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Toimitukselta
Hiippakuntaa rakentamassa
Piispa Teemun ajatuksiin
(tämän lehden sivuilla 1011) on helppo yhtyä. Hiippakunnan hyvät ja huonot
puolet, tyytyväisyyden
kohteet ja kehittämiskohteet tulevat siinä esille.
Näyttää siltä, ja senhän
kaikki voivat todeta, että
pieni hiippakuntamme
kasvaa ja monimuotoistuu
kaiken aikaa. Paikalliskirkkomme kehittämisessä ja
piispallisessa kaitsennassa keskeisiksi teemoiksi näyttävät muodostuvan juuri hiippakunnan rakentamiseen
liittyvät kysymykset, monessa eri merkityksessä.
Pappiskutsumuksia on, mutta tiloja ei. Ihmisiä käy
kirkoissa enemmän kuin sinne mahtuu. Ja lisää tulee.
Kulttuurien kirjo on kasvanut, eikä jännityksiltäkään
voine aina välttyä.
Niinpä piispa kääntää katseensa kohti hiippakunnan tulevaisuutta ja tarjoaa meille koko joukon hyviä
ohjeita matkan varrelle. Kodin ja perheen merkitys myös lasten uskonnollisena kasvuympäristönä
on tärkeä, lähes korvaamaton. Uskonnonopetuksen
korostaminen, nuorisotyö, huolellinen valmistautu-

minen ja säännöllinen osallistuminen sakramentteihin sekä seurakuntayhteisössä mukana eläminen ovat
kaikki tärkeitä näkökohtia sekä oman uskon että koko
yhteisön vahvistamisen kannalta.
Mutta usko ilman rukousta on kuollut. Rukouksen
oppiminen ja rukouselämän säännöllisyys ovat lähtökohta sille, että jotakin pysyvää saataisiin aikaiseksi.
Ja mikä voisikaan olla parempi paikka rukoukselle
kuin pyhä messu, koko kristillisen uskon ja kirkon
elämän huippu! Tässä mielessä on tärkeää myös se,
mitä piispa Teemu sanoo liturgiasta: hän ottaa haastattelussa omakseen paavi Benedictuksen toiveen siitä,
että paavin messuja ja muita liturgisia viettoja pitäisi
pitää myös paikalliskirkoissa liturgian esikuvina ja
malleina, koska niissä seurataan huolellisesti kirkon
liturgisia ohjeita, nähdään se, mitä kirkko liturgiasta
haluaa, ja toteutetaan käytännössä tärkeää jatkuvuuden periaatetta eri aikojen välillä.
Näinä aikoina meitä katolilaisia koetellaan monella
tavalla. Seuratessamme piispaamme rauhallisesti
mutta määrätietoisesti annamme parhaan mahdollisen todistuksen uskomme vahvuudesta ja kirkkomme
elinvoimasta — vaikka läpi harmaan kiven.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
25. 4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI
(IV)
1L Ap.t. 13: 14, 43-52
Ps. 100:1b-2, 3, 5. - 3c
2L Ilm. 7:9, 14b-17
Ev. Joh. 10:27-30
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
2.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 14:21b-27
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. - 1bc
2L Ilm. 21:1-5a
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35
9.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 15: 1-2, 22-29
Ps. 67: 2-3, 5, 6+8. - 4
2L Ilm. 21: 10-14, 22-23
Ev. Joh. 14:23-29
Ensi torstaina on velvoittava juhlapyhä.

13.5. HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN — HELATORSTAI, juhlapyhä,
velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47: 2-3, 6-7, 8-9. - 6
2L Ef. 1:17-23 tai Hepr. 9:24-28, 10:19-23
Ev. Luuk. 24:46-53

23.5. HELLUNTAISUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30
2L 1. Kor. 12: 3b-7, 12-13 tai Room. 8:8-17
Ev. Joh. 20:19-23 tai Joh. 14: 15-16, 23b-26
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin
jälkeen.

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.

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.

Hiippakunnan
jäsenmaksu
Saaja:
Katolinen kirkko
Suomessa
Pankkitili:
NORDEA
101430–237491

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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SIUNATTUA
PÄÄSIÄISTÄ!

BLESSED EASTER!

22.5. lauantai, illalla, HELLUNTAIAATON ILTAMESSU
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 2. Moos. 19:3-8, 1620 tai Hes. 37:1-14 tai Joel 3:1-5
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. - 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39

05 		
06 		
07 		
08 		
09 		

info@catholic.fi

VÄLSIGNAD PÅSK!

16.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI
(III)
1L Ap.t. 7:55-60
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. - 1a+9a
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20
Ev. Joh. 17:20-26

Fidesin vuosi 2010 (73. vuosikerta)
numero

Osoitteenmuutokset ja
ilmoitukset / Addressförändringar och annonser

Viitenumero:
90010
Lisätietoja:
www.catholic.fi/
hiippakunta/maksu/

Uutisia
Suomalais-ruotsalainen ekumeeninen
dialogiraportti julkaistiin

Paavi ja Pohjolan piispat
haluavat tukea perheitä

Piispa Eero Huovinen (vas.) luovuttaa Vanhurskaus kirkon elämässä -dialogiryhmän raportin piispa Teemu Sipolle
SCJ ja arkkipiispa Jukka Paarmalle.

Suomalais-ruotsalaisen luterilais-katolisen dialogiraportin “Vanhurskauttaminen
kirkon elämässä” luovuttamistilaisuus oli tiistaina
30.3.2010 Kirkkohallituksen
tiloissa Helsingissä.
Suomalais-ruotsalainen
luterilais-katolinen dialogi
aiheesta ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” alkoi
vuonna 2002 ja päättyi vuonna
2009 nyt Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle ja Katoliselle kirkolle Suomessa luovutettuun raporttiin.
Ruotsinkielinen raporttikirja luovutettiin 11.3.2010

arkkipiispa Anders Wejrydille (Ruotsin kirkko) ja Tukholman piispa Anders Arboreliukselle OCD (Katolinen
kirkko Ruotsissa).
Suomenkielisen raportin luovutti Helsingin piispa
Teemu Sipolle SCJ ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon
arkkipiispa Jukka Paarmalle
Helsingin ev.-lut. piispa Eero
Huovinen.
Eero Huovinen esitti dialogiryhmän pääsaavutuksina
kaksi toivetta:
Ensinnäkin suositellaan
katolisen kirkon “poikkeussääntöjen laajempaa sovelta-

mista kirkkojemme elämässä
Ruotsissa ja Suomessa” (dialogiryhmän raportti, 370).
Toisekseen toivottiin sisarkirkko-käsitteen ulottamista
Ruotsin ja Suomen evankelisluterilaisiin kirkkoihin (vrt.
dialogiryhmän raportti, 372).
Sekä piispa Sippo että arkkipiispa Paarma iloitsivat
raportin valmistumisesta ja
sanoivat uskovansa ekumeenisen keskustelun jatkuvan
tiiviinä.

KESÄLEIRIT STELLA MARISISSA 2010
TEEMA: KUTSUMUKSET
VARHAISNUORET su 6.6.- la 12.6. 10-13-vuotiaille.
Monipuolinen nuortenleiri nuorekkaalla johtoryhmällä.
Hinta: 100.-/ sisarukset 90,-/ ei-katolilaiset 120.LASTENLEIRI 1. su13.6.- la 19.6. 5-9-vuotiaille.
LASTENLEIRI 2. la 19.6.- pe .26.6.
Turvallinen ja hauska pienten lasten kesäleiri. Mahdollisuus olla viikon tai kaksi.
Viikkohinta: 90,-/ sisarukset 80,-/ ei-katolilaiset 120,SPORTTILEIRI ma 28.6. – la 3.7.10-13-vuotiaille.
Urheilullinen leiri nuorekkaalla johtoryhmällä. Paljon aktiviteetteja.
Hinta: 90,-/ sisarukset 80,-/ ei-kat. 110,PERHELEIRI 1. su 11.7. – la 17.7. kaikenikäisille.
Hiippakunnan tukema leiri perheille. Hinta: aikuinen 130,-/ lapset 5-12v. 50,-/ alle 4v. ilmaiseksi.

KATT/KT

Pohjoismaiden katoliset
piispat ovat olleet maaliskuun loppupuolella normaalilla viisivuotisvierailullaan
Roomassa. Vierailuun kuuluu
hiippakuntien tilanteen tarkastelu Rooman kuurian eri
virastojen kanssa sekä myös
paavin yhteistapaaminen
25.3.
Puheessaan piispoille paavi
Benedictus XVI painotti
katolisten paikalliskirkkojen
tehtävää kristillisen perhekäsityksen puolustamistyössä
Pohjoismaissa. Paavi totesi
näin:
“Yksi tärkeimmistä viesteistä, joita Pohjoismaiden
kansojen on tarpeen kuulla
teiltä, on muistutus perheen
keskeisyydestä terveen yhteiskunnan elämässä. Surullista kyllä, viime vuosina me
olemme nähneet avioliittoinstituutioon sitoutumisen heikkenemistä ja samoin ihmisen
seksuaalisuutta koskevan
kristillisen käsityksen heikkenemistä; ne ovat kauan olleet
eurooppalaisen yhteiskunnan
henkilökohtaisten ja sosiaalisten suhteiden perusta. Lapsilla on oikeus saada alkunsa
äidin kohdussa ja tulla maailmaan ja kasvaa avioliiton
suojassa. Omien vanhempiensa turvallisen ja tunnustetun suhteen piirissä he voivat
löytää identiteettinsä ja kehittyä ihmisinä.”
“Yhteiskunnissa, joilla on
jalo perinne puolustaa jäsentensä oikeuksia, voisi odottaa
tälle lasten perusoikeudelle
annettavan etusija mihin
tahansa aikuisten oletettuihin
oikeuksiin verrattuna, joilla
pakotetaan heille muunlaisia
perhe-elämän malleja, ja varsinkin mihinkään oletettuun
aborttioikeuteen verrattuna.
Koska perhe on ”ensimmäinen ja korvaamaton rauhan

opettaja”, luotettavin yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden edistäjä ja paras kansalaisuuden hyveiden koulu,
on kaikkien etu —ja erityisesti hallitusten— puolustaa ja edistää vakaata perheelämää.”
Te r v e h d y s p u h e e s s a a n
paaville piispainkokouksen
puheenjohtaja, Tukholman
piispa Anders Arborelius
OCD vakuutti pohjoismaiden
piispojen näkevän perhetyön
tärkeyden. Hän sanoi piispojen haluavan myös korostaa
paavi Paavali VI:n vuonna
1968 julkaiseman Humanae
vitae -kiertokirjeen ajankohtaisuutta. Kiertokirjeessä
Paavali VI selitti, miksi ehkäisyn käyttö avioliitossa ei ole
kristillisen avioliitto- ja ihmiskäsityksen mukaista.
Sekä paavi että piispat
ilmaisivat myös ilonsa toukokuussa Ruotsissa pidettävästä katolisesta perhekongressista.
KATT/VIS/katolskakyrkan.se
Paavin ja piispa Arboreliuksen
puheet sivuilla 6-7.

Sisar Martina
Croogmans on
kuollut
Pyhän sydämen sisar Martina
Croogmans on kuollut 28.2.
2010 Rosmalenissa Hollannissa. Hän toimi Suomessa
vuosina 1965-1978.
KATT

ISOSKOULUTUS su 11.7. – la 17.7.Yli 14-vuotiaille koulutus leiriohjaajaksi.
Kurssi on hiippakunnan nuorisotyötä ja antaa valmiuden toimia isosena leireillä. Koulutus on ilmainen,
mutta edellyttää yhteistyötä perheleirin kanssa ja ohjelman järjestämistä lapsille.
PERHELEIRI 2. su 18.7. – la 24.7.
Jos on suurta kysyntää 1. leirille.
VAHVISTUSLEIRI su 25.7. – la 31.7. 14-16-vuotiaille
(TURUN seurakunta järjestää )
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Katekeettiseen keskukseen: puh. 09-2416095, katekeesi@catholic.fi.
Ilmoita henkilötiedot, osoite, puh.no, ruoka-allergiat, muut rajoitteet.
Avustusten saamiseksi kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä sosiaalivirastoon lasten lomarahoitukseen, jos
on tilapäisiä maksuvaikeuksia.
Leiriavustajia, vapaaehtoisia aikuisia ja koulutuksen käyneitä isosia tarvitaan joka leirille. Ota yhteyttä
Maijuun: 09-2416095 tai 0505440871.
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Uutisia

Katedraalin remontti alkaa
Pyhän Henrikin katedraalin remontti alkaa joko viikolla 17 tai 18. Urakan tulisi
olla valmis suunnitelman
mukaisesti 30.9.2010, mikäli
odottamattomia yllätyksiä ei
ilmaannu.
Museovirasto on 1.4.2010
päättänyt avustaa katedraalin
remonttia vielä 60 000 eurolla.

Mutta tähän mennessä saadut
avustukset ja lahjoitukset
(yhteensä 300 000 Museovirastolta, 30 000 Svenska kulturfonden -säätiöltä ja 133 854
seurakunnasta ja hiippakunnasta) eivät vielä riitä kattamaan arvioituja kokonaiskustannuksia 700 000, vaan
hiippakuntalaisilta toivotaan

Miksi eksorkismi ei ole tunnettu?

edelleen lahjoituksia katedraalin korjaamisen hyväksi.
KATT

Remonttitili
Nordea 174530 - 92959
viite 3007.

