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Toimitukselta
Rippisalaisuus ei murru
Suomessa on käyty viime
viikkoina keskustelua
tarpeesta tehdä rajoituksia
rippisalaisuuteen erityisesti
alaikäisten hyväksikäyttötapauksissa. Puuttumatta
muiden kirkkojen rippisalaisuuskäytäntöön voidaan
todeta, ettei ole mitään
sellaista syytä, joka edellyttäisi rippisalaisuuden
murtamista katolisessa
kirkossa.
Ripittäytymisessä ei ole
kyse rikosten tunnustamisesta tai jonkinlaisesta rikollisen
toiminnan hyväksyttämisestä kirkon ja Jumalan edessä,
vaan aidosta katumuksesta kumpuavasta syntien tunnustamisesta ja nöyrästä tarpeesta saada tehdyt synnit
anteeksi Jumalalta, lyhyesti sanottuna kääntymyksestä
ja parannuksesta. Vihitty pappi toimii rippitilanteessa
Jumalan nimessä eikä maallisena viranomaisena. Hän on
antanut oman persoonansa Jumalan anteeksiantamuksen
välineeksi eikä siten ole oikeutettu itse käyttämään ripissä
kuulemaansa milloinkaan, minkäänlaisessa tarkoituksessa. ”Hänen tukee rakastaa totuutta, pitäytyä uskollisesti
kirkon opetusvirkaan ja johdattaa ripittäytyjää kärsivällisesti kohti tervehtymistä ja täyttä kypsyyttä. Hänen tulee
rukoilla ja tehdä parannusta ripittäytyjän puolesta ja uskoa
hänet Herran laupeuden haltuun.” (KKK 1466)

Rippi-isänä toimiminen on korvaamattoman arvokas
palvelu niin yksittäiselle ihmiselle kuin koko maailmalle.
”Se edellyttää hienotunteista ja kunnioittavaa suhtautumista ihmisiin, ja siksi kirkko julistaa, että jokainen
rippiä kuunteleva pappi on ankarimman rangaistuksen
uhalla velvoitettu pysymään ehdottomasti vaiti synneistä,
joita ripittäytyneet ovat hänelle tunnustaneet. Hän ei
saa myöskään käyttää tietoja, joita hän on ripissä saanut
hänelle ripittäytyneiden elämästä. Tätä rippisalaisuutta,
joka ei tunne minkäänlaisia poikkeuksia, kutsutaan ’sakramentaaliseksi sinetiksi’, sillä se, minkä ripittäytyvä uskoo
papille, pysyy sakramentin ’sinetöimänä’.” (KKK 1467)
Rippi, jonka sinetti on murrettu, ei rohkaise ketään
kertomaan synkimpiä salaisuuksiaan. Sen sijaan rippi,
joka on sakramentin sinetin suojaama, voi helpottaa monia
hyväksikäyttäjiäkin avautumaan edes jollekin ulkopuoliselle tekemistään tai suunnittelemistaan rikoksista. Se
voi olla ainoa tilaisuus vaikuttaa hyväksikäyttäjään, saada
hänet jopa vapaaehtoisesti ilmoittautumaan viranomaisille. Sen, jos minkä, luulisi olevan kaikkien yhteinen etu.
Rippisalaisuus tarjoaa suojan myös hyväksikäytön uhrille,
joka luottavaisin mielin voi kääntyä papin puoleen, saada
häneltä tukea ja neuvoa, miten toimia siinä tilanteessa.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
13.6. KIRKKOVUODEN 11.
SUNNUNTAI (III)
1L 2. Sam. 12:7-10, 13
Ps. 32: 1-2, 5, 7, 11. - vrt. 5c
2L Gal. 2:16,19-21
Ev. Luuk. 7:36 - 8:3 tai Luuk.
7:36-50
20.6. KIRKKOVUODEN 12.
SUNNUNTAI (IV)
1L Sak.12:10-11
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - vrt.
2ab
2L Gal. 3:26-29
Ev. Luuk. 9:18-24
PYHÄN JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ, juhlapyhä
23.6. ke, illalla, AATON
MESSU
1L Jer. 1:4-10
Ps. 71: 1-2, 3-4a, 5-6ab,
15ab+17. - 6b
2L 1. Piet. 1:8-12
Ev. Luuk. 1:5-17

Internet

24.6. to, JUHLAPYHÄN
MESSU
1L Jes. 49:1-6
Ps. 139: 1-3, 13-14, 15. - 14a
2L Ap.t. 13:22-26
Ev. Luuk. 1: 57-66, 80

29.6. ti, JUHLAPYHÄN
MESSU
1L Ap.t. 12:1-11
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. - 5b
2L 2. Tim. 4: 6-8, 17-18
Ev. Matt. 16:13-19

18.7. KIRKKOVUODEN 16.
SUNNUNTAI (IV)
1L 1. Moos.18:1-10a
Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. - 1a
2L Kol. 1:24-28
Ev. Luuk. 10:38-42

27.6. KIRKKOVUODEN 13.
SUNNUNTAI (I)
1L 1. Kun 19:16b, 19-21
Ps. 16:1-2a+5ac, 7-8, 9-10, 11.
- 5b
2L Gal. 5:1, 13-18
Ev. Luuk. 9:51-62

4.7. KIRKKOVUODEN 14.
SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 66:10-14c
Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20.
-1
2L Gal. 6:14-18
Ev. Luuk. 10:1-12, 17-20 tai
Luuk. 10:1-9

25.7. KIRKKOVUODEN 17.
SUNNUNTAI (I)
1L 1. Moos. 18:20-32
Ps. 138:1-2a, 2b+3, 6-7ab,
7c-8. - 3a
2L Kol. 2:12-14
Ev. Luuk. 11:1-13

PYHÄT APOSTOLIT
PIETARI JA PAAVALI, juhlapyhä, velvoittava
28.6. ma, illalla, AATON
MESSU
1L Ap.t. 3:1-10
Ps. 19: 2-3, 4-5. - 5a
2L Gal. 1:11-20
Ev. Joh. 21:15-19

11.7. KIRKKOVUODEN 15.
SUNNUNTAI (III)
1L 5. Moos. 30:10-14
Ps. 69:14+17, 30-31, 33-34,
36ab+37. - vrt.33
2L Kol. 1:15-20
Ev. Luuk. 10:25-37

1.8. KIRKKOVUODEN 18.
SUNNUNTAI (II)
1L Saarn.1:2, 2:21-23
Ps. 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17.
-1
2L Kol. 3:1-5, 9-11
Ev. Luuk.12:13-21
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Uutisia
Olkaa Jumalan rakkauden todistajia!
Kyproksen katolinen vähemmistökirkko ja Lähi-idän kristitty vähemmistö on kutsuttu
olemaan Jumalan rakkauden
todistajia ja toivon todistajia
kärsimyksen hetkellä sekä
sitoutumaan lujasti dialogiin
rauhan puolesta, sanoi paavi
Benedictus XVI. Tavatessaan
Kyproksen pienen katolisen
yhteisön jäseniä kesäkuun 5.
päivän aamuna ja viettäessään samana iltana messua
kirkon työntekijöiden kanssa
ja seuraavana päivänä kaikille
avointa messua stadionilla
paavi sanoi, että katolilaiset
voivat olla hyvää aikaansaava
voima alueellaan ja maailmassa, kun he vahvistavat
rakkauden sidettä toisiinsa,
rakentavat ykseyttä muiden
kristittyjen kanssa ja työs-

kentelevät kunnioittavasti
muihin uskontoihin kuuluvien kanssa.
"Meitä kutsutaan voittamaan erilaisuus, tuomaan
rauhaa ja sovitusta ristiriitojen keskelle, tarjoamaan
maailmalle toivon sanomaa"
paavi sanoi saarnassaan
Nikosian Elefteria-stadionilla. "Meitä kutsutaan auttamaan tarpeessa olevia, jakamaan avosydämisesti maallista hyväämme itseämme
huonompiosaisten kanssa. ja
meitä kutsutaan julistamaan
lakkaamatta Herran kuolemaa ja ylösnousemusta",
paavi sanoi arviolta 10000:lle
Kyproksen ja Lähi-idän katolilaiselle.
Kyproksen noin 800.000
asukkaasta 25.000 eli vähän

yli 3 prosenttia on katolilaisia. Kypros muodostaa yhden
kirkollisen hallintoalueen,
johon kuuluu 13 seurakuntaa ja yksi pastoraalikeskus.
Saarella toimii kaksi piispaa,
30 pappia ja 60 sääntökuntalaista.
Kirkolla on 22 oppilaitosta,
joissa opiskelee yhteensä yli
6.300 oppilasta. Lisäksi katolisten yhteisöjen hoidossa
Kyproksella on kaksi sairaalaa, kolme klinikkaa, yksi
vanhusten- ja vammaistenkoti sekä kuusi orpo- ja lastenkotia.

ristin för oss. Vid den sista måltiden delade Jesus ut bröd och
vin, och i den gesten sammanfattade han hela sig själv och
hela hans uppdrag.” Påven förklarade hur Kristi prästerskap
består i hans unika relation
med Gud, i önskan att förena
sin vilja med Guds vilja – denna
dubbla och unika vilja är kärlekens vilja. ”Jesu tragiska prövning förvandlas med denna
hans bön till en offergåva, till
ett levande offer. Kristi prästerskapet innebär lidande. Jesus
led verkligen, och han gjorde
det för oss. Han var Guds son
och behövde inte lära sig att
lyda, men det behöver vi, alltid.
Därför antog Sonen vår mänsklighet, och för oss lät han sig
"formas" av lidandet, han lät
sig förvandlas av det, liksom
vetekornet måste dö för att bära
frukt i marken. Genom denna
process var Jesus "fullkomnad",
på grekiska ’teleiotheis’.”
Denna term gav påven extra
uppmärksamhet. ”’Teleiotheis’
är målet av en resa, resa som
formandet och förvandlingen
Guds Son gjorde genom lidandet, genom den smärtsamma
passionen. Det är tack vare
denna förvandling som Jesus
Kristus blev ”överstepräst” och
kan rädda alla som sätter sin
tillit till honom. ’Teleiotheis’ korrekt översatt med ordet
"fullkomnad", en term som i
Moseböckerna alltid används
för att beskriva den forntida
prästens vigning. Denna upptäckt är mycket viktigt eftersom den förklarar för oss att
passion var för Kristus en slags
prästvigning. Han var inte en
präst enligt lagen, utan blev det
i sin Påsk av lidande, död och
uppståndelse, då han offrade
sig som försoning, och Fadern

sir

Turkin katolisen piispainkokouksen puheenjohtaja,
piispa Luigi Padovese OFM
Cap., on kuollut. Hänet surmattiin torstaina 3.6. päivällä
kotonaan.
Surmatyön tekijäksi epäillään arkkipiispan autonkuljettajaa, jonka epäillään kärsineen mielenterveysongelmista.
Alunperin tapauksen tutkimuksissa ei tullut esiin viitteitä uskonnollisista tai poliittisista vaikuttimista, tosin tutkimuksia jatketaan edelleen.
KATT/Misna/Kath.net

KATT/CNS/VIS

Adressi oman uskonnon
opetuksen puolesta

Helige fadern om Kristi prästerskap
På torsdagen 3.6. firade påven
”Corpus Christi” – Kristi Lekamens högtid i Lateranbasilikan San Giovanni. Ifrån den
mosaiksmyckade påvliga katedern i basilikan höll påven sin
predikan som vägledde oss i
reflektionen över Kristi prästerskap och dess förknippning med Eukaristin. ”Kristi
prästerskap, som kyrkan har
ärvt under historien, är att förvandla det extrema våldet och
den extrema orättvisan, till en
högsta akt av kärlek och rättvisa.”
”Det första vi måste komma
ihåg är att Jesus inte var en
präst enligt judisk tradition.
Jesus från Nasarets person
och verksamhet följer inte i
de gamla prästernas i fotspår,
utan snarare i profeternas. Och
i denna linje, tog Jesus avstånd
från en rituell syn på religionen, och kritiserade det som
gav mervärde till mänskliga
bud knutna till problem med
rituell renhet, snarare än att
observera Guds bud, dvs kärleken till Gud och till vår nästa
vilket, som Herren säger, "är
mer värd än alla brännoffer
och slaktoffer" (Mark 12:33).
Även inom Jerusalems tempel,
utförde Jesus en rent profetisk
handling när han jagade ut
försäljare av djur, som användes till traditionella offergåvor.
Så Jesus är inte erkänd som
en prästerlig Messias, utan en
profetiska och kungliga. Även
hans död, som vi kristna med
rätta kallar "offer", hade ingenting av de antika offergåvorna,
det motsatta: en dödsdom
genom korsfästelse, den mest
ökända, som ägde rum utanför
Jerusalems murar.”
”I vilken mening är Jesus då
en präst? Det berättar just Euka-

Piispa surmattiin Turkissa

upphöjde honom över alla varelser, till universell Frälsningsmedlare.”
I Eukaristin erbjöd Jesus sitt
offer, inte ett rituellt offer, utan
personligt. Under den sista
måltiden agerar han med den
”eviga andan” med vilken han
sedan offrar sig på korset (jfr
Heb 9:14). Det är den gudomliga kärleken som förvandlar
brödet och vinet, kärleken med
vilken Jesus i förväg accepterar att offra hela sig för oss.
Denna kärlek är inget annat än
den Helige Ande, Faderns och
Sonens Ande, som välsignar
brödet och vinet, och som förvandlar det till Herrens kropp
och blod, närvarande i Eukaristin är samma offergåva som
på korset. Vi kan därför dra
slutsatsen att Kristus verkligen
är präst eftersom han var full
av den Helige Ande, fylld av
Guds kärlek, och detta "natten
då han blev förrådd" i "mörkrets timme "(jfr Lk 22:53).”
”Det var denna gudomliga
makt, samma som i inkarnationen av Ordet, som omvandlade det extrema våldet och de
extrema orättvisorna i en kärlekens och rättvisans högsta
akt. Detta är prästerskapet i
Kristus, som kyrkan har ärvt
och som utvidgas i historien,
för att förvandla världen med
Guds kärlek. Alla, präster och
troende, tar vi emot Eukaristin i tillbedjan, för i den är Jesu
kropp närvarande, Offer och
Präst, världens frälsning. Kom,
låt oss glädjas med jubel! Kom
låt oss tillbe honom! Amen”
KATT/RV/VIS

