkaus). KATT
2006. Nid. 76 sivua. 8 €.

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

Emil Anton: Katolinen Paavali.
KATT 2009 (Fidelium 01). Nid.
204 sivua. 16 €.

KATT

Påven till Irlands biskopar: skam och
smärta över prästernas övergrepp,
solidaritet med offren
Påven Benedikt XVI tog på
fredagen 11 december emot
representanter för den irländska biskopskonferensen
som han kallat till Vatikanen
efter det att den sk Murphy
rapportens andra del kom
ut i slutet av november, en
rapport som lyfter fram de
fysiska och psykiska övergrepp som barn blivit utsatta för inom kyrkan i Irland.
Påven tog emot kardinal
Sean Brady, president i den
irländska biskopskonferensen och Dublins ärkebiskop
Msgr. Diarmuid Martin.
Vid mötet deltog även den
Heliga Stolens nuntie i Irland och representanter vid
den romerska kurian som är
insatta i ämnet.
Efter att ha noga läst
rapporten var påven djupt
bedrövad och bekymrad
över dess innehåll. Han vill
återigen framföra sitt dju-
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pa beklagande på vissa av
prästerskapets medlemmar
som har förrått sitt högtidliga löfte till Gud, liksom
det förtroende som offren
och deras familjer och samhället i stort gett dem. Den
Helige Fadern delar den ilska, det svek och den skam
som så många av de troende
i Irland känner, och han förenas med dem i bön i denna
svåra tid i kyrkans liv.
Hans Helighet ber katoliker i Irland och i hela världen att förena sig med honom i bön för offren, deras
familjer och alla som drabbats av dessa fruktansvärda
brott. Han försäkrar alla
berörda att kyrkan kommer
att fortsätta att följa denna
allvarliga fråga med största uppmärksamhet i syfte
att bättre förstå hur dessa
skamliga händelser kunde
ske och hur man bäst kan

utveckla effektiva och säkra
strategier för att förhindra
en upprepning. Den Heliga stolen tar på stort allvarligt rapportens centrala
fråga, inklusive frågor om
styrningen av de i de lokala kyrkorna, som har det
yttersta ansvaret för barns
själavård.
Den Helige Fadern har
som avsikt att skriva ett
herdabrev till de troende i
Irland där han tydligt kommer att ange vilka åtgärder
som skall vidtas med anledning av situationen. Slutligen uppmuntrar påven alla
dem som har ägnat sina liv
i generös tjänst för barnen
att fortsätta sina goda gärningar i Kristi efterföljelse,
den Gode Herden.
KATT/RV

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
... jatkoa sivulta 2
1.1. perjantai, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN
JUHLAPÄIVÄ, juhlapyhä, velvoittava
1L 4. Moos. 6: 22-27
Ps. 67: 2-3, 5, 6+8. - 2a
2L Gal. 4:4-7
Ev. Luuk. 2:16-21

Rukouksen
apostolaatti

3.1. TOINEN JOULUN JÄLKEINEN SUNNUNTAI (II)
1L Sir. 24:1-4,12-16
Ps. 147: 12-13,14-15,19-20. - Joh. 1:14a
2L Ef. 1: 3-6, 15-18
Ev. Joh. 1:1-18 tai Joh. 1: 5, 9-14

Että lapsia kunnioitettaisiin ja rakastettaisiin ja
etteivät he joutuisi minkäänlaisen hyväksikäytön uhreiksi.

6.1. keskiviikko, HERRAN ILMESTYMINEN - LOPPIAINEN,
juhlapyhä, velvoittava
1L Jes. 60:1-6
Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. - vrt. 11a
2L Ef. 3: 2-3a, 5-6
Ev. Matt. 2:1-12

Että jouluna ihmiskunta
tuntisi ihmiseksi tulleessa Sanassa valon, joka
valaisee jokaista ihmistä
ja että kansakunnat avaisivat ovensa Kristukselle,
maailman Vapahtajalle.

Joulukuu

10.1. (kolmas joulun jälkeinen sunnuntai) HERRAN KASTE,
juhla (III)
1L Jes. 42: 1–4, 6–7
Ps. 29: 1-2, 3ac–4, 3b+10. Ks 11b
2L Ap.t. 10: 34–38
Ev. Luuk. 3: 15-16, 21-22
tai
1L Jes. 40: 1-5, 9-11
Ps. 104: 1b-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30. Ks 1ac
2L Tit. 2: 11-14, 3: 4-7
Ev. Luuk. 3: 15-16, 21-22
7 vihr. KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 62:1-5
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 7-8, 9-10a+c. - 3b
2L 1. Kor. 12:4-11
Ev. Joh. 2:1-12
Ekumeeninen rukousviikko 18.-25. tammikuuta. Keräys Suomen ekumeenisen neuvoston hyväksi ekumeenisen rukousviikon jälkeisenä sunnuntaina tai yhtenä helmikuun sunnuntaina.

Kirkkovuoden 2009-2010 Ordo
Messun lukukappaleet vuoden jokaiselle päivälle.

Tammikuu
Että nuoret oppisivat
käyttämään sosiaalista
mediaa henkilökohtaisen
kasvunsa tueksi ja yhteiskunnan palvelemista
varten.

Perheen rukous
Jeesus, rakastava Vapahtaja, sinä tulit maailmaan valaisemaan
sen opetuksillasi ja esimerkilläsi. Sinä tahdoit viettää suuren
osan elämästäsi nöyrästi pysyen kuuliaisena Marialle ja Joosefille köyhässä kodissasi Nasaretissa. Niin sinä pyhitit tuon perheen, josta oli tuleva esimerkki kaikille kristillisille perheille.
Ota laupiaasti vastaan meidän perheemme, jonka me omistamme ja pyhitämme sinulle tänä päivänä. Suojele, varjele ja ylläpidä sitä jumalanpelossa, rauhassa ja kristillisen rakkauden
aikaansaamassa sopusoinnussa. Suo, että pyrkiessämme tulemaan perheesi antaman jumalallisen esimerkin mukaiseksi,
saavuttaisimme lopulta iankaikkisen autuuden. Aamen.

Katolisesta tiedotuskeskuksesta: 9 €.

Om bönen

Rakkaus ja elämä

Många har den felaktiga uppfattningen om bönen att de
förberedande medlen och de utomordentliga gärningarna frambringar den, då det i själva verket är bönen
som föder dessa gärningar och dygder.
Utan bönen kan man inte finna vägen till Herren, vinna
insikt i sanningen, korsfästa köttet och dess lidelser och
begär, upplysas i sitt hjärta av Kristi ljus eller till frälsning förenas med honom.
Allt detta är omöjligt utan föregående ständig bön.
Det står i vår egen makt endast att bedja ofta, ständigt,
såsom medel att uppnå bönens renhet, vilken är all andlig välfärds moder.
”En rysk pilgrims berättelser”
Natur och Kultur, Stockholm 1973

KATOLINEN PERHEKONGRESSI
Jönköpingissä Ruotsissa 14.-16. toukokuuta 2010
Kardinaali Angelo Scola, piispa Anders Arborelius OCD
Piispa William Kenney CP, Maria E. Fongen
Keskusteluryhmiä — messuja
Juhlahetkiä ja iltaviihdettä
Ohjelmaa lapsille ja nuorille
Tapaamisen tarkoitus on tukea perhettä
yhteiskunnan rakentajana ja vahvistaa
avioliiton sakramentin asemaa
oman aikamme evankelioimisessa.
Järjestäjä: Tukholman hiippakunnan avioliitto- ja perheasiain toimikunta
Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen tukemana.

Että kaikki Kristukseen
uskovat ymmärtäisivät,
että ykseys kristittyjen
kesken on välttämätön
evankeliumin tehokkaaksi julistamiseksi.

Böneapostolatet
December
Att alla barn blir respekterade och älskade och att
de aldrig blir utnyttjade
på minsta sätt.
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.
Januari
Att ungdomarna får växa
och mogna och på ett
klokt sätt använda sig
av modern kommunikationsteknik.
Att de kristna lever i sann
gemenskap, så att de på
ett trovärdigt sätt kan förmedla nyheten om Jesus
Kristus.

Lisätietoja seuraavassa lehdessä
sekä osoitteessa perhe2010.wordpress.com/
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Rukouksen apostolaatti

Rukouksen apostolaatti
Rukouksen
apostolaatin
rukousaiheet 2010
Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta uhraan
sinulle tänään rukoukseni, työni,
iloni ja kärsimykseni kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.
Uhraan ne syntieni sovitukseksi yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten
puolesta, erityisesti pyhän isämme
rukousaiheiden puolesta: (tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.

Tammikuu
Että nuoret oppisivat käyttämään sosiaalista mediaa henkilökohtaisen kasvunsa tueksi ja yhteiskunnan palvelemista varten.
Että kaikki Kristukseen uskovat
ymmärtäisivät, että ykseys kristittyjen
kesken on välttämätön evankeliumin
tehokkaaksi julistamiseksi.

Toukokuu
Että häpeällinen ja kauhea ihmiskauppa, joka koskee miljoonia naisia ja lapsia, loppuisi.
Että papit ja sääntökuntiin kuuluvat
veljet ja sisaret sekä maallikot, jotka tekevät apostolista työtä, osaisivat tuoda
lähetystyön intoa niihin yhteisöihin, joita he palvelevat.

Syyskuu
Että Jumalan sanan julistaminen uudistaisi ihmisten sydämet ja rohkaisisi
heitä tekemään työtä aidon yhteiskunnallisen edistyksen hyväksi.
Että avaamalla sydämemme rakastamaan saisimme loppumaan sodat ja väkivaltaisuudet, jotka jatkuvasti tekevät
maailman julmaksi.

Helmikuu
Että tiedemiehet ja älymystö etsiessään
vilpittömästi totuutta tulisivat tuntemaan ainoan oikean Jumalan.
Että kirkko tietoisena olemukseensa kuuluvasta lähetystyön tekemisestä
pyrkisi seuraamaan Kristusta uskollisesti ja julistamaan hänen ilosanomaansa kaikille kansoille.

Kesäkuu
Että kaikki kansalliset ja kansainväliset
instituutiot kunnioittaisivat ihmiselämää sikiämisestä luonnolliseen kuolemaan asti.
Että Aasian kirkot, jotka ovat ”pieni
lauma” ei-kristittyjen kansojen joukossa, kertoisivat evankeliumista taitavasti
ja antaisivat iloiten todistuksen uskostaan.

Lokakuu
Että katolisista yliopistoista tulisi yhä
enemmän sellaisia paikkoja, joissa ihmiset evankeliumin valossa voisivat kokea
uskon ja järjen yhteenkuuluvuuden.
Että maailman lähetyspäivä auttaisi
kristittyjä ymmärtämään, että evankeliumin julistaminen on välttämätön palvelus, jota kirkko on kutsuttu tekemään
ihmiskunnan hyväksi.