Piispa Müllerin eron syy selvisi
Trondheimin prelatuuri on
antanut keskiviikkona 8.4.
seuraavan tiedotteen, joka
koskee prelatuurin edellisen
piispa-prelaatin, monsignore
Georg Müllerin SSCC eroon
johtaneita syitä:
Va t i k a a n i n
uskonopin
kongregaation prefekti, kardinaali William Levada on
antanut minulle 6.4. raskaan
tehtävän ilmoittaa, että Pyhä
istuin sai tammikuussa 2009
tietää Trondheimin piispa
Georg Mülleriä vastaan esitetystä syytöksestä, joka koski
alaikäisen henkilön seksuaalista hyväksikäyttöä.
Tukholman nuntiatuuri sai
tehtäväksi tutkia asiaa ja pitää

yhteyttä Norjan viranomaisiin. Kun Mülleriltä kysyttiin syytöksen paikkansapitävyydestä, hän myönsi teon
ja hänen jättämäänsä eroanomukseen suostuttiin heti.
Müller kiistää yksiselitteisesti, että tapauksia olisi useampia; muita uhreja ei ole
ilmoittautunut kirkolle tai
oikeuslaitokselle.
Vaikka tapaus on Norjan
lain mukaan vanhentunut,
kirkon sisäinen lainkäyttö
yltää siihen. Piispa Müller
on siksi erostaan lähtien ollut
terapiassa eikä hänellä ole
mitään piispallisia eikä pastoraalisia tehtäviä.
Uskonopin kongregaatio
on ilmoittanut lisäksi, että

tapahtumien yksityiskohtia
ei uhrin pyynnöstä ole julkistettu. Uhri on jo täysi-ikäinen.
Kongregaatio pyytää, että
uhrin toivetta pysyä anonyyminä kunnioitettaisiin.
Piispa Müllerin seuraajana en itse ole ollut osallinen
asian käsittelyssä enkä ole
nähnyt asiaan liittyvää dokumentaatiota. Kaikki tapaukset, joissa piispa on ylittänyt
kirkon tai maallisen lain rajat,
kuuluvat uskonopin kongregaation vastuulle.
Klosterneuburg,
Itävalta, 6.4.2010
+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Trondheimin prelatuurin
apostolinen administraattori

Pyhän Marian seurakunta pysyy edelleen Jeesuksen
pyhän sydämen pappien hoidossa
Tämän vuoden huhtikuun
12. päivänä Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Sippo
SCJ ja Puolan Jeesuksen
Pyhän sydämen pappien veljeskunnan esimies, isä Artur
Sanecki SCJ allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan
Autuaan Neitsyt Marian seu-

rakunta annetaan Jeesuksen
Pyhän sydämen pappien
veljeskunnan hoitoon seuraavaksi 50 vuodeksi. Tämä
sopimus allekirjoitettiin kirkkolakia noudattaen. Kyseisen
lain kaanon 520 määrää, että
tavanomaisesti hiippakunta
uskoo seurakunnat papilli-

selle sääntökunnalle, jonka
yhteisöt tekevät pastoraalista
työtä hiippakunnan seurakunnissa. Jeesuksen Pyhän
sydämen papit ovat toimineet
Pyhän Marian seurakunnassa
sen perustamisesta eli vuodesta 1954 lähtien.
KATT

Niiden kolmensadan vuoden aikana, joita kutsutaan valistuksen aikakaudeksi, tieteellinen maailma on ollut varma
siitä, että koska tiede on edennyt paljon, sen edistyminen
tulee olemaan rajaton. Ja niille, jotka eivät usko Jumalaan,
Jumalasta on tullut hyödytön, koska kaikki voidaan ratkaista
tieteen avulla.
Tänä aikana yritettiin hävittää Jumala ihmisten elämästä,
niin kuin suomalaisten kirkkojen seiniltä poistettiin kaikki
hengelliset kuvat. Pyhimyksien ja paholaisten kuvien tilalle
pystytettiin sen ajan suurmiesten patsaita.
Mutta tuli aika, jolloin tiede ei enää edistynyt niin kuin toivottiin. Suuret tiedemiehet eivät enää ajatelleet, että kaikki
ongelmat voitiin ratkaista tieteen avulla. Rakennettiin esimerkiksi yhä voimakkaampia teleskooppeja, jotta voitaisiin
paljastaa kaikki, mitä avaruudessa on. Löydettiin uusia maailmoja. Tieteen tutkimuskenttä kasvoi rajattomaksi mutta tieteellinen tieto ei kasvanut.
Kirkko oli näiden kolmensadan vuoden aikana lakannut
olemasta kiinnostunut kaikista hengellisistä maailmoista.
Pyhimykset ja paholaiset eivät enää kiinnostaneet, kirkkojen
seinistä niiden kuvat peitettiin valkoisella maalilla. Luotiin
mielikuva, että pyhimysten ja paholaisten muodostama
ongelma oli kadonnut. Tosiasiassa pyhimykset ja paholaiset
pysyivät.
Siihen saakka kirkko oli jatkanut Kristuksen aloittamaa
paholaisten karkottamista, mutta valistuksen aikakaudella
lopettiin paholaisen valtaamien ihmisten eksorkismit.
Monsignore Gabriele Amorth, Rooman hiippakunnan
eksorkisti ja vuodesta 1994 kansainvälisen eksorkistien yhdistyksen puheenjohtaja, on journalististen taitojensa avulla erityisesti Famiglia Cristiana -lehdessä ja monilla esiintymisillään radiossa ja televisiossa saanut alkamaan eksorkismin
elpymisen Euroopassa ja koko maailmassa.
Aikaisemmin, jos joku tarvitsi eksorkismia, hänen piti
mennä Englantiin anglikaanien puheille. Jopa Italiasta oli
vaikea löytää eksorkistia. Nykyään jokaisessa italialaisessa
hiippakunnassa on vähintään yksi eksorkisti, ellei kaksi tai
kolme. Joka vuosi nämä eksorkistit tapaavat toisiaan kansainvälisissä kongresseissa ja jakavat keskenään kokemuksiaan.
Monsignore Amorth itse on julkaissut kolme kirjaa italiaksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi (joitakin vielä muillakin kielillä). Vuonna 1994 ilmestyi italiaksi 12. painos kirjasta
”Un esorcista racconta” (An Exorcist tells his Story) Edizioni
Dehoniane Bologna -kustantamosta. Vuodesta 1992 vuoteen
2000 ilmestyi italiaksi yhdeksän painosta kirjasta ”Nuovi racconti di un esorcista” (New account of an exorcist). Vuonna
1998 ilmestyi teos ”Esorcisti e Psichiatri” (Exorcism and
Psychiatry) samasta dehoniaanien kustantamosta.
Amorthin ensimmäinen kirja on ollut Euroopassa bestseller. On sanottu, että jokaisen pastoraalisen työn johtajan, olkoon hän pappi tai maallikko, pitäisi lukea tämä teos.
”Vaikka ihminen ei enää usko saatanaan, se tunkeutuu hänen
henkeensä ja sydämeensä erityisesti monien okkultimista,
magiasta, spiritismistä ja lahkoista lähtöisin olevien tapojen
kautta.”
isä Guy Barbier

Torinon käärinliinan vaiheista näyttely Turussa
Turun Martinseurakunnassa
avattiin lauantaina 10.4. teemanäyttely Torinon käärinliinasta. Näyttelyssä on esillä
muun muassa täysimittainen
kopio aidosta Torinossa säilytettävästä käärinliinasta sekä
paljon taustatietoa ja ristiinnaulitsemiskäytäntöihin liittyvää aineistoa. Näyttely on
avoinna 23.5. asti ja siihen
sisältyy monia luentoja.
KATT
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EKSORKISMI KATOLISESSA KIRKOSSA
Katolisen kirkon katekismus selittää eksorkismia näin: Kun kirkko pyytää
julkisesti ja valtuuteensa vedoten Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joku
henkilö tai jokin kohde varjeltuisi Pahan vaikutukselta tai pääsisi irti sen vallasta, puhutaan eksorkismista. Jeesus itse on tehnyt näin; [vrt. Mark. 1:25–26]
häneltä on peräisin kirkon valta ja tehtävä toimittaa eksorkismeja. [vrt.
Mark. 3:15; 6:7,13; 16:17.] Yksinkertaisessa muodossa eksorkismi toimitetaan
kasteen vieton yhteydessä. Juhlallisen, niin sanotun suuren eksorkismin
voi toimittaa vain pappi ja vain piispan luvalla. Tällöin on meneteltävä viisaasti ja pitäydyttävä tiukasti kirkon laatimiin sääntöihin. [vrt. CIC, kaanon
1172] Eksorkismin tavoite on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien
vaikutuksesta sillä hengellisellä auktoriteetilla, jonka Jeesus on uskonut
kirkolleen. Sairaudet, ennen kaikkea psyykkiset sairaudet ovat kokonaan
toinen asia; niiden hoitaminen kuuluu lääkärille. Siksi on tärkeää, että ennen
eksorkismin viettoa otetaan selvyys siitä, onko kyseessä todella Paholaisen
läsnäolo vai sairaus. (KKK 1637)

Oremus
29.4. Pyhä Katariina
Sienalainen, neitsyt
ja kirkonopettaja

Rukouksen
apostolaatti

K

aikkivaltias Jumala,
sinä annoit pyhälle
Katariinalle palavan rakkauden Herramme kärsimisen mietiskelemiseen ja sinun kirkkosi
palvelemiseen.

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.

H

änen esirukoustensa tähden suo
kansasi niin yhtyä Kristuksen salaisuuteen, että
se myös aina saa riemuita
hänen taivaallisesta kirkkaudestaan, hänen, joka
kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

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.

Päivän rukous

Böneapostolatet
April

Pyhä Katariina Sienalainen (13471380) oli dominikaanitertiaari, ja
hänet on nimitetty kirkonopettajaksi.
Maallikkodominikaanit järjestävät jo
perinteiseksi muodostuneella tavalla
pyhän Katariina Sienalaisen juhlapäivänä messun ja esitelmän. Lisätietoja
sivulla 16.

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.
Maj
Att den ovärdiga människohandeln får ett slut.

Pyhän Katariina Sienalaisen patsas Roomassa.

Att de som ägnar sig åt
apostoliskt arbete också
inspirerar många andra att
bli apostlar.

Vårt största offer

G

ud behöver inte vår bön. Den Fullkomlige kan inte tänkas lida någon
brist och vara i behov av något som
vi, Hans skapade varelser, kunde ge
Honom. Inte heller kräver Han någonting av oss, men, säger Johannes Chrystostomos: Han tilllåter oss att frambära
offer åt Honom för vår egen frälsnings
skull. Det största offret vi kan frambära
åt Honom är oss själva.

B

ed om förlåtelse och nåd, och om
barmhärtighet, såsom en dödsdömd
brottsling ber. Bönen är den ena vingen,
tron den andra. Bön utan tro är lika
meningslös som tro utan bön. Bönen

är handling: att be, det är att vara i hög
grad verksam. För varje slags verksamhet behövs övning: genom att tala ett
främmande språk är lär man sig det, och
genom att be lär man sig be. Utan bön kan
du inte ens tänka dig finna vad du söker.
Bönen är begynnelsen och grunden för
all strävan mot Gud. Den första ljusglimten tänds av bönen; bönen skänker
de första aningarna om det sökta, och
den väcker och upprätthåller lusten att
gå vidare. Bönen är människans umgängelse och förening med Gud. Den är bron
på vilken hon går över från sitt köttsliga
jag med dess frestelser, till det andliga
med dess frihet. Den är en försvarsmur

mot sorgerna, en bila för förtvivlan, den
förintar bedrövelsen och tyglar vreden.
Bönen är själens näring och sinnets belysning, den uppbär i nuet den kommande
glädjen; för den sant bedjande är bönen
domen, domstolen ocvh Domarens tron
före den yttersta domen, den är: just nu,
i närvarande stund, i hjärtat.
Ur: Colliander T. (1952) Asketernas Väg,
Tryckeri och Tidnings AB, s 63 - 64.
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Pohjoismaiden piispat paavin luona
Pohjoismaiden piispojen joka viides vuosi järjestettävä ad limina -vierailu Roomaan alkoi perjantaina 19.3. ja
päättyi lauantaina 27.3. Torstaina 25.3. piispat tapasivat paavi Benedictus XVI:n. Ohessa piispainkokouksen
puheenjohtajan, Tukholman piispan Anders Arboreliuksen OCD pitämä puhe paaville sekä paavin vastaus.
Piispa Arboreliuksen puhe
Pyhä isä!
Me Pohjolan piispat olemme
hyvin kiitollisia ja iloisia
tästä mahdollisuudesta tulla
Roomaan rukoilemaan apostolien haudoilla ja tapaamaan
rakastaen ja kunnioittaen
Teitä, pyhä isä, joka olette

Paavi Benedictus
XVI:n puhe Pohjoismaiden piispoille
ad limina -vierailun
yhteydessä
25.3.2010:
Rakkaat veljeni piispat
Toivotan teidät tervetulleiksi
Roomaan, vierailulle ”apostolien haudoilla” ja kiitän piispa
Arboreliusta sanoista, jotka
hän osoitti minulle teidän
puolestanne. Te kannatte pastoraalista vastuuta PohjoisEuroopan katolisista uskovista ja te olette tulleet tänne
ilmaistaksenne ja uudistaaksenne yhteyden sidettä maissanne elävän Jumalan kansan
ja Pietarin seuraajan välillä
yleismaailmallisen kirkon
sydämessä. Teidän laumanne
on pieni lukumäärältään ja
levinnyt suurelle alueelle.
Monien täytyy matkustaa
pitkiä matkoja päästäkseen
katolisen yhteisön luokse
osallistumaan messuun.
Heidän on erittäin tärkeää
ymmärtää, että joka kerta
kun he kokoontuvat alttarin
ääreen eukaristista uhria viettämään, he osallistuvat yleismaailmallisen kirkon toimintaan yhdessä kaikkien katolisten veljiensä ja sisartensa
kanssa kaikkialla maailmassa.
Tätä yhteyttä harjoitetaan ja
syvennetään piispojen vierailuilla apostolisen istuimen
luokse joka viides vuosi.
On miellyttävää huomata,
että tämän vuoden toukokuussa pidetään perhekongressi Jönköpingissä. Yksi tärkeimmistä viesteistä, joita
Pohjoismaiden kansojen on
tarpeen kuulla teiltä, on muistutus perheen keskeisyydestä
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Kristuksen sijainen ja Pietarin
seuraaja.
Tulemme sellaisesta Euroopan osasta, jota pidetään kaikkein maallistuneimpana. Silti
katolinen kirkko, vaikkakin
hyvin pieni ja usein huomaamaton, on varsin elinvoimainen todellisuus maissamme.
Kaikkialta maailmasta tulevien maahanmuuttajien ja
kääntymisten kautta kirkko

terveen yhteiskunnan elämässä. Surullista kyllä, viime
vuosina me olemme nähneet
avioliittoinstituutioon sitoutumisen heikkenemistä ja
samoin ihmisen seksuaalisuutta koskevan kristillisen
käsityksen heikkenemistä;
ne ovat kauan olleet eurooppalaisen yhteiskunnan henkilökohtaisten ja sosiaalisten
suhteiden perusta. Lapsilla
on oikeus saada alkunsa äidin
kohdussa ja tulla maailmaan
ja kasvaa avioliiton suojassa.
Omien vanhempiensa turvallisen ja tunnustetun suhteen
piirissä he voivat löytää identiteettinsä ja kehittyä ihmisinä
(vrt. Donum vitae, 22.2.1987).
Yhteiskunnissa, joilla on
jalo perinne puolustaa jäsentensä oikeuksia, voisi odottaa
tälle lasten perusoikeudelle
annettavan etusija mihin
tahansa aikuisten oletettuihin
oikeuksiin verrattuna, joilla
pakotetaan heille muunlaisia
perhe-elämän malleja, ja varsinkin mihinkään oletettuun
aborttioikeuteen verrattuna.
Koska perhe on ”ensimmäinen ja korvaamaton rauhan
opettaja” (Maailman rauhanpäivän 2008 sanoma), luotettavin yhteiskunnallisen
yhteenkuuluvuuden edistäjä ja paras kansalaisuuden
hyveiden koulu, on kaikkien
etu —ja erityisesti hallitusten— puolustaa ja edistää
vakaata perhe-elämää.
Vaikka katolinen väestö
teidän maissanne muodostaa
vain pienen osan kokonaisuudesta, se siitä huolimatta
kasvaa, ja samalla runsas
joukko muita kuuntelee kunnioittaen ja tarkasti, mitä kirkolla on sanottavaa. Pohjoismaissa uskonnolla on tärkeä
rooli julkisen mielipiteen
muokkaajana ja se vaikuttaa
yhteistä hyvää koskeviin pää-