Suomen ortodoksisen kirkon
aloitteesta on perustettu
avoin verkkoadressi oman
uskonnon opetuksen säilymisen puolesta. Adressissa
vaaditaan, että oman uskonnon opetus on säilytettävä
nykyisellään. Syy adressiin
on viime aikoina kiihtynyt
keskustelu koulujen uudesta
tuntijaosta.
Adressi löytyy ja sen voi
allekirjoittaa osoitteessa
http://www.adressit.com/
omanuskonnonopetuksenpuolesta.
Adressin perusteluissa
sanotaan näin:
”Emme hyväksy tuntijakotyöryhmän ehdotusta uskonnon opetuksen uudesta järjestelystä. Se heikentää merkittävästi oman uskonnon opetuksen asemaa.
”Tuntijakotyöryhmä esittää
selviä heikennyksiä nykyiseen käytäntöön. Oman
uskonnon opetus peruskoulun aikana vähenisi 3 vuosiviikkotuntia eli nykyisestä 11

vuosiviikkotunnista 8 vuosiviikkotuntiin (1 vuosiviikkotunti = 38 oppituntia). Tilalle
esitetään kahta vuosiviikkotuntia kaikille yhteistä etiikkaa.
”Nykyinen katsomusten
opetusjärjestely tukee monikulttuurisuutta ja uskonnonvapautta. Kaikki uskontokunnat ja elämänkatsomustiedon
edustajat ovat tyytyväisiä
nykyiseen opetusjärjestelyyn.
Myös oppilaat pitävät järjestelmää hyvänä.
”Etiikka erillisenä oppiaineena ei pedagogisesti
palvele koulun kasvatustavoitteita ja kaventaa koulun
omaan uskontoon ja katsomukseen perustuvaa katsomusopetusta. Etiikka tulee
sisältyä jokaiseen oppiaineeseen ja koko koulun eetokseen. Oman uskonnon opetus
nousee tästä lähtökohdasta.”
KATT

Ny generalvikarie för Stockholms
katolska stift
Dominikanpater Pascal René
Lung OP blir ny generalvikarie och övertar även uppgiften som moderator och personalchef på biskopsämbetet.
Han efterträder msgr
Stjepan Biletic, som av biskopen utnämnts till biskopsvikarie för nationell själavård
och kansler.

Pater Pascal lämnar uppgiften som kyrkoherde för S:t
Thomas av Aquinos församling i Lund den 30 augusti.
Han efterträds av pater Johan
Lindén OP den första september.
KATT/katolskakyrkan.se

Fides 07/2010 – 3
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Piispanvalinnat ja ekumenia
K

atolinen kirkko ei ole halunnut juuri puuttua
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
käytyyn naispappeuskeskusteluun. Luterilaisten
virkaratkaisuja on pidetty luterilaisen kirkon sisäisenä asiana – myös siitä syystä, että luterilaisen
papinviran ei voi katsoa olevan sitä, mitä katolinen
kirkko ymmärtää pappeuden sakramentin olevan.
Tästä syystä luterilaisessa kirkossa ylipäätään ei ole
pappeja siinä merkityksessä kuin katolinen (ja ortodoksinen) pappi on. Ekumeeninen dialogi kirkon
virasta on voinut edetä jonkin verran, mutta virkojen
molemminpuolinen tunnustaminen on silti melko
kaukainen mahdollisuus.
Ei yleensä ole nähty mitään varsinaista estettä sille,
että katolinen pappi voi olla läsnä tilaisuudessa, jossa
luterilaista kirkkoa edustaa naispappi, esimerkiksi
ekumeenisessa sanan liturgiassa tai avioliittoon vihkimisessä. Katolinen pappi on silloin kunnioittanut
luterilaisen kirkon oikeutta lähettää paikalle valitsemansa työntekijä. Tätä on ehkä joskus luterilaisten
naispappeuden vastustajien, jotka kieltäytyvät alttariyhteistyöstä naispapin kanssa, vaikea ymmärtää. Katolisen kirkon kannalta tällaiset ekumeeniset
yhteistyötilanteet eivät merkitse luterilaisen kirkon
viran (ei nais- eikä miespapin viran) tunnustamista.
Naispappeus ei yksin ole se syy, jonka vuoksi katolinen kirkko ei pidä luterilaisen kirkon pappisvihkimystä pätevänä. Toisaalta naispappeuden hyväksyminen luterilaisessa kirkossa tuskin on edistänyt
pyrkimystä kirkon täyteen ja näkyvään ykseyteen.
On ollut vain ajan kysymys, milloin Suomen evankelis-luterilainen kirkko valitsee ensimmäisen naispiispansa. Jos naispappeus on hyväksytty ja yhä suurempi osa luterilaisen kirkon papeista on naisia, naispiispan valinta on ollut odotettavissa. Monissa luterilaisissa kirkoissa naispiispoja on ollut jo aiemmin.
Tuskin naispiispan valinta Suomessakaan merkitsee
ekumeenisten yhteyksien katkeamista, mutta auttaako se ekumeniaa eteenpäin, oliko valinta katolisen kirkon kannalta täysin samantekevä?

Johannes Paavali II:n apostolinen kirje Ordinatio
sacerdotalis (1994) julisti, että kirkolla ei ole minkäänlaista valtaa antaa naisille pappisvihkimystä, ja
että kaikkien kirkon uskovien on lopullisesti pidettävä kiinni tästä ratkaisusta. Katolinen kirkko on
todennut, että sillä itsellään ei ole valtaa tässä asiassa
– Jeesus valitsi 12 apostolia vain miesten joukosta,
vaikka hänen seuraajiensa joukossa oli myös naisia.
Kirkko tietää olevansa sidottu Herran itsensä tekemään valintaan, jota apostolit noudattivat ja koko
kirkon traditio on uskollisesti noudattanut. Teologisena syynä pidetään myös sitä, että pappi toimii, erityisesti eukaristian vietossa, in persona Christi, Kristuksen, kirkon sulhasen ja kirkon pään persoonassa,
ollen hänen kuvansa – siksi papin kuuluu olla mies.
Naispappeuden torjumisessa ei ole kyse naisten
kyvyttömyydestä teologisiin tehtäviin, johtotehtäviin, hengelliseen äitiyteen; ei ole kyse naisten roolin
väheksymisestä kirkossa, eikä tasa-arvokysymyksestä miesten ja naisten välillä. Pappeuden sakramentissa ei ole kyse etuoikeudesta eikä pelkästä kirkollisesta vallankäytöstä, josta naisten pitäisi päästä
osallisiksi ”saavuttaakseen” jotakin todellista kirkossa. Kirkossa on eri kutsumuksia, jotka täydentävät toisiaan.
Naispiispuus on kuitenkin ehkä vielä vakavampi
kysymys ekumenian kannalta. "Piispojen yhteisö,
jonka kanssa papit pappeutensa kautta ovat yhteydessä, tekee läsnä olevaksi ja toimivaksi Kristuksen paluuseen saakka kahdentoista apostolin yhteisön" (KKK 1577). Katolinen kirkko ei ole tähänkään
saakka voinut katsoa, että luterilaiset piispat olisivat apostolien seuraajia siinä mielessä kuin katoliset
piispat ovat. Naispiispan valinta osoittaa, että katolisen ja luterilaisen kirkon käsitykset piispan virasta
etääntyvät toisistaan, eivät lähene.
Voidaan myös viitata kardinaali Walter Kasperin
lausuntoon Englannin kirkon (anglikaanisen kirkon)
piispoille vuonna 2006. Tuolloin joissakin maissa oli
jo anglikaanisia tai episkopaalisia naispiispoja, ja

Englannin kirkko oli hyväksymässä naisten piispaksi
vihkimisen mahdollisuuden. Kasper totesi, että ehkä
joidenkin mielestä oli ollut vain ajan kysymys, että
naispiispat tultaisiin hyväksymään, jos naispappeuskin oli siellä hyväksytty vuonna 1994. Katoliselle
kirkolle kuitenkin Englannin kirkko on ollut anglikaanisen kommuunion jäsenkirkkojen joukossa erityisasemassa, ja sen ratkaisut ovat aiheuttaneet erityistä huolta. Kasperin mukaan ekumeenisessa yhteydessä naisten piispaksi vihkiminen on uusi tilanne
naispappeuteen nähden, ja merkitsee ongelman
huomattavaa vaikeutumista. Kyse on piispanviran
luonteesta, “joka varhaisen kirkon ja myös katolisen
kirkon nykyisen ymmärryksen mukaan on ykseyden virka”. Jos piispaksivihkimys on skisman aihe
tai esteenä tiellä kirkon täyteen ykseyteen, vihkimys
on itsessään ristiriitainen.
Katolis-anglikaanisessa ekumeenisessa dialogissa
naispappeuskysymys on ollut yksi vakavimmista
esteistä. Kasper totesi, että jos Englannin kirkko päättäisi hyväksyä naisten piispaksi vihkimisen, mahdollisen anglikaanisen kirkon viran tunnustamisen
osalta se ei johtaisi vain lyhyeen suhteiden viilenemiseen, vaan vakavaan ja pitkäkestoiseen jäätymiseen.
Sellainen päätös merkitsisi anglikaanisen kirkon siirtymistä lähemmäksi protestanttisia kirkkoja. Kuten
protestanttisten kirkkojen piispojen suhteen, idän
ja lännen vanhat kirkot pystyisivät tunnistamaan
heissä paljon vähemmän siitä, minkä ne ovat varhaisen kirkon ajoista saakka ymmärtäneet olevan
piispuuden luonne ja tehtävä.
Fides
(Kardinaali Walter Kasper, "Mission of Bishops in the Mystery of
the Church. Reflections on the Question of Ordaining Women to
Episcopal Office in the Church of England. Information Service
122 (2006/11), 61-65.)

Kirjoja kesäksi
Katolisessa tiedotuskeskuksessa myydään monia hyviä suomenkielisiä
katolisia kirjoja. Tule tutustumaan vielä ennen lomia!
Kirjoja myydään tiedotuskeskuksessa vain käteisellä, mutta voit myös tilata
kirjoja kotiisi postiennakolla. Kirjaluettelo: katolinen.net > kirjamyynti.

Edith Stein: Pieni yksinkertainen totuus. Kokoelma
pyhän ristin Teresa Benedictan kirjoituksia. KATT 2008.
Sid. 76 sivua. 18 €.
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Magnus Nyman: Hävinneiden historia. KATT 2009. Sid.
309 sivua. 32 €.

Alle 35 euron tilausten hintaan lisätään 8,00 euroa kattamaan postitus- ja
postiennakkokulut. Yli tai tasan 35 euron tilauksista nämä kulut jäävät
pois.
Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1 B. Puh. 09-6129470,
email info@catholic.fi. Avoinna arkisin klo 10-16. Kesätauko 16.6.-16.7.

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

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

Hetkipalvelus. Laudes ja
vesper. Adventti- ja jouluaika. KATT 2002. Nid. 337
sivua. 16 €.

Oremus
Rentouttava loma

Rukouksen
apostolaatti

T

oivotamme toisillemme hyvää ja virkistävää lomaa. Jollekulle sellaisen viettäminen onnistuu, ja toisille se epäonnistuu. Miksi jälkimmäinen ryhmä vaikuttaa lomalta palattuaan
väsyneemmältä kuin loman alkaessa?
Epäilemättä loma on tarpeellinen meistä jokaiselle, varsinkin niille, joilta työelämä on vaatinut paljon vuoden aikana. On
ihmisiä, jotka loman ensimmäisillä viikoilla mielellään istuvat
jossain järven rannalla ja pelkästään lepäävät. Sitten kun he
pikku hiljaa ovat jälleen löytäneet itsensä, aloitekyky palautuu
ja keksitään kaikenlaista hauskaa itselle ja läheisille.
Toiset, jotka syystä tai toisesta ovat turhautuneet työssään,
heräävät eloon ja ajavat oman lomaohjelmansa läpi sellaisella
vauhdilla, että loman lopussa heillä aika riittää tuskin hengittämiseen. Heidän ainoaksi lohdutuksekseen jää se ajatus, että
vuoden kuluttua on taas loma.
Vanhan testamentin Saarnaajan kirjan alku muistuttaa meitä
siitä, että kaikella on määrähetkensä ja merkityksensä taivaan
alla. Kuitenkin, vaikka Jumala alusta alkaen on tehnyt kaiken
hyväksi, Saarnaaja tuli siihen tulokseen, että ihminen ei aina
käsitä Jumalan tekoja, ei niiden alkua eikä loppuakaan. Saarnaaja kehottaa meitä hyväksymään kaiken, mikä Jumalan luomissuunnitelmassa on ja tapahtuu sanoen, että kaikki toteutuu hyvässä järjestyksessä ja omalla ajallaan. Jumala takaa sen.
Siihen me saamme luottaa.
Meidän tehtävämme on lähinnä se, että meidän on mukautettava omat suunnitelmamme Jumalan suunnitelmaan itsemme
ja maailmamme kehitystä varten. On tehtävä työtä yhdessä
Jumalan kanssa ja yhteisymmärryksessä lähimmäistemme
kanssa. Alun perin työnteon tarkoitus ei ole ollut stressaava ja
iloton taakka, vaan kunniatehtävä, joka ilmaisee meidän ihmisluontomme suuren arvon Jumalan silmissä. Työttömäksi joutuneet kärsivät tästä työn siunauksen puutteesta. Meidäthän on
luotu Jumalan omaksi kuvaksi ja läheisiksi työtovereiksi.
Kun me unohdamme tämän, työ muuttuu nöyryyttäväksi
ja vastenmieliseksi pakkotehtäväksi. Sen sijaan siellä, missä
muistamme Jumalan tavoitteita ja toteutamme hänen tahtoaan
yhteisymmärryksessä ja sovussa kanssaihmistemme kanssa,
työssä käyminen on elämän rikastuttavimpia tekijöitä ja usein
myös parasta terapiaa. Maissa, joissa on sopua ja iloa työpaikalla, on myös yhteiskuntaelämässä rauhaa ja hyvinvointia.
Saarnaajan kirjan mukaan Jumala on määrännyt luomakunnalleen oikean ja sopivan rytmin. Tämä kutsuu meitä ajoittain
ja ajoissa paitsi tekemään työtä, myös rentoutumaan, menemään itseemme ja hiljentymään Jumalan edessä. Sanalla sanoen,
silloin juhlitaan elämää. Siksi jokaisen työpäivän jälkeen tulee
ilta ja tulee yö, jokaisen työviikon lopussa on aina pyhä päivä ja
kerran vuodessa loma.
Herramme Jeesus eli aina taivaallisen Isänsä määräaikaa.
Mutta hän käytti toista sanaa tämän määräajan nimityksenä.
Johanneksen evankeliumissa hän mieluummin puhui ”omasta
hetkestään”, Jumalan hetkestä. Hänellä oli tapana ottaa selvää
siitä, mitä Isä tahtoi hänen tekevän ja siitä hetkestä, joka miellytti Isää. Esimerkiksi: kun Kaanan häissä loppui viini, hän
muutti veden viiniksi ja näin hän pelasti juhlan (Joh. 2). Silloin
hän - äitinsä Marian kehotuksesta - tuli tietoiseksi ”hetkestä”,
jolloin hänen täytyi tehdä ensimmäinen tunnustekonsa. Toisaalta Vapahtaja ei saarnannut yhtään mitään eikä parantanut
aikansa Palestiinan kaikkia sairaita. Ilmeisesti tämä ei ollut Isän
tarkoitus. Välillä Jeesus itse pakeni opetuslastensa kanssa ihmisjoukosta yksinäisyyteen rentoutuakseen ja rukoillakseen.
Kerran kun kysyttiin minun oppikouluni rehtorilta, joka oli
pappi ja taloustiedon opettaja, kuinka hän oli jaksanut rauhallisesti tehdä niin paljon työtä kuin hän teki, hän vastasi: ”Minä
en ole koskaan karttanut työtä, mutta olen aina huolehtinut
siitä, että työntekoni ei tulisi taakaksi ja että minusta ei tulisi sen
orjaa.” Hän osasi myös käyttää hyvin vapaa-aikansa ladatakseen
uutta voimaa ja intoa työaikaa varten. Kun hän palasi lomalta
kotiin, hän vaikutti virkistyneeltä ja kertoi iloisesti lomansa elämyksistä. Hän ei ollut työ-holisti eikä myöskään vapaa-ajan
orja. Hän osasi yhdistää työn ja loman sopusointuisesti toisiinsa.
Tavallaan hänkin pyrki elämään Jumalan hetkellä ja suorittamaan tehtäviänsä oikealla hetkellä, palvelemalla Jumalaa
lähimmäisissään. Tämä taito antoi hänen elämälleen sen huomiota herättäneen tasapainon ja hohdon, joita monet kadehtivat häneltä.
isä Frans Voss SCJ