Heinäkuu
Että vaalit toimitettaisiin kaikissa maissa oikeudenmukaisesti, avoimesti ja
rehellisesti, kunnioittaen kansalaisten
vapaita valintoja.
Että kristityt pyrkisivät kaikkialla
ja erityisesti kaupungeissa edistämään
kasvatusta, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja rauhaa.

Marraskuu
Että kaikki erilaisista riippuvuuksista
kärsivät löytäisivät kristittyjen yhteisön tukemana Jumalan pelastavasta
voimasta lujuutta muuttaa radikaalisti
elämäänsä.
Että latinalaisen Amerikan kirkot
etenisivät koko maanosan kattavassa
tehtävässään, jonka piispat ovat heille
antaneet, ja tekisivät oman osansa Jumalan kansan lähetystyössä, joka ulottuu kaikkialle maailmaan.

Maaliskuu
Että maailmantaloutta hoidettaisiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti ja ottaen huomioon kansojen ja erityisesti köyhimpien
todelliset tarpeet.
Että Afrikan kirkot olisivat sovituksen ja oikeudenmukaisuuden merkkejä
ja välikappaleita.
Huhtikuu
Että uskovat kunnioittavasti, suvaitsevasti ja dialogia käymällä vastustaisivat
taipumusta fundamentalismiin ja ääriliikkeisiin.
Että vainotut kristityt kestäisivät Pyhän Hengen tuen avulla ja todistaisivat
Jumalan rakkaudesta jopa vainoajiaan
kohtaan.

Böneapostolatets
intentioner
för 2010
Herre Jesus, genom Jungfru
Marias obefläckade hjärta
offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje
och mitt lidande för alla ditt
heliga hjärtas intentioner.
I förening med det heliga
mässoffret överallt i världen
offrar jag dem för försoning
av mina synder och för alla
mina släktingars och vänners intentioner, i synnerhet
för vår helige faders böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.
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Elokuu
Että ne, jotka ovat työttömiä, kodittomia
tai muulla tavalla vaikeassa tilanteessa,
saisivat osakseen ymmärrystä, tukea ja
apua ja selviytyisivät vaikeuksistaan.
Että kirkosta tulisi koti kaikille puutteessa oleville ja että se avaisi ovensa jokaiselle, joka kärsii syrjinnästä rotunsa
tai uskontonsa tähden tai nälästä tai sodasta, jotka pakottavat pakolaisuuteen.

Joulukuu
Että kokemuksemme kärsimyksestä
auttaisi meitä ymmärtämään paremmin
niiden monien ihmisten tuskaa, jotka
ovat yksin, sairaita tai vanhoja, ja saisi
meidät auliisti auttamaan heitä.
Että maailman kansat avaisivat ovensa Kristukselle ja hänen rauhan, veljeyden ja oikeudenmukaisuuden evankeliumilleen.

Januari

April

Juli

Oktober

Att ungdomarna får växa och mogna
och på ett klokt sätt använda sig av
modern kommunikationsteknik.
Att de kristna lever i sann gemenskap, så att de på ett trovärdigt sätt
kan förmedla nyheten om Jesus
Kristus.

Att fundamentalism och extremism
motverkas av de troendes kloka
och respektfulla bemötande.
För de kristna som lider förföljelse:
att den helige Ande ger dem styrka.

För rättvisa och öppna val av alla nya
samhällsansvariga.
Att de kristna som bor i städer strävar efter rättvisa, fred, utbildning
och verklig solidaritet.

Att katolska universitet får stor betydelse genom att visa världen den
harmoniska enhet som finns mellan
tro och förnuft.
Att världsmissionsdagen hjälper alla
att förstå vikten av att förkunna
evangeliet om Jesus Kristus för
världens alla nationer.

Februari
För akademiker, att de genom sin
forskning får hjälp att lära känna,
älska och tjäna den allsmäktige
Guden.
Att alla kristna känner ansvar för att
sprida evangeliet om Jesus Kristus.
Mars
För en rättvis och ärlig hantering av
världsekonomin, särskilt med hänsyn till fattiga nationer.
Att kyrkan i Afrika arbetar för rättvisa och försoning.

Maj
Att den ovärdiga människohandeln
får ett slut.
Att de som ägnar sig åt apostoliskt
arbete också inspirerar många andra att bli apostlar.
Juni
Att alla individer och institutioner
respekterar det mänskliga livets
värdighet från befruktningen till
den naturliga döden.
För de kristna i Asien, att de växer
i kärlek till Herren och så hjälper
många andra att lära känna Kristus.

Augusti
För dem som saknar arbete eller
hem, att de får hjälp att övervinna
sina svårigheter genom människors
vänskap och goda råd.
Att alla kristna välkomnar dem som
lider av diskriminering, svält och
krigens förödelse.
September
Att fattigare länder får ledning och
kraft av Guds ord i sin strävan efter
sociala framsteg.
Att sann kristen kärlek gör slut på
krig, konflikter och all smärtsam
splittring.

November
De som fastnat i olika slags beroende behöver hjälp att förändras.
Att alla kristna beredvilligt erbjuder dem sitt stöd och sin omsorg.
För de kristna och deras biskopar i
Latinamerika, att enheten mellan
dem och omsorgen om varandra
växer, så att de överskrider nationsgränserna.
December
Att vår personliga erfarenhet av lidande hjälper oss att visa omsorg,
generositet och sympati med alla
dem som har tunga kors att bära.
Att alla folk på jorden ”hör Guds ord
och håller dem”.

Artikkeleita

Kuka on isä Francisco Garcia?
Fideksessä julkaistaan esittelyt marraskuussa vihityistä uusista papeista. Ensimmäisenä vuorossa on 30-vuotias isä
Francisco Garcia, joka on kotoisin Dominikaanisesta tasavallasta.
Magnus Löfving

Taustaa
Olen isä Francisco Garcia.
Olen 30-vuotias ja olen kotoisin Dominikaanisesta tasavallasta. Perheeseeni kuului isä, äiti ja kaksi siskoa,
jotka ovat minua nuorempia, sekä minä. Lapsena olin
aktiivinen poika, harrastin
tae-kwon-doa ja uimista ja
olin myös partiolainen, mutta kasvaessani jätin kaikki
pois, koska minulla ei ollut
enää paljon aikaa, sillä opiskelin salesiaanien koulussa
ja olin koko ajan koulussa,
aamuisin ja iltapäivisin.
Siellä opiskelin graafista
alaa. Kun koulu loppui aloin
työskennellä painotalossa,
joka painoi lehtiä ja kirjoja.
Työskentelin IT-alalla.

Minkälaista on
nuoren papin arki?

Kutsumus
pappeuteen
Kun minun isäni kuoli, elämä muuttui. Minä olin yhdeksäntoista vuotta vanha
ja kyselin itseltäni, mikä on
elämän tarkoitus. Sitten menin Israeliin vuonna 2000
pyhiinvaellukselle paavin
kanssa. Siellä kysyttiin,
kuka tunsi Jumalan kutsun
tulla papiksi. Minä tunsin
sen ensimmäisen kerran
mutta pelkäsin jättää kaiken, työni, josta pidin paljon, perheeni ja yliopistoni,
jossa olin opiskelemassa
graafista alaa. Olin kriisissä, en tiennyt mitä minun
pitää tehdä: kuunnella Jumalaa, jättää kaikki ja seurata häntä vai seurata omaa
elämänsuunnitelmaa ja jättää Jumala pois elämästäni.
Minun kirkkoherrani auttoi
minua paljon tässä taistelussa ja monilla konkreettisilla tavoilla Herra vahvisti
minua kutsumuksessani.
Esimerkiksi tämä Jeesuksen
sana ”Jos joku tahtoo kulkea
minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”
auttoi minua päättämään.
Sitten opiskelin vuoden
Santo Domingon Redemptoris Mater -seminaarissa,
mutta myös Sveitsissä pari
vuotta, mutta niiden kahden
vuoden välillä olin Suomessa opiskelemassa samassa
Sveitsin yliopistossa internetin kautta. Se oli hauskaa,

jossa katolilaisia on 94 prosenttia ja alussa minun oli
tietysti vaikea tottua tähän
tilanteeseen, mutta voin sanoa, että myös tämä tilanne
on auttanut minua arvostamaan enemmän katolista
kirkkoa, joka ei ole niin kuin
kotimaassani, missä katolilaisena oleminen on aivan
normaali asia.
Tärkeimpiä tehtäviä papille minusta on olla yhteydessä Kristuksen kanssa
ja rakastaa ja palvella sitä
laumaa, jonka Herra on uskonut hänelle, koska Herra
itse sanoo: ”Jolle on paljon
annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta
vastaamaan”.

Päivät ovat ihan täynnä.
Minun pitää oppia monia
uusia asioita, ja siksi elän
nyt pysyvässä jännittävässä
tilanteessa, koska en tiedä,
mitä uusia tehtäviä minulle
annetaan ja mitä tapahtuu.
Vaikein asia nyt minulle on
kirjoittaa saarna suomeksi.
Minun pitää tehdä myös
teologian tutkinto, joten paljon aikaa ei jää.

Mitä haluaisit sanoa
Fideksen lukijoille?
Rukoilkaa meidän kolmen
uuden papin puolesta, että
voisimme olla pyhiä pappeja, Jeesuksen kuvia, ja myös
että Jumala jatkuvasti antaisi uusia kutsumuksia Suomeen.
koska voimme vain kuunnella opettajia, emme nähdä. Mutta sitten asia muuttui ja me saimme osallistua
kursseille videokonferenssien kautta. Kurssit joista pidin eniten, olivat Raamatun
kurssit ja dogmatiikka. Ne
olivat kiinnostavia kursseja ja opettajat olivat todella
hyviä vaikka joskus hyvin
vaativia.

Miltä tuntuu
olla katolilainen
Suomessa?
Kun saavuin ensimmäisen
kerran Suomeen, se oli unohtumaton kokemus minulle.
Ensimmäinen asia, joka teki
minuun suuren vaikutuksen, oli kauhea kylmyys.
Muistan, että jopa käteni

vuotivat verta kylmyyden
ja kuivan ilman takia. En ollut tottunut ollenkaan tällaiseen, koska kotimaassani on
aina hyvin kuuma ja kostea
sää, ei ole talvea ollenkaan
vaan koko vuosi on kesää,
ja lämpötila voi olla 30-35
astetta myös tammikuussa
tai helmikuussa.
Olla katolilainen Suomessa on vaikeaa. Tulen maasta,

KATT

”Tärkeimpiä tehtäviä papille minusta on olla yhteydessä Kristuksen kanssa ja rakastaa ja palvella sitä laumaa, jonka Herra on
uskonut hänelle.”
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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.
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
31.12. to 18.00 kiitosmessu
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
2.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
5.1. ti 18.00 aattomessu
6.1. ke Herran ilmestyminen: 11.00 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.1. la 9.30-15.30 katekeettinen koulutuspäivä
seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.1. su Herran kaste: 9.45 lat/ranska, 10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
11.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
16.1. la 17.40 pyhän Henrikin 1. vesper, 18.00
aattomessu
17.1. su pyhän Henrikin juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko,Tattarinmalmi): 20.12., 17.1.
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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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
31.12. to 18.00 kiitosmessu vuoden lopussa ja
adoraatio
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: Huom
aika! 12.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
2.1. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.1. ke loppiainen: 10.00 messu suomeksi, 18.00
iltamessu suomeksi
9.1. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
10.1. su Herran kaste: 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu lapsille, 16.00 messu espanjaksi,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
16.1. la 9.30 messu suomeksi tai ruotsiksi/Mässa på finska eller svenska, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Turku

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.
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, ei iltamessua
27.12. su pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
31.12. to 18.00 kiitosmessu
1.1. pe 10.30 pyhän Jumalansynnyttäjän juhla:
18.30 Mass in English
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
5.1. ti 19.00 miestenpiiri
6.1. ke Herran ilmestyminen: 10.30 päämessu
ja perhejuhla
8.1. pe 18.00 messu Porissa
9.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
10.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.30 Mass in English
12.1. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.1. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
Ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo
10.00.

DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.12., 16.1. la 10.00
Eurajoki: 20.12., 10.1. su 15.00
Pori: 11.12. pe 18.00, 25.12. pe 16.00, 8.1. pe
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.
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
28.12. ma pyhä apostoli ja evankelista Johannes:
18.00 messu
31.12. to 18.00 adoraatio
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 10.30
päämessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
6.1. ke Herran ilmestyminen: 12.00 päämessu
8.1. pe 18.00 messu Kiteellä
9.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
10.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 12.00
Mass in English, 18.30 messu Kajaanissa
16.1. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
9.1. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 10.1. su
18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 8.1. pe
18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 20.12., 24.1. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 19.12., 23.1. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 19.12.,
23.1. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 9.1. la
15.00

sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
19.12. la 8.30 messu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.12. to jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 10.30 päämessu,
14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.30 päämessu
27.12. su pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.12. to 18.00
kiitosmessu ja adoraatio
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän juhla (velvoittava juhlapyhä): 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.1. ke Herran ilmestyminen (velvoittava juhlapyhä): 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.1. la 8.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
19.1. ti pyhä Henrik: 18.00 iltamessu, 18.45 luento pyhästä messusta seurakuntasalissa
perheillallinen seurakuntasalissa
– family dinner in the parish hall
30.1. klo 18.00; 27.2. klo 18.00; 27.3. klo 18.00
lastenkerho
16.1. klo 10.30; 20.2. klo 10.30; 20.3. klo 10.30;
17.4. klo 10.30; 15.5. klo 10.30
messut puolaksi – Msze po polsku
25.12. klo 14.00; 17.1. klo 14.00; 21.2. klo 14.00;
21.3. klo 14.00
katekeesi seurakunnassa
9.1. klo 9.45; 6.2. klo 9.45; 13.3. klo 9.45
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 3.1., 7.2., 7.3. su 15.00
Kokkola (ev.lut. kirkon srksali, Oravankatu 29):
10.1., 14.2., 14.3. su 18.00 (ort. rukoushuone,
Katariinankatu 3): 31.1., 28.2., 28.3. su 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja
seurakunnasta): 22.1., 19.2., 19.3. pe 18.00
Kurikka (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 25.12. pe 17.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 12.12. la 9.00, 26.12. la 9.00, 9.1., 30.2.,
13.2., 27.2., 13.3., 27.3. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 12.12. la 12.00, 26.12. la 12.00, 10.1., 31.1.,
14.2., 28.2., 14.3., 28.3. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu
1): 23.1., 20.2., 20.3. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 12.12.,
26.12., 9.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3. la
16.00

Kouvola

USKONNONOPETUS
16.1. la 9.00

Pyhän Ursulan seurakunta

SENIORIT
27.1. ke 14.00

Tampere

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.

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.Var-

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
31.12. to 18.00 kiitosmessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.00 messu
6.1. ke Herran ilmestyminen: 11.00 messu ja
perhejuhla
7.1. to 18.00 iltamessu
10.1. Herran kaste: 11.00 juhlamessu
14.1. to 18.00 iltamessu

Tapahtumat
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00 messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.12., 24.1. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 13.12., 10.1. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 5.12., 2.1. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.12., 17.1. su
12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 12.12., 9.1. la 11.00-13.00, messu
13.00
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 5.12., 2.1. la 14.0016.00

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

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

Perhejuhla loppiaisena
6.1.2010 klo 11.00
Ohjelmassa mm.: pyhä messu, joululauluja eri kielillä, arpajaiset, pyhä Nikolaus. Mukaan joululeivonnaisia ja pieni
joululahja. Tervetuloa!
Siunattua joulujuhlaa ja armorikasta uutta
vuotta 2010 seurakuntalaisillemme ja ystävillemme!
Toivottaa Pyhän Ursulan seurakunta

Oulu

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
Joulun aikana kirjasto on kiinni 22.12. alkaen ja
avoinna jälleen loppiaisen jälkeen 7.1. tiistaisin
ja torstaisin klo 10 – 16 ja keskiviikkoisin klo
10 – 18.

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.
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
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla
(velvoittava juhlapyhä): 11.15 päämessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.1. ke Herran ilmestyminen (velvoittava juhlapyhä), 11.15 päämessu ja lasten loppiaisnäytelmä
10.1. su Herran kaste: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 20.12. su 17.00, 25.12.
pe 17.00, 3.1., 17.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.12., 10.1.
su 17.30

Kappelissa vietetään messua perjantaina 18.12.
ja jälleen 8.1. alkaen maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ekumeeninen rukoushetki
17.12. ja jälleen 7.1. alkaen.

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.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

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

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.

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

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

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

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

Tapahtumia
Catholic Students’ Club
cschelsinki.wordpress.com
Rosary and Holy Mass in Latin and English. St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
Next meeting: Jan. 26
Welcome!

Elokuvakerho
on aloittanut syyskauden Henrikin seurakuntasalissa. Seuraavan kerran kokoonnumme
torstaina 17.12. Niiden elokuvat ilmoitetaan
myöhemmin. Tervetuloa!

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.
Kevät 2010
62. toimintavuosi Suomessa
20.1. V mietiskely: Mitä teen? Minun kutsumukseni
17.2. Tuhkakeskiviikko. Ei kokousta. Otamme
katumuksen tuhkaristin kukin omassa kirkossamme

Joululauluja
seimen äärellä
Pyhän Henrikin
katedraalissa
Sunnuntaina
27.12. klo 16.00
Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (2010/01) ajalle
15.1.-14.2. on toimitettava viimeistään 1.1.2010 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Suomessakin on katolinen hautausmaa
Turussa on Suomen ainoa katolinen hautausmaa.
Venäläinen sotilashautausmaa
”Höga tallar kasta sin skugga
öfver denna ensliga grafgård,
där långväga främlingar hvila
i sina glömda, barrbeströdda
grafvar.” Emil Nervander
luonnehti kirjassaan På
Skansen vuonna 1888 surumielisin sävyin edellisenä
vuonna Turkuun perustettua venäläisen varuskunnan
hautausmaata ortodoksisen
ja juutalaisen hautausmaan
kupeessa.
Turkuun 1800-luvulla
sijoitetun venäläisen divisioonan sotilaista osa oli kotoisin Puolasta tai Liettuasta
ja uskonnoltaan katolilaisia.
Viranomaisten tilaston mukaan vuonna 1890 Turussa
venäläisen varuskunnan
alueella asui 64 katolilaista.
Venäläisellä varuskunnalla oli ollut omia hautausmaita muuallakin Turussa, mutta vuonna 1887
kaupunki luovutti varuskunnan anomuksesta 15004
neliöjalan alueen sotilashautausmaaksi kaupungin
itälaidalta, Skanssinmäeltä,
ortodoksisen ja juutalaisen
hautausmaan naapurista.
Tämän entisen sotilashautausmaan alue on nykyisin

Turun katolisena hautausmaana.
Hautausmaa kätkee tutkimattoman määrän oloissamme erikoislaatuisia kohtaloita. Sotilashautausmaalle haudattujen vainajien
hautakivet ja -ristit antavat
hautausmaan olemukselle
oman ainutlaatuisen sävynsä. On kulttuurihistoriallisesti arvokasta, että ne ovat
saaneet jäädä kertomaan
yli sadan vuoden takaisista vieraassa ympäristössä
ja kulttuurissa eläneistä ja
kuolleista miehistä, naisista ja lapsista. Muistomerkkejä, jotka tuovat eteemme
keisarin sotilaat ja heidän
perheensä yksilöinä, on Turussa enää vähän jäljellä.

Katolisen
seurakunnan hautausmaahanke
Turun katolinen Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta perustettiin
1926. Vuonna 1930 tiedetään seurakuntalaisia olleen
95, näistä italialaisia runsas
kolmannes.
K a u p u n g i n va l t u u s t o
oli vuonna 1927 päättänyt
toistaiseksi uskoa entisen
sotilashautausmaan hoidon

Kristillinen hautausperinne
Kristillisen hautauksessa on alusta alkaen keskeistä ollut ylösnousemususko.Alkukristillisessä perinteessä hautajaiset olivat voiton juhla, jossa kulkue
seurasi haudattavaa. Hautajaisten luonteeseen alusta lähtien vaikutti myös
usko siihen, ettei yhteys elävien ja kuolleiden välillä katkea. Seurakuntalaiset
olivat joukoin saattamassa vainajaa hautaan. Seurakunnallisia hautausmaita
oli olemassa viimeistään 200-luvun alussa.
Kuolleita muistettiin. ”Edellä menneiden” ja nyt elävien keskinäinen vuorovaikutus jatkui seurakunnassa. Seurakunnan yliajallista yhteyttä ilmensi
vainajien kanssa rukoileminen (oratio cum mortuis). Sen rinnalle tuli toisella
vuosisadalla rukous vainajien puolesta (oratio pro mortuis), jonka mainitsevat
Tertullianus ja Cyprianus 200-luvulla, ja sittemmin sen merkitystä korosti
erityisesti Augustinus. Keskiajalla siitä muodostui hautausseremonioiden
hallitseva osa.
Ennen hautaan laskemista vietettiin eukaristia, jossa sekä elävät että kuolleet uskovat kohtasivat toisensa. Eukaristian vietto hautajaismenoissa on
monista kristillisissä yhteisöissä jäänyt pois. Katolisessa kirkossa se on
säilynyt sielunmessussa (missa pro defunctis eli missa de requiem).
1200-luvulta alkaen katoliseen hautaustoimitukseen on kuulunut tuhkan
tai mullan heitto arkulle. Arkkua hautaan laskettaessa hautauksen toimittaja lausui: Sume, terra, quod tuum est (maa, ota vastaan, mikä sinun on).
Heittäessään kolme lapiollista multaa arkulle hän sanoi: Memento homo,
quia pulvis es et in pulverem reverteris (muista ihminen, että olet tomua ja
palaat tomuun).
Vatikaanin II kirkolliskokouksen (v.1962-1965) jälkeen kaavojen uudistus
toi kolme toisistaan poikkeavaa hautausliturgian kaavaa, joiden käyttö
riippuu siitä, vietetäänkö hautajaiset kirkossa, kotona vai hautausmaalla,
sekä suvun toiveista, paikallisista tavoista ja kulttuurista. Liturgiassa on neljä
pääosaa: (1) läsnäolevien tervehtiminen toivon ja lohdutuksen sanoin, (2)
sanan liturgia, (3) jos hautajaisia vietetään kirkossa, on eukaristia (ehtoollisen vietto) keskeinen osa, ja (4) vainajan hyvästeleminen ja jättäminen
Jumalan haltuun.
Verna Santamala
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Tänä syksynä hautausmaan hoito on annettu ulkopuoliselle yrittäjälle, joka on mm. myrkyttänyt rikkakasveja käytäviltä ja
karsinut puiden oksia.Vanhat lehmukset reunustavat nyt keskikäytävää pylväiden tavoin.Vapaaehtoisten panos on edelleen
hautausmaan siistille ulkonäölle tärkeä, paitsi lahjoittamalla rahaa myös osallistumalla perinteisiin siivoustalkoisiin keväisin
ja syksyisin. Kuva syystalkoista 24.10.2009.