kasvaa niin, että joissakin
hiippakunnissa joudumme
vuosittain rakentamaan tai
ostamaan uusia kirkkoja.
Ei-katolisilla kristityillä on
monesti käyttämättömiä kirkkoja, joita me hankimme; he
ovat iloisia siitä, että nämä
kirkkorakennukset voivat
edelleen toimia Jumalan huoneena. Saksan katolilaisten ja
heidän avustusjärjestöjensä

töksiin. Kehotan siksi teitä jatkuvasti välittämään maittenne
kansoille kirkon opetuksia
yhteiskunnallisissa ja moraalisissa kysymyksissä, kuten
teette vuoden 2005 paimenkirjeessä ”Elämän rakastaminen” ja tulevassa perhekongressissa. Newman Instituutin
perustaminen Uppsalaan on
mitä tervetulleinta kehitystä
tässä suhteessa. Se varmistaa
sen, että katolinen opetus saa
sille kuuluvan paikan Pohjoismaiden akateemisessa maailmassa, samalla kun se auttaa
uusia sukupolvia saavuttamaan kypsän ja valveutuneen
käsityksen uskostaan.
Teidän omassa laumassanne
perheiden ja nuorison pastoraalinen huolenpito tarvitsee päättäväistä toteutusta ja
erityistä huolehtimista niistä
monista, jotka ovat kohdanneet vaikeuksia viime aikojen
talouskriiseissä. Asiaan kuuluvaa hienotunteisuutta tulee
osoittaa niille monille aviopareille, joista vain toinen
kuuluu katoliseen kirkkoon.
Maahanmuuttajien joukolla
Pohjoismaiden katolilaisten
keskuudessa on omat tarpeensa, ja on tärkeää, että
teidän huolenpitonne perheistä ulottuu myös heihin
ja auttaa heitä yhteiskuntaan
integroitumisessa. Teidän
maanne ovat olleet erityisen
anteliaita Lähi-Idän pakolaisia kohtaan, joista monet kuuluvat idän kirkkojen kristittyihin. Kun toivotatte omalta
osaltanne tervetulleiksi ”joukossanne asuvat siirtolaiset” (3. Moos. 19:34), pitäkää
huolta, että autatte näitä uusia
yhteisönne jäseniä syventämään tietojaan ja ymmärrystään uskosta soveltuvien katekeesiohjelmien avulla. Heidän
edetessään integroitumisessa
isäntämaahansa heitä tulisi

Bonifatiuswerkin, Saksan
piispojen diasporakomissariaatin ja eri Ansgarwerkien
ansiosta olemme jo vuosia
saaneet suurta apua hiippakuntiemme rakentamisessa.
Me katolilaiset muodostamme vain noin 1-3 prosenttia maittemme väestöstä. Enemmistö väestöstä
kuuluu luterilaisiin kirkkoihin. Ekumeeninen vuoropu-

rohkaista olemaan etääntymättä oman kulttuurinsa
arvokkaimmista asioista, varsinkaan uskostaan.
Tänä pappien vuonna
pyydän teitä antamaan erityisen etusijan pappienne rohkaisemiselle ja tukemiselle.
Heidän on usein työskenneltävä eristyneinä toisistaan ja
vaikeissa olosuhteissa tuodakseen sakramentit Jumalan
kansalle. Kuten te tiedätte,
olen suositellut pyhää Jean
Marie Vianneytä kaikille maailman papeille inspiraation ja
esirukousten lähteeksi tänä
vuonna, joka on omistettu
pappeuden ja sen korvaamattoman roolin ja merkityksen
yhä syvemmälle tutkimiselle
kirkon elämässä. Hän uhrasi
itsensä väsymättä ollakseen
Jumalan parantavan ja pyhittävän armon kanava ihmisille, joita hän palveli. Kaikki
papit on kutsuttu toimimaan
samoin: on teidän vastuullanne heidän piispoinaan
pitää huolta, että he ovat
hyvin valmistautuneet tähän
pyhään tehtävään. Varmistukaa myös siitä, että uskovat
maallikot arvostavat sitä,
mitä heidän pappinsa tekevät
heidän puolestaan, ja että he
tarjoavat papeilleen näiden
tarvitsemaa rohkaisua ja hengellistä, moraalista ja aineellista tukea.
Haluan osoittaa arvostustani sille erittäin suurelle työpanokselle, jonka sääntökuntiin kuuluvat miehet ja naiset
ovat antaneet teidän maissanne monien vuosien ajan.
Pohjoismaita on myös siunattu monien uusien kirkollisten liikkeiden läsnäololla,
jotka tuovat tuoretta dynaamisuutta kirkon lähetystyöhön. Tämän karismojen laajan
kirjon huomioon ottaen on
monia teitä, jotka voivat vetää

helu on muodostunut täällä
luonnolliseksi ja toimivaksi
aina Vatikaanin II kirkolliskokouksesta alkaen —joissakin maissa jo sitä ennen.
Sen avulla on pystytty voittamaan monia ennakkoluuloja,
ja monet muut kristityt ovat
saaneet vaikutteita katolisen
kirkon rikkaasta hengellisestä
perinteestä.

puoleensa nuoria omistamaan
elämänsä kirkon palvelukseen papin tai sääntökuntalaisen kutsumuksen kautta. Kun
kannatte vastuutanne hoitamalla näitä kutsumuksia (vrt.
Christus Dominus, 15), kääntykää sekä kantaväestöön
että maahanmuuttajiin kuuluvien puoleen. Herra kutsuu
aina sekä miehiä että naisia
minkä tahansa terveen katolisen yhteisön sydämestä palvelemaan itseään tällä tavalla.
Se tosiasia, että yhä useampi
teistä Pohjoismaiden piispoista on syntyisin maasta,
jota te palvelette, on selvä
merkki siitä, että Pyhä Henki
tekee työtään siellä olevien
katolisten yhteisöjen keskuudessa. Rukoilen, että hänen
innoituksensa jatkuvasti kantaisi hedelmää teidän keskuudessanne ja niiden keskuudessa, joiden hyväksi olette
omistaneet elämänne.
Vakaasti luottaen evankeliumin elämää antavaan
voimaan antakaa energianne
edistämään uutta evankeliointia kansojenne keskuudessa.
Tähän tehtävään kuuluu olennaisesti jatkuvan huomion
kiinnittäminen ekumeeniseen
työskentelyyn, ja olen tyytyväinen huomatessani ne lukemattomat toimet, joihin Pohjoismaiden kristityt kokoontuvat antaakseen yhteisen
todistuksen maailmalle.
Näiden ajatusten kanssa
uskon teidät kaikki ja teidän
kansanne Pohjolan pyhien esirukousten haltuun, erityisesti
pyhän Birgitan, Euroopan
suojelijan yhdessä muiden
kanssa, ja mielelläni suon
teille apostolisen siunaukseni
vakuutena Herran antamasta
voimasta ja rauhasta.
Paavi Benedictus XVI

Paimenelta
Jerusalemin Pyhän
Haudan Ritarikunta
tekee pyhiinvaellusmatkan Israeliin, Palestiinaan, Jordaniaan ja
Pyhän Katariinan luostarille Egyptissä 1828.11.2010.
Matkaohjelmaan kuuluu m.m.
tapaaminen Hänen Autuutensa
Latinalaisen Patriarkan Fwad
Twalin kanssa, käynti Via Dolorosalla ja Pyhän Haudan Kirkossa
Jerusalemissa, vierailu Hebronissa
ja Beer Shevaassa, tutustuminen
Länsirannalla sijaitsevaan Taybehiin ja Betheliin, matka Vanhaan
Jaffaan sekä Palestiinan Kuningattaren Luostariin, tutustuminen
Masadan linnoitukseen ja Sodomaaan, nousu Siinain vuorolle ja
tutustuminen P.Katariinan luostariin Siinailla, vierailu Punaisen
Meren rannan Akabassa ja nabatealaisten muinaisessa Petran
kaupungissa Jordaniassa, käynti
Jeesuksen Kastepaikalla Jordan
virran rannalla, tutustuminen
Jerikoon ja Betlehemiin sekä vierailuja Latinalaisen Patriarkaatin
kouluihin, kirkkoihin ja pappisseminaariin Palestiinassa ja Jordaniassa. Tarkempi ohjelma on saatavissa pyydettäessä.

Kristillisyyden hylkäämisen ja maahanmuuton takia
elämme nykyään kuitenkin
ympäristössä, joka on monikulttuurinen. Tästä syystä
olemme esimerkiksi pyrkineet syventämään suhteitamme muslimeihin.
Pohjois-Euroopan katolisina kristittyinä meillä on
kaunis, tosin ei aina kovin
helppo tehtävä yhdistää kaikkialta maailmasta tulevia
uskovia syvässä uskon ja
rakkauden yhteisössä. Yhä
enemmän näemme velvollisuudeksemme myös julistaa
evankeliumia yhteiskunnalle;
Kristuksen sanomaa ei vieläkään tunneta. Monissa eettisissä kysymyksissä puolustetaan sellaisia elämänasenteita,
jotka ovat kristillisen maailmankuvan vastaisia. Kirkon
ääni on pluralistisessa yhteiskunnassamme selvä, mutta
heikko. Me olemme Teille,
pyhä isä, hyvin kiitollisia
siitä, että Te niin uskollisesti
ja usein puolustatte ihmiselämän arvokkuutta ja autatte
kaikkia hyvän tahdon ihmisiä
seuraamaan muissa teologisissa ja eettisissä kysymyksissä Kristuksen tietä muuttuneessa maailmassa.
Näemme myös, että yhä
useammat ei-katoliset kristityt maissamme kuuntelevat
paavin ääntä ja saavat siitä
sisältöä elämäänsä. On myös
ilahduttavaa, että monet heistä
tulevat mielellään Roomaan
ja haluavat nähdä ja tervehtiä
Teitä, pyhä isä. Jossakin mielessä voitaneen väittää, että

nämä ihmiset epävirallisesti
ja vähintäänkin osittain tunnustavat Pietarin viran. Ikävä
kyllä näemme myös, että erot
monissa muissa teologisissa
ja varsinkin eettisissä kysymyksissä kasvavat.
Pysymme kuitenkin luottavaisina ja uskomme, että ekumeeniset suhteemme syventyvät edelleen, jotta me PohjoisEuroopan kristityt voisimme
yhdessä tehdä Kristusta ja
hänen ilosanomaansa tunnetuksi sanoin ja teoin.
Monille totuutta etsiville
ihmisille katolinen kirkko on
vaihtoehto, jota he pitävät
uskottavana ja omille periaatteilleen uskollisena. Monet
näistä ihmisistä ovat kuitenkin eläneet vuosikausia ilman
suhdetta Jumalaan eivätkä he
siksi tunne ollenkaan uskon
vaatimuksia. Tämä on usein
suuri ongelma. Monilla on
takanaan yksi tai useampi
avioliitto, ja usein siitä syntyy
vaikea pastoraalinen tilanne,
joka tekee mahdottomaksi
heidän ottamisensa kirkon
täyteen yhteyteen. Tuhannet
ihmiset Pohjois-Euroopassa
eivät tämän takia ole koskaan
voineet tulla katolilaisiksi,
vaikka se on ollut heidän
hartain toiveensa. Mikäli
tässä asiassa olisi jotakin tehtävissä, olisi se monille ihmisille maissamme suureksi
avuksi.
Niin käytännöllinen kuin
opillinenkin ateismi saa koko
ajan lisää vaikutusvaltaa.
Lapset ja nuoret tarvitsevat
apua liittääkseen uskon osaksi

elämäänsä. Meidän on tuettava entistä paremmin perheitä niiden kasvatustehtävässä. Tästä syystä me järjestämme tänä vuonna Ruotsin
Jönköpingissä perhekongressin pohjoismaisia hiippakuntiamme varten. Sen avulla toivomme voivamme vahvistaa
perheiden elämää. Avioliitto
ja perhe voivat olla monille
merkki Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta myös
meidän aikanamme, jolloin
kaikki näyttää muuttuvan
ja olevan vailla pysyvyyttä.
Tässä yhteydessä haluamme
myös käyttää tilaisuutta
korostaaksemme kiertokirjeen “Humanae vitae” ajankohtaisuutta.
Niin kuin kaikkialla Euroopassa myös me kärsimme
maissamme negatiivisesta,
jopa vihamielisestä asenteesta
maahanmuuttajia kohtaan.
Meille Pohjois-Euroopan
piispoille on sydämenasia
puolustaa avointa ja vieraanvaraista yhteiskuntaa. Kirkkoamme ovat rakentaneet
lukemattomat maahanmuuttajat kaikkialta maailmasta.
Eurooppa, jossa syntyy
hyvin vähän lapsia, tarvitsee
nykyään pakolaisia ja muita
maahanmuuttajia. Katolilaisina me pyrimme olemaan
avoimia kaikkia eri uskontoja tai maailmankatsomuksia seuraavia ihmisiä kohtaan
ja rakentamaan yhdessä
oikeudenmukaista ja rauhanomaista yhteiskuntaa. Teille,
pyhä isä, olemme hyvin kiitollisia siitä, että Te puolus-

tatte aina niin selkeästi vuoropuhelua toisella tavalla ajattelevien kanssa samoin kuin
maahanmuuttajien oikeuksia.
Tämän päivän Eurooppa tarvitsee Teidän ääntänne, jottei
se unohtaisi kristillisiä arvoja
ja jotta se pitäisi ovea auki
niille monille ihmisille, jotka
hakevat turvaa luotamme.
Me voimme vakuuttaa
Teille, pyhä isä, että pohjoisen Euroopan maissa asuvat
katolilaiset ovat Teille uskollisia ja rukoilevat puolestanne
rakastaen ja kiitollisin mielin.
Erityisesti me piispat haluaisimme kiittää Teitä pappien
vuodesta, joka antaa meille
ja papeillemme mahdollisuuden tarkastella uudestaan
kutsumustamme ja opetella
yhä syvemmin seuraamaan
Kristusta.
Lopuksi haluaisimme
pyytää Teiltä apostolista siunaustanne pienelle katoliselle yhteisöllemme PohjoisEuroopassa mutta myös
niille monille hyvän tahdon
ihmisille, jotka toiveikkaina
ja luottavin mielin katsovat
Roomaan ja Teihin, pyhä isä.
Anders Arborelius OCD
Tukholman piispa
Pohjoismaiden piispain
kokouksen puheenjohtaja

Matkan alustava hinta on 1885
euroa. Se sisältää lennot, majoituksen 2 h huoneessa (1 h
huoneen lisämaksu 480 euroa),
englanninkielisen opastuksen, 11
päivän kiertoajelut omalla linjaautolla ja ohjelmassa mainitut
ateriat. Lisäksi tulee varata 60-80
euroa viisumeihin, rajanylityksiin
ja tippeihin.
Sitova ennakkomaksu 550 euroa
tulee maksaa 5.5. mennessä ritarikunnan tilille
Nordea 138650-123811.
16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee mukaan.
Lisätietoja
Matias Sarimo 040-550 1115,
matiassarimo@gmail.com
Lauri Gorski 040 - 549 6749,
lauri.gorski@northlake.fi