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

Paolo Veronese: Johannes Kastaja saarnaa.

Pyhän Johannes Kastajan syntymä

K

aikkivaltias Jumala,
auta perhettäsi kulkemaan pelastuksen tietä,

ja pyhän Johannes Kastajan kehotuksia noudattaen

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

päästä turvallisesti Kristuksen luo,
jonka maailmaan tulon hän ennusti.
Juhlapyhän aaton messun päivänrukouksesta
Pyhän Johannes Kastajan syntymän juhlapyhää vietetään 24.6.

Böneapostolatet
Låt oss be...
Juni
Att alla individer och institutioner respekterar det
mänskliga livets värdighet
från befruktningen till den
naturliga döden.

Om frestelser
Begynnelsen till alla onda frestelser är själsens
ostadighet samt svag förtröstan till Gud. Ofta veta vi
ej, vad vi förmå, men frestelsen visar oss, vad vi äro.
Ty först uppstiger blott tanke i sinnet, därnäst en stark
inbillning, så vällust, en syndig rörelse – och samtycke.
Sålunda tränger sig den lede fienden småningom in
överallt, där man ej motstår honom i begynnelsen.
I frestelser och motgångar prövas människan huru
stora framsteg hon gjort; så vinner hon större förtjänst
och dygder varder bättre uppdagad.

För de kristna i Asien, att
de växer i kärlek till Herren
och så hjälper många andra
att lära känna Kristus.
Juli
För rättvisa och öppna val
av alla nya samhällsansvariga.
Att de kristna som bor i
städer strävar efter rättvisa, fred, utbildning och
verklig solidaritet.

Många bliva skonade för strora frestelser men
övervunna i de små, som dagligen påkomma, på det
att de må bliva ödmjuka och i större frestelser icke lita
på sig själva, då de äro svaga i de smärre.
Källa: Thomas a Kempis (1924) ”Om Kristi Efterföljelse”,
Bröderna sandbergs Boktr., Stockholm ss 33 - 34

Fides 07/2010 – 5

Artikkeleita

Hiippakunnan talous 2009

S

euraavassa kerrotaan
kuten joka vuosi lyhyesti
hiippakunnan taloudesta
vuonna 2009. Seurakuntien lisäksi hiippakunnassamme toimivat piispantalo
eli kuuria (sisältää piispan
työtilat, kanslian, yleisvikaarin toimiston, hiippakunnan
arkiston ja pienen kirjaston),
katekeettinen keskus ja tiedotuskeskus. Kaikkien niiden
tilinpäätökset ovat valmistuneet helmikuussa 2010 ja
niiden tilintarkastus tapahtui
maaliskuun lopussa. Se, joka
uskaltaa lukea ohessa olevia
taulukkoja, voi aloittaa riviltä
40 pylväästä 1, jossa lukee
ylijäämä 303.043,16 €. Tyytyväisenä hän voi jatkaa ja
saa tietää, että kaikki menot
olivat yhteensä noin 1.437.000
€. Tulot olivat suunnilleen
1.740.000 €. Siihen verrattuna
tulot vuonna 2008 olivat noin
213.000 € menoja pienempiä.
Toisin sanoen 16,6%:n tappio
menoista vuonna 2008 on
muuttunut 21,1%:n voitoksi
vuonna 2009. Tämän vuoksi
me kaikki voimme olla onnellisia, ja kaikki toivonevat, että
ensi vuonna voitto on vielä
suurempi. Voisi jo luulla, että
Pyhän Henrikin remontti olisi

tällä jo puoliksi rahoitettu.
Ennen kuin annamme varovaisesti ymmärtää, ettei asia
juurikaan ole niin, selitetään
tässä artikkelissa mukana
olevien taulukkojen ja diagrammien merkitys.
Ohessa on ensinnäkin kaksi
taulukkoa. Toinen näyttää
koko hiippakuntamme tulot
ja menot vuodelta 2009 eriteltyinä kuurian, seurakuntien ja
keskusten tuloina ja menoina.
Sen lisäksi julkaisemme tänä
vuonna toisen kerran koko
hiippakunnan ns. konsernitilinpäätöksen, joka sisältää
eriteltyinä kuurian, keskusten ja seurakuntien tasetiedot eli omaisuudet ja velat
31.12.2009. Yksinkertaisuuden vuoksi viimeksi mainittua nimetään A:ksi, ja ensin
mainittua B:ksi.
A ja B liittyvät yhteen. Vertailun helpottamiseksi A
kuvaa oikealla puolella hiippakunnan taloudellista tilannetta 31.12.2008 ja vasemmalla puolella 31.12.2009.
Kehitys vuoden 2008 lopusta
vuoden 2009 loppuun on
tiivistettynä alareunalla
olevaan neliöön kohtaan
”TULOSLASKELMA (vrt. B)
tulot-menot”. Tämän tiivis-
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telmän sisältö esitetään yksityiskohtaisemmin taulukossa
B. Tilikauden eli vuoden 2009
yli-/alijäämä näkyy molemmissa taulukoissa, nimittäin
supistettuna tasetaulukon
alhaalla olevassa VASTATTAVAA –ryhmässä ”tilikauden yli-/alijäämä” kohdassa ja
eriteltynä tulot-menot taulukossa (B) palstalla 1 rivillä 12
(kuuria), 37 (keskukset) ja 25
(seurakunnat). Loppusumma
on alhaalla.
Näiden taulukkojen lisäksi
löytyy vielä kolme ympyrädiagrammia, joiden tarkoitus
on havainnollistaa A- ja Btaulukoihin sisältyvät tiedot
nopeasti ja helposti havaittavalla tavalla. Ensimmäiset
kaksi ympyrädiagrammia
näyttävät koko hiippakunnan tulot ja menot eriteltyinä
kuurian, seurakuntien ja keskusten osuuksiksi, ja kolmas
ympyrädiagrammi näyttää
mistä lähteistä raha on tullut.
Lopuksi kaikille B-taulukossa numeroiduille tulo- ja
menoerille löytyy tarkemmat
selitykset erillisestä selityslistasta. Selityslistaan sisältyy myös tarkempi rahalähteiden erittely, joista saatiin
yhteensä noin 1.619.500 €.

E

Sen lisäksi sieltä löytyy myös
selitys hiippakunnan sisäisestä maksuliikenteestä (n.
120.000 €), jota ei voi laskea
rahalähteeksi, vaikka se on
mukana B-taulukossa tulona.
Tämä lista on kuitenkin niin
pitkä, että sitä ei kannata
panna tähän raporttiin. Sen
sijaan se on lähetetty kaikille
kirkkoherroille, joten siihen
voi tutustua pappiloissa tai
myös hiippakunnan taloustoimistossa.
Nyt voimme palata alussa
mainittuun kysymykseen,
miksi vuosi 2008 oli niin vahvasti alijäämäinen ja vuosi
2009 niin vahvasti voittollinen. Ensinnäkin seurakunnille tuli projektiavustuksia (rivi 21) vuonna 2009
yhteensä noin 279.000 €
enemmän kuin edellisenä
vuonna 2008. Niistä 100.000
€ on museoviraston avustus
Pyhän Henrikin katedraalin
remonttia varten ja 30.000 €
saman kirkon lasimaalauksille. Melkein koko loppusumma meni Jyväskylään
seurakuntasalin remonttiin.
Toiseksi seurakunnilla oli
vuonna 2009 noin 171.000 €
enemmän muita tuloja (rivi
22; niistä suurin osa on vuok-

F
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ratuloja, sen jälkeen tuotot
varoista). Mainittakoon, että
vuonna 2009 tuli uskonnollisten artikkeleiden myynnistä noin 23.000 € ja seurakunnan salien käytöstä noin
17.000 €. Ja viimeksi kuurialla oli vuonna 2009 noin
34.000 € enemmän tuottoa
arvopapereista (rivi 8) kuin
vuonna 2008. Jäsenmaksu oli
vuonna 2009 runsas 12.000 €
enemmän kuin vuonna 2008
(rivi 5). Jos lasketaan kaikki
nämä erot yhteen, saadaan
496.000 €, mikä on olennaisesti vuoden 2009 ylijäämän
ja vuoden 2008 alijäämän
ero (täsmälleen: 303.043,92 +
212.673,94 = 515.717,86).
Vuoden 2009 ylijäämä vaikuttaa myös rahalähteet 2009
-nimiseen ympyrädiagrammiin. Se osoittaa, että omia
tuloja eli kolehdit/lahjoitukset ja jäsenmaksu, Fides ja
muut on noin 56% (2008: 64%)
kaikista tuloista. Ne kattavat
noin 63% (2008: 48%) kaikista
menoista. Loput tuloista eli
44% (2008: 36%) ovat peräisin
sekä Suomen valtiolta (11/7%)
että ulkomailta (33/29%).
Seurakuntalaisten kolehdit ja lahjoitukset olivat 2009
yhteensä noin 279.000 € ja

H
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KOKO HIIPPAKUNNAN (KUURIA, SEURAKUNNAT JA KESKUKSET) TULOT JA MENOT 2009 (2008), €

KUURIA
TULOT
Jäsenmaksut
Ulkopuoliset avustukset 1)
Kolehti pappisehdokk. p:sta 2)
Tuotto arvopapereista 3)
Vuokrat 4)
Muut tulot 5)

2 009
88 524,22
302 804,43
19 472,50
32 985,46
34 927,21
73 156,81

2 008
76 224,72
329 806,92
2 749,45
-1 469,03
35 528,32
44 096,07

MENOT
Kuurian ja keskusten palkkamenot 6)
Piispantalo 7)
Hpk:n avustukset seurakunnille 8)
Hpk:n avustukset keskuksille 9)
Hpk:n välitt. av. srk:lle papp. ylläp. vrt. 10)
Muut menot 11)

2 009
170 327,02
83 271,38
6 606,43
12 737,89
79 560,00
78 159,94

2 008
182 017,57
97 809,77
5 123,85
17 974,14
98 670,00
152 098,09

Kuuria yhteensä:

551 870,63

486 936,45

Kuuria yhteensä

430 662,66

553 693,42

2 009
279 377,52
4 675,95
6 606,43
79 560,00
391 486,13
310 062,82

2 008
278 491,15
3 255,70
5 123,85
98 670,00
112 307,62
138 844,08

MENOT
Liturgia 18)
Katekeesi 19)
Muu pastoraalinen työ 20)
Talouden -ja kiinteistön hoito 21)
Automenot 22)
Rakennus -ja muut korjaukset 23)
Muut menot 24)

2 009
15 635,73
9 115,67
57 031,52
545 733,13
31 965,42
138 447,29
85 811,73

2 008
12 709,22
9 546,26
62 391,77
249 459,78
32 520,73
264 159,99
126 752,69

1 071 768,85

636 692,40

Seurakunnat yhteensä:

883 740,49

757 540,44

2 009
56 269,00
22 033,89
11 575,62
10 115,00
12 737,89
3 238,28

2 008
60 355,00
16 129,53
11 848,13
11 720,25
17 974,14
-25 930,84

2 009
51 438,77
14 169,02
2 798,21
23 104,61
8 324,59
22 326,89

2 008
50 919,86
2 472,24
6 965,57
19 394,68
14 210,86
23 401,93

115 969,68

92 096,21

122 162,09

KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT YHT. 1 739 609,16

1 215 725,06

1 436 565,24

J

31_12_2009
Ylijäämä/alijäämä
2 009
2 008

121 207,97

-66 756,97

188 028,36

-120 848,04

117 365,14

-6 192,41

-25 268,93

1 428 599,00

303 043,92

-212 873,94

SEURAKUNNAT
TULOT
Tav.kolehdit ja lahj. 12)
Erikoislahjoitukset 13)
Hpk:n avustukset 14)
Diasp. av. pappien ylläp.vrt. 15)
Projektiavustukset 16)
Muut tulot 17)

Seurakunnat yhteensä

KESKUKSET
TULOT
Fides tilausmaksut
Julkaisutoiminta 25)
Opetustoiminta 26)
Leirimaksut 27)
Hpk:n avustukset 28)
Muut tulot 29)
Keskukset yhteensä:
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MENOT
KATT Fides (painatus, postitus, muu) 30)
KATT painatus kirjat 31)
KATT tiedotustoiminta 32)
KATT muut 33)
KaKe opetusmateriaali ja painatus 34)
KaKe muut (leirit mukana) 35)
Keskukset yhteensä:

KOKO HIIPPAKUNNAN MENOT YHT.