ja kunnossapidon ortodoksiselle seurakunnalle. Kaupungin kiinteistökonttori oli
jo tuolloin pitänyt mahdollisena toimia samoin kuin
Helsingissä, missä entisen
venäläisen sotilashautausmaan hoito ja kunnossapito oli päätetty luovuttaa
katoliselle ja juutalaiselle
seurakunnalle (Helsingissä
katolista hautausmaata ei
päätöksestä huolimatta sittemmin perustettu).
Kaikkein ensimmäisenä
on tälle hautausmaalle Turun katolisen seurakunnan
perustamisen jälkeen mahdollisesti haudattu pieni
lapsi, alueen vielä ollessa
ortodoksisen seurakunnan
hallinnassa. Katolisen seurakunnan Kuolleitten kirjassa (Liber defunctorum) on
merkintä: ”11.9.1932 Gaetano, filius Michael et Anna
di Bernardo animam Deo
reddidit, sepultus in ryska
begravningsplatsen – Cobben”. (”11.9.1932 Gaetano,
M. ja A. di Bernardon poika, palautti sielunsa Jumalalle. Haudattu venäläiselle
hautausmaalle.” Hautaaja
Gulielmus Cobben oli Turun kirkkoherrana v. 1932.
Hänet nimitettiin apostoliseksi administraattoriksi ja
vihittiin piispaksi v. 1934.)

Turun seurakuntaa tuli
kesällä 1934 hoitamaan isä
Wilfrid von Christierson,
joka oli viettänyt lapsuutensa kymmenvuotiaaksi asti
Turussa. Von Christiersonin
toiveena oli saada Turkuun
katolinen hautausmaa, ja hän
ajoi tiiviisti asiaa kaupungin viranomaisten, entisten
lapsuudentuttaviensa, sekä
ortodoksisen seurakunnan
kanssa. Hän kutsui Turun
pappilaan koolle seurakunnan miespuoliset jäsenet, ja
kokouksessa valittu seurakuntaneuvosto päätti anoa
hautausmaata kaupungilta.
Seurakunnan arkistossa oleva pöytäkirja 1.6.1934 kertoo, että läsnä olivat Alfons
Schreiber, Max Buttiger, Ilmari Wainio, Karl Peebalg,
Edwin Wieczorowsky, Raymond Elliott, Giovanni Albi,
Antonio Casagrande ja Carl
Johan Dahlström.
Kaupunginvaltuusto teki
saman vuoden syyskuussa
periaatteellisen päätöksen
siitä, että anottu osa sotilashautausmaasta luovutetaan
katoliselle seurakunnalle,
edellyttäen, että se pääsee
sopimukseen ortodoksisen
seurakunnan kanssa. Ortodoksien kanssa hankkeesta
saavutettiinkin yhteisymmärrys. Helmikuussa 1935

allekirjoitettiin välikirja, jossa ortodoksinen seurakunta
lupasi myydä pääosan entisestä sotilashautausmaasta
katoliselle seurakunnalle
sillä ehdolla, että muistomerkeillä varustetut haudat
säilytetään. Turun katolinen
seurakunta suoritti Turun
ortodoksiselle seurakunnalle sovitun 11 910 markan
korvauksen sotilashautausmaalla olevasta kappelin
kivijalasta, kiviaidasta portteineen ”ynnä muusta tarkemmin määrätystä” (mm.
alueen puustosta).
Kaupunginhallitus esitti
valtuustolle alueen luovuttamista katoliselle seurakunnalle käyttö- ja hallintaoikeuksineen niin pitkäksi
aikaa kuin aluetta hautausmaana käytetään. Valtuusto
hyväksyi esityksen kokouksessaan toukokuussa 1935.
Sisäasiainministeriö vahvisti saman vuoden elokuussa
alueen, jota saa käyttää roomalaiskatolisten hautausmaana.
Kirkkoherra von Christiersonin haave oli toteutunut. Ajan ilmapiiriä vasten
nähtynä se ei liene ollut
itsestään selvää. Tasavallan hallitus oli tasoittanut
tietä katolilaisten vapaalle
uskonnonharjoittamiselle

Artikkeleita
antamalla vuonna 1922 uskonnonvapauslain, mutta
luterilaisen kirkon ja kansan
keskuudessa katolista kirkkoa vahvasti vieroksuttiin.
Ilmeisesti Turun päättäjien
keskuudessa ei kuitenkaan
ollut häiritsevää ennakkoluuloa katolilaisia kohtaan,
ja von Christiersonilla oli
kaupungin päättäjiin myös
henkilökohtaisia suhteita.
Katolisen ja ortodoksisen
seurakunnan välit lienevät
olleet ongelmattomat, millä on ollut tärkeä merkitys
hankkeen etenemiselle. Venäläisten sotilaiden sielunhoidosta vastaavan ortodoksisen papiston ja vastaavasti
puolalais- ja liettualaissyntyisten sotilaiden tarpeita hoitaneen, Helsingistä
käsin Turussa 1900-luvun
alussa vierailleen sotilaspapin ”asiakaskunnat” olivat
toisiaan lähellä, samaa kauas kotimaastaan sijoitettua
tsaarin armeijaa. Hyviin
keskinäisiin suhteisiin viittaa myös vanha, Finlandia
catholicassa (s.209) julkaistu
haastattelutieto, joka kertoo,
että ortodoksinen pappi oli
saattanut autonomian aikana tarvittaessa hoitaa katolisen siviilihenkilönkin ruumiinsiunauksen, kun taas
useimmat luterilaiset papit
kieltäytyivät toisuskoisten
hautauksista.

Hautausmaa otetaan
käyttöön
Turun seurakunnassa pappien apuna työskennellyt
veli Erik kirjoitti Uskon Sanoma -lehteen (9/1936) hautausmaan siunaamisesta
käyttöön. Siunauksen toimitti vt. kirkkoherra pastori
Schoemaker 9.7.1935. Veli
Erik esittää kirjoituksessaan
ajatuksen tulevasta kappelin rakentamisesta valmiina oleville perustuksille
– tämä haave eli seurakunnassa vuosia, mutta varoja
sen toteuttamiseen ei lopultakaan löytynyt. Kirjoituksessa kerrotaan puolalaisten
sotilaiden istuttaneen hautausmaalle riveihin niinipuita. Nämä lehmukset oli
mainittu myös sen ortodoksisen kirkkokokouksen esityslistassa, jossa käsiteltiin
alueen myyntiä katoliselle seurakunnalle. Puita ei
tiettävästi ole uusittu, vaan
hautausmaalla olevat lehmukset ovat alkuperäisiä.
Osa on kaadettu, mutta pääkäytävää reunustavat edel-

leen puolalaisten sotilaiden
perinnöksi jättämät puut.
Hautakirjan n:o 1 pastori Schoemaker myi v.1935
rouva Maria Heiningille
1000mk:lla ainaiseksi, käytettäväksi panimomestari
Maximilian Heiningin haudaksi. Hauta sijaitsee kappelin kivijalan läheisyydessä, sen kaakkoiskulmalla.
Samana vuonna haudattiin
myös Karl Peebalg, joka oli
ollut mukana kirkkoherra
von Christiersonin kutsumassa seurakunnan kokouksessa hautausmaahankkeen vireille panemiseksi.
Hänen hautansa on Maximilian Heiningistä seuraavana alaspäin pääkäytävän
varrella.

Hoitajia ja kaunistajia
Finlandia Catholica kertoo
kirkkoherra Holtzerin pitäneen seurakuntalaisille
hautausmaalla keväällä
1936 ”vappujuhlan”, missä
tonttia raivattiin ja siistittiin.
Laurentius Holtzer oli tullut
kesällä 1935 Turun kirkkoherraksi.
Haastattelin tammikuussa 2002 kolmea Turun seurakunnan jäsentä, jotka olivat
vuosien varrella vapaaehtoisesti monin tavoin osallistuneet hautausmaan kunnostamiseen ja ylläpitoon.
Heistä Nils-Åke Toivonen
oli mukana jo 1940-luvulla,
13-vuotiaasta alkaen kirkkoherra Laurentius Holtzerin
apuna haravoimassa ja kastelemassa istutuksia. Antonio Casagrande ja Leo Wieczorowski hoitivat hautausmaata 1950–1970-luvulla,
miltä ajalta ei seurakunnan
eikä hiippakunnan arkistossa ole kirjallista tietoa hautausmaan tapahtumista. Hautausmaata hoitivat muutkin
vapaaehtoiset, mm. Valerian
Dinter ja Vappu Vuokkola.
Casagrande, Toivonen ja
Wieczorovski muistivat, että
krusifiksi, joka nyt on hautausmaan itäpäässä, oli ensin
keskellä hautausmaata ja että
risti oli musta ja puinen, Ristiinnaulittu kullanvärinen.
Krusifiksi saatiin Helsingistä, Pyhän Henrikin kirkosta.
Helsingissä oli kirkkoherra
vaihtunut v. 1939, ja isä Jan
Vernooy oli virkaan astuttuaan ryhtynyt heti uusimaan
Henrikin kirkon sisustusta.
Vanha iso krusifiksi kuorista
lahjoitettiin hautausmaalle
Turkuun. Ilmeisesti sama
krusifiksi on mainittu Pyhän Henrikin seurakunnan

omaisuusluettelossa v. 1896
(Finlandia Catholica, s.40).
Hautausmaalla puuristi korvattiin graniittisella joskus
1950-luvulla; se pystytettiin kappelin perustuksille.
Metallinen Ristiinnaulittu
on haastateltujen mukaan
luultavasti sama entinen,
1800-luvulta periytyvä.
Kirkkoherra Frans Voss
aloitti 1970-luvun lopulla
seurakunnan yhteisten talkoiden perinteen hautausmaan siivoamiseksi keväisin
ja syksyisin. ”Siihen asti oli
vain näitä yksittäisiä ihmisiä,
jotka joskus kävivät. Moni
hauta oli ihan hoitamaton,
ei ollut enää sukulaisia Suomessa niistä huolehtimassa.
Minä aloin viedä niille haudoille lyhdyn vainajienpäivänä ja jouluna, sillä ne oli
tavallaan sitten hoidettu”,
isä Frans Voss kertoi.
1990-luvulla hautausmaalla tehtiin kunnostustöitä, joiden yhteydessä
huonokuntoisia lehmuksia
karsittiin ja muutamia suuria mäntyjä ja kuusia kaadettiin. Käytävien reunakiviä suoristettiin ja käytäviä
päällystettiin soralla ja sepelillä. Kiviaidan vierelle perustettiin uurnahauta-alue.
Kunnostuksen yhteydessä
suurin osa sotilashautausmaan aikaisista muistomerkeistä siirrettiin ryhmäksi
hautausmaan koillispäätyyn.