TAIDELEIRI
STELLA MARISISSA
19.7. – 24.7.
Perinteinen maalausleiri ammattitaiteilijan johdolla. Leiri sopii
kaikille: vasta-alkajille, pidemmälle
ehtineille harrastajille, myös lapsille huoltajien kanssa.
Eri tekniikat ovat mahdollisia:
öljy-, akryyli-, akvarelli-, pastellivärimaalaus ym. oman mieltymyksen mukaan. Mallipiirustusta
aamuisin.
Hinta: 280,-/ ei-kat. 300,- lapset
alle 15v. 180,-/ 200,- sisältää täysihoidon ja opetuksen.
Ilmoittautumiset: Katekeettinen
keskus / Maiju 09-2416095 tai
0405661381, katekeesi@catholic.fi.
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax
09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
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.
23.4. pe 19.00 katekeesi aikuisille
24.4. la 11.00 messu ranskaksi, 17.30 Caritaksen
vuosikokous, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
26.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
27.4. ti 19.00 katekeesi aikuisille
29.4. to 19.00 katekeesi aikuisille
30.4. pe 15.30 Sacrament of Reconciliation for
First Communicants
1.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi ja ensikommuunio/Mass in English and
First Communion, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
4.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
6.5. to 18.00 elokuvakerho
7.5. pe 19.00 katekeesi aikuisille
8.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
10.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
11.5. ti 19.00 katekeesi aikuisille
13.5. to helatorstai: 11.00 messu, 18.00 elokuvapiiri
15.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 14.00
ensikommuunion harjoitus ruotsiksi/träning för
Första Kommunion på svenska, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
18.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
21.5. pe 19.00 katekeesi aikuisille
22.5. la 12.00 piispanmessu ruotsiksi/Biskopsmässa på svenska, 18.00 helluntain aattomessu
ja kirkkoonottaminen
23.5. su helluntaisunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.4., 16.5.
su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie
48): 25.4., 23.5. su 16.00

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, kirkkokahvit.Ti, ke, to, pe 18.00
iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to ja pe adoraatio 18.30-19.00. Rippitilaisuus ti, ke, to, pe, la 17.30–18.00, su 9.30-9.55 ja
17.30-17.55. Confessions Tues., Wed., Thurs., Fri.,
Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55.
Seurakunnan kanslia avoinna ti-pe 9-12 ja 13-16.
Parish office open: Tues.-Fri. 9-12 and 13-16.
24.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.5. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 piispanmessu ruotsiksi/Biskopsmässa på svenska, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
8.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-12.00 harjoitus ja rippi ennen ensikommuuniojuhlaa (suomeksi), 18.00 iltamessu suomeksi
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, ensikommuuniojuhla, 12.00 perhemessu (Huom. aika!), 16.00
messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.00 messu
suomeksi, 14.00 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu suomeksi
15.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-12.00 harjoitus ja rippi ennen ensikommuuniojuhlaa (suomeksi), 18.00 iltamessu suomeksi
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, ensikommuuniojuhla, 12.00 messu vietnamiksi (Huom. aika!),
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
22.5. la autuas Hemming: 9.30 messu suomeksi,
18.00 iltamessu suomeksi, 18.00 kirkkoonottaminen katedraalissa
23.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu,
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.
24.4. la 9.30 katekeesi
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
27.4. ti 19.00 miestenpiiri
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.30 messu latinaksi
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7.5. pe 18.00 messu Porissa
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu ja
ensikommuunio, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
11.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
13.5. to helatorstai: 10.30 messu
15.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
18.5. ti 19.00 informaatiokurssi
22.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku
23.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 15.5. la 10.00
Eurajoki: 25.4., 9.5., 23.5. su 15.00
Pori: 16.4., 7.5. 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.
24.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnnassa, 15.00 messu Mikkelissä
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa
26.4. ma 19.00 katekeesi aikuisille
28.4. ke 14.00 senioreiden tapaaminen
29.4. to 19.00 katekeesi aikuisille
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
3.5. ma 19.00 katekeesi aikuisille
6.5. to 19.00 katekeesi aikuisille
7.5. pe 18.00 messu Kiteellä
8.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
10.5. ma 19.00 katekeesi aikuisille
13.5. to helatorstai: 10.30 messu, 19.00 katekeesi
aikuisille
15.5. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
17.5. ma 19.00 katekeesi aikuisille
20.5. to 19.00 katekeesi aikuisille
22.5. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnnassa, 15.00 messu Mikkelissä
23.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 8.5.
la 11.00 (uskonnonopetus 9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): Ei messua
tänä aikana.
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 7.5. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 25.4., 23.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 24.4., 22.5. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 24.4., 22.5.
la 11.00 (9.45 uskonnonopetus)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 8.5. la
15.00
USKONNONOPETUS
17.4., 15.5. la 9.00

SENIORIT
28.4., 26.5. ke 14.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00
iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 17.40
iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua
tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa
muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon
ilmoitustaululta.
23.4. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
24.4. la 10.00 katekeesi, 14.00 perhemessu, 16.00
pääsiäisen valon tie – mietiskelyn ja palvonnan ilta
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.4. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
30.4. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.5. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
7.5. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
8.5. la 10.00 katekeesi, 14.00 perhemessu
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
11.40 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.5. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio, 19.00
nuortenilta
15.5. la 10.30 ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus, 10.30 lastenkerho,
11.00 vahvistuskurssi
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu
(ensikommuunio), 14.00 messu puolaksi/Msza
sw. po polsku 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
20.5. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
21.5. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
23.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
lastenkerho
17.4. klo 10.30
15.5. klo 10.30
katekeesi seurakunnassa
24.4., 8.5. klo 10.00
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 2.5., 6.6. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 9.5.,
18.7., 22.8. su 16.00 (Koivuristin seurakuntakoti,
Oravankatu 29): 25.4., 29.8. su 18.00
Kurikka (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 12.6. la 18.30
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 21.5., 6.8. pe 18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta):
8.5., 12.6., 3.7., 17.7., 21.8. la 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5):
25.4., 9.5., 30.5. su 12.00, 3.7. la 12.00, 18.7.,
22.8., 29.8. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1):
22.5., 7.8., 4.9. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 8.5., 12.6.,
3.7., 17.7., 21.8. la 16.00

Tapahtumat
Kouvola

23.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 Messu Raahessa
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 18.4., 2.5., 16.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.4., 23.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.5. su 17.30

Pyhän Ursulan
seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten
torstaisin.
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu
29.4. to 18.00 iltamessu
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 messu
6.5. to 18.00 iltamessu
7.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
8.5. la 13.00 perhemessu
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 messu,
messun jälkeen seurakuntasalissa vastaanotto
kirkkoherran 60-vuotisjuhlan johdosta
13.5. to helatorstai: 11.00 juhlamessu
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 18.00 messu
20.5. to 18.00 iltamessu
23.5. su helluntaisunnuntai: 18.00 juhlamessu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 12):
25.4., 23.5. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 9.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.5. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 25.4., 16.5. su 12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 8.5. la 11-13, messu klo 13.00
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.5. la 14-16, messu
16.00
Kevättalkoot Pyhän Ursulan seurakunnassa lauantaina 24.4. Mukaan tarpeelliset
työvälineet sekä eväitä grillijuhlaa varten.
Tervetuloa mukaan!

Toimistot	
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Fax
09-5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi.
Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna arkisin
10-16.

Keskukset	
Stella Maris

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 17.3018.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen
mukaan.
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
13.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 17.00 juhlamessu
16.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

HUOM. Kokoontumispaikka muuttuu toistaiseksi ja ainakin tämän kevätkauden:
Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17—19 Katekeettisessa keskuksessa, Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Iltojemme aiheena on edelleen fransiskaaniisä Henrik Roelvinkin OFM kirjan Vem är du, Gud,
och vem är jag? Meditationer för Fransiskanska
Lekmän suomennetut mietiskelyt. Kokouksiimme
ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä tahto.
Maanantai 10.5. EUFRA-PÄIVÄ 2010 On fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä
19.5. VIII mietiskely: Yhteyteni Jumalaan ja ympäröivään maailmaan. Kevään viimeinen kokousilta.

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

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

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 1016 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8.20. Torstaisin ekumeeninen rukoushetki klo 8.30. Lisätietoja luennoista ja muusta
toiminnasta www.studium.fi.
Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-1357998,
fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi.

Academicum Catholicum

Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarik. 3 b A, Helsinki. / Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./ Öppet för alla.
Torstaina 20.5. klo 18.00: Isä Antoine Lévyn, OP,
englanninkielisen esitelmän aiheena on ”Millä
tavalla skolastinen ajattelutapa syntyi” (How
was the Scholastic Thinking born)/ Torsdagen
20.5. kl. 18.00 Fader Antoine Lévy, OP, talar på
engelska om hur det skolastiska tänkandet blev
till.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua
häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for
weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 0445021206.

SENIORIT
Tiistaina 18. toukokuuta messu Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 14.00 ja sen
jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Vietämme kevätjuhlaa. Tervetuloa!

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Studium Catholicum

Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 2010
Verksamhetskalender för våren 2010

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Fransiskaanimaallikot OFS

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-61206711,
fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi.
Kotisivu www.studium.fi

SEKalaista

kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavina
päivinä klo 18.00: 6.5.

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793,
fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.

Tapahtumia
Oulu

ELOKUVAKERHO

Helsinki:Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18
A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470, E-mail
harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere:Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 0404197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com
KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu entiseen tapaan Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs, klo 18.00 seuraavina
päivinä seuraavien kirjojen parissa:
10.5. Timmermans: Muheva maa

VARAINHANKINTARYHMÄ
PERUSTETTU
Oletko huolestunut Henrikin taloudesta?
Haluatko auttaa työpanoksellasi? Tule
mukaan varainhankintaryhmään parantamaan seurakuntamme toimintaedellytyksiä.
Isä Marino pyytää sinut mukaan ideoimaan ja toteuttamaan varainkeruutapahtumia ja varmistamaan rakkaan seurakuntamme kasvun ja työn jatkumisen.
Laita nimesi ja yhteystietosi sähköpostiin: varainhankinta@googlegroups.com
tai soita Vakkala / 0504119229

Olemme aviopari ja meillä on reilun
vuoden ikäinen tytär, etsimme pääkaupunkiseudulta kalustettua asuntoa, miel.
lapsiystävälliseltä seudulta. Haussa olisi
iso yksiö tai kaksio. Asunnon tarve alkaisi
toukokuun alusta. Terv. Patricia Nzenwa
(patriciamn@luukku.com)

Kaikki kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneet,
tervetuloa!
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
Teresa ry
Huhtikuussa 2010 Marian seurakunnan remontti
Teresojen toiminta jatkuu syyskaudella remontin
valmistuttua.

Birgittalaisjärjestön
maallikko-oblaatit

Seuraava kokouksemme on perjantaina 23.4.
klo 16.30 Turun luostarissa. Kotisivu: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit
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 - welcome:
May 4&18

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (2010/06) ajalle
21.5.-13.6. on toimitettava viimeistään 7.5.2010 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Piispan haastattelu:

Vaikka läpi harmaan kiven
Fides-lehdellä oli mahdollisuus haastatella piispa Teemu Sippoa SCJ pääsiäisviikon jälkeen. Haastattelussa
käy ilmi, että piispalla on toiveikas kuva seurakuntien tulevaisuudesta ja kirkon kasvuun liittyvistä haasteista.
Ekumeniassa hän Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajankin ominaisuudessa on realisti vaikka hän
painottaakin, että ykseyden jano on suuri. Liturgian kehittämisessä hän kannustaa seuraamaan paavin messujen
esimerkkiä. Hän myös haluaa lohduttaa ja rohkaista niitä, jotka ovat ahdistuneet kirkon hyväksikäyttöskandaaleista.
Kokemuksia
uudesta tehtävästä

T

eemu Sippo SCJ nimitettiin piispaksi vain vajaa
vuosi sitten. Hänen piispaksivihkimyksestään ei ole
kulunut vielä edes seitsemää
kuukautta. Piispanviran hoitaminen on alkanut työntäyteisesti ja uutta oppien,
olkoonkin, että ennen nimitystä piispa Teemu ehti toimia
noin vuoden ajan hiippakunnan asiainhoitajana.
”Vaikka minun oli jo mahdollisuus tutustua tähän tehtävään hiippakunnan asiainhoitajana, täytyy kaikkea vielä
oppia ja opetella. Mukaan on
tullut monta sellaista asiaa,
jotka poikkeavat siitä, mihin
olen aikaisemmin tottunut.
Haasteet ovat samankaltaisia
kuin kirkkoherralla, mutta
joskus ne ovat vähän vaativampia”, piispa sanoo harkiten.
Seurakuntiin piispa on
ehtinyt tutustua myös
uudessa tehtävässään. Erityisen iloinen hän on siitä,
”että siellä on ihmisiä, jotka
haluavat olla mukana kirkon
elämässä, messussa ja rukouksessa ja muutenkin toimia
kirkon hyväksi. Se on hyvin
positiivinen asia!” piispa
iloitsee.

Diasporaa on jo
Helsingissä
Toisaalta seurakuntien ja
koko hiippakunnan elämän
kannalta hankalia ovat olosuhteet, joita ei voi muuttaa
miksikään: esimerkiksi pitkät
välimatkat ja kielikysymykset. Tällaisessa tilanteessa
yhteisön rakentaminen ei ole
helppoa.
”Diaspora-sanan käyttäminen sopii koko Suomeen”,
piispa Teemu sanoo ja tarkentaa, että ”diaspora on
ongelma jo Helsingissäkin”.
Vaikka tietenkin pitkät välimatkat lisäävät vaikeuksia
entisestään.
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Yksittäistapauksissa piispan
mielestä katolisten uskovien
voisi olla hyvä pohtia oman
kirkkoherransa kanssa mahdollisuuksia osallistua kommuuniolle ortodoksisissa
seurakunnissa. Piispa toteaa:
”Nähdäkseni Suomen ortodoksisilla piispoilla ei ole periaatteessa mitään sitä vastaan,
että yhteyttä olisi myös tällaisissa ’pyhissä asioissa’, ennen
kaikkea eukaristiassa.” Mutta
tärkeää on muistaa aina, että
”kyseessä ovat yksittäiset
tapaukset eikä mikään yleinen
sääntö”. Näistä asioista pitää
aina ”sopia erikseen, milloin
ja missä olosuhteissa tällaistä
käytäntöä voitaisiin lopulta
toteuttaa”.