Artikkeleita
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KATOLISEN KIRKON SUOMESSA KONSERNITILINPÄÄTÖS
vuodesta 2009
31.12.2009

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
kuuria
keskukset
seurakunnat
Sijoitukset-asunnot
kuuria
keskukset
seurakunnat
Vaihtuvat vastaavat
Sijoitukset-osakkeet
kuuria
keskukset
seurakunnat
Siirtosaamiset, varasto
kuuria
keskukset
seurakunnat
Rahoitusomaisuus
kuuria
keskukset
seurakunnat

YHTEENSÄ

31.12.2008

0,00
0,00
41568,83

RAHAN LÄHTEET 2009 (yhteensä 1.619.500 €)
Jäsenmaksut
5%
Muut
26%

Kolehdit ym.
19%

0,00
0,00
53144,83

4090221,19
0,00
167300,00

3918752,67
0,00
167300,00

2571653,4
0,00
444476,08

2621039,17
0,00
216478,14

94610,16
22910,14
2153,44

-265345,80
20679,32
0,00

74894,45
13319,19
590568,01

39349,67
18792,93
622422,62

8113674,89

7412613,55

Fides ja kirjat
6%

Avustukset valtiolta
11%

Avustukset ulkomailta
33%

KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT 2009
Keskukset
7%
Kuuria
32%

Seurakunnat
62%

VASTATTAVAA
Oma pääoma
kuuria
keskukset
seurakunnat
Tilikauden ali-/ylijäämä
kuuria
vrt. B, 12 I
keskukset
vrt. B, 37 I
seurakunnat
vrt. B, 25 I
Vieras pääoma
Siirtovelat ja muu
kuuria
keskukset
seurakunnat

2523407,89
-2330,35
10555,02

2314428,96
-5279,84
5722,61

YHTEENSÄ

8113674,89

7412613,55

4186763,34
44752,09
1047482,98

4066123,72
70506,27
1174470,02

121207,97
-6192,41
188028,36

-66756,97
-25754,18
-120847,04

KOKO HIIPPAKUNNAN MENOT 2009
Keskukset
9%
Kuuria
30%

TULOSLASKELMA (vrt. B)
kuuria
keskukset
seurakunnat
YHTEENSÄ

tulot
551870,63
115669,68
1071768,85
1739309,16

siten pysyivät olennaisesti
samoina vuoteen 2008 verrattuna (278.000 €). Seurakuntien menot olivat vuonna
2009 yhteensä noin 884.000 €
(2008: 758.000 €). Kolehtien ja
lahjoitusten ainoa tarkoitus
on tukea seurakuntien toimintaa, joten kolehdit ja lahjoitukset kattavat noin 31,6%
(2008: 34,6%) eli vajaan kolmannen osan seurakuntien
menoista.
Jäsenmaksutulot olivat
vuonna 2009 noin 88.500 €
(vuonna 2008: 76.000 € ja
vuonna 2007: 66.000 €). Vuotuisen kasvun suuruusluokka
on 15-16%, mikä on todella
hienoa. Mutta ottaen huomioon, että tämä summa kertyy,

jos jokainen hiippakuntalainen maksaisi vain 8 € vuodessa, kun taas todelliset kuukausittain tulevat jäsenmaksut ovat sitä suurempia. Ei
tarvitse arvata paljon todetakseen, että pieni joukko katolilaisia rahoittaa kirkkoaan
paljon anteliaammin. Jäsenmaksun tarkoitus on rahoittaa sitä, mitä palvelee kaikkia
seurakuntia, nimittäin piispantaloa eli kuuriaa, katekeettista keskusta ja tiedotuskeskusta. Jos otetaan tavoitteeksi se, että jäsenmaksu
kattaisi kuurian ja keskusten
menot samalla tavalla kuin
kolehdit kattavat tällä hetkellä seurakuntien menot eli
vajaan kolmasosan (31,6%),

menot
430662,66
121862,09
883740,49
1436265,24

ylijäämä 121207,97
alijäämä
-6192,41
ylijäämä 188028,36
303043,92

jäsenmaksun pitäisi olla noin
175.000 €. Vuonna 2009 jäsenmaksun osuus kuurian ja keskusten kulujen kattamisesta
oli vain 16%.
Kuten mainittua, kaksi
ympyrädiagrammia näyttää
koko hiippakunnan tulojen
ja menojen jaon. Vaikutelma,
että keskukset ovat suurin
piirtein omavaraisia, ei pidä
paikkansa, koska keskuksissa
työskentelee viisi työntekijää,
joiden palkkamenot kuuluvat
kuurian menoihin.
Viime vuonna kirjoitettiin
tässä yhteydessä: ”Paikalliskirkkomme ei tule kohtalaisesti toimeen. Rakennusten
kunto huononee koko ajan,
eikä niiden kunnostamiseen

Seurakunnat
62%

ole käytettävissä tarpeeksi
varoja. Saadaksemme käsityksen kustannusten vähimmäismäärästä, voitaisiin
olettaa, että kaikkien rakennusten arvon alentumiset olisivat käytännössä vain 2%
vuodessa eikä 4% kuten laki
vaatii. Siten meidän pitäisi
sijoittaa vuosittain 200.000
€ erilaisiin remonttitoimenpiteisiin. Siihen meillä ei ole
varaa.” Tämä pitää edelleen
paikkansa.
isä Rudolf Larenz
Hiippakunnan ekonomi

Hiippakunnan
jäsenmaksu
Saaja:
Katolinen kirkko
Suomessa
Pankkitili:
NORDEA
101430–237491
Viitenumero:
90010
Lisätietoja:
katolinen.net/
?page_id=290
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa
latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 5. su
engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja
ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu
18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous,
pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja
sopimuksen mukaan.
12.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
19.6. la 18.00 aattomessu
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
10.00 päämessu, 18.00 iltamessu
24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00
iltamessu
26.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
iltamessu
3.7. la 18.00 aattomessu
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
10.7. la 18.00 aattomessu
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
17.7. la 18.00 aattomessu
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
10.30 päämessu, 18.00 iltamessu
24.7. la 18.00 aattomessu
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.7. la 18.00 aattomessu
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko,Tattarinmalmi): 19.9. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie
48): 26.9. su 16.00
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja
diasporassa. Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio
perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin, 26.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax
09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
Kesäohjelma 31.8. saakka: La 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 päämessu suomeksi,
kirkkokahvit, su 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
17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-17.55. Confessions Tues.,Wed.,Thurs., Fri., Sat. 17.30–17.55, 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.
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11.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhla: 18.00 iltamessu, 18.45-19.15 adoraatio
12.6. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
18.6.-20.6. Köyliön pyhiinvaellus kävellen
19.6. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
26.6. la ei aamumessua, 18.00 iltamessu suomeksi
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
3.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
10.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
17.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
24.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
31.7. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
Tavallinen ohjelma Pyhän Marian seurakunnassa
1.9. alkaen. Normal schedule at St. Mary’s parish
beginning 1 Sept.

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.
11.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.30 juhlamessu
12.6. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in
English
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.30
juhlamessu
1.7. to 18.00 messu Turun linnassa
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu
latinaksi
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass
in English
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in
English
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi

DIASPORA
Ahvenanmaa: 5.6. la 10.00
Eurajoki: 6.6., 20.6., 4.7., 18.7. su 15.00
Pori: Ei messua tänä aikana.

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.
11.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhla: 18.00
messu
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
23.6. ke 18.00 juhlapyhän aaton messu
24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00
messu
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu
28.6. ma 18.00 juhlapyhän aaton messu
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu
24.7. la 12.00 messu pyhän Olavin kunniaksi Olavinlinnan kappelissa Savonlinnassa
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu
29.7. to pyhä Olavi, marttyyri: 18.00 messu
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): Ei
messua tänä aikana.
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): Ei messua
tänä aikana.
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): Ei messua tänä
aikana.
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 22.8. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 21.8. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 24.7. la
12.00 (Huom. Olavinlinnan kappelissa), 21.8. la
11.00
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): Ei messua
tänä aikana.
SENIORIT
Tapaamiset jälleen syksyllä.

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.
11.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhla: 18.00
juhlamessu
12.6. la ei messua
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 18.00 juhlamessu
3.7. la ei messua
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.7. la ei messua
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 6.6. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
18.7., 22.8. su 16.00 (Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): 29.8. su 18.00
Kurikka (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 12.6. la 18.30
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 6.8. pe 18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta):
12.6., 3.7., 17.7., 21.8. la 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5):
3.7. la 12.00, 18.7., 22.8., 29.8. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1):
7.8., 4.9. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 12.6., 3.7.,
17.7., 21.8. la 16.00

Kouvola	

Pyhän Ursulan
seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten
torstaisin.
11.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhla: 18.00
messu
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00 messu
17.6. to 18.00 iltamessu
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 11.00 messu
24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00
messu
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 messu
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00
messu
1.7. to 18.00 messu
2.7. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 messu
8.7. to 18.00 messu
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00 messu
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 messu

Tapahtumat
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 messu
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 12):
26.9. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 12.9. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 4.9. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 19.9. su 12.00
USKONNONOPETUS
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 4.9. la 14-16
(messu 16.00)
Kouvola (seurakuntasali): 11.9. la 11-13 (messu
13.00)
Kesä-, heinä-, ja elokuussa ei vietetä messuja
diasporassa.
Pyhän Ursulan kirkossa Kouvolassa on kesällä joka
sunnuntai messu tai sanan jumalanpalvelus ja kommuunion jakaminen klo 11.00. Kirkkoherra on
lomalla 12.7.-18.8.
Kirkkoherran kiitokset: Sydämellisesti
kiitän kaikkia teitä, jotka olette monin
tavoin muistaneet minua syntymäpäiväni
johdosta. Virkistävää kesää teille jokaiselle!
Kesätapahtuma Pyhän Ursulan seurakunnassa 29.8.2010 klo 11: aluksi messu
ja koululaisten siunaaminen; yhteinen
ateria, grillausta, ym. (pieni maksu);
leikkiä, yllätyksiä, kilpailuja; musiikkia;
yhdessäoloa. Tapahtuma järjestetään puistossa (sateen sattuessa sisätiloissa). Tervetuloa!.

Oulu

Toimistot	
Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna arkisin
10-16. Toimistomme on kesätauolla 16.6.-16.7.

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivu perhe.catholic.fi. Tilinumero: Sampo 800014-70235384
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.
11.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhla: 17.00
messu
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 17.00
messu
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, ei messua Raahessa
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali (velvoittava juhlapyhä): 11.00 messu
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: No Mass
in English, 11.15 päämessu, ei messua Rovaniemellä
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, ei messua Raahessa
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 20.6., 18.7., 15.8. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.6., 4.7., 1.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): Ei messua tänä aikana.
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.6., 8.8. su
17.30

SENIORIPÄIVÄ 21.8.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

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

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

Teresa ry kutsuu Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan ja Pyhän Marian seurakunnan seniorit Stella Marisiin viettämään
virkistävän lauantaipäivän, nauttimaan
vierainamme mukavasta yhdessäolosta,
kauniista luonnosta ja pöydän antimista.
Olemme varanneet edestakaisen bussikuljetuksen. Päivän tarkka ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet julkaistaan Fidesin
numerossa 8 heinäkuun lopulla.
Kaunista kesää toivottaen Teresa ry

Keskukset	

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793.
Sähköposti stellamaris@catholic.fi.
4.-6.6. Neokatekumenaalien retretti
6.6.-12.6.Varhaisnuortenleiri
13.6.-19.6. Lastenleiri I
19.6.-26.6. Lastenleiri II
28.6.-3.7. Sporttileiri
11.7. - 17.7. Perheleiri
11.7.-17.7. Isoskoulutus
18.7.-24.7. Perheleiri II.Vielä epävarma.
25.7.-31.7.Vahvistusleiri
Stella Mariksessa kesällä vietettävien messujen
ajankohdasta voi tiedustella p. 019-335793.
Studium Catholicum

ZEROPOVERTY ACT NOW!
Zero Poverty on sellaisten ihmisten yhteisö, jotka haluavat vaikuttaa.Tämä on kampanja
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Tänä vuonna 2010 olemme omistautuneet ilmaisemaan sen, että emme pidä köyhyydestä ja haluamme
konkreettisia toimia tilanteen parantamiseksi. Sen takia Caritas Eurooppa kutsuu meidät olemaan osa
tätä aloitetta ja allekirjoittamaan sen seuraavassa osoitteessa: www.zeropoverty.org Tavoitteena on
myöhemmin tänä vuonna lähettää meidän allekirjoituksien kanssa aloite eurooppalaisille hallituksille
ilmaisten, että pyydämme poliitikkoja kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:





Lapsien köyhyyden poistamiseen Euroopasta
Riittävän sosiaaliturvan tason varmistamiseen
Ryhtymään sosiaalisiin varotoimenpiteisiin ja tarjoamaan terveyspalveluja kaikille
Työpaikkojen takaamiseen ja reilujen työehtojen varmistamiseen

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

Ole osa tätä aloitetta ja allekirjoita online!