Mittaamattomia
arvoja
Tähän vanhaan hautausmaahan liittyy monentasoisia arvoja. Sillä on uskonnollinen arvo: se on käyttäjiensä uskon todistus ja pyhä
paikka. Katolisen hautausmaahan kuuluu oleellisesti
yhteisöllinen arvo: se liittää
hautausmaalla kävijät sekä
toisiinsa että menneisiin sukupolviin. Joka vuosi vainajienpäivänä käytäviä kiertää
ruusukkorukousta lukeva
seurakuntalaisten kulkue,
jonka edellä pappi kulkee
suitsuttaen ja vihmoen haudat vihkivedellä.
Hautausmaalla sijaitsee
piispa Paul Verschurenin
hauta kappelin perustusten
sisällä ja perustusten vierellä papiston yhteinen hauta.
Lähitienoilla on myös useiden sisarkuntien haudat.
Kaikkina vuosikymmeninä ovat haudatut kuuluneet moniin eri kansallisuuksiin. Ennen 1960-lukua
useimmat olivat taustaltaan

Adventti
ja aasit

B

Hengittämätön pinnoite, kosteus,
pakkanen ja mahdollisesti lyhdyn
aiheuttama lämpölaajeneminen
vaurioittavat toistasataa vuotta
vanhaa krusifiksia. Asiantunteva
konservointi olisi pikaisesti tarpeen.

italialaisia, puolalaisia tai
saksalaisia. Sukujuuriltaan
suomalaisten haudattujen
osuus kasvoi enemmistöksi
1900-luvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä; kuitenkin uusien maahanmuuttajien haudat ovat tuoneet
2000-luvun lähestyessä ja
alkaessa hautausmaalle uusia kansallisuusryhmiä.
Katolisella hautausmaalla on mentaalinen arvonsa:
se tuottaa elämyksiä, se on
kontemplaatiota edistävä
ympäristö. Alueen kulttuurihistoriallinen arvo on
mittaamaton. Turun Skanssin hautausmaa-alueeseen
liittyy lopuksi myös esteettisiä ja luonnonarvoja, se on
puistomainen mutta osittain
luonnontilaista metsikköä ja
kalliota. Alue on ulkoilijoiden suosiossa.
Verna Santamala
Lähteitä: Vuorela, Kalevi: Finlandia
Catholica; Uskon Sanoma (9/1936);
Helsingin katolisen piispantalon hautausmaa-arkiston asiakirjat; Turun
katolisen seurakunnan hautausmaaarkiston asiakirjat; Turun maakuntaarkisto: Kortisto autonomian aikaisista kaupungin viranomaisten päätöksistä: Rysk begrafningsplats; Asiaa
koskevat Turun kaupunginvaltuuston
pöytäkirjat (1887, 1934).
Haastattelut: isä Rainier Brugemann
SCJ, isä Frans Voss SCJ, Antonio Casagrande, Nils-Åke Toivonen, Leo
Wieczorowski.

irgittlaisluostarissa Turussa
vietettiin 1.12.2009 perinteinen adventtijuhla, joka alkoi
messulla. Sen jälkeen vieraat
kutsuttiin osallistumaan Birgittalaissisarten ystävät -yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen
kuulemaan piispamme Teemu
Sipon mietiskelyä aaseista. Hän
oli valinnut tuon itsepäisen ja sisukkaan eläimen meditaationsa
aiheeksi, koska Maria ja Jeesus,
joita aasi kantaa, on tuttu joulun
aikaan liittyvä kuva-aihe. Jeesus
syntyi tallissa, jossa oli todennäköisesti ainakin yksi aasi, ellei
useitakin. Vanhassa Murillon
maalauksessa aiheena on salaisuutta, Kristusta, kantava aasi.
Aasin selkään ei nousta, vaan
siihen laskeudutaan. Luukas
kirjoittaa: päästäkää aasi irti,
Herra tarvitsee sitä. Tuon aasin selkään Jeesus laskeutui ja
ratsasti Jerusalemiin palmusunnuntaina.
Brasilialainen arkkipiispa
Dom Helder Camara on sanonut: ”Herra, anna minun olla
sinun aasisi, että sinä pääset ihmisten luo.” Me olemme Jumalan aaseja, sillä muistutamme
käytökseltämme niitä: olemme
itsepäisiä ja sitkeitä, mutta myös
Kristuksen kantajia ja viemme
hänen sanomaansa maailmaan.
Aasi on kiinnittynyt kannettavaansa ja kannettava aasiin.
Mestari tahtoo muokata kuormajuhtiaan, hän on niihin läheisessä suhteessa. Pääasiana ei
ole aasi, vaan kannettava, joten
meillä jokaisella on arvokas tehtävä.
Aaseina papit, Kristuksen
kantajat, tekevät paljon työtä,
jotta ihmiset voisivat hiljentyä.
He vaativat toisinaan itseltään
liikaa, mutta saavat uutta voimaa kannettavastaan. Arsin
kirkkoherra Jean Marie Vianney
oli rikkoutunut astia Arsin kaupungista. Kaupungista sanottiin, että se oli sielujen sairaala,
sillä niin monet ihmiset tahtoivat ripittäytyä siellä. Toisinaan
oli pakko järjestää lisäjunia, että
kaikki halukkaat pääsisivät ripittäytymään. Isä Jean Marie
teki jopa 16 tunnin mittaisia
työpäiviä. Hän oli saanut lahjan
lukea ihmisen sydäntä.
Jokaisen kristityn tehtävänä
on olla aasi: me kaikki olemme
aaseja ja tehtävä velvoittaa. Kristus saa käyttää meitä silloinkin,
kun hän menee vaikeisiin paikkoihin. Hän on kiintynyt meihin
ja pitää meistä huolta yhteisellä
matkallamme adventista adventtiin yhä uudelleen.
Elina Grönlund
birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaatti
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Pyhillä paikoilla ykseyden hengessä
Pian jo parikymmentä kertaa on Olarin luterilaisen seurakunnan kappalainen Antti Kruus vienyt ekumeenisen pyhiinvaellusryhmän Italiaan. Ainakin Assisi, Orvieto ja Rooma ovat tulleet tutuiksi. Matkanjohtajan apuna on aiemmin toiminut joitakin katolisia ja ortodoksisia pappeja ja piispoja. Marraskuun alkupuolella apulaismatkanjohtajana
toimivat oma piispamme Teemu Sippo SCJ sekä allekirjoittanut. Pääosin pysyttiin Roomassa, mutta päivän retki
Orvietoon oli pisteenä i:n päällä.
Monipuolinen joukko
Antti Kruusin vakaassa
ohjauksessa oli tällä kertaa
49 pyhiinvaeltajaa — huomattavan suuri joukko, joka
hädin tuskin mahtui edes
yhteen bussiin. Ryhmässä
oli paljon kirkollisesti aktiiveja luterilaisia, ainakin
kymmenkunta pastoria, ja
iso kourallinen katolilaisia,
aina Kokkolasta asti. Monille Rooma oli uusi tuttavuus,
mutta oli joukossa konkareitakin. Orvieton vierailu taisi
lähes kaikille kuitenkin olla
ensimmäinen — tosin tuskin
viimeinen, jos vain terveyttä,
aikaa ja rahaa riittää.

Herkkupöydästä
toiseen
Askeesin ystäville näitä ekumeenisia pyhiinvaelluksia
ei ehkä ensimmäiseksi ole
tarkoitettu; niin hyvää on
italialainen ruoka yleensä
aina ja ainakin silloin, kun
syödään ravintoloissa, jotka
Antti Kruus asiantuntemuksensa, kokemuksensa ja kulinaarisen makunsa perusteella on huolella valinnut.
Ainakin omasta mielestäni
Italiaa on vaikea edes ajatella ilman että vesi herahtaa
kielelle, eikä tämä matka
todellakaan muuttanut käsitystäni.

Hengellistä antia
Piispa Teemu vietti useampana päivänä pyhiinvaelluksen osana pyhän
messun — luterilainen ehtoollisjumalanpalvelus oli
ohjelmassa myös kerran.
Laudesia ja vesperiä sekä
ruusukkoa rukoiltiin myös.
Yhdessä rukoileminen ja
pyhiinvaelluksella koettujen elämysten jakaminen
ja niistä keskusteleminen
opettivat meitä samalla ymmärtämään toisiamme paremmin, suhtautumaan toisiimme luottavaisemmin ja
kunnioittamaan toistemme
vakaumusta silloinkin, kun
emme kaikesta ehkä olleetkaan yksimielisiä.
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Pääosa pyhiinvaeltajaryhmästä Orvieton katedraalin edustalla. Antti Kruus etualalla piispa Teemun vieressä.

Se, että katolilaiset eivät
voi osallistua luterilaiselle
ehtoolliselle eivätkä luterilaiset voi saada (äärimmäisiä poikkeustilanteita lukuunottamatta) pyhää kommuuniota, oli ja on väkevä
osoitus siitä, että kristittyjen
ykseyden eteen on edelleen
paiskittava hartiavoimin
töitä. Tässä mielessä ei ehkä
sittenkään ole huono ajatus
rehellisesti tunnustaa, että
välillämme vallitsee joitakin
teologisia eroja, koska vain
tosiasiat tuntien me voimme rakkauden ja totuuden
hengessä saada lisää voimaa käydä erottaviin kysymyksiin käsiksi ja ratkaista
ne. Caritas Christi urget nos
— Kristuksen rakkaus pakottaa meitä (2. Kor. 5:14)!

Kohokohtia
Jo matkan ensimmäisenä kokonaisena päivänä,
sunnuntaina 8.11. pyhiinvaeltajat saivat osallistua
Pyhän Pietarin basilikan
(Pietarinkirkon) sunnuntaimessuun, jossa piispa Teemu oli konselebroimassa.