Kasvavat haasteet
Joka tapauksessa tulevaisuus
vaatii panostusta myös katoliselta kirkolta. Mikäli kirkon
jäsenmäärän kasvuprosentti
pysyy samana, on rekisteröityjä katolilaisia Suomessa
vuoden 2020 alussa jo reilusti yli 17.000. Mihin kaikki
mahtuvat? Olivathan kirkot
nytkin ääriään myöten täynnä
lukuisissa pääsiäismessuissa.
Ainakin yhdestä asiasta piispa
on vilpittömän iloinen:
”Meillä on siinä mielessä
onnellinen tilanne, että meillä
on paljon pappiskutsumuksia. Siinä mielessä voidaan ajatella, että jatkossa seurakuntia
tai paikkoja, joista käsin seurakuntalaisista voidaan pitää
huolta, on enemmän”, piispa
ennakoi. Samalla hän sanoo
myös hitusen ylpeänä: ”Sitä
paitsi tälläkin hetkellä pappiemme keski-ikä on vain
41 vuotta, mikä on hämmästyttävän vähän verrattuna
joihinkin Länsi-Euroopan
maihin, joissa keski-ikä on jo
yli 60 vuotta. Tilanne meillä
on aivan toisenlainen.”
Piispan mukaan ”ongelma
on pikemminkin siinä, onko
meillä varaa perustaa seurakuntia, seurakuntakeskuksia tai rakentaa kirkkoja”.
Optimismi kuitenkin voittaa

piispa Teemun huolen: ”Kyllä
minä uskon, että jos halutaan
todella seurakuntia perustaa
ja ihmiset ovat innostuneita
siitä, niin se onnistuu. Ja jos
kirkossa on siihen halua, niin
silloin mennään vaikka läpi
harmaan kiven näissä asioissa.”
Piispa muistuttaa kuitenkin, että hiippakunnan talous
täytyy saada kuntoon. ”Me
tarvitsemme verotusoikeuden, joka loisi pohjan kirkon
riittävälle toimeentulolle.
Ja edelleen me tarvitsemme
avustusjärjestöjä kuten Bonifatiuswerkiä ja ehkä muitakin
järjestöjä, jotka voivat auttaa
meitä.”

Kaikki minikoossa
Yleisenä yhteiskunnallisena ja
kirkollisena ilmiönä voidaan
todeta, että yhtenäiskulttuuri
on murenemassa myös Suomessa. Helsingin hiippakunnan jäsenistäkin — ainakin
tilastojen mukaan— yli puolet
puhuu äidinkielenään jotakin
muuta kieltä kuin suomea tai
ruotsia, jotka ovat hiippakunnan viralliset kielet. Tilastoissa voi olla pieniä virheitä,
piispa huomauttaa, mutta
silti luvut kuvastavat todellisuutta.
Kansainvälistymistä ja
uusien hengellisten vaikutteiden juurtumista Suomeen
tehostaa myös moderni tiedonvälitys. Hiippakunnassammekin erilaisten hengellisten liikkeiden ja spiritualiteettien kirjo on jo todellisuutta, eikä edes mikään uusi
ilmiö. Jo piispa Verschurenin
kerrotaan sanoneen, että tässä
paikalliskirkossa on kaikki,
mikä kuuluu yleismaailmalliseen kirkkoon, mutta minikoossa. ”Kiikareilla täytyy
katsoa ikään kuin väärin päin,
niin nähdään, mikä tilanne
Suomessa on”, piispa Teemu
lausuu naurahtaen siteeratessaan edeltäjänsä käyttämää
ilmausta.
Suomessa on saanut jalansijaa niin karismaattinen katoli-

suus kuin tridentiinisen liturgian viettäminenkin. ”Ne
asiat, joita täällä on esillä, ovat
myös muualla”, piispa toteaa
ja sanoo: ”Tähän mennessä
vaikuttaa siltä, että toiset
eivät sulje pois toisia vaan
että näillä erilaisilla rukousmuodoilla ja jumalanpalvelusmuodoilla on myös tilaa
ja oma oikeutuksensa ja että
pyritään kaikessa ottamaan
huomioon ihmisten tarpeita
ja sitä taustaa, mikä ihmisillä on.” Hän kutsuu kuitenkin kaikkia pitämään huolta
siitä, mikä yhdistää: ”Tietysti
jotakin täytyy olla yhteistä, ja
se on katolinen usko. Minimi
on usko ja sakramentit ja että
ne vietetään kirkon hyväksymällä tavalla ja että toimitaan
kirkkolain puitteissa. Ja sitä,
mikä meitä yhdistää, on kuitenkin paljon”, piispa Teemu
arvioi.
Niin sanotun kieliongelman suhteenkin kannattaa

pysyä maltillisena. ”Tietysti
lähes kaikki ne, jotka tulevat
tähän maahan, kohtaavat vaikeuksia kielen kanssa. Mutta
seuraava sukupolvi oppii jo
suomen. Sen takia me emme
koskaan voi luopua suomenkielisyydestä, koska suomi on
lopulta kuitenkin se kieli, jolla
meidän täytyy tässä maassa
toimia”, piispa kannustaa.

Ekumenian huolia
ja iloja
Suomi on jo pitkään ollut
tunnettu ”ekumenian mallimaana”, jossa kristittyjen
kesken vallitsee poikkeuksellisen hyvät suhteet. Maailmanlaajuisesti tilanne on
haastavampi: joissakin reformaation kirkoissa kehitys on
vienyt yhä kauemmas klassisesta kristinuskosta, kun
taas katolisen kirkon suhde
moniin ortodoksisiin kirk-

Artikkeleita
koihin on parempi kuin kymmeniin ellei satoihin vuosiin.
Miltä tilanne näyttää piispan
näkökulmasta?
”Näistä asioista ollaan
Roomassa hyvin tietoisia,
ja suhteet varsinkin protestantteihin, myös luterilaisiin, huolestuttavat. Toisaalta
Suomessa ei olla niin pitkällä
kuin Ruotsissa”, piispa sanoo
helpottuneena, vaikka hän on
itsekin huolissaan siitä, että
”ristiriitaa voi Suomessakin
tulla nimenomaan moraalikysymyksissä”. Toisaalta hän
on toiveikas: ”Mutta meidän
on katsottava eteenpäin ja
rukoiltava, että kehitys olisi
edelleen suotuisa, koska on
paljon, paljon niitä, jotka toivovat syvästi, että kristityt
Suomessa olisivat yhtä.” Yksi
esimerkki ekumenian hyvästä
ilmapiiristä Suomessa on
piispan mukaan vastikään
julkaistu suomalais-ruotsalaisen katolis-luterilaisen dialogikomission loppuraportti
vanhurskauttamisesta kirkon
elämässä. ”Se on myös yksi
merkkipaalu ekumeenisesta
yhteistyöstä ja yhteisestä pohdinnasta. Toivottavasti tällainen dialogi voi jatkua.”
Suhteet ortodokseihin ovat
paavi Benedictuksen aikana
parantuneet tuntuvasti.
Piispa Teemu iloitsee tästä
kehityksestä: ”On todella
ilahduttavaa, että kehitys on
ollut niin suotuisaa ja päästään yhä suurempaan läheisyyteen ortodoksien kanssa.”
Jopa paavin ja Moskovan
patriarkan tapaamisesta on
puhuttu. Siihen piispalla on
suurisuuntainen ehdotus:
”Suomessahan olemme toivoneet, että jos tämä tapaaminen ei onnistu Venäjällä, se
voitaisiin järjestää Suomessa,
neutraalilla maaperällä. Se
olisi minusta hyvä idea.”

Hyväksikäyttötapauksia ei ole
ilmennyt Suomessa
Pohjoismaiden piispojen
joka viides vuosi toistuva
ad limina apostolorum ‑vierailu Roomaan paavin luokse
sattui tällä kertaa aikaan,
jolloin katolinen kirkko oli
julkisuudessa lähes päivittäin, kun lehdistössä nostettiin esiin yhä uusia uutisia
—olkoonkin, että pääsääntöisesti kysymys on kymmenien
vuosien takaisista ja jo kaikin
tavoin käsitellyistä tapauksista— alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon
katoliset papit ja sääntökuntalaiset ovat syyllistyneet.
Suomessa piispantalon tekemissä tarkastuksissa, jotka
ulottuvat toiseen maailman-

sotaan saakka, ei ole tullut
esiin ainuttakaan tapausta.
Tästä piispa Teemu on syystäkin kiitollinen.
Jos Suomessa sittenkin
ilmenisi hyväksikäyttötapaus, piispa pyytää kääntymään piispantalon puoleen.
”Olemme juuri perustamassa
työryhmää, johon kuuluisi
yksi psykologi,yksi lakimies,
piispa ja ehkä vielä joku
muu.” Piispa Teemu toteaa
vakavana: ”Jos tällainen
tapaus ilmenisi, niin sitten se
tutkitaan ja katsotaan, mitä
oikein on tapahtunut. Sitten

että on kauheata elää katolilaisena, kun jatkuvasti tulee
ikäviä uutisia.”
Toisaalta ”meidän on hyvä
muistaa, että 99 prosenttia
papeista on sellaisia, ettei
heillä ole mitään tekemistä
näiden asioiden kanssa, ja
että tavallisilla katolilaisilla ei
ole mitään kosketusta näihin
hyväksikäyttötapauksiin.
On hyvä muistaa sekin, että
kirkko tekee valtavan paljon
hyvää tässä maailmassa;
suunnaton määrä hyviä
asioita tehdään koko ajan”,
piispa huomauttaa. ”Huoli-

mänkin kirkolliskokouksen
aito tulkinta edellyttää jatkuvuuden periaatteen kunnioittamista kirkon opissa ja elämässä. Samoin hän on toistuvasti kehottanut seuraamaan
liturgiassa tradition jo koettelemia malleja eikä kehittelemään yhä uusia ilmaisutapoja.
Piispa Teemun mielestä on
selvää, että Vatikaanin II kirkolliskokouksen uudistuksia lähdettiin toteuttamaan
jo 60-luvulla viivyttelemättä
ja suuren innon vallassa.
”Tietysti kirkolliskokouksen

on tehtävä johtopäätökset,
sillä myös Rooma on tullut
hyvin ankaraksi näissä kysymyksissä: heti täytyy ilmoittaa, toimia ja ottaa yhteys
myös siviiliviranomaisiin.”
”Onneksi vaikuttaa siltä,
että meillä näitä tapauksia ei
ole”, piispa toistaa.
Samalla ”kirkko on myös
oppinut jotakin: että ollaan
salaamatta asioita, että tartutaan heti kiinni näihin tapauksiin ja toimitaan niiden edellyttämällä tavalla. Se hyvä
puoli tässä on, että tämä koko
prosessi, joka on ollut hyvin
raskas, on merkinnyt puhdistumista. Se on koskettanut
hyvin monia ihmisiä; monet
ovat olleet ahdistuneita näistä
asioista, myös Suomessa on
ollut ahdistavaa katsoa ja
jatkuvasti lukea tämmöisiä
uutisia”, piispa huokaa ja
korostaa, ettei hyväksikäyttöä ”saa millään lailla vähätellä, päinvastoin, se täytyy
ottaa hyvin vakavasti”. Hän
ymmärtää oikein hyvin sen
ahdistuksen, jota katolilaiset
ovat kokeneet median esitellessä hyväksikäyttötapauksia.
”Haluaisin tarjota lohdutusta.
Monet kirjoittavat minulle,

matta näistä kaikista ikävistä
tapahtumista, jotka meidän
täytyy tuomita ja joista
meidän täytyy häpeillen tunnustaa, että ne ovat tosia, niin
siitä huolimatta me voimme
katolilaisina kulkea pää pystyssä ja olla iloisia katolilaisia,
hyvällä tavalla ylpeitä omasta
uskostamme.”
Norjassa, jossa hyväksikäyttötapauksia on myös esiintynyt, katolisia lapsia on alettu
haukkua ja kiusata joissakin kouluissa. Tämä uutinen
teki piispankin mietteliääksi.
”Tässä nähdään, kuinka katolilaiset joutuvat kärsimään.
Myös papit, joilla ei ole mitään
tekemistä tällaisten tapausten
kanssa, saavat täysin aiheetta
päälleen epäilyksen varjon”,
piispa toteaa murheellisena.

jälkeen tartuttiin heti tarmokkaasti eri asioihin, joita piti
uudistaa, esimerkiksi liturgian alalla.” Jatkuvuudesta
huolehtimisen aika tuli vähän
myöhemmin. Piispa jatkaa:
”Mutta kun uudistustyö oli
saatettu ainakin jossakin
määrin päätökseen, niin oli
tarpeen aloittaa sen miettiminen, millä tavalla nämä uudistukset sopeutuvat siihen, mitä
aikaisemmin on ollut ja mikä
kirkon traditio on. Tällä hetkellä ajatellaan enemmän tätä
puolta, ja minusta se on normaalia kehityskulkua.”
”Kullakin ajalla on oma
tehtävä toteutettavanaan,
ja nyt ollaan tällaisessa vaiheessa, kun kirkolliskokouksesta on kulunut jo melkein
50 vuotta. Se tuntuu ihan
oikealta ja hyvältä”, piispa
sanoo harkiten.
Liturgiaan liittyen pyhä isä
on myös kannustanut ottamaan mallia siitä, miten paavillisia liturgioita vietetään
Roomassa. Nehän ovat television ja internetin välityksellä nähtävissä kaikkialla
maailmassa. Piispa Teemu
iloitsee silminnähden tästä
ajatuksesta. ”Olen aina ollut

Jatkuvuuden aika
Paavi Benedictuksen pontifikaattia leimaa asiantuntijoiden mielestä kaksi suurta
tavoitetta. Hän viittasi niistä
ensimmäiseen oikeastaan jo
ensimmäisessä joulutervehdyksessään Rooman kuurialle joulukuussa 2005, jolloin
hän korosti, että viimeisim-

sitä mieltä, että paavin messuista voi aina katsoa, millä
lailla tehdään, koska varmasti
siellä halutaan tehdä kaikki
niin kuin kuuluu tehdä. Se
on niin sanotusti oikein toimitettua liturgiaa, ja kaunista.
Minusta on hyvä ajatus, että
katsotaan, mitä siellä on, niin
sitten me toimimme oikealla
tavalla. Hyvä periaate!”