Kirjasto on kiinni kesä-, heinä- ja elokuun ja
avoinna jälleen keskiviikosta 1.9. alkaen. Lisätietoja
luennoista ja muusta toiminnasta www.studium.fi.

VAIN 3 VAIHETTA:

Suomen Caritas
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

SEKalaista	

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-1357998,
fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi.

ALLEKIRJOITA JA SANO EI KÖYHYYDELLE

1 => Mene sivustolle www.zeropoverty.org
2 => Klikkaa ‘sign the petition’
3 => Täytä perustiedot itsestäsi ja SIINÄ KAIKKI!!! Olet osa kampanjaa köyhyyttä vastaan
TÄNÄ VUONNA 2010 SANOMME EI KÖYHYYDELLE

Tapahtumia	
Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu:
Puheenjohtaja Nikodemus Heikman. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.
Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja
Matti Andelin, gsm 040-5792426.
Helsinki:Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18
A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470, E-mail
harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere:Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 0404197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com
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

Juutalaiset Kristuksen kirkossa
pe-su 11.-13.6.2010 / Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
Ensimmäistä kertaa historiassa juutalaistaustaiset teologit, jotka kuuluvat eri kristillisiin kirkkokuntiin,
kokoontuvat keskustelemaan niiden juutalaisen kansan jäsenien tilanteesta ja kutsumuksesta, jotka
tunnustavat Jeesus Nasaretilaisen Israelin Messiaaksi ja maailman Vapahtajaksi.Tapahtumaan osallistuu
messiaanisia, luterilaisia, ortodoksisia ja katolisia teologeja eri puolilta maailmaa (Israel, Venäjä, USA,
Länsi-Eurooppa...). He kertovat juutalaisten elämästä eri seurakunnissa ja kuvailevat, mikä tekee Kristuksen juutalaisen seuraajan asemasta niin ainutlaatuisen. Seminaari järjestetään yhteistyössä Jewish
Messianic Theological Instituten (New Jersey, USA) rehtorin Mark Kinzerin ja Studium Catholicumin
(Helsinki) johtajan isä Antoine Lévyn, OP, kanssa. Lisätietoja osallistujista edellisessä lehdessä.
Perjantai 11.6.
18.00 Messiaaninen rukouspalvelus
19.00 Illallinen
20.00 Avajaisluento
21.30 Vapaamuotoista keskustelua (mahdollisuus
saunaan)
Lauantai 12.6.
Aamiainen
9.00 Messiaaninen rukouspalvelus
10.00 Alustuksia
13.00 Lounas
14.30 Alustuksia
16.00 Kahvitauko
16.30-17.30 Pyöreän pöydän
keskustelu

18.00 Ortodoksinen ehtoopalvelus
19.00 Illallinen
20.00 Vapaamuotoista keskustelua
Sunnuntai 13.6.
Aamiainen
8.30 Katolinen messu hepreaksi
10.00 Alustuksia
13.00 Lounas
14.30 Alustuksia
16.00 Kahvitauko
16.30-18.00 Pyöreän pöydän
keskustelu
18.30 Loppuhartaus
Seminaarin työkielenä käytetään englantia.

Hinta
Pakettihinta sisältää yöpymisen (perjantai-sunnuntai),
ateriat ja ohjelman:
Kahden hengen huoneessa
(per henkilö): € 160
Yhden hengen huoneessa: €
180
Hinta ilman majoitusta: € 110
Lisätietoja: kulttuuri@kulttuurikeskussofia.fi
Ilmoittautuminen: reception@
kulttuurikeskussofia.fi

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (2010/08) ajalle
30.7.-29.8. on toimitettava viimeistään 16.7.2010 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Stella Maris kutsuu

E

räs Suomen katolilaisten tuntema Stella Maris,
Merentähti, oli pyhän Ursula
Ledochowskan ennen toista
maailmansotaa Terijoelle
perustama luostari ja tyttökoulu. Myös hiippakuntamme leiri- ja toimintakeskus on nimeltään Stella Maris.
Vanha Stella Maris, Pyhän
Sydämen sisarten kesäpaikka ja lasten leirikeskus oli
Espoon Westendissä. Meren
rannalla sijainnut Stella Maris
myytiin ja toiminta jatkui Hiidenveden rannalla, Lohjan
Paksalossa. Myöhemmin
uudistetusta Stella Marisista
tuli hiippakunnan kurssija leirikeskus. Keskuksen
ensimmäinen johtaja vuonna
1983 oli isä Cornelis Puts, ja
sen jälkeen Leena Kangas yli
kahdenkymmenen vuoden
ajan. Vuosina 2006-2009
Stella Maris oli birgittalaissisarten hoidossa, ja siellä
oli myös heidän luostarinsa.
Uusi johtaja on Auli Nukarinen — ainakin tämän vuoden
ajan.
Auli Nukarinen on syntyisin Turusta, mutta tuli opiskelemaan Helsinkiin ja pitää
sitä kotikaupunkinaan. Teologian opintojen ohessa Auli
alkoi työskennellä Helsingin
piispan kansliassa ja jäikin
sinne työhön ja on nyt ollut
siellä sihteerinä jo yli 15
vuotta. Tämän vuoden hän on
virkavapaana ja työssä Stella
Mariksessa.

Ketkä sinun lisäksesi
huolehtivat Stella Mariksen
hoidosta ja tapahtumista?
Toistaiseksi on ollut pääasiassa niin, että Stella Maris
antaa puitteet, mutta muut
järjestävät toiminnan. Erityisen tärkeä osuus on hiippakunnan leiritoimikunnalla
ja sitä luotsanneella Maiju
Tuomisella. Ursuliinisisaret
ovat jatkaneet kymmenien
vuosien ajan pyhän Ursulan
työtä Stella Marisin lastenleireillä.

Mistä tuli ajatus lähteä
Stella Marisiin?
Olin käynyt usein Stelliksessä,
mutta koskaan ei tullut edes
mieleen mennä sinne työhön.
Viime vuodenvaihteessa
piispa pyysi miettimään mahdollisuuksia Stella Mariksen
järjestelyihin, kun birgittalaissisaret olivat sieltä lähdössä
pois. Itsellenikin yllätyksenä sanoin spontaanisti, että
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minulle työ sopisi hyvin. Siitä
suunnitelma lähti etenemään.
Kun tulin helmikuisena talviiltana Stella Marikseen, oli
pimeää ja paljon lunta, mutta
syvä rauha täytti mieleni. Tie
tuntuu ainakin tällä hetkellä
oikealta.

Miten olet perehtynyt
työhön?
Kaikki on täysin uutta. Sisarten kanssa ei ollut yhteistä
aikaa, mutta sisar Dia siirsi

kaikki tarvittavat tiedot huolellisesti minulle. Voin konsultoida häntä ja Leena Kangasta edelleenkin. Tärkeä
osa työssäni on suunnittelu,
hallinto ja kehittäminen,
mutta enemmän menee aikaa
muihin asioihin. Leirien ja
retrettien aikaan olen pääosin
keittiötöissä.

Miten tärkeä osuus tehtävissäsi on ruokataloudella?
Olen harrastanut ruoanlaittoa, mutta Stella Marisin laitoskeittiö on vaativa työ ja
siellä työskentely edellyttää monenlaista opiskelua.
Maukkaat, hyvin valmistut ruoat ovat tärkeä osa,
mutta ruoka on kotiruokaa,
ei ravintolaruokaa. Talous
on rahan suhteen tiukalla ja
pilke silmässä voin sanoa, että
olenkin erityisen kiitollinen

saamastani Marttojen Penninvenyttäjän keittokirjasta.
Varsinkin retreteissä väreillä
on oma merkityksensä ruokapöydässä. Käytän paljon kasviksia ja unelmani on että saisimme entistä enemmän itse
kasvatettuja, tuoreita oman
puutarhan tuotteita.

Keitä muita Stelliksessä
työskentelee kuin sinä?
Työtä on paljon: huoneiden
kunnossapitoa ja siivousta,

Artikkeleita
kappelin hoitoa, piha- ja
lumitöitä, puutarhan hoitoa
jne. Stelliksestä vain kymmenen minuutin matkan päässä
asuva Saksasta Suomeen
muuttanut puutarhainsinööri Anke Stenberg on palkattu avukseni. Kesällä hänen
työnsä painottuukin koulutustaustan mukaan puutarhanhoitoon.
Kahden hengen voimin
paikkaa pyöritettäessä on
pakko rajata tehtäviä. Talkoolaiset olisivat tervetulleita, ja
olisi monenlaista tekemistä
ja tarvetta erilaiselle osaamiselle. On kasvimaan hoitoa,
marjojen poimintaa ja säilömistä, kappelista huolehtimista, ruohonleikkuuta
ja pakastimeen voisi leipoa
pullaa ja kakkuja. Ajoittain
olisi tarvetta remonttitaidon
omaavalle. Toukokuun talkoopäivään ei valitettavasti
osallistunut kuin kaksi henkilöä. Talkootyö on mukavaa
ja varmasti antoisaa myös
tekijöilleen. Vireillä on hanke
perustaa toimintaa Stella
Mariksen ystävät -nimen alla.

Kun olet helsinkiläinen,
niin miltä tuntuu Stelliksen
elämä?
Vuodenaikojen vaihtelu on
kiehtovaa. Ei Helsingissä
huomaa talvi-illan tähtitaivasta niin kuin täällä. Kerran
kevättalvella menin istumaan
hetkeksi järven rannalle ja
näin jäällä joutsenia tepastelemassa. Kun kevät hiljalleen herää, tulee hetki jolloin
luonto aivan räjähtää kesän
loistoon.

Mitä kaikkea Stella
Mariksessa tapahtuu?
Leiritoimintaa, retrettejä,
pappien neuvoston kokouksia, pastoraalineuvoston kokouksia, pohjoismaiden piispojen konferenssi
muutaman vuoden välein,
eri yhteisöjen työkokouksia ja elokuussa hiippakuntajuhla. Katolilaisten omia
retrettejä toivon olevan jat-

Tervetuloa uudet
katolilaiset!
L

Auli Nukarinen johtaa Stella Mariksen toimintaa. Hän kutsuu yhä uusia
vieraita tutustumaan ja virkistymään luonnonkauniiseen leiri- ja toimintakeskukseen.

kossa useammin. Eräs lähistöllä asuva perhe kysyi, voiko
Stella Marikseen tulla rukoilemaan. Totta kai voi ja erityisesti kesällä leirien aikaan on
säännölliset rukoushetket.

Miltä tuntuu ottaa vieraita
vastaan Stella Marisissa?
Kun retretti tai muu tapahtuma on alkamassa, pidän
tärkeänä ottaa jokaisen tulijan
henkilökohtaisesti vastaan ja
toivottaa hänet lämpimästi
tervetulleeksi. Varsinkin
muut kuin katoliset kävijät
ovat kaivanneet birgittalaissisaria, koska eivät ole tienneet heidän poislähdöstään.
Usein huomaan, miten tänne
tuleva on muutaman päivän
aikana saanut sellaisen levon
ja rauhan tilan, että se näkyy
aivan selvästi heistä.

Mitä ajattelet Stella
Mariksen hengestä?
Stella Maris on ennen kaikkea
Neitsyt Marian paikka ja
tämä kutsuu ihmisiä. Uskon
vakaasti, että Marialla on
omissa paikoissaan paljon
annettavaa. Jo Stella Mariksen nimi kuvaa sitä, että maailman merillä kulkiessaan
ihmiset näkevät valon, joka
ohjaa kotiin. Olen kuullut, että
Stella Maris on yksi vanhim-

Tervetuloa osallistumaan Neitsyt Marian Taivaaseen ottamiseen juhlaan, joka pidetään
tänä vuonna sunnuntaina 15. elokuuta. Juhlan yhteydessä kirkkoherra Kazimierz Lewanodowski SCJ, viettää 50-vuotissyntymäpäiväänsä. Juhlallinen messu alkaa Pyhän Marian
kirkossa klo 10.00, jonka jälkeen seurakuntajuhla jatkuu Englantilaisessa koulussa Mäntytie 14.
Minun toivomukseni on, että muistaisitte minua ennen kaikkea rukouksessa. Mutta, jos
joku haluaisi tehdä sen eri tavalla, pyydän, että lahjojen sijaan tukisitte Pyhän Marian
kirkon remonttia. Seurakunnan tilinumero on seuraava: Nordea 102330-204789 tai
Sampo 800013-1241619, viite nro 45955 tai teksti remontti.
Kiitän muistamisesta ja tervetuloa osallistumaan seurakuntaamme juhlaan.
Khra Kazimierz Lewandowski SCJ

pia Marialle annettuja nimiä
ja juuri siksi siihen liittyy
ajatus, että Maria opastaa
meitä Poikansa luo. Birgittalaissisarilla oli toivomus, että
meidän Stella Maris kehittyisi pyhiinvaelluspaikaksi.
Uskon, että tällä paikalla on
oma merkityksensä hiippakunnassa ja maassamme.
Auli Nukarinen toivoo että
nekin, jotka eivät ole aiemmin
käyneet Stella Marisissa, tulisivat tänä kesänä käymään,
vaikkapa osallistumalla hiippakuntajuhlaan Marian taivaaseen ottamisen juhlapäivänä, elokuun 14. päivänä.
Raija Markkula
Lisätietoja Stella Mariksesta saa
internetosoitteesta katolinen.net/
stellamaris.