Pyhiinvaelluksen hengessä ehdittiin viikon aikana
tutustua kaikkiin Rooman
pääbasilikoihin sekä muun
muassa Pyhän Sebastianuksen katakombeihin, Tre
fontane -luostariin, jonka
paikalla pyhän Paavalin uskotaan kärsineen marttyyrikuolemansa, molempiin
birgittalaisluostareihin ja
esimerkiksi Lateraanikirkon
vieressä sijaitsevaan Konstantinus Suuren aikaiseen
baptisteriumiin.
Sopivasti perjantaina,
Herramme kärsimyksen
päivänä, laskeuduimme
polvillemme ja konttasimme alhaalta ylös kuuluisat
pyhät portaat (Scala santa)
katumuksen hengessä toivottavasti hankkien hengellistä pääomaa ei vain itsellemme, vaan koko pyhiinvaeltajajoukollemme ja kotiin
jääneille omaisillemme.
Ohjelmaan oli tietysti
tehty tilaa monille muillekin kirkoille ja nähtävyyksille. Vähäisimpänä
ei muistoihimme painunut
se ilta, jolloin tutustuimme
intendentti Simo Örmän

johdolla Suomen Rooman
instituuttiin Villa Lanteen ja
sen upeisiin näköaloihin yli
Rooman historiallisen keskustan. Villa Lanten terassilta ihailimme tuhansien ja
taas tuhansien kottaraisten
kokoontumislentoja eri puolilla kaupunkia. Näky oli
kerta kaikkiaan vaikuttava.

Paavin yleisaudienssi
Keskiviikkona oli vuorossa
paavin yleisaudienssi. Varsin vaivattoman jonottamisen ja turvatarkastuksen
jälkeen pääsimme sisään
paavi Paavali VI:n audienssihalliin, joka sykähdyttää
pientä ihmistä ei vain valtavalla koollaan vaan myös
omintakeisella ja Rooman
kauneuteen verrattuna
poikkeuksellisella arkkitehtuurillaan.
Halli on valmistunut
vuonna 1971 ja sen istumakapasiteetti on 6.300 paikkaa. Sen leimallisin piirre
on hallin päädyssä oleva
20-metriä leveä pronssiveistos, joka hyvin modernilla

tavalla kuvaa Kristuksen
ylösnousemusta.
Piispa Teemu otettiin
luonnollisesti muusta ryhmästä erilleen istumaan
lähelle paavia. Audienssin
päätteeksi hän sai myös
vaihtaa muutaman sanan
pyhän isän kanssa ja ottaa
vastaan paavin terveiset
koko pyhiinvaeltajaryhmällemme.
Paavin yleisaudiensseilla
on tapana, että eri maista
tulevia pyhiinvaeltajaryhmiä tervehditään. Jostakin
syystä audienssin järjestäjät eivät tällä kertaa kuitenkaan muistaneet mainita
suomalaista ryhmäämme,
mikä meitä tietysti vähän
harmitti: Suomi-huudot jäivät kuulematta. Joidenkin
mieleen tuli epäilys, olisiko
mainitsematta jättäminen
ollut tietoinen vastaus italiansuomalaisen naisen aiheuttamaan krusifiksiriitaan
— tuskin sentään. Olennaisempaa on joka tapauksessa iloita paavin antamasta
apostolisesta siunauksesta.
Audienssin jälkeen kävimme lyhyesti vielä Vatikaanin
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Radion päämajassa, jossa radion toimittaja Leena Monti
kertoi meille radion monipuolisesta työstä ja toiminnasta.

Orvieto
130 kilometrin päässä Roomasta pohjoiseen sijaitsee

pidettävä liina) reliikkinä
Bolsenassa vuonna 1263 tapahtuneesta eukaristisesta
ihmeestä. Kun epäuskoinen
pappi vietti messua, pyhä
hostia alkoi vuotaa verta ja
niin pappi sai uskonsa takaisin. Oikeanpuoleisessa
kappelissa taas ovat Luca
Signorellin maailmankuulut

paimenen lailla oli aina lähellä.
Taivaan ja maan välillä
riitti juteltavaa pyhiinvaeltajien keskenkin. Ekumeenisen veljeyden hengessä käytiin ravintoloissa, kahviloissa, baareissa tai siirtymisten
aikana mielenkiintoisia keskusteluja, jotka koskivat välillä suuria teologisia kysymyksiä, välillä pikkuruisia
ajatuksia elävästä elämästä.
Vaihdettiin mielipiteitä, nostettiin esiin ajatuksia, jaettiin
yhteistä kristillistä elämänkatsomusta.
Luultavasti jokaisen ”reppuun” jäi muutakin kuin
vain palanen parmesaania.
Ainakin oma luottamukseni
siihen, että me Suomen kristityt voimme ykseyden tiellä
kulkea eteenpäin, vahvistui.
Se lienee merkki ekumeenisen pyhiinvaelluksen onnistumisesta.
Marko Tervaportti

20 * C + M + B * 10
Loppiaisen kodinsiunaus
”Epifania, Herran ilmestyminen, on Jeesuksen ilmituleminen Israelin Messiaana, Jumalan Poikana ja maailman Vapahtajana. Tämän salaisuuden vietto
korostaa idästä tulleiden tietäjien Jeesukselle osoittamaa palvontaa…
Itämaan tietäjät edustavat ympäröiviä pakanauskontoja. Evankeliumi näkee
heissä ensimmäiset ihmiset niistä kansakunnista, jotka ottavat vastaan
ilosanoman ihmiseksitulon pelastustapahtumasta. Tietäjien saapuminen
Jerusalemiin ’osoittamaan kunnioitusta juutalaisten kuninkaalle’ osoittaa,
että he etsivät Daavidin tähden messiaanisessa valossa Israelista häntä,
josta oli tuleva kansojen kuningas. Heidän tulonsa merkitsee sitä, että pakanat löytävät Jeesuksen ja voivat palvoa häntä Jumalan Poikana ja maailman
Vapahtajana vain silloin, kun he kääntyvät juutalaisten puoleen ja vastaanottavat heiltä Vanhaan testamenttiin sisältyvän lupauksen Messiaasta. Epifania
tuo julki, että ’kaikki pakanat astuvat patriarkkojen perheeseen’ ja saavat
’Israelin perillisten arvon’.” (KKK 528)

Piispa Teemu johdatti pyhiinvaeltajia Jerusalemin pyhän ristin basilikaan.

Orvieton etruskiaikainen
kaupunki jyrkkäseinäisen
vulkaanisen kukkulan huipulla. Kuvankauniin kaupungin merkittävyyttä lisää
se, että paavit asuivat siellä
lyhyitä ja pidempiä aikoja
1100-luvun loppupuolelta
yli koko 1200-luvun. Paavien ja heidän ympärilleen
kokoontuneen teologisen
ja kulttuurisen hovin vaikutusta lienee sekin, että
Orvieton katedraali, jonka
peruskiven paavi Nicolaus
IV muurasi vuonna 1290,
on vähintäänkin julkisivultaan ainutlaatuisen kaunis.
Tästä vakuuttui myös piispa
Teemu, joka katedraalissa
viettämänsä messun jälkeen
kirjoitti kirkon vieraskirjaan
tervehdyksen: ”Jumalan
siunausta Orvieton hiippakunnalle, jonka tuomiokirkon fasadi on maailman
kaunein!”
Kaunista Orvieton katedraalissa on muutakin:
kirkon poikkilaivan vasemmalla puolella on kappeli,
jossa säilytetään korporaalia (kalkin ja pateenin alla

freskot.
Orvietossa on myös yksi
varhaisimmista dominikaanien omista kirkoista, Pyhän Dominicuksen kirkko,
olkoonkin, että sen päälaiva
on katkaistu keskeltä ja otettu muuhun käyttöön. Mielenkiintoinen yksityiskohta
on kirkon sivukappelissa,
jonka seinällä on aikoinaan
pyhälle Tuomas Akvinolaiselle ”puhunut” krusifiksi.
Pyhä Tuomas oleskeli ja
opetti Orvietossa 1260-luvun alkupuolella ennen paluutaan Roomaan.

Taivaan ja maan
välillä
Pyhistä hetkistä ja kaikkia
aisteja hivelevistä kokemuksista muodostui hieno kokonaisuus, josta kaikki pyhiinvaeltajat haluavat varmasti
kiittää Antti Kruusia. Hänen
kokemuksensa, ystävällinen
huolenpitonsa ja tyyneytensä oli edellytys kaikkien
viihtymiselle ja hengelliselle
rakentumiselle. Kiitos myös
piispa Teemulle, joka hyvän

LIPPUJEN VARAAMINEN
PAAVIN MESSUIHIN
JA AUDIENSSEIHIN
Roomaan matkaavien ja siellä
paavin messuihin tai audiensseihin osallistumista aikovien on
hyvissä ajoin ennen matkansa
alkua anottava pääsylippuja haluamiinsa tapahtumiin Paavillisen talouden prefektuurista.
Pääsyliput ovat ilmaisia. Myönnetyt liput on lopulta noudettava prefektuurin lipputoimistosta:
Prefettura della Casa Pontificia
00120 Città del Vaticano
Fax +390669885863
Avoinna arkisin klo 9-13.
Sisäänkäynti lipputoimistoon
on Pietarinkirkon aukion (basilikaan päin katsottuna) oikealta
puolelta, pylväsrivistön päästä
Apostolisen palatsin ns. pronssiovelta. Sveitsiläiskaartilaiset
auttavat eteenpäin. Lipputoimisto on rappusten puolivälissä
oikealla puolella.
Lippuanomuksessa on käytävä
ilmi:
• Tapahtuman ajankohta
• Lippujen määrä
• Anojan tai anovan ryhmän
nimi
• Postiosoite
• Puhelin- ja faxnumero
Lisätietoja ja linkkejä:
katolinen.net/?page_id=844