Seuraavia askeleita
Olemme kolmannen kristillisen vuosituhannen alussa.
Haastattelun lopuksi on hyvä
kysyä piispalta, minkälaisia
”hengellisiä aseita” hän suosittelee meille.
Vastaus lähtee liikkeelle
totutusti: ”Messu ja sakramentit yleensä, rippi ennen
muuta, rukous, monenlaiset
tapaamiset ja kokoukset —
näitä on hyvin suuri kirjo. Ne
ovat kaikki asioita, jotka auttavat kristillisessä elämässä”,
piispa luettelee. ”Mutta
katson myöskin perheitä,
jotka voisivat olla hyviä tyyssijoja hyvälle elämälle ja kasvulle uskossa, toisista välittämisessä ja rakkaudessa.”
Piispalla on paljon ajatuksia: ”Katekeesi ja nuorisotyö
ovat myös nousseet esille hiippakunnassa. Vaikka niihin on
panostettu, niissä voitaisiin
tehdä vielä enemmänkin. Ja
esimerkiksi Stella Mariksen
rooli hiippakunnan keskuksena voisi kasvaa nykyisestä.”
Seurakuntien vastuulle tietysti jäisi lapsi- ja nuorisotyön
tekeminen, mutta kyllä katolista nuoriso-organisaatiotakin tarvittaisiin. Ehkä olisi
aika herättää henkiin vanha
Juventus Catholica? Ja rippikouluikäisille oma leiri voisi
olla hyödyksi, ”ei kopiona
luterilaisesta rippikoulusta,
mutta vähän siihen suuntaan”, piispa ennakoi.
Lisäksi piispa Teemun toiveena on saada valmiiksi
rukouskirja ja kansanmessukirja, ”jotta ihmisillä olisi
kädessä jotakin”. Hänen silmissään häämöttää seurakunta, joka yhä enemmän
muodostaisi yhteisön, ”perheenomaisen yhteisön, jossa
kaikki kantaisivat kortensa
kekoon”.
Kiitos haastattelusta, piispa
Teemu.
Marko Tervaportti
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Den katolska kyrkan i Estland
— en kyrka av utlänningar

D

en katolska kyrkan i
Estland har mycket
gemensamt med kyrkan i
Finland. Prästerna, ordensbröderna och -systrarna
samt församlingsmedlemmarna är främst utlänningar
i första, andra eller tredje
ledet. I Finland har vi ca 10
000 registrerade katoliker av
vilka drygt 53 % är av icke
finskt ursprung. Totalt torde
det, i vårt land, bo ca 15 000
– 20 000 katoliker. Om detta
stämmer skulle endast 25 – 35
% av alla katoliker i Finland
vara finländare.
I Estland bor det, enligt år
2000 befolkningsdata, ca 5
800 katoliker eller 0,5 % av
landets befolkning. Av dessa
är ca 1700 eller 35 % ester. De
övriga är vitryssar, polacker,
littauer och ryssar (ca 800
hörde till varje befolkningsgrupp). I Estland fanns också
ca 80 katolska finnar. Både den
katolska kyrkan i Estland och
i Finland är kyrkor var den
stora majoriteten är utlänningar.
Både den katolska kyrkan i
Estland och i Finland är beroende av utländskt finansiellt
stöd och ett inflyttat prästerskap. I vardera länder finns
en infödd diakon och enstaka
ordenssystrar. Mässorna I
Estland hålls på estniska,
polska, ryska och littauska.
I Finland hålls mässor på
finska, svenska, engelska,
tyska, spanska, italienska,
latin, spanska vietnamesiska
och andra språk. Den katolska
gemenskapen i både Estland
och i Finland är multikulturell och internationell.
FÖRSAMLINGARNA I
ESTLAND
Det finns sju församlingar
i Estland: i Tallinn, Tartu,
Valga, Pärnu, Narva, Ahtme
och i Sillamäe. De olika katolska grupperingarna och riktingarna är väl representerade i Estland. Opus Dei,
som etablerade sig i Estland
för drygt 10 år sedan 1996,
dominerar. Andra grupperingar omfattar bl.a. fransiskanerna, dominianerna och
neo-katekumenerna. Prästerskapet är utländskt. Ett betydande antal nunneordnar är
representerade i landet bl.a.
birgittinerna, som har ett
stort kloster i Pirita utanför
Tallinn.
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FINLANDS KATOLIKER STÖDER TROSBRÖDERNA I ESTLAND
Den katolska kyrkan i Finland
har aktivt stött den katolska kyrkan i Estland sedan
1989, då landet återfick sin
självständighet. Katolikerna
i Finland bl.a. de olika församlingarna, inte minst
Santa Maria församlingen i
Helsingfors och Jesu Hjärtats
systrar gav betydande materiell hjälp till Estland. Jag
mins ännu när jag, tillsamman med en katolsk kollega,
körde en överfull lastbil med
kläder, biblar, ljus, leksaker
och andra förnödenheter till
Tartu.
Församlingsmedlemmarna
hade under flera månader
insamlat materialet och en
dag frågade fader Jan Aarts
om jag var villig att köra lastbilen over till Estland i och
med att jag har lastbilskörkort. Resan som gjordes på
vintern blev ett äventyr. Vi
for över med färjan och kom
fram vid midnatt till Tallinn
hamn var vi möttes av estniska och ryska gränsvakter. Dom gick igenom lastbilen. Det verkade som en
evighet innan de var färdiga
och därifrån fortsatte resan in
i staden. Vi möttes av fader
Rein Öinäpuu, den första estniska katolska prästen sedan
andra världskriget. Han gav
oss en karta om hur vi skulle
köra vidare från Tallinn till
Tartu, som på den tiden var
en ”sluten” stad. Vi kom fram
på morgonnatten. Vi körde in
på en bakgård och, liksom
från ingenstans, kom det en
massa ungdomar som mycket
snabbt tömde lastbilen. Sedan
körde vi vidare till en anna
gård var vi övernattade. På
dagen gjorde vi en rundvandring i staden och körde
tillbaka till Tallinn och sedan
med färja vidare till Helsingfors. Hela resan var över på
24 timmar.
År 1991 konfirmerade Finlands biskop Paul Verschuren
ca 100 personer i Tartu och i
Tallinn.
Fader Guy Barbier verkade
under slutet av 1990-talet
som vikarie för den katolska
kyrkans administrator. Jesu
Hjärtats systrar var instrumentella i upprättandet av
katolska skolor och barnträdgårdar i Tartu. Dessa stöddes
finansielt av den brysselbaserade välgörenhetsfören-

ingen ”Fammes de Europe”,
bestående av EU tjänstemännens äkta makar. Min hustru
verkade då som ordförande
för den finländska gruppen.
Hon var intrumentell att
hjälpen skickades just till skolorna i Tartu.
DEN BYSANTISKA
RITUSEN
Den katolska kyrkan i Estland
har en stark tradition av den
bysantiska ritusen. Denna
ritus har sitt ursprung år 1928
då en ortodox präst konverterade till katolisim. Redan
följande år, 1929, grundades ett bysantiskt kapell
med estniska som liturgiskt
språk. Kapellet stängdes dock
redan 1934. Senare flyttades
den bysantiska verksamheten
från Haapsalu till Narva var
ett nytt bysantiskt kapell öppnades 1932. Aktiviteten kring
kapellet var betydande. Den
leddes av två präster av den
bysantiska ritusen och omfat-

tade bl.a. en barnträdgård
administrerad av tre polska
nunnor.
Jesuiterna spelade en betydande roll under denna tid
i Estland. De grundade ett
bysantiskt kloster i Esna i det
centrala Estland. Till klostrets
verksamhet hörde bl.a. seminarier och utgivandet av en
tidskrift. År 1935 började två
f.d. ortodoxa ester studera
för prästerskapet. Jesuiternas
mest aktiva tid slutade 1939 i
samband med andra världskriget.
Idag finns det varken i
Estland eller i Finland någon
bysantisk liturgisk verksamhet eller präster av den
bysantiska ritusen. De katoliker som hör till den katolska
kyrkan måste delta i mässor
med latinsk ritus. Ibland kan
de få uppleva sin liturgi i en
ortodox kyrka eller ortodoxt
kloster. Den katolska kyrkan,
i våra två länder, har blivit
liturgiskt fattigare.

FRAMTIDEN
Den katolska kyrkans framtid
i Estland är ljus. Den ekumeniska miljön är tolerant och
konstruktiv religionerna
emellan. När jag i februari i
år besökte birgittinerklostret i
Pirita kunde man i gästboken
läsa att den senaste husgästen var landets f.d. president
Ruutel.
Den katolska kyrkan i
Estland förblir dock till sin
natur internationell och multikulturell – a church of foreigners.
Jan-Peter Paul
Källa: Salo V. ”The Catholic Church
in Estonia, 1918 – 2001”, The Catholic Historical Review, Vol. LXXXVIII,
No.2
Se också: http://katoliku.ee/

Maallikkodehoniaanien retretti Virossa

Maallikoiden lisäksi kuvassa on äiti Ricarda, retretin johtaja isä Zenon ja isä Frans.

Jeesuksen pyhän sydämen maallikot viettivät vuotuista, kaikille avointa retrettiään
maaliskuussa, tällä kertaa Tallinnassa birgittalaissisarten luona.
Pyhän sydämen maallikoiden keskus on
Jeesuksen pyhä sydän, joka on elämän ja rakkauden lähde kaikille ihmisille, sekä Neitsyt

Marian Perisynnitön sydän, joka antaa ihmiskunnalle äidillisen rakkautensa. Tämä on tie
henkilökohtaiseen pyhitykseen sekä rakkauden sivilisaation rakentamiseen maailmassa.
Se edistää Jumalan tahdonmukaista sovintoa
ihmisten välillä, kirkossa, kristikunnassa ja
koko maailmassa.

Artikkeleita
TOIMINTAKERTOMUS 2009
Teresa-yhdistyksen 56. toimintavuosi

Isä Stanislaw Szymajda täyttää 60 vuotta

Johtokunta
Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Pirjo Uronen, varapuheenjohtaja Johanna
Kivi, rahastonhoitaja Mervi Kurki, sihteeri Kirsi Muradjan, jäsen Katri Jaatinen-Pylkkö ja varajäsen Marja Kuparinen. Moderaattorina toimi isä Kazimierz
Lewandowski SCJ.
Kokoukset
Teresat kokoontuivat Pyhän Marian seurakuntasalissa tiistain iltamessun
jälkeen.
 Tammikuussa Maria Ngyuen opetti valmistamaan vietnamilaisia ruokia.
 17.2. pidettiin vuosikokous. Kokouksen jälkeen isä Teemu Sippo alusti
aiheesta miten voin rakastaa vihamiestäni.
 Maaliskuussa järjestettiin kirpputori seurakuntasalissa.
 Kevätkauden päätteeksi järjestettiin kevätjuhla.
 Lokakuussa Suomen Caritaksen puheenjohtaja Talvikki Mattila kertoi Caritaksen toiminnasta.
 Marraskuussa dosentti Maiju Lehmijoki-Gardner kertoi kirjastaan Askeettien pidot.Vieraanvaraisuus, osallisuus ja muut ateriayhteyden hyveet.
 Marraskuun lopulla järjestettiin joulumyyjäiset.
 Juhlamessun jälkeen pidettyyn joulujuhlaan saatiin ilahduttavan monta vierasta.
 Vuonna 2009 pidettiin neljä työiltaa.
Myyjäisten tuotosta jaettiin avustuksia molempien seurakuntien karitatiiviseen
työhön.
Andante
Teresa ry on jäsenenä Euroopan katolisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestössä
Andantessa (European Alliance of Catholic Women’s Organisations). Järjestö
tuo erityisesti eurooppalaisen naisen näkökulman asioihin ja vahvistaa yhteistyötämme ja identiteettiämme katolisina naisina Euroopassa. Yhteyshenkilönä
Andanteen toimii Johanna Kivi.
Tiedottaminen
Tiedotimme yhdistyksen toiminnasta Fidesissä ja Helsingin molempien seurakuntien ilmoitustauluilla.
Toimintamme
Kokouksiin on osallistunut keskimäärin 23 henkeä. Kirpputorilla ja myyjäisissä
tuimme Karmeliittasisaria myymällä heidän tekemiään kortteja ja kynttilöitä.
Teresa ry kiittää sydämellisesti kaikkia toimintaamme osallistuneita ja sitä tukeneita.

In memoriam

S

isar Ethel Marie Boffa CPPS kuoli kalleimman veren
sisarten pääluostarissa 24. tammikuuta 2010. Hän oli
vanhin kahdeksasta lapsesta ja syntyi vuonna 1913 pienessä kaupungissa Missouri-joen varrella Yhdysvalloissa.
Sisar Ethel Marie opetti lapsia useissa katolilaisissa kouluissa Yhdysvalloissa, missä hänen ensimmäinen luokkansa koostui 62 lapsesta.
Vuonna 1958 sisar Ethel Marie saapui Suomeen ja opetti
muutaman vuoden Helsingin Englantilaisessa koulussa,.
Tämän jälkeen hän muutti Tampereelle ollen ensimmäisiä
opettajia Tampereen englantilaisessa koulussa. Hän toimi
Pyhän Ristin seurakunnassa ja koulussa aina vuoteen 1980.
Vuonna 1983 hän lopetti opettamisen Suomessa samassa
paikassa, mistä hän oli aloittanut, eli Englantilaisessa koulussa Helsingissä. Hän arvosti oppilaitaan ja oli pidetty
opettaja, joka oli ankara mutta samalla oikeudenmukainen
ja lempeä.
Vuonna 1983 viettäessään 50-vuotisjuhlaansa sisarena
hän palasi pääluostariin ja aloitti uuden uran kirkollisten
pukujen osastolla. Siellä hän toimi 25 vuotta kunnes hän
terveytensä takia joutui luopumaan tästä työstä 90-vuotiaana. Viimeiset vuodet hän vietti rukoillen kirkon ja koko
maailman puolesta.
Nyt sisar Ethel Marie jatkaa rukouksiaan kirkon ja kaikkein Jumalan ihmisten puolesta Jumalan luona. Levätköön
hän rauhassa.
Sisar Renée Brinker CPPS

K

ouvolan kirkkoherra isä
Stanislaw Szymajda on
syntynyt 9.5. 1950 Lowiczissa
Puolassa.
Isä Stanislaw kävi kansakoulun 1957-1964. Tämän
jälkeen seurasivat ammattilukion opinnot energian tuotannonalalla kotikaupungissaan.
Noina aikoina nuori Stanislaw
sai hengellisen kutsumuksen
seurata Jeesusta ja palvella
pappina. Novisiaattijakson
jälkeen Stanislaw pääsi Stadnikin pappisseminaariin ja
opiskeli siellä vv. 1970-1976.
Stanislaw antoi ensimmäiset lupauksensa 27.10.1970
ja vihittiin papiksi 19.6.1976
Krakowassa. Tämän jälkeen
vasta vihitty pappi sai kappalaisen viran Mychowiin, jossa
työskenteli vv. 1976-1977.
Tämän jälkeen isä Stanislaw
suoritti niin teologian kuin
myös pastoraalityön jatkoopintoja Lublinissa.
Tämän jälkeen isä Stanislaw
sai kutsun uusiin haasteisiin
ja saapui Suomeen 4.9.1981.
Aluksi isä Stanislaw toimi
Helsingin Marian seurakunnassa assistenttina opiskellen samalla suomenkieltä.
Vuonna 1983 hänet nimitettiin Jyväskylään pyhän Olavin
seurakuntaan kappalaiseksi
ja myöhemmin kirkkoherraksi, jossa tehtävässä hän
toimi vuoteen 1992 saakka.
Tämän jälkeen isä Stanislaw
sai sapattivuoden ja vietti sen
Roomassa ja Puolassa.
Palattuaan Suomeen hän
oli kappalaisena pyhän Henrikin seurakunnassa. Vuonna
1994 isä Stanislaw sai nimityksen Kouvolaan Autuaan
Ursulan seurakunnan kirkkoherraksi. Vuonna 2003 isä
Stanislaw piti sapattivuotta ja
tutustui Valko-Venäjän katoliseen hengelliseen elämään.
Venäjän kielen harrastus on
tuonut hyvän taidon papin
tehtävääkin ajatellen.
Isä Stanislaw on toiminut
pyhän Ursulan seurakun-