auantaina 22.5. klo 18.00
piispa Teemu Sippo SCJ
toimitti Pyhän Henrikin katedraalissa juhlallisen messun.
Sen yhteyd essä kirkkoon
otettiin komea joukko uusia
jäseniä: 35. Pyhän Marian seurakuntaankin heitä tulee 20!
Kevään viimeisenä infokurssi-iltana 26.4. Henrikin
seurakuntasalissa oli koolla
yli 30 henkeä, miehiä ja naisia,
nuoria ja varttuneempia.
Kaikkien puheille en päässyt
mutta muutamien tuntemuksia kyselin. Juttusilla olivat
ainakin Maria, Timo, Helena,
Tuula, Inka (amerikkalaisen
kihlattunsa kanssa), Taru ja
Marko (serkukset), Tiina ja
Katariina. Pyysin kertomaan,
mitä he odottavat katoliselta
kirkolta. Pienen epäröinnin
jälkeen alkoi juttu luistaa vilkkaasti.
Yhteistä kaikille oli odotus
yhteisöllisyydestä, hengellisestä kodista ja uskonelämän
syventämisestä. Moni sanoi
jo vuosikausia kiertäneensä
kirkkoa ja käyneensä messussa, sitkein heistä 18 vuoden
ajan. Ei siis mikään päähänpisto! Lopullinen päätös tuli
sydämestä hengellisen kasvuprosessin jälkeen.
Kommentteja oli paljon.
Tässä niistä muutamia:
”Katolinen kirkko ja
sen arvomaailma tuntuu
enemmän omalta kodilta. 10
vuoden harkinnan jälkeen
päätin tulla.”
”Olen viettänyt lapsena
pitkiä aikoja Italiassa ja tutustunut katolisuuteen. Odotan
kirkolta yhteisöllisyyttä ja
olen jo nyt saanut monta uutta
ystävää tältä kurssilta.”
”Katolinen kirkko on maailmanlaajuinen. Menet minne
vain niin kirkko on kaikkialla
sama!”
”Lapseni olivat pieninä
sisarten lastentarhassa. Pidin
kovasti tarhasta ja sisarten
tavasta hoitaa lapsia. Kapinahenkisenä ja kyseenalaistavana nuorena ihmisenä pidin
kirkkoa vanhanaikaisena. Nyt
kun ikää on enemmän näen
katolisen kirkon viisaana vanhuksena. Se ei ketään mielistelläkseen lähde jokaisen

virtauksen perään. Sen arvomaailma kestää ja se osaa ajatella myös sydämellä.”
”Minut sai kapinahenki jättämään edellisen kirkkokuntani. Lapsena valvoin usein
öitä peläten Jumalan rankaisua. Armosta en ollut kuullut
mitään. Lopullisesti erosin kirkosta kun serkkuni oli kuolemassa syöpään. Aika oli loppumassa ja perhe soitti seurakuntaan saadakseen paikalle
papin. Pappi sanoi, että virkaaika on jo päättynyt. Nyt ei
kukaan ehdi. Sitkeän soittelun
jälkeen joku saatiin kuitenkin
tuomaan ehtoollinen, mutta
minun mittani oli täyttynyt.
Seuraavana päivänä erosin
kirkosta. Uskon että katoliset
papit elävät enemmän seurakuntalaistensa keskellä.”
Kyselin myös ovatko viimeaikaiset skandaalit kirkon piirissä vaikuttaneet jotenkin
heidän päätökseensä. Vastaukset olivat jälleen varsin
yhteneväisiä:
”Päätökseeni asia ei vaikuttanut mutta siitä tuli hyvin
surulliseksi. Ongelma on kuitenkin enemmän maailmassa
kuin kirkossa.”
”Äärettömän surullista.
Viime aikoina väärinkäytöksiä on paljastunut niin pankkimaailmassa, taloudessa
kuin politiikassakin. Nyt on
kirkon vuoro. Paha on kaikkialla. Kirkkokaan ei ole siltä
suojassa. Jatkossa meidän on
kuitenkin saatava olla varmoja
siitä että lapsemme ovat kirkossa turvassa.”
Kukaan haastateltavista ei
uskonut kirkkokuntaa vaihtaessaan menettävänsä mitään.
Odotuksia sen sijaan on.
Meidän ”vanhojen” katolilaisten on hyvä muistaa, että
olemme osa sitä yhteisöllisyyttä, jota uudet tulijat odottavat. Papit hoitavat hengellisen puolen, mutta yhdessä
me rakennamme yhteisöllisyyttä. Ottakaamme uudet
jäsenet avoimesti ja lämpimästi vastaan.
Ritva Halme

Pyhän Josemaría Escrivàn
muistopäivän messu
maanantaina 21.6.
Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 18.00. Tervetuloa!
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Pyhiinvaellus pyhän Henrikin jalanjäljissä
H

arvinainen keväinen
hellepäivä helli vajaata
kahtakymmentä Pyhän
Olavin seurakunnan jäsentä
15.5.2010 heidän suunnatessaan pyhiinvaellukselle Kokemäelle, Köyliöön sekä Nousiaisiin. Matkaan lähdettiin
Jyväskylästä ja kun mukaan
oli otettu Jämsästä tulijat, vietettiin bussissa laudes kirkkoherran tätä matkaa varten
tekemistä vihkoista.
Tampereelle saavuttaessa
oppaamme kertoi aina paikkakunnan vaihtuessa kyseisen paikan kivikirkoista
lyhyen historian. Mielenkiintoista oli kuulla myös taustaa
kirkkojen suojeluspyhistä.
Erityisen kaunis oli kertomus
Huittisten kirkon suojeluspyhästä Katariina Aleksandrialaisesta, kun taas Mynämäen kirkon suojeluspyhän,
Pyhän Laurentinuksen eli
Laurin, pyhimyskertomus oli
suorastaan liikuttava. Näitä
kuunnellessa tuli ajatelleeksi,
millaista uskon voimaa ja
vakautta nuo ihmiset ovat
omanneetkaan.

Pyhän Henrikin
saarnahuoneella
Kokemäelle saavuttaessa
kävelimme kauniiseen puistoon Kokemäenjoen rannalle,
jossa sijaitsee Pyhän Henrikin saarnahuone, joka perimätiedon mukaan on rakennus, jossa piispa Henrik vietti
viimeisen yönsä ennen marttyyrikuolemaa ja jossa hänen
sanotaan myös saarnanneen. Rakennuksen suojaksi
on rakennettu vuonna 1853
punatiilinen kappelimainen suojarakennus. Saimme
tietää, että oven yläpuolella
olevan säkeen on pitänyt
jokaisen paikkakunnan koululaisen opetella ulkoa. Näytti
paikkakunnalla syntynyt
oppaammekin osaavan sen
ulkoa. Se kuuluu:
Tässä saarnasi sanaa
Lunastusta lausui kerran
Pyhä hurskas Henrikkimme
Suomen pispa ensimmäinen
Sana tuotti siunauksen
Kantoi kaunihin hedelmän
Jolt´ on Herralle ylistys
Henrikille muistopatsas.
(kirj. huom. piispa kirjoitettu yhdellä
i:llä)

Kokoonnuimme tuon rakennuksen sisälle ja aloimme
laulaa: Kosketa minua henki,
kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus.
Koskahan viimeksi tuossa
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Pyhiinvaeltajat Pyhän Henrikin saarnahuoneen edustalla.

tilassa oli pidetty rukoushetkeä? Ensimmäisessä antifonissa todettiin: Sinun armosi
on parempi kuin elämä,
minun huuleni ylistäkööt
sinua. Kuinka tärkeää onkaan
marttyyreille ollut Kristuksen
evankeliumin julistaminen ja
uskon puolustaminen. Se on
ollut tärkeämpää kuin itse
elämä ja ovat sen vuoksi antaneet henkensä. Jatkoimme:
Jumalan sanan tähden surmattujen marttyyrien vuoksi
ylistäkäämme Vapahtajaamme, uskollista ja oikeaa
todistajaa.

Tuulisella kirkkokarilla
Kokemäeltä suuntasimme
matkamme perinteistä
pyhiinvaellusreittiä kohti
Köyliötä Tuiskulan Kotikolo -nimiselle maatilalle,
jossa nautimme Satakuntalaisen pitopöydän erinomaisista antimista. Levähdettyämme suuntasimme Kirkkokarille, jonne meitä odotti
lautta, jonka kyytiin pääsimme kaikki kerralla. Lautta
oli neitsytmatkallaan ja vaati
vielä pientä hienosäätöä, sillä
muutamien varpaat hieman
kastuivat. Lauttamatka sai
lisää seikkailun piirteitä,
kun yhden pyhiinvaeltajan
kesälakki lensi tuulenviemänä järveen. Kirkkokarilla
saimme kuulla kertomuksen

piispa Henrikin surmasta ja
sen syistä sekä siellä tehdyistä
arkeologisista kaivauksista.
1900 -luvun alussa tehdyissä
kaivauksissa on löytynyt mm
värillisiä lasin palasia, jotka
viittaavat karilla sijanneen
kappelin lasimaalauksiin
sekä hirsikehikon jäänteitä.
Paikalla on ollut useampi
puurakenteinen kappeli,
josta viimeisimmän hirsiä
on radiohiiliajoituksella ajoitettu 1400-luvulle. Paikalle on
myöhemmin pystytetty muistomerkki sekä Maltan ritarien toimesta kivinen alttari.
Karilla vietetyn rukoushetken jälkeen ihastelimme karin
valtaisaa valkovuokkokasvustoa ja jatkoimme matkaa
kohti Nousiaista.
Matka Nousiaisiin ajettiin kutakuinkin perinteistä
pyhiinvaellusreittiä noudattaen. Köyliön ja Nousiaisten
välinen pyhiinvaellusreitti
on reitti, jota perimätiedon
mukaan piispa Henrikin ruumissaatto on kulkenut. Tämä
on pystytty päättelemään
meidän aikaamme asti säilyneestä paikannimistöstä.
Selvisi tausta Pyhäjärvelle
ja siellä sijaitsevalle papinsaarelle kuin myös Munkkeinlevo -nimiselle paikalle.
Tuolla paikalla on ollut
pyhiinvaeltajien lepopaikka,
josta arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt kivisten
uunien ja tulisijojen pohjia.

Nousiaisten kirkon
hämärässä
Saavuttuamme Nousiaisiin
oli kirkossa alkamassa vihkitilaisuus, joten poistuimme
läheiselle Rytsälän tilalle
nauttimaan kakkukahvista
sen kauniissa puutarhassa.
Levättyämme palasimme kirkolle uudestaan, jossa tutustuimme pyhän Henrikin sarkofagiin. Sargofagin on lahjoittanut piispa Maunu Tavast
1400-luvulla, joten piispaa
Henrikin ruumista siinä ei
ole ollut. Tutkijoiden mukaan
on kuitenkin todennäköistä,
että sarkofagissa on säilytetty
joitakin Henrikin reliikkejä.
Tähän viittaavat sarkofagin
arvokkaat rakennusmateriaalit, messinkilevyt sekä tumma
kalkkikivi.
Lopuksi hiljennyimme viettämään messua isä Paolon
johdolla, joka saarnassaan

käsitteli pyhiinvaelluksen
hengellistä merkitystä. Istuessamme hämärässä kirkossa, sarkofagin ympärillä,
tunsimme että olimme liittyneet siihen pyhiinvaeltajien
ketjuun, joka satojen vuosien
ajan on tuolle paikalle kulkenut.
Messun jälkeen suuntasimme matkamme kotia kohti
väsyneinä, mutta onnellisina ja kiitollisina siitä mitä
olimme saaneet kokea. Illan
koittaessa vietimme vielä vesperin. Lausuttu psalmi sopi
hyvin niihin tunteisiin, joita
päivästä koimme: Herra minä
uhraan sinulle kiitosuhrin ja
ylistän sinun nimeäsi.
Kuvia pyhiinvaelluksesta
on nähtävillä osoitteessa
http://olavi.catholic.fi/
Pyhän Olavin
seurakunnan
pyhiinvaeltajat

Isä Raniero Cantalamessan ajatuksia
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

Artikkeleita
BUSSILLA
KÖYLIÖÖN

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.

Kerran kesässä Köyliöön

O

n oikein sopiva kesänvieton alku lähteä hiippakunnan pyhiinvaellukselle
Köyliöön kesä-Heikin juhlan
aikoihin, tänä vuonna 20. kesäkuuta. Erityisen suositeltavaa
on, että mukaan lähtevät uudet
katolilaiset kummeineen. Matkalla tutustuu helposti muihin
hiippakuntalaisiin.
Mikä on kesä-Heikki? Suojeluspyhimyksemme pyhän
Henrikin (+1156) luista osa
vietiin juhlallisessa ns. translaatiokulkuessa Nousiaisten
kirkosta uuteen Turun tuomiokirkkoon kesäkuun 18. päivänä
vuonna 1300. Tätä siirtämisjuhlaa juhlittiin Turussa vuosittain
vielä luterilaisenakin aikana
kesä-Heikin markkinoilla. Päivämäärä, tai lähellä oleva sunnuntai, on mitä sopivin aika
pyhiinvaellukselle Köyliöön,
jossa Henrik surmattiin. Köyliönjärven pienellä saarella
lähellä surmapaikkaa on ollut
kappeli, jonka perustuksista on
jotain vielä jäljellä maan alla.
Tälle saarelle suomalaiset
katolilaiset ovat tehneet kesäisen pyhiinvaelluksen vuodesta
1955 alkaen. Tähän perinteeseen on hyvä liittyä ja pitää
sitä elossa. Saarella on pyhälle
Henrikille omistettu graniittinen muistomerkki, ja vuonna
2000 piispa Paul Verschuren vihki sen edessä olevan
kivisen alttarin. Sen ympärillä
vietetään kiitollisuutta täynnä
oleva ja harras pyhän Henrikin juhlamessu. Tänä vuonna
piispa Teemu Sippo SCJ viettää
Köyliön messun klo 13. Sen

tähden olisi hyvä, että katolilaisia olisi runsaasti paikalla.
Pyhiinvaeltajat vie tälle pienelle saarelle Köyliön Lähteenkylän kylätoimikunnan miehet
moottoriveneillä. Messun
jälkeen matkalaisia odottaa
rannassa kylätoimikunnan
naisten toimesta kahvi ja voileivät. Myynnissä on ollut myös
postikorttia Kirkkokarista.
Helsingistä bussilla tulevat
pyhiinvaeltajat tapaavat jalkaisin vaeltaneet Tareen talon
pihalla, ja monesti on ollut
mukana myös joukko Turun ja
Tampereen katolilaisia. Koko
luonto tervehtii meitä alkukesän kukin ja linnunlauluin,
kun laulaen vaellamme peltojen halki kohti rantaa.
Pyhiinvaellus ja messu
Köyliön Kirkkokarilla huipentuu yhdessä laulettuun pyhän
Henrikin hymniin Ramus
virens olivarum, joka oikeastaan on Suomen ensimmäinen
kansallislaulu. Harjoittelemme
sitä jo bussimatkan aikana. Sen
kertosäe toistaa kehotuksen:
”Niinpä kansa Suomen maan
iloitse, kun kerran
katoliseks' armossaan
sun teki sana Herran.”
”Ergo plebs Fennonica
gaude de hoc dono
quod facta es catholica
verbi Dei sono.”