Olemme saaneet jälleen Pohjoismaiden Missiolta jaettavaksi loppiaisen
kodinsiunaustarrat vuodelle 2010. Jatkamme kaunista traditiota tammikuun
kuudennen päivän tienoilla, jolloin monissa katolisissa seurakunnissa ympäri maailmaa voimme nähdä lasten ja nuorten vaeltavan talosta taloon. He
ovat pukeutuneet itämaiden tietäjiksi tai kuninkaiksi kuten tiernapojat Suomessa keskiaikana. Heillä on seurue mukanaan. Kantaessaan suitsukkeita ja
palavia kynttilöitä kulkueessa, he laulavat ja pyytävät lahjoitusta lähetystyöhön. Loppiaista on perinteisesti pidetty myös lähetystyön juhlana. Nimittäin
itämaan tietäjät olivat tavallaan ensimmäisiä lähetystyöntekijöitä, koska
kotimaahan palattuaan he julistivat hyvää sanomaa kanssaihmisilleen.
Matkallaan talosta taloon nämä nuoret kirjoittavat liidulla ulko-oviin tekstin ”20*C+M+B*10”. Se merkitsee: ”Jumala siunatkoon tätä taloa vuonna
2010”. Kirjaimet C+M+B toimivat latinankielisenä rukouksena. Ne on
oikeastaan lyhennys sanoista Christus Mansionem Benedicat (Kristus taloa
siunatkoon). Kirjaimet viittaavat myös nimiin, jotka aikojen kuluessa on
annettu kolmelle itämaiselle viisaalle: Caspar, Melchior ja Balthasar.
Tänä vuonna saamme taas tekstistä ”20*C+M+B*10” muodostavan kodinsiunaustarran muistaaksemme tätä kaunista perinnettä. Voimme saada
kotimme siunatuksi ja samalla tukea lähetystyötä lahjoittamalla esim. 1 €
jokaista siunaustarraa ja tekstiä kohtaan, kun hankimme niitä omasta seurakunnastamme. Siunaustarra muistuttaa meitä koko vuoden ajan Jumalan
rakkaudesta ja hyvyydestä kaikkia perheenjäseniä ja heidän luonaan käyviä
ystäviä ja muita vierailijoita kohtaan.
Nguyen Toan Tri
Hiippakunnan lähetystyöasioiden hoitaja

LOPPIAISEN KODINSIUNAUSRUKOUS
Aluksi teemme ristinmerkin, rukoilemme Herran rukouksen ja
Terve Maria -rukouksen. Sitten joku perheenjäsenistä lukee siunausrukouksen muiden läsnä ollessa. Sen jälkeen joku kiinnittää
siunaustarran (tai kirjoittaa yllä esitetyn tekstin) asunnon oveen
tai sisäänkäynnin läheisyyteen.
Siunausrukous
Jumala, taivaallinen Isämme, saattakoon siunauksesi kaikkia niitä,
jotka käyvät ulos ja sisään tästä ovesta. Pidä suojeleva kätesi
tämän talon yllä koko tämän vuoden.
— Aamen
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Lukijoilta

Vuosikymmenien aikana tarkkailijoiden joukko on hyvällä vauhdilla
kasvamassa. Heidän osansa on tullut yhä tärkeämmäksi suurien
päätösten valmistelussa. Tärkeimpiin kirkolliskokouksiin on jo pitkän aikaa ollut tapana kutsua mukaan tarkkailijoita toisista kirkkokunnista. Heidän tehtävänsä on kuunnella tarkasti kokouksissa,
kirjoittaa ahkerasti raportteja ja tiedottaa tapahtumat ja tunnelmat
edustamalleen järjestölle. Esimerkiksi Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tarkkailijana
oli läsnä Helsingin yliopiston silloinen teologian dosentti Seppo
A.Teinonen, josta myöhemmin tuli ekumenian professori.

Kolumni

Usko ei ole tarkkailijan asia

Tarkkailutehtävä on luonteeltaan luottamus- ja kunniatehtävä. Yleensä
tarkkailijan tehtävä on vaatimaton. Kokouksissa hänellä ei ole äänestysoikeutta eikä hän voi oma-aloitteisesti puuttua tarkkailemiinsa keskusteluihin. Kuitenkin hänen vaikutuksensa voi olla suuri paitsi monien
henkilökohtaisten ”käytävillä” tapaamisten vuoksi, mutta myös ja ennen
kaikkea kokouksen jälkeen palattuaan kotiin. Silloin hänen varsinainen
työnsä alkaa. Hänen kertomansa havainnot ja kokemukset voivat synnyttää rakentavaa keskustelua. Tämä taas poistaa vuosisatoja vanhoja
ennakkoluuloja ja edistää ykseyttä ja yhteistyötä toisistaan vieraantuneitten kirkkokuntien ja uskonnollisten yhteisöjen välillä. Ja niin on todella
tapahtunut.

”Katolinen” Raamattu
vihdoin saatavissa suomeksi!
Tänä vuonna olemme saaneet todella valtavan adventti- ja joululahjan.
25.11. julkaistiin nimittäin vihdoin
”katolinen” Raamattu. ”Katolinen”
lainausmerkeissä siksi, että kyseessä ei ole katolilaisten kääntämä eikä
julkaisema Raamattu, mutta kuitenkin katolisen kaanonin mukainen
Raamattu. Kirjapajan julkaisema
”Apokryfillinen Raamattu” sisältää
seitsemän ns. deuterokanonista Vanhan testamentin kirjaa, joiden inspiraation protestantit hylkäsivät reformaatiossa: 1. ja 2. Makkabilaiskirjan,
Juditin, Tobitin, Viisauden, Sirakin ja
Barukin kirjat.

Myös Yhdistyneet kansakunnat ovat lähettäneet tilapäisesti monta asiantuntijaa eri puolille maailmaa tarkkailemaan kansojen, heimojen ja ihmisryhmien välisiä riitoja ja vihollisuuksia. Jopa hyvin aseistetuille sotilaille
tämä tehtävä on annettu suuremman sekasorron ennalta ehkäisemiseksi
tai välttämiseksi. Läsnäolollaan heidän tulee palvella poliitikkojen käynnistämää rauhanprosessia. Heiltä puuttuu myös valtuudet omaehtoiseen
suoraan toimintaan. Tehtävä on haastava, sillä se vaatii empatiaa, hienotunteisuutta ja kärsivällisyyttä. Joskus tarkkailijat turhautuvat, kun heidän
läsnäoloansa tuskin pidetään arvossa.
Politiikassa ja ekumeniassa heidän osuutensa on yksi tie rauhan ja sovun
edistämiseksi. Mutta yksityisen ihmisen asenteena sellainen tarkkaileva
suhtautumistapa elämään on liian laihaa, ainakin meille kristityille ja katolilaisille. Siitä puuttuu innostusta, oma-aloitteisuutta ja osallistumista,
tekijöitä, jotka antavat iloa ja toivoa meidän elämäämme sekä menestystä
meidän toimintaamme. Tässä suhteessa meidän on otettava huomioon se
varoitus, jonka Ilmestyskirjassa Jumalan Henki käski apostoli Johannesta antamaan Laodikean seurakunnalle: ”Sinä et ole kylmä etkä kuuma.
Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma” (Ilm.3:16). Meidän on otettava
joskus myös kantaa koko sydämestämme ja työskenneltävä kaikin voimin
elämämme ja elinympäristömme rauhaisan ja jumalallisen kehityksen
puolesta, parhaiten yhdessä niiden ihmisten kanssa, joilla on hyvä tahto.
Herran syntymäjuhla muistuttaa meitä siitä, että Jumala ei tarkkaile taivaasta käsin elämää maan päällä ja meidän kömpelöitä pyrkimyksiämme rakentaa parempaa maailmaa. Hän lähetti ainoan Poikansa meidän
avuksemme nostaakseen meidän haavoittunutta itsetuntoamme ja pyhittääkseen meidän mielemme. Paimenet kiiruhtivat enkelten kuoron
opastuksella Jeesus-lapsen luokse iloiten Messiaan syntymästä. Itämaiden
viisaat löysivät Beetlehemistä tähden valon avulla maailman kuninkaan
ja kumarsivat häntä. Käynti syntymäluolassa muutti kaikkien elämän ja
täytti heidän sydämensä toivolla.
Tapaaminen Vapahtajan kanssa vahvisti heidän uskonsa Jumalan rakkauteen kaikkia ihmisiä kohtaan. Usko ei ollut heille pelkästään mielenkiintoista tietoa, eikä myöskään vain sydäntä hetkeksi lämmittävää tunnetta.
Uskon kohde ei ole jotakin vaan joku. Se edellyttää henkilökohtaista
suhdetta yhteen Jumalaan, Isään, kaikkien näkyvien ja näkymättömien
Luojaan, hänen ainoaan Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja eläväksi
tekijään, Pyhään Henkeen. Niinpä pyhän messun aikana tunnustamme
yhdessä juhlallisesti pyhinä päivinä, jouluna jopa polvillamme, uskomme
Jumalan Pojan Neitsyt Mariasta ihmiseksi tulemisen salaisuuteen. Tämä
on meidän joulun ilomme perustana.
isä Frans
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Pyhä Hieronymus (347-420) tunnetaan parhaiten Raamatun kirjojen kääntäjänä kreikasta
ja hepreasta latinaan. Hänen käännökseensä
pohjautuu katolisen kirkon käyttämä latinankielinen Raamattu, Vulgata. Katolinen kirkko
kunnioitttaa pyhää Hieronymusta kirkonopettajana.

Deuterokanoniset kirjat, joita luterilaiset kutsuvat apokryfeiksi, ovat
kristinuskon alkuajoista asti kulkeneet muun Raamatun mukana. Sekä
kirkkoisillä että 1500-luvun teologeilla oli kuitenkin eriäviä mielipiteitä niiden kanonisuudesta ja inspiraatiosta. Toisaalta kirjat kuuluivat
Uuden testamentin kirjoittajien viittaamaan Septuagintaan, toisaalta UT
ei siteeraa niitä pyhinä kirjoituksina.
UT:n kirjoittajat kuitenkin viittaavat
näihin kirjoihin, ja monet kirkkoisät
viittaavat niihin pyhinä kirjoituksina. 300-luvun lopun paikallissynodeissa kirjat sisällytettiin kaanoniin.
Luther oli sitä mieltä, että kirjat
eivät ole Jumalan sanaa, mutta ne
ovat silti hyödyllistä lukemista. Tätä
vastaan Trenton kirkolliskokous
teki 1540-luvulla lopullisen ja koko
katolista kirkkoa sitovan päätöksen
deuterokanonisten kirjojen kanonisuudesta dekreetissään pyhistä
kirjoituksista ja pyhästä traditiosta.
Kirjat kuuluvat myös ortodoksiseen
kaanoniin, ja jopa vanhat suomen-

kieliset luterilaiset Raamatut sekä
suuret perheraamatut sisällyttivät
”apokryfit” kansiensa väliin.
Uuden käännöstyön jälkeen deuterokanoniset kirjat julkaistiin ensin
osissa, ja nyt ne on vihdoin julkaistu jälleen yhdessä muun Raamatun
kanssa suomen kiellellä. Lisäksi reilu
vuosi sitten Kirjapaja julkaisi Jarmo
Kiilusen ja Aarre Huhtalan johdantoteoksen kyseisiin kirjoihin: Urhea
Judit, viisas Sirak – Johdatus Vanhan testamentin apokryfikirjoihin.
Apokryfillistä Raamattua voi ostaa
useana erilaisena versiona, joista alla
lyhyt esittely:
• Apokryfillinen Raamattu, klassikko, reunahakemistolla. Kaunis korkealaatuista materiaalia
oleva kaksivärinen kansi. Perinteinen reunahakemisto helpottaa
kirjojen löytämistä. € 49.90.
• Apokryfillinen Raamattu, Kyyhkynen. Yksivärisen Raamatun
kannessa on kyyhkysen siluetti.
Raamatussa on kaksi lukunauhaa, miellyttävän tuntuinen ja
taipuisa kansimateriaali. € 27.90.
• Apokryfillinen Raamattu, Kyyhkynen, reunahakemistolla. Edellisten sekoitus, eli kyyhkyskansi
mutta reunahakemisto mukana.
Ensimmäistä edullisempi, jälkimmäistä kalliimpi. € 43.90.
• Apokryfillinen Vihkiraamattu,
lyhyt risti. Vihkiraamatussa on
valkoiset, ajattoman kauniit keinonahkakannet kultafoliopainatuksella, kultasyrjä ja kaksi lukunauhaa. € 19.90.
• Apokryfillinen Vihkiraamattu,
pitkä risti. Samanlainen kuin
edellinen, mutta kannen risti on
lyhyen sijasta pitkä. Vihkiraamatut sopivat avioparien lisäksi
halvinta vaihtoehtoa etsiville. €
19.90.
Apokryfillisiä Raamattuja voi kysellä kirjakaupoista tai tilata esimerkiksi Kirjapajan nettisivuilta (www.
kirjapaja.fi). Yllä annetut hinnat ovat
Kirjapajan sivujen mukaiset.
Emil Anton
HuK, teol. yo
Vantaa