nan kirkkoherrana lähes 16
vuoden ajan. Yhdessä hänen
kanssaan olemme opetelleet elämään aluksi nuorena
yhteisönä, joka on vuosien
varrella kasvanut jo yli 500
katolilaisen seurakunnaksi.
Olemme voineet iloita omasta
kirkosta.
Seurakuntalaiset asuvat
alueellisesti hyvin hajallaan,
ja sen vuoksi messuja vietetään talvisaikana kerrankuukaudessa myös Kotkassa,
Haminassa, Lappeenrannassa
ja Lahdessa.
Paimenemme on uskollisesti ja isällisesti kasvattanut
meitä kristillisiin tapoihin ja
opastaa jatkuvasti kirkkovuoden hengelliseen ja rikkaaseen
viettoon. Vaikka joukkomme
messuissa on toisinaan pienehkö, isä Stanislaw jaksaa
lannistumatta jakaa uskon
salaisuuksia elämämme voimaksi.
Kirkkosali on isä Stanislawille hyvin rakas. Sen kaunistaminen on ollut hänelle
koko ajan mieluisa asia. Hän
on tehnyt omin käsin esimerkiksi Neitsyt Marian alttarin
ja hankkinut eri tavoin sisustukseen ja kirkon juhlistamiseen liittyviä esineitä. Maininnanarvoinen on kirkkosalissa
oleva ristintie. Sen jokaisella
asemalla on Jeesuksen kärsimyksestä kertova veistetty
kuva. Ne on tuotu Puolasta.
Isä Stanislaw on aina aulis
tukemaan seurakuntalaisia, kun kohtaamme surua ja
muita raskaita asioita. Sairaat,
vanhukset ja maahanmuuttajat tuntevat hänet uskollisena
ja ystävällisenä ihmisenä.
Kun hänen toivotaan tulevan
käymään ja kutsutaan, hän
tulee.
Isä Stanislaw on meille
kutsumuksessaan uskollinen pappi. Jeesuksen pyhän
sydämen veljeskunnan
perustaja evästi pappejaan
mm. seuraavasti: ”Tehtävä on
vaikea. Työskennelkäämme

hyvin, viisaasti, nöyrinä
ja kestävinä.---valistakaa
kansaa. Olkaa aina vakaita
ja vaatimattomia, niinkuin
sopii Herran palvelijoille..”.
Tuntuu, että isä Stanislaw on
tahtonut pitää näitä neuvoja
huoneentaulunaan.
Viime vuosina isä Stanislaw on hoitanut myös eräitä
hiippakunnan ja hänen oman
sääntökuntansa tehtäviä.
Vuosittain järjestämme
keväällä ja syksyllä siivoustalkoot. Pappi on niissä aina
mukana kannustaen näin
huolehtimaan yhdessä seurakuntakeskuksen kunnosta ja
kauneudesta.
Kolmas vuotuinen tapahtuma on kesäkauden päättäjäiset elokuun lopulla. Sen
tarkoituksena on messun
jälkeen viettää yhteistä aikaa
aterian ja pienten kilpailujen
parissa.
Isä Stanislawin mieleen
(pilke silmäkulmassa) on
joka vuosi ollut saappaanheitto puiston toisella puolella olevaa hovioikeuden
taloa kohti.
Tahdomme yhdessä kiittää
kirkkoherra isä Stanislawia
näistä vuosista lahjalla ja toivottaa hänelle paljon onnea
60 vuotispäivän johdosta.
Vietämme juhlaa 9.5.2010
messun yhteydessä.
Isä Stanislawille on avattu
syntymäpäivän johdosta lahjatili.Osallistuminen lahjaan
on vaivatonta: Kouvolan
seudun osuuspankki: Lahjatili 575001-20205050
Martti Nyström
Anja Purhonen
Rosa Munez-Hurskainen

Ravitseva luonto
Luonnon elävöittävää vaikut
usta hengellisestä ja arjen
valintojen näkökulmasta
eletään todeksi Kaunisniemen leirikeskuksessa Lopella
29.–30.5.2010.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto järjestää Kaunisniemen leirikeskuksessa Ravitseva luonto -nimisen tapahtuman,
jossa on sunnuntaina mukana
myös Mirva Ahlqvist-Nieminen
Lopen martoista aiheenaan luontoyrttien käyttö ja mahdollisuudet. Arvostamme ja iloitsemme
tästä yhteisestä näkökulmasta
arkeen ja luontoon!
Lauantaina keskustelua johdattelee kirjailija Eeva Tikka aiheenaan luonto taiteessa ja arkipäivässä.
Sunnuntaina pohdimme luontoa
suojelevia eettisiä valintoja
Tuuli Lukkalan kanssa.
Lisätietoja: www.ekumenia.fi.
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uipulla tuulee. — Tämä sananparsi on
yhä ajankohtainen. Siihen sisältyy varoitus jokaiselle, jolla on vastuullinen asema tai
virka valtiollisessa, yhteiskunnallisessa tai ylipäätään julkisessa elämässä. Tämä pätee myös
kirkkoon nähden.
Ihmisen persoona, hänen asemansa tai hänen
edustamansa instituution uskottavuus riippuu
suuresti siitä, mikä on johtajuuden imago.
Poliitikkojen uskottavuus laskee tavallisesti
vaalien jälkeen. Ennen vaaleja kansa innostuu
heidän lupauksistansa. Vaalien jälkeen, kun
lupauksia ei toteuteta, äänestäjät ovat pettyneitä ja valittujen kannatus heikkenee. Tämä
lienee se syy, minkä vuoksi ihmiset tulevat
välinpitämättömiksi politiikkaa kohtaan.
Johtajuuden uskottavuus on tärkeä virike
yhteishengen luomiseen työpaikalla, puo
lueen toiminnassa ja valtiossa. Julkinen
anteeksipyyntö tehdyistä virheistä ja laiminlyönneistä voi palauttaa menetetyn uskottavuuden. Mutta vain sillä edellytyksellä, että
tulevaisuudessa tehdään parannusta ja annetaan konkreettisia merkkejä suunnan oikaisemisesta.
Viime aikoina meidän katolisen kirkkomme
uskottavuus on kärsinyt julkisuudessa. Esille
on tullut kirkon palvelijoiden harjoittamaa
alaikäisten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.
Monet rikokset ovat tapahtuneet jo 50, 40 tai
30 vuotta sitten. Mikä tietenkään ei vähennä
tehtyjen syntien ja niiden rikosten fyysisten,
psyykkisten ja hengellisten seurauksien merkitystä uhrien elämässä ja kirkon uskottavuudessa, eikä ekumeenisesti kanssakristittyjen
piirissä, saati sitten meidän omassa kirkkokunnassamme.
On selvää, ettei ihmisten hyväksikäyttö
missään muodossa —ei lasten eikä aikuisten— ole koskaan voinut olla millään tavoin
tavoitteena kirkossamme. Päinvastoin.
Kirkon historian eri aikakausina on aina
ollut kirkon jäsenissä heikkoja kohtia, jotka
ovat kaivanneet parannusta, ja kerran parannettujen jälkeen on tullut esille uusia, toisenlaisia ongelmia. Kun nämä on taas hoidettu,
ilmaantuu jälleen uusia ja niin edelleen. Aina
on korjattavaa, jotakin mikä mättää, pimeyttä,
joka on kirkastettava.
Tämä on paavin ja muiden piispojen erityinen tehtävä. Tämä on myös merkki siitä, että
kirkon uskottavuus perustuu varsinaisesti
Jumalan armahtavuuteen. Loppujen lopuksi
Jumala ei koskaan jätä kansaansa oman
onnensa nojaan.
Chiara Lubich, Focolaren hengellisen liikkeen perustaja, ymmärsi tämän hyvin. Hän
kirjoitti jäsenilleen seuraavan muistutuksen: ”Jumala sallii pimeyden hetket, levottomuuden ja katkeruuden hetket, jotta me
oppisimme tuntemaan, keitä me olemme, ja
jotta kerran tultuamme tietoisiksi kurjuudestamme ja olemattomuudestamme palaisimme
takaisin Jumalan puoleen, luottaen kokonaan
Häneen, ainoastaan Häneen.”
On aina kilvoiteltava tämän luottamuksen
puolesta ja huolehdittava siitä, että elämme
yhteydessä Jumalan kanssa. Silloin meistä ei
tule tekopyhiä, jotka opetamme kaunista ja
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ylevää moraalia, mutta salassa emme
välitä ylösnousseen Herramme opetuksista. Kun kirkko pyrkii vesittämättä
julistamaan ja istuttamaan pelastuksen
sanoman kaikkien kulttuurien ja kansojen sydämiin, tämä onnistuu vain
silloin, kun me kirkon jäsenet olemme
avoimia Jumalan Pyhän Hengen kehotuksille.
Paitsi kirkon johtajilla, on myös jokaisella
meistä oma vastuu kirkon uskottavuudesta.
Se joka noudattaa Jumalan tahtoa, kasvaa
Jumalan tuntemisessa ja lähimmäistensä
ainutlaatuisen ihmisarvon kunnioituksessa.
Hän julistaa Jumalan uskottavuutta omalla
elämällään ja tekee Jumalan rakkauden ja
armahtavaisuuden läpinäkyviksi kanssaihmisilleen. Hän rakentaa kirkkoa, jakaa rauhaa
ja elämäniloa ympäristössään. Kun taas se,
joka ei noudata —joskus syystä tai toisesta
ihminen ei pysty siihen— vähentää käytöksellään kirkon uskottavuutta ja samalla Jumalan
uskottavuutta, Jumalan, joka on itse rakkaus ja
rakastaa jokaista ihmistä äärettömästi.
On mielenkiintoinen tosiasia, että niin
sanotun ylioppilaitten kulttuurivallankumouksen aikana 1960-luvulla yhteiskunta ja
valtiot eri puolella maailmaa kiinnostuivat
ajamaan ihmisoikeuksia, jotka oikeastaan
ovat lähtöisin kristinuskosta. Valitettavasti
kirkon ja valtion välinen yhteistyö ei ole vielä
tuottanut kaikkialla niin hyviä hedelmiä kuin
toivottiin —kahdestakin eri syystä. Toinen
syy on maailmassa vallitseva sekularisointimieli, joka on taipuvainen pitämään kirkon
ja uskonnon merkitystä pelkästään yksilön
asiana. Toisaalta kristikansa, etenkin katolinen kirkko, suhtautuu varovaisesti sellaiseen
kulttuuriin, jossa demokratiaa valtion harjoittaman tasapuolisuuden nimessä ei oteta
kylliksi huomioon verrattuna kristinuskon
mukaiseen arvomaailmaan ja kirkon jäsenten lukumäärään. Tämä luottamuspula voisi
hyvinkin poistua päiväjärjestyksestä, jos keskusteltaisiin yhdessä avoimesti ja kunnioitettaisiin toistensa erilaisia tehtäviä yhteiskunnassa. Valtiovallan oma tehtävä ja velvollisuus
on valvoa kansalaistensa hyvinvointia ja suojella väärinkäytöksiltä, myös niiden, jotka ovat
kirkon palveluksessa.
Kirkon tehtävä on vaikuttaa hapatuksen
tavoin maailman kasvojen uudistumiseen
Jumalan rakkauden ja armahtavaisuuden hengessä. Herramme Jeesus on opettanut, että on
annettava keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja
Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu (Matt. 22:21).
Tämä asenne edistäisi epäilemättä rauhaa ja
sopua kaikissa maissa ja parantaisi kristinuskon ja kirkon uskottavuutta maailmassa.
Tästä syystä evankelista Luukas totesi kirjoittamissaan Apostolien teoissa, että Jerusalemin
ensimmäiset kristityt olivat koko kansan suosiossa (Apt. 2:47). Kukaan ei pelännyt heitä,
eikä heillä ollut mitään kätkettävää. He olivat
Jumalan uskottavia palvelijoita.
isä Frans

Pyhän Henrikin jalanjäljissä -pyhiinvaelluksen puolustamiseksi
Velvollisuuteni niitä kohtaan,
jotka osallistuvat Pyhän Henrikin jalanjäljissä -pyhiinvaellukseen, pakottaa minut vastamaan isä Jan Aartsin lukijakirjeeseen ”Vetoomus yhteisen Köyliön pyhiinvaelluksen
puolesta”.
Niin kuin monet seurakuntalaistani tietävät, pyhiinvaelluksen idea syntyi seniorien
kokouksessa, jossa Heikki
Paavisto hienosti esitti pyhän
Henrikin historian ja selitti
pyhimyksen muistopaikkojen maantieteen.
Tästä lähti aloite tehdä
pyhiinvaellus näihin paikkoihin bussilla, ilman pitkiä kävelyretkiä, yhdessä päivässä,
niin että myös seurakunnan
iäkkäät voisivat osallistua
siihen. Aloite ei suinkaan kilpaile hiippakunnan perinteisen Köyliön pyhiinvaelluksen
kanssa, kuten ohjelmasta käy
ilmi: tämä on yhden päivän

bussimatka moniin paikkoihin: Kokemäelle, Nousiaisiin
ja myös Köyliöön.
Siis olemme täysin yllättyneet isä Jan Aartsin tulkinnasta, joka asettaa sen perinteistä Köyliön pyhiinvaellusta vastaan, ikään kuin me
emme haluaisi ”puhaltaa
samaan hiileen”, ikään kuin
emme haluaisi osallistua hiippakunnan kauniisiin perinteisiin. Päin vastoin tuemme
hiippakunnan pyhiinvaellusta Köyliöön ja uskomme
siihen, että myös pyhiinvaelluksemme Pyhän Henrikin jalanjäljissä auttaa rakastamaan yhä enemmän tätä
pyhimystä ja paikkoja, jotka
säilyttävät hänen muistonsa,
ja maata, jonka tähden hän on
antanut oman verensä.
Isä Paolo Berti ja Pyhän
Olavin seurakuntaneuvosto

Ajatuksia Fideksen
sisällöstä
Fides on minulle tärkeä ja
siksi odotan paljon sen sisällöltä. Jostain on jäänyt mieleeni, että Fides olisi määritelty hiippakunnan tiedotuslehdeksi. Tiedotuspuoli
Fideksessä kyllä hoituukin.
Entä muu aineisto, jossa ei
ilmoiteta tulevista tapahtumista tai raportoida, mitä on
jo tapahtunut?
Onko olemassa linjaus,
jonka mukaan tavallisista
seurakuntalaisista ei tehdä
henkilöhaastatteluja, joissa
kerrottaisiin, miten he elävät
todeksi omaa uskoaan arjessa?
Toivoisin, että eri seurakunnat voisivat profiloitua Fideksessä selvemmin. Millaista on
seurakuntaelämä eri puolilla
Suomea? Miten Suomen katolilaiset elävät diasporassa?
Toivoisin, että arjen katolilaisuus peilautuisi tavallisten seurakuntalaisten kautta
enemmän kuin nyt.
Toivoisin myös artikkeleja,
joissa käsitellään pohjoismaiden katolilaisten elämää tai
Keski-Euroopan katolilaisten

– millaiset asiat siellä puhuttavat seurakuntalaisia?
Missä on vika kun Lukijoilta-osasto ei sisällä lukijoiden kirjeitä? Lukisin ja
kävisin mieluummin keskustelua Fideksessä kuin netissä.
Pitäisikö ihmisiä rohkaista
kirjoittamaan?
Joskus epäilen, että joka
lehteen ei ole tarpeeksi aineistoa kun lehti on taitettu niin
väljästi: ilmoitusten ympärillä on runsaasti tyhjää tilaa,
ja sivuilla kolmen, neljän
palstan levyisiä heikohkolaatuisia kuvia vanhasta uskonnollisesta taiteesta. Pitäisikö
seurakunnille antaa vastuuta Fidekseen tuotettavista
jutuista? Kiintoisa jutun aihe
olisi myös kuvaus piispan
työpäivästä, mitä kaikkea
siihen mahtuukaan.
Palaan vielä alkuun — mikä
on Fideksen tehtävä ja mitä se
edustaa?
Sinikka Luukkanen
Pyhän Henrikin katedraali
seurakunnan jäsen

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
PAHOLAISEN
TOIMINTA
Matt. 13:36-43

S

itten Jeesus lähetti väkijoukon pois ja meni
sisälle. Opetuslapset tulivat
hänen luokseen ja sanoivat:
“Selitä meille vertaus pellon
rikkaviljasta.”
Hän vastasi heille: “Mies,
joka kylvi hyvää siementä,
on Ihmisen Poika.
Pelto on maailma. Hyvä
siemen tarkoittaa niitä, jotka
kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä,
jotka ovat Paholaisen vallassa.
Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman loppu,
ja korjuumiehet ovat enkeleitä.
Niin kuin rikkavilja
kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa.

Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan
kaikki, jotka viettelevät
pahaan ja harjoittavat vääryyttä.
Enkelit heittävät heidät
tuliseen pätsiin, ja siellä
itketään ja kiristellään hampaita.
Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko.
Jolla on korvat, se kuulkoon!
Kommentti

J

eesus kertoo suorapuheisesti enkeleistä. Saatana
on olemassa. Hän ei ole
mikään moraalikertomuksen satuhahmo. Hänen
lisäkseen on olemassa myös
lukuisia muita enkeleitä,
jotka auttavat meitä.
Etsin joskus tarkoituksella kiusauksia elämässäni. Se olen oikeasti minä,

joka haluaa tehdä pahaa.
Tämä on minun vastuullani. Mutta voi olla myös
niin, että en välttämättä
etsi enkä halua loukata
Jumalaa, mutta silti saatan
kohdata monia kiusauksia.
Tämä on puolestaan Saatanan työtä. Hän on älykäs,
niin kuin muutkin enkelit,
ja kykenevä suureen juonikkuuteen, mutta silti hän
on samaan aikaan hölmö,
sillä hänellä on aina tapana
toistaa samoja vanhoja
temppujaan.
Kun huomaat, millä tavalla
hän toimii, on helppoa taistella häntä vastaan. Sitä
varten on hyödyllistä kysyä
itseltään: Milloin hän kiusaa
tai koettelee minua? Miten
ja missä?
Se voi tapahtua usein
silloin, kun en tee mitään
ja olen laiskuuden vallassa.
Hän käyttää hyväkseen tilaisuutta, kun olen tekemättä
omia pakollisia askareitani

Week-end Retreat with
Deacon Pancho Chin A Loi
(Chairman of the Catholic Charismatic Renewal
in Sweden) and his wife
Monique Chin A Loi.
Place: Stella Maris Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi. Starting
from Friday 30 April 18h, ending
Sunday 2 May 13h. Registration:
Stella Maris: tel. 019-335793, email: stellamaris@catholic.fi,
or: joannou-jyranki@mail.com.
Costs: 120 eur, own bedding.
Welcome!
Sisäisen parantumisen
viikonloppu

Talkoot Stelliksessä
Tervetuloa puutarhatalkoisiin Stella Marikseen lauantaina 22.5. klo 9.30 alkaen.
Stella Maris tarjoaa talkoolaisille lounaan. Saunakin lämpiää.
Ilmoitathan tulostasi etukäteen puh. 019 335793 tai stellamaris@catholic.fi

Retretti Diakoni Pancho Chin
A Loin (katolinen karismaattinen johtaja Ruotsista) ja hänen
vaimonsa Monique Chin A Loin
kanssa. Paikka: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika:
Pe 30.4. klo 18- Su 2.5. klo 13.
Ilmoittautuminen: Stella Maris
puh: 019-335793, e-mail: stellamaris@catholic.fi tai: joannoujyranki@mail.com. Kulut: 120 eur,
omat lakanat. Tervetuloa!
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Inner Healing

ay

We, the parishioners of Holy Cross parish
in Tampere, would like to extend our sympathy to Father Zenon Strykowski on the
death of his father, Kasimierz Strykowski.
We also join Father Zenon in thanking God
for the gift of his father and for all those
things that God has done through his life
and example. May God give courage and
comfort to the Strykowski family. May
Kasimierz Strykowski rest in peace.

Inner Healing

-M

Me Tampereen Pyhän Ristin seurakunnan
jäsenet haluamme ilmaista syvän osanottomme isä Zenon Strykowskille hänen
isänsä Kasimierz Strykowskin kuoleman
johdosta. Yhdessä isä Zenonin kanssa me
kiitämme Jumalaa hänen isästään ja myös
kaikista niistä asioista, jotka Jumala on
tehnyt hänen elämänsä ja esimerkkinsä välityksellä. Suokoon Jumala rohkeutta ja lohdutusta Strykowskin perheelle. Levätköön
Kasimierz Strykowski rauhassa.

Jumalan enkeli,
joka olet suojelijani,
valaise, varjele,
johda ja hallitse minua,
korkeimman Hyvyyden
sinulle uskomaa. Aamen.

pril

Expression of sympathy

isä Raimo Goyarrola

A

Osanoton ilmaisu

tai töitäni. Siksi on todella
tärkeää pitää kiinni aikatauluista, ja käyttää aika hyödyllisesti.
Sinä et ole yksin. Sinun
enkelisi, suojusenkelisi, on
lähellä sinua auttaen, suojaten ja turvaten sinua. Luota
häneen taistelussasi, pyydä
apua häneltä ja sitten paholainen ei onnistu hänen
tavoitteitansa.

Week-end Retreat with
Father Rufus Pereira from
India and Mrs Erika Gibello
Place: Stella Maris Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi. Starting
from Friday 27 August 8h until
Sunday 29 August 16h. Registration: Stella Maris: tel. 019-335793,
e-mail: stellamaris@catholic.fi,
or: joannou-jyranki@mail.com.
Costs: 150 eur, own bedding.
Welcome!
Sisäisen parantumisen
viikonloppu
Retretti isä Rufus Pereiran (Intiasta) ja rouva Erika Gibellon
johdolla. Paikka: Stella Maris,
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika: Pe 27.8 klo 8- Su
29.8 klo 16. Ilmoittautuminen:
Stella Maris puh: 019-335793,
e-mail: stellamaris@catholic.fi,
tai: joannou-jyranki@mail.com.
Kulut: 150 eur, omat lakanat. Tervetuloa!
A profile of Fr. Pereira on p. 16.

PYHIINVAELLUS PYHÄN HENRIKIN JALANJÄLJISSÄ
JYVÄSKYLÄSTÄ (JA TAMPEREELTA) LAUANTAINA 15.5.2010
Pyhän Olavin seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen Kokemäelle, Köyliöön sekä Nousiaisiin. Matka tehdään bussilla ja kohteesta toiseen siirrymme osittain perinteistä pyhiinvaellusreittiä.
Kokemäellä tutustumme Pyhän Henrikin kappeliin, joka kätkee sisäänsä Suomen vanhimman puurakennuksen, jossa
perimätiedon mukaan piispa vietti viimeisen yönsä ennen marttyyrikuolemaansa. Köyliössä vierailemme kirkkokarilla piispan
surmapaikalla. Nousiaisissa tutustumme kivikirkkoon sekä sen sisällä olevaan piispa Henrikin sarkofagiin. Pyhä messu. Nousiaisista on paluumatka Tampereen kautta Jyväskylään.
Matkan hinta on noin 50 euroa, joka sisältää bussimatkan sekä lounaan ja kakkukahvin. Matka maksetaan TASARAHANA bussissa. Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI 30.4. mennessä sähköpostiin heikki.paavisto@mil.fi tai virka-aikana
puh 0299 260 110. Ilmoita myös erikoisruokavaliot. P.s. mukaan kannattaa ottaa pientä välipalaa sekä juomista.

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa raamattupiiriä. Jatkamme 1. Johanneksen kirjeen tutkimista.
Kevään viimeinen kokoontuminen on lauantaina 22.5. klo 14-16. Paikka on
Rakkauden lähetyssisarten (Äiti Teresan sisarten) luona, osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka.
Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Fides 05/2010 – 15

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

In English
Holy Father: Easter Changed
World, but Is Not Magic
The resurrection of Christ is an event that
changed the course of history and reversed
the destiny of death the whole world faced,
says Benedict XVI.
The Pope affirmed this during the Easter
Sunday message before tens of thousands,
many hiding under umbrellas to escape the
rain in St. Peter’s Square. The Holy Father
offered his Easter greetings in 65 languages
before giving his blessing ”urbi et orbi” (to
the city and the world).
”Yes, my brothers and sisters, Easter is the
true salvation of humanity,” the Pontiff proclaimed. ”If Christ -- the Lamb of God -- had
not poured out his blood for us, we would be
without hope, our destiny and the destiny of
the whole world would inevitably be death.
”But Easter has reversed that trend: Christ’s
resurrection is a new creation, like a graft that
can regenerate the whole plant. It is an event
that has profoundly changed the course of
history, tipping the scales once and for all on
the side of good, of life, of pardon.
”We are free, we are saved! Hence from deep
within our hearts we cry out: ’Let us sing to
the Lord: glorious his triumph!’”
The Holy Father went on to mention some of
the places in the world awaiting this triumph
of Christ.
”I pray to the Lord Jesus that in the Middle
East, and especially in the land sanctified by
his death and resurrection, the peoples will
accomplish a true and definitive ’exodus’
from war and violence to peace and concord,”
the Pope said. He particularly mentioned the
plight of Christians in Iraq.
The Holy Father also spoke of the countries of Latin America and the Caribbean,
”seeing a dangerous resurgence of crimes
linked to drug trafficking,” and he remembered quake-stricken Haiti and Chile.
The Pontiff called to mind Africa, saying, ”In
the strength of the risen Jesus, may the conflicts in Africa come to an end.” He recalled
specifically the Democratic Republic of
Congo, Guinea and Nigeria.
Finally, he spoke of Christians who suffer
persecution and even death for their faith,
as for example in Pakistan; and countries
afflicted by terrorism and by social and religious discrimination.
”Easter does not work magic,” Benedict XVI
reflected. ”Just as the Israelites found the
desert awaiting them on the far side of the
Red Sea, so the Church, after the resurrection, always finds history filled with joy and
hope, grief and anguish. And yet, this history
is changed, it is marked by a new and eternal
covenant, it is truly open to the future. For
this reason, saved by hope, let us continue
our pilgrimage, bearing in our hearts the
song that is ancient and yet ever new: ’Let
us sing to the Lord: glorious his triumph!’”
KATT/VIS/Zenit
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A Profile of Fr. Rufus Pereira
Fr. Rufus Pereira, (born 05-05-1933), hails
from a community of Indian Catholic Christians, who are the original inhabitants of
what is now the city of Mumbai (Bombay).
His forefathers were converted by St. Francis
Xavier and the Portuguese missionaries
about 450 years ago. He was chosen by his
Cardinal Archbishop to do all his ecclesiastical studies at the Pontificio Collegio Urbano
de Propaganda Fide, Vatican City, Rome.
He obtained his doctorate in Biblical Theology from the Pontificia Università Urbaniana with the thesis on ’God is Love’. He
experienced besides at the heart of Christendom the truly Universal Spirit of the Catholic Church, and many of his colleagues have
been Archbishops, Papal Nuncios and Cardinals of the Roman Curia.
Fr. Rufus has been a visiting post-graduate
Scripture professor in two Pontifical Theological Institutes, in India, one of which is
affiliated to the Salesianum in Rome, and the
other affiliated to the Urbanianum in Vatican
City. His courses on the ’Ministry of Jesus’ in
the Gospel narratives were meant to prepare
the post graduate students specializing for
the Master’s Degree or Licentiate in Biblical Theology. He was also a visiting professor at the Biblical Pastoral Institute at Nerni,
Italy, conducted by the World Federation of
the Biblical Apostolate and was the Director
of the Catholic Bible Institute in Mumbai for
many years.
Fr. Rufus had been appointed in 1997 as
member of the International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) Council,
based in Vatican City, Rome. He has been
often invited to address National Episcopal Conferences on Biblical themes. He has
written numerous biblical and theological
articles, and his books, e g ’Jesus Today’ and
’God is Love’ have been translated into many
languages. He is currently the chief editor of
’Charisindia”, the national Catholic monthly
for Church Renewal and Evangelisation,
published in New Delhi, India.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

PYHIINVAELLUS
KÖYLIÖÖN
KÄVELLEN
18. - 20.6.2010
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille.
Perjantai 18.6. :: Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla pyhän Marian
kirkolta Yläneelle, jossa yövytään
työväentalossa
Lauantai 19.6. :: Vaellus Yläneeltä
Kankaanpäähän, jossa yövymme
koulussa
Sunnuntai 20.6. :: Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille. Klo
13.00 Pyhä Messu Kirkkokarilla. N.
klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät, makuupussi tai vastaava,
päiväreppu, vähän ruokaa ja juotavaa lauantaipäivää varten. Yöpymistarvikkeet
yms. kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 40 euroa. Sen lisäksi bussimatka 35 euroa.
Maksu voi suorittaa tilille Katolinen kirkko Suomessa (Nordea 221938-868),
mainiten ”Köyliön vaellus” tai käteisellä vaelluksen aikana.
Ilmoittautuminen 12.6. mennessä pyhän Birgitan pappilaan, puh. 02-231 4389.
Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02-231 4389 tai 050 361 7942.
Lisätietoja seuraavassa lehdessä.

Pyhän Katariina Sienalaisen
juhlapäivänä torstaina 29.4.
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3
klo 18.00 pyhä messu
Messun jälkeen isä Brian Bricker OP puhuu
aiheesta ”Armchair Tour of the Lands of St.
Dominic”. Esitykseen liittyy kuvamateriaalia.
Simatarjoilu. Tervetuloa!

Article from the collection
of Mrs. Lina Jyränki
See retreat announcement on p. 15.

Isä Raniero Cantalamessan ajatuksia
Prayer for Easter Virtues
Lord,
the resurrection of Your Son
has given us new life and renewed hope.
Help us to live as new people
in pursuit of the Christian ideal.
Grant us wisdom to know
what we must do,
the will to want to do it,
the courage to undertake it,
the perseverance to continue to do it,
and the strength to complete it.
Amen.

Suomessa vuodenvaihteessa vierailleen paavillisen talouden saarnaajan, isä Raniero Cantalamessan OFM Cap. ajatuksia on saatavana
myös suomeksi.
Kapusiini-isän kolme noin 50-sivuista kirjasta voi ostaa Katolisesta
tiedotuskeskuksesta yhteishintaan 20 euroa (lisäksi mahd. postituskulut). Kirjaset ovat seuraavat:
 Usko, joka voittaa maailman
 Kuuliaisuus
 Sisar Kuolema

MISA EN CASTELLANO

Iglesia de Santa María
(los segundos domingos de cada mes a las 16.00)
9 de mayo