Kaarina Koho

SUNNUNTAINA
20. KESÄKUUTA
Bussi lähtee Henrikin kirkolta
sunnuntaina 20. kesäkuuta klo
9.00 ja on Marian kirkon luona
n. klo 9.15, ja poimii sieltä tulevat
mukaansa bussi 18:n pysäkiltä
Mäntytien kulmasta ja Allergiatalon pysäkiltä. Edestakaisen
matkan hinta 25 euroa maksetaan bussissa, johon mahtuu 50
henkeä. Matkalla pysähdymme
Humppilassa kahvitauolla. Messu
Kirkkokarilla, jonne paikalliset veneet kuljettavat meidät 2
euron maksusta. Lisäksi messun
jälkeen on tarjolla edulliseen
hintaan kuumaa kahvia ja herkullisia voileipiä paikallisten asukkaiden tekeminä.Takaisin Helsingissä
olemme viimeistään klo 19.
	Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen
13. kesäkuuta mennessä puh.
09-6129470 tai sähköpostilla
kaarina.koho@catholic.fi, 16.6.
alkaen: 040-1878120. Kerro
myös tuletko bussiin Henrikistä
vai Mariasta. Tervetuloa runsain
joukoin kunnioittamaan pyhää
Henrikiä!

Kartuta
katedraalin
remontti
rahastoa
Anna lahjaksi ystävällesi, lapsellesi, äidillesi, isällesi, kummilapsellesi, ukille, mummille Pyhän Henrikin
medaljonki, jota myydään
katedraalin kattoremontin
rahoittamiseksi. Medaljonkia on
kahdenlaisia kullattua hopeaa
ja hopeaa. Ovaalissa medaljongissa on tekstinä Sanctus Henricus. Sen suunnittelun pohjana
on ollut Pyhän Henrikin katedraalin kuorissa oleva ikkunamaalaus pyhästä Henrikistä.
Hopeinen medaljonki maksaa
30€; kullattu hopeinen medaljonki maksaa 45€. Postimaksuna peritään 2€. Käteismyynti
ennen ja jälkeen messun kirkon
edessä.
Medaljonkia voi tilata puhelimitse: Marja-Leena Rautakorpi,
p. 050-3409167; sähköpostitse:
phs@catholic.fi; maksamalla
medaljongista 32€ tai 47€
(remonttitili 174530-92959,
viite 15118). Myös katedraaliprismoja on vielä jäljellä.

Biktens betydelse
för människan
I

offentligheten har det förts
en omfattande dialog om
bikten i den lutherska kyrkan.
Det finns t.o.m. på ministernivå en vilja att ge avkall på
den lutherska kyrkans bikthemlighet med tanke på
pedofilfall.
Det är i och för sig intressant att man inom den lutherska kyrkan tar fram biktens
betydelse för att kunna leva
ett bra kristet liv.
Enligt vissa debatörer borde
man följa allmänna rättsliga
regler då man öppnar den
lutherska kyrkans bikthemlighet. Man framhäver att
brott som enligt den finska
lagen straffas på en viss nivå
borde meddelas till myndigheterna. Man jämför i detta
fall präster med läkare.
Bikten har inte status av
ett sakrament i den lutterska
kyrkan. Debatten om biktens
roll är naturligtvis viktig för
att den för fram nya infallsvinklar på hur ett holistiskt
kristet liv kan levas.
I den katolska kyrkan är
bikten ett av de sju sakramenten. Hos oss är bikten
till sin natur omfattande och
strävar till att ändra på syndarens förhållande till Gud,
sina medmänniskor och till
sig själv. En bikt har ett antal
element eller dimesioner
såsom omvändning tillbaka
till Gud, försoning, bekännelse eller öppenhet, förlåtelse och bot. Man blir pånytt
Guds goda vän. Detta är det
viktigaste för det innebär att
man försöker bli helig och
söker gemenskap med Gud.
Det är alltid Gud själv som
är initiativtagaren. Det är han
som kallar oss till att ändra
vårt nuvarande levnadssätt.
Kyrkans roll är att hjälpa
manniskan och de troende,
men syndaren måste bekänna
sina synder för att bli förlåten. Man måste alltid komma
ihåg att det var Gud som först
älskade oss.
Fader Guy har i många
sammanhang talat om det
onda, om djävulen. Genom
bikten kan vi verkligen ta
avstånd till det onda. Genom
regelbunden bikt kan man på
ett effektift sätt motarbeta de
onda krafterna bland oss.
Synden har två allvarliga
konsekvenser. Allvarliga och
grova synder fråntar oss det
eviga livet. Vi får helt enkelt
inte vara tillsammans med
Gud efter vår egen död.

Mindre allvaliga synder
binder oss till det timliga
och till det skapade. Dessa
”mindre allvarliga ” synder
innebär att bot antingen
måste göras här på jorden
eller efter döden i skärselden.
Man slipper inte undan, för
Gud har kontroll över tiden
och det oändliga. Det är alltid
bättre att bikta sig än att lida.
För en bra bikt måste man
göra bot i form av fasta, bön
och genom att ge allmosor
till de fattiga. Andra former
av botgöring är bl.a. genom
att ändra sin livsstil, hålla
på vad som är rätt och på
rättvisa, acceptera lidande
som en ”gåva” som för oss
närmare Kristus, lida för
sin tro på arbetsplatsen och
bland bekanta och vänner.
Man måste helt enkelt ta på
sig sitt kors varje dag.
En mycket viktig form av
botgöring är pilgrimsfärder
till ställen var heliga personer
levat och kanske lidit martyrdöden. Den årliga pilgrimsfärden till den heliga Henriks
martyrort är en viktig pilgrimsfärd för oss katoliker i
Finland. Det är en ”gåva” som
vår kyrka gett oss i Finland.
Bikten är inte en frivillig
handling. Varje fullvuxen
katolik måste bikta sig åtminstone en gång per år. Dom som
lever med dödssynd på sitt
samvete får inte motta den
heliga eukaristin. Kyrkan har
också beodrat att varje präst
måste vara tillgänglig om en
katolik vill bikta sig, oberoende av tid och plats.
Den som biktat sig på ett
ärligt och omfattande sätt får
som gåva syndernas förlåtelse, men också en inre glädje
”som man inte kan hemlighålla”. En person som biktat
sig strålar frid och lycka. Jag
har själv upplevt detta men
också sett hos andra. Förra
lördag eftermiddag var jag
i St. Petersburg och besökte
en ortodox kyrka var flera
präster emottog bikt av församlingsmedlemmar. På
mångas ansikten såg man en
strålande glädje, glädjetårar
och frid efter det att de fått
syndernas förlåtelse i bikten.
Jan-Peter Paul
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T

ämän vuoden tammikuun alussa Pohjoismaiden katolisten hiippakuntien piispainkonferenssi julkaisi asiakirjan aikuiskatekeesista ja katolisen kirkon täyteen yhteyteen
ottamisesta.
Yhteisessä paimenkirjeessään piispat korostivat katekumenaatin tärkeyttä sekä niille, jotka
haluavat tulla kristityiksi jättämällä itsensä ja
elämänsä Jeesuksen Kristuksen haltuun, että
niille seurakunnille, joihin he liittyvät. Se
on seurakuntalaisille suuri siunaus, mikäli
uusien innostuneitten jäsenten tulo haastaa
heitä tarkistamaan omaa uskonnollista elämäänsä ja ottamaan vastuuta tulijoiden kotiutumisesta omaan seurakuntaan. Saattamalla
katekumeeneja kasteeseen he itsekin kasvavat kristittyinä. Piispat sanoivat kirjeessään,
että katekumenaatin olemassaolo meidän
seurakunnissamme on merkki siitä, että me
otamme omassa ajassamme vakavasti Kristuksen lähetys- ja evankelioimiskäskyn ja
haluamme osoittaa toisille kristillisen elämän
rikkauden. He jopa sanoivat pontevasti sen
olevan itsessään lähetystyötä.

Äsken, toukokuun alussa, tämä paimenkirje
avautui minulle uudella tavalla, kun osallistuin Vivamossa Euroopan katekumenaatin
eli EuroCatin kokoukseen. Tähän kongressiin
osallistui edustajia 22:sta maasta. Runsaasti
puolet heistä oli katolilaisia. Meidän piispamme Teemu - Suomen ekumeenisen neuvoston puheenjohtajana - avasi kokouksen ja
ilmaisi ilonsa siitä, että EuroCat oli päässyt
kerran Suomeenkin, ja jakoi eri kielille käännetyt kopiot Pohjoismaiden piispainkonferenssin katekumenaattia koskevista näkemyksistä.
Katekumenaatti koskee kristillisen elämän
aloittamisvaihetta eli initiaatiota kristittynä
elämiseen. Se on aikaa, jolloin ne ihmiset,
joita Jumalan Henki on koskettanut ja kutsunut tulemaan lähemmäksi Jumalaa, voivat
tutustua syvästi Kristukseen ja hänen osoittamaansa elämän tiehen ja valmistautua täydelliseen liittymiseen hänen ruumiiseensa, joka
on kirkko. Vaikka Suomessa yleensä kastetaan
vielä vähän aikuisia, niin (meillä vuosittain
noin 10 henkilöä) todennäköisesti katekumenaatin tarve tulee edelleen kasvamaan.
Varsinainen katekumenaatti on kasteopetusta
aikuisille, mutta käytännössä siihen kuuluu
enemmän kuin vain tiedon välittäminen kristinuskosta. Jos se ei auttaisi katekumeeneja
rakentamaan henkilökohtaista suhdetta kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja
Pyhään Henkeen, ja jos se ei kotiuttaisi heitä
seurakuntaelämään, katekumenaatti ei saavuttaisi tarkoitustaan.
Vivamossa EuroCatin edustajat esittelivät
raportit katekumenaatin kehityksestä omassa
maassaan ja omissa kirkkokunnissaan. Keskija Itä-Euroopassa on monta ryhmää, jotka
omistautuvat nimenomaan katekumenaattityöhön etupäässä niiden ulkomaalaisten
hyväksi, jotka olivat siirtyneet maahan työn
tai avioliiton kautta ja haluavat tulla kristityiksi. Mutta on myös niitä, jotka poliittisista
syistä tai muista syistä eivät ole saaneet kastetta lapsena - esimerkiksi Unkarissa yli puolet
ihmisistä ei ole kastettu, - ja he ovat jääneet
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vaille kristillistä kasvatusta! Sekä Ranskassa että Saksassa otetaan nykyisin
vuosittain noin 3500 aikuista katolisen kirkon täyteen yhteyteen kasteen,
ehtoollisen ja vahvistuksen sakramenttien kautta.

Kolumni

Katekumenaatti

EuroCat on olemukseltaan ekumeeninen, koska juuri kasteeseen valmistautuminen on katekumenaatin tarkoitus. Nykyisin melkein kaikki kristilliset kirkot ja yhteisöt
hyväksyvät toistensa kasteen. Tämä ei merkitse sitä, että olisi yhdentekevää, mihin kirkkokuntaan liittyy. Tämä on käännynnäisen
oma valinta Pyhässä Hengessä.
Tällä tavalla kristityksi tuleminen ja kasvaminen eivät vahingoita sitä ykseyttä, johon
jakautunut kristikunta pyrkii. Päinvastoin,
se yhdistää kristityt keskenään lujasti Kristukseen, joka on yhteinen tie, totuus ja elämä
koko kristikunnalle.

Kun kasteopetus tapahtuu näin, jokainen
uusi jäsen rikastuttaa seurakuntaa ja kirkon
elämää. Se voi herättää eloon ja uuteen uskoon
myös niitä seurakuntalaisia, jotka ovat nukkuvia, niin että hekin innostuisivat Kristuksen seuraamisesta ja antaisivat myös omat
lahjansa yhteiseen käyttöön seurakuntansa
yhteiselämän ja toiminnan hyväksi.
Kirkkoonliittymispäätös on prosessi, joka
vaatii aikaa. Se ei saisi olla pelkästään paperiasia. Miksi ei? Sen joka haluaa tulla kastetuksi, liittyä kirkkoon, on elettävä maailmassa,
mutta hän ei saa enää olla tästä maailmasta.
Hänen sydämensä on oltava taivaassa, mutta
hänen päänsä ja jalkojensa on vielä toimittava
tässä ajassa.
Sellainen muutos vaatii aikaa. On uudelleen ajateltava ja järjestettävä elämänmenoa,
tavoitteita ja ihmissuhteita. Myös liittymisen
jälkeen tarvitaan aikaa uusien näkemysten
pohtimiseen ja omaksumiseen, elämäntapojen tarkistamiseen ja ennen muuta oppimiseen. Oikeastaan siltä, joka lähtee Kristuksen
kanssa liikkeelle ja antautuu hänen henkensä,
Pyhän Hengen opastukseen, ei koskaan lopu
tunne käännynnäisenä olemisesta. Jokaisen
kristityn on joka päivä luovuttava yhdestä ja
toisesta asiasta, joka estää häntä Kristuksen
seuraamisesta, jotta hän pääsisi lähemmäksi
Jumalaa, joka haluaa olla yhteydessä kaikkien
ihmisten kanssa. On kasvettava myös yhdeksi
sieluksi ja mieleksi seurakunnan muiden
jäsenten kanssa ja opittava työskentelemään
ja elämään sovussa heidän kanssaan ja kestämään yhdessä uskon- ja muut koettelemukset.
Kristillinen elämä on Jumalan rakkauden mysteeri. Se rikastuttaa meitä koko elämämme
ajan, jos pysymme ”on line” hänen kanssaan,
joka kasteen sakramentissa on ottanut meidät
oman perheensä jäseniksi.
isä Frans