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus ja idän tietäjät
Matt. 2:1-12
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä.
He kysyivät: ”Missä se juutalaisten
kuningas on, joka nyt on syntynyt?
Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan
hänelle kunnioitustamme.”
Kuullessaan tästä kuningas Herodes
pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan
ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä
syntyä. ”Juudean Betlehemissä”, he
vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: Sinä, Juudan
Betlehem, et ole suinkaan vähäisin
heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee
hallitsija, joka on kaitseva kansaani
Israelia.”
Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät
luokseen ja otti heiltä juurta jaksain
selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betle-

hemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi,
”ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun
löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.”
Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät
lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he
olivat nähneet nousevan taivaalle,
kulki heidän edellään. Kun tähti tuli
sen paikan yläpuolelle, missä lapsi
oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri
ilo.
He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin
he maahan heittäytyen kumarsivat
lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat
hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he
menivät toista tietä takaisin omaan
maahansa.

Kommentti
Seimessä nukkuva vauva on Jeesus.
Hän on ainoa tosi Jumala. Hän on
kaikkien ihmisten Jumala kaikkina
aikoina, ja sen takia Hän on minunkin Jumalani. Kaikkivaltias tuli siis
vauvaksi. Tämä on suuri ja kaunis
salaisuus.
Idästä tulee tietäjiä, jotka tahtovat
tavata vauvan. Mitä varten? Koska
he aikovat palvoa Häntä ja osoittaa
Hänelle kunnioitusta. Heidän matkansa oli pitkä ja epämukava, ja he
ovat väsyneitä, mutta kun usko, toivo ja rakkaus puhaltavat, sielulle ei
ole voittamattomia esteitä.

itseni lahjana – antaa sydämeni Hänelle. Ota minut vastaan, Herra. Saat
Jumalana palvomiseni suitsuketta,
kuninkaana kuuliaisuuteni kultaa
ja ihmisenä vilpittömyyteni mirhaa.
Yhdellä sanalla: minä annan sinulle
koko sydämeni.
Sydämen antautuminen voi tarkoittaa esimerkiksi, että tottelen välittömästi vanhempiani tai niitä, jotka
ovat minun yläpuolellani ja voivat
käskeä minua, ja että teen sen hyvyyteni takia ilman vastalauseita tai valituksia. Sydämen antautuminen tarkoittaa myös totuuden rakastamista
– siis sitä että puhuu aina totta.

Tietäjät saapuvat Betlehemiin. Mitä
he tarjoavat Jeesukselle? Suitsuketta,
sillä Hän on Jumala; kultaa, koska
Hän on kuningas; ja mirhaa, koska
Hän on ihminen. Siis parasta mitä
heillä on.

Vilpittömyys ja kuuliaisuus ovat
hyviä lahjoja Jeesukselle. Nykyään
se saattaa kuulostaa kummalliselta,
mutta se on tie Jeesuksen luokse. Tietäjät näkivät tähden ja vilpittömästi
tottelivat ja seurasivat sitä Jeesuksen
löytämiseen asti omistaen Jumalalle
kaiken parhaan, mitä heillä oli.

Entä minä? Mitä minä lahjoitan Jeesus-vauvalle? Minulla ei ole edes mitään arvokasta. Voin kuitenkin antaa

isä Raimo Goyarrola

Pyhän Henrikin yhdistys

Kiitos! Thank you!

Yhdistyksen syysmyyjäisten tuotto on kartuttanut Pyhän Henrikin katedraalin remonttitiliä n.
1000 eurolla. Kiittäen kaikesta avusta toivotamme rauhallista joulunaikaa!

Teresat kiittävät onnistuneista myyjäisistä kaikkia asiakkaita ja lahjoittajia.
Saamme avullanne apua ja tukea sitä tarvitseville. Kiitos!

The proceeds of the autumn bazaar of St. Henry’s society to support the renovation of the
chatedral were about 1000 euros. We thank you for your help and donations and wish you a
peaceful Christmas time.

Teresa ry
johtokunta

Oulun katolisten lasten tervehdys piispa Teemulle
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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
Apostleship of Prayer
O Jesus, through the Immaculate Heart of
Mary, I offer You my prayers, works, joys and
sufferings of this day for all the intentions of
Your Sacred Heart, in union with the Holy
Sacrifice of the Mass throughout the world,
in reparation for my sins, for the intentions
of all my relatives and friends, and in particular for the intentions of our Holy Father:
(add here the intentions). Amen.
PRAYER INTENTIONS 2010

That the Church may be a home for all people
in need, opening its doors to any who suffer
from racial or religious discrimination, hunger, or wars forcing their emigration.
That the proclamation of the Word of God may
renew people’s hearts, encouraging them to
work toward authentic social progress.
That by opening our hearts to love we may
put an end to the wars and conflicts which
continue to bloody our world.
OCTOBER

That young people may learn to use social
communication media for their personal
growth and in preparation to serve society.

That Catholic Universities may increasingly
become places where, in may increasingly
become places where, in light of the gospel,
people may experience the unity of faith and
reason.

FEBRUARY
That scholars and intellectuals, by sincere
search for the truth, may come to know the
one true God.
That the Church, aware of its missionary identity, may strive to follow Christ faithfully and
to proclaim his gospel to all peoples.
MARCH
That the world economy may be managed according to the principles of justice and equality, taking into account the real needs of peoples, especially the poorest.
That the Churches throughout Africa may be
signs and instruments of reconciliation and
justice.
APRIL
That every tendency to fundamentalism and
extremism may be countered by respect, tolerance, and dialogue among believers.
That persecuted Christians may persevere,
sustained by the Holy Spirit, in witnessing
to the love of God for all, even for those who
persecute them.
MAY
That the shameful and monstrous trafficking
in human beings, which sadly involves millions of women and children, may stop.
That priests, religious women and men, and
lay people involved in apostolic work may understand how to bring missionary enthusiasm
to the communities they serve.
JUNE
That every national and international institution may strive to guarantee respect for human
life from conception to natural death.
That the Churches in Asia, a ”little flock”
among non-Christian populations, may communicate the gospel well and give joyful witness to their faith.
JULY

That World Mission Day may help Christians
realize that the task of proclaiming Christ is a
necessary service to which the Church is called
for the benefit of humanity.
NOVEMBER
That through the support of the Christian
community, all victims of addiction may find
in the power of our saving God strength for a
radical life change.
That the Latin-American Churches may move
forward with the continent-wide mission proposed by their bishops, assuming their share
of the universal missionary task of God’s people.
DECEMBER
That our experience of suffering may help us
better understand the pain of the many people
who are alone, sick, or aged, and stir us to
generous help.

AUGUST
That those who are unemployed, homeless,
or in any serious need may find welcome,
understanding, and help in overcoming their
difficulties.
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TUKIJOITAAN YHTEISTYÖSTÄ KULUNEENA VUONNA
SEKÄ
TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2010!
TUOMAAN MARKKINAT 7.12 - 22.12
Esplanadin puisto, katso erillinen ilmoitus alla!
JOULUTERVEHDYKSET CARITAS-KAUPASTA
Adventtikalentereita
Joulukortteja
Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Joulukoristeita
Ruusukoita
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Saippuoita ranskalaisesta luostarista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
Myös postiennakolla.

TUOMAAN MARKKINAT
7.12. – 22.12.2009
ESPLANADIN PUISTO, HELSINKI
Caritas myy markkinoilla luostari- ja kehitysmaatuotteita, kynttilöitä ja
joulukoristeita. Markkinat ovat arkisin klo 9-19 ja lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 9-18. Caritaksen koju nro 90

That the peoples of the earth may open their
doors to Christ and to his gospel of peace,
brotherhood, and justice.

A Prayer for the Family
Jesus, our most loving redeemer, You came to
enlighten the world with your teaching and
example.
You willed to spend the greater part of Your
life in humble obedience to Mary and Joseph
in the poor home of Nazareth.
In this way, You sanctified that family, which
was to be an example for all Christian families.
Graciously accept our family, which we dedicate and consecrate to You this day.
Be pleased to protect, guard, and keep it in
holy fear, in peace, and in the harmony of
Christian charity.
By conforming ourselves to the Divine model
of Your family, may we attain to eternal happiness. Amen.

That elections in every nation may be carried
out with justice, transparency, and honesty,
respecting the free decisions of citizens.
That Christians may strive to promote everywhere, but especially in our cities, education,
justice, solidarity, and peace.

CARITAS KIITTÄÄ

SEPTEMBER

JANUARY

That every believer in Christ may understand
that unity among all Christians is necessary
for effective proclamation of the gospel.

CARITAS-KUULUMISET

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.

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. Kevään luennot:
Kevätlukukausi 2010
9. Liturgia ja sakramentit 11.1.2010
10. Rippi ja sairaiden voitelu 25.1.2010
11. Pappeus ja avioliitto 8.2.2010
ELÄMÄ KRISTUKSESSA

Merry Christmas
& a happy new year!

12. Ihminen ja hänen päämääränsä 22.2.2010
13. Kirkon moraaliopetuksen lähtökohdat 8.3.2010
14. Käskyt ja hyveet 22.3.2010
15. Sääntökunnat ja maallikkoyhteisöt 12.4.2010
LOPUKSI (kirkkoon liittyville)
16.Yleisiä ohjeita kirkkoon liittymisestä ja palaute kurssista 26.4.2010
17. Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin 27.4.-7.5.2010
18. Harjoitus ja valmistautuminen rippiin 10.5.2010
19. Rippi 11.5.-21.5.2010
20. Kirkkoonotto lauantaina 22.5.2010 klo 18.00