Katolinen näkökulma
Hävinneiden historiaan

K

uten professori Magnus
Nyman toteaa Hävinneiden historian sivulla 20:
”Mitään katolisesta näkökulmasta laadittua reformaation aikakauden ruotsinkielistä yleiskatsausta ei ole olemassa. Tavallisesti sanotaan
jäähyväiset katolisuudelle
joskus vuoden 1530 vaiheilla
ja jätetään viestikapula sitten
erilaisille protestanttisuuden edustajille.” Näin myös
tapahtui.
Kustaa I Vaasa hallitsi ensin
valtionhoitajana (1521) ja
sitten valittuna kuninkaana
vuodet 1523 - 1560. Kuninkaan sotavelkojen lyhentäminen aiheutti Ruotsi-Suomessa
talouskriisin. Kustaa Vaasa
tarvitsi rahaa valtansa lujittamiseksi ja maata. Sen aikaisen katsomuksen mukaan
hallitsija ei voinut olla kuningas ellei omistanut maata.
Molempiin löytyi kuin tilauksesta ratkaisu reformaatiosta, sillä Nymanin mukaan
Kustaa Vaasa ei ollut erityisen uskovainen. Hän oli pragmaatikko. Valta, valtakunta ja
kuninkuus olivat hänelle tärkeitä. Siten vuosiluvut 1527,
1529 ja 1536 tulevat taustoitetuksi. Tietysti reformaation
käynnistämisessä ne ovat
merkittäviä, kuten Hannu
Purhonen kirjoituksessaan on
tuonut esille. Hän tuo lisäksi
mielenkiintoista lisävalaistusta kirkon yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Purhonen jättää kuitenkin meille
katolilaisille tärkeät asiat kertomatta.
Kirjassa on osin käsitelty
vuoden 1593 Upsalan valtiopäivien päätöksiä katolisen kuningas Sigismundin
aikana. Näillä valtiopäivillä
Ruotsin ev.lut. kirkko hyväksyi ns. Augsburgin tunnustuksen vuodelta 1555. Hyväksyminen periytyi Suomen
ev.lut. kirkolle 1809 valtioisännän vaihduttua, eikä
se ole itsenäisyyden aikana
muuttunut. Augsburgin tunnustus ja uskonrauha on kaivettava esille muista lähteistä,
jotta voisi selvittää itselleen,
mitä ne todella pitivät sisällään.
Kustaa II Aadolf (16111632) turvatakseen selustansa poissaolonsa ajaksi
antoi katolilaisille kohtalokkaan asetuksen vuonna 1617.
Ilmeisesti jo tällöin käytiin
salaisia neuvotteluja Ranskan
kanssa mahdollisen suursodan varalta Euroopassa.
Kuningas lähtikin jo seuraa-

vana vuonna Keski-Eurooppaan sotimaan katolisten
sotajoukkoja vastaan tunnetuin seurauksin. Mainitulla
asetuksella Ruotsin (mukaan
lukien Suomen) katolilaisista tehtiin lainsuojattomia.
Kuka tahansa sai tappaa kohtaamansa katolilaisen, joka
ei ollut poistunut maasta
kolmen kuukauden kuluttua
asetuksen voimaantulosta.
Nykyhistoria tuntee edellä
mainitun asetuksen, mutta
siitä ei puhuta. Hyvä niin,
sillä teot kuuluvat aikaansa.
Kuningatar Kristiina nousi
valtaistuimelle isänsä, Kustaa
II Aadolfin jälkeen halliten
vuodet 1632-1654. Kristiinakuningattaren pako Roomaan
ja kääntyminen katolisuuteen
on kerrottu kirjassa. Tapaus
lienee ollut aikoinaan skandaali ainakin Pohjoismaissa.
Toinen meitä katolilaisia hiertänyt asia tulee esille
Hävinneiden historian
luvussa Propagandan kieli.
En toista mitä kirjassa on
sanottu. On todettava, ettei
propagandan kieli päättynyt
1600-lukuun. Kun katolilaiset oli ”siivottu pois”, propagandan kieli jatkui tehokkaana ja yksipuolisena, koska
vastavoimaa ei enää ollut.
Missä vaiheessa ev.lut. kirkko
luopui tämän alan aktiivisesta
harjoittamisesta, ei ole tiedossani. Maallikot ovat kuitenkin
säilyttäneet opetuksen hyvin
mielessään. Nurjamielinen
suhtautuminen on jatkunut
pitkälle 1900-lukua. Propagandan kieli eli ja voi hyvin.
Kun Helsinkiin puuhattiin
1850-luvun puolivälissä katolisen seurakunnan perustamista*, kirjoitti Z. Topelius
historiallista romaanisarjaa ”Välskärin kertomuksia”, sattumaa tai ei. Tämänhän teoksen jokainen suomalainen on nuoruudessaan
lukenut. Kirjassa jatkuu propagandan kieli jesuiitta Hieronymuksen hahmossa, joka
nykykielellä on ”pahis”, kuin
muistutuksena aikalaisille
katolilaisten ”vaarallisuudesta ja viekkaudesta”. Suuri
yleisö on mieltänyt tämän
historiallisena totuutena.
Tähän on todettava, ettei historiassa absoluuttista totuutta
olekaan. Historia täydentyy
ja muuttuu koko ajan. Löytyy
uusia lähteitä, uusia näkökulmia jne. Hävinneiden historia
on osaltaan osoittanut tämän.
Edellä viittasin propagandan kielen eläneen pitkälle
1900-lukua. Omat kokemuk-

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Kommentti

Veljellinen ohjaus
Matt. 18:15-20
Jos veljesi tekee syntiä,
ota asia puheeksi kahden
kesken. Jos hän kuulee
sinua, olet voittanut hänet
takaisin.
Mutta ellei hän kuule sinua,
ota mukaasi yksi tai kaksi
muuta, sillä “jokainen asia
on vahvistettava kahden tai
kolmen todistajan sanalla”.
Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita kirkolle.
Ja jos hän ei tottele kirkkoakaan, suhtaudu häneen
kuin pakanaan tai publikaaniin.

Jeesuksen sanoista voi
saada hyvän käytännöllisen neuvon, joka koskeesuhteita toisiin ihmisiin.
Ensiksi on tärkeää huomata,
että olemme vastuussa
myös heistä, emme pelkästään itsestämme.
Herra ei tarjoa pelkästään tapaa korjata veljieni
käytöstä, vaan hän antaa
myös vakavan kehotuksen.
Jos huomaan ympärilläni
jonkun syntisen ihmisen,
täytyy minun myös auttaa
häntä. Tietysti kaikki me
olemme syntisiä, ja sen
vuoksi kaikilla on myös
oikeus saada apua, niin
myös minulla itselläni.
Otetaan esimerkki vaikkapa
omista perheistämme. On

seni liittyvät 1940-lukuun,
osin 1960-lukuun. Ne olivat
vastenmielisiä ja syvästi
loukkaavia. Meistä katolilaisista oli tehty vihattuja. Vasta
yleinen maallistuminen ja
ekumenia on tuonut helpotusta. Toivottavasti Hävinneiden historiaa luetaan yhtä
innokkaasti kuin Välskärin
kertomuksia.
Niilo Henrik Hieronymus Mohell
* Perustettiin 1856, perustelujen
mukaan venäläisen sotaväen tarpeisiin. Viipurissa oli katolinen seurakunta jo vuodesta 1799.

Tarkennus
palliumin
käytöstä

selvää, että vanhemmilla on
suurin vastuu lapsistansa,
mutta samantapainen
vastuu on epäilemättä myös
sisaruksilla. Millä tavalla
minä voisin auttaa omia
sisaruksiani? Voin kertoa,
miten veljeni pystyy parantamaan itseään tai käytöstään. Jos veljeni on laiska
ja jättää hommansa tekemättä, minun pitäisi sanoa
hänelle: “Opiskele! Tarvitsetko apua?” Jos siskoni
makuuhuone on sotkuinen,
voin sanoa hänelle: “Ole
kiltti ja laita kaikki järjestykseen! Voin auttaa sinua,
jos haluat.”

korjata tai parantaa, mutta
loppujen lopuksi on hienoa
tietää, että näin voin kehittää itseäni nopeammin ja
paremmin.

Joskus minä itse en huomaa
virheitä omassa elämässäni,
ja tarvitsen jonkun muun
kertomaan niistä minulle.
Aluksi minua ehkä häiritsee kovastikin, kun muut
kertovat minulle mitä pitää

isä Raimo Goyarrola

Näin voidaan tehdä myös
kavereitten kesken. Kun
puhutaan asioista kasvotusten, veljellinen ohjaus osoittautuu erinomaiseksi luottamuksen merkiksi. Kun
voin puhua näin ystäväni
kanssa, niin hän voi tehdä
saman minulle, ja näin
meistä tulee hyvä joukkue,
jolloin kasvamme ystävyydessä ja kehitymme ihmisinä.

Papismista
ja vähän
muustakin

Olemme saaneet palautetta palliumin käyttöön liittyen: Metropoliitat saavat
käyttää palliumia koko kirkkoprovinssissaan. Esimerkki
läheltä: Riian metropoliitan
alaiseen kirkkoprovinssiin
kuuluvat Jelgavan, Liepajan
ja Rezekne-Aglonan hiippakunnat eli kaikki Latvian hiippakunnat. Näin ollen Riian
metropoliitta saa käyttää palliumia käytännössä kaikkialla
Latviassa.
Lisäksi pallium on kardinaalikollegion dekaanilla,
joka perinteisesti käyttää sitä
vain Rooman hiippakuntaan
kuuluvassa Ostian hiippakunnassa (kardinaalikollegion dekaani on Ostian titulaaripiispa).
KATT

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresayhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.
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iitän saamastani isosta
palstatilasta ja pyydän
tässä pikkuisen lisää.
Virheitä sattuu, vaikka
kuinka yrittää niitä välttää,
mm. tarkistuttamalla tekstin.
Siitä kirkolliskokousasiasta
kuitenkin haluan huomauttaa, että en suinkaan ole sitä
kirjoittanut oman muistin
pohjalta. Kirjat vain eivät aina
ole keskenään yksimielisiä.
Olen ottanut tiedot — samat
kuin aikanaan Sanctus Henricus -lehdessä — lähdeluettelossani mainitusta ranskalaisesta teoksesta nimeltä Dictionnaire culturel du christianisme, jota olen pitänyt luotettavana historiatietojenkin
osalta.
Papisti ei kaiketi ole sivistyssanastomme tunnetuimpia käsitteitä, mutta sana on
toistunut omassa elämässäni
ja kaikessa lukemassani niin
usein ja eri kielilläkin, että se
ihan väkisin työntyi kirjani
nimeen. Toivoin sen viestittävän, ettei tietokirjoja välttämättä kirjoiteta otsa kurtussa.
Rauni Vornanen

Oletko unohtanut hautausmaasi?

M

iltei säännöllisesti - ehkä parin vuoden väliajoin - tämän
lehden lukijoita on muistutettu Turun katolisen hautausmaan olemassaolosta. Sehän on hiippakuntamme ainoa hautausmaa, joka ansaitsee erityistä arvostusta ja huolenpitoa. Pyhän
Birgitan srk:n seurakuntaneuvosto on tästä tietoinen ja pyrkii
vaatimattomien resurssiensa avulla täyttämään velvollisuutensa.
Kuten lukijat varmaan tietävät, tähän hautausmaahan on haudattu yksi korkeasti kunnioitettu piispa, useita pappeja sekä
veljiä ja sisaria eri sääntökunnista. Jo heidän muistonsa velvoittaa
meitä nykypolven hiippakuntalaisia.
Tämän pienen hautausmaan historia alkoi jo ennen maamme
itsenäistymistä, kun osa Turussa olevan venäläisen sotaväen
hautausmaasta oli varattu katoliselle seurakunnalle. Tuuheat
lehmukset hiekkaisella rinteellä ovat luultavasti puolalaisten
sotilaiden istuttamia. Virallisesti katolinen hautausmaa perustettiin ja vihittiin vuonna 1936, jolloin khra Holtzer myös järjesti seurakuntalaisille ”vappujuhlan” tontin raivaamista ja siistimistä varten. Myöhemmin tänne on haudattu runsaasti muidenkin katolisten seurakuntien jäseniä, varsinkin Helsingistä ja
sen ympäristöstä. Turun seurakuntaan on kuulunut vain noin
puolet haudatuista, mutta sen elossa olevat jäsenet ovat joutuneet maksamaan miltei kaikki kulut hautausmaan hoidosta ja
kustannuksista. Ja se on väärin!
Aiempina vuosina hautausmaata on pyritty hoitamaan talkoovoimin ja yksityisten hyväntekijöiden toimesta. Nämä ansaitsevat siitä suuren kiitoksen, mutta on selvää, ettei koko alue tällä
tavoin aina voi säilyä yhtä siistinä ja kukoistavana. Nyttemmin
seurakunta on tehnyt sopimuksen erään liikkeen kanssa, joka
pitää hautausmaan puhtaana ja huolehtii siitä jatkuvasti. Kustannukset ovat noin 12000 euroa vuodessa. Turun seurakunnan
budjetista ei tuollaista summaa voida lohkaista. Siksi vetoamme
sekä oman seurakunnan että muiden seurakuntien elossa oleviin
jäseniin, joiden omaisia on haudattu tähän hautausmaahan, että
he mahdollisuuksiensa mukaan kartuttaisivat hautausmaarahastoamme, jonka tilinnumero on Nordea 154730-100752.
Summan ei tarvitse joka kerta olla ylen suuri, mutta tärkeä
olisi avustuksen jatkuvuus vuodesta toiseen. Ilman sitä vastikään kunnostettu siisti hautausmaa muuttuisi jälleen villiksi
viidakoksi.
Seurakuntaneuvoston kehotuksesta
Kalevi Vuorela
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Papal trip to Portugal a success
In an interview with Vatican Radio the Vatican
spokesman Fr. Federico Lombardi SJ reviewed
the highlights and important messages from
the week's Apostolic Trip to Portugal. He noted
the vitality of the Church in the country, calling
it a sign of hope for the future.
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Prosenttiliike
Prosenttiliike nousi lehtiotsikoihin 1970-1980-lukujen vaihteessa, kun se vaati
Suomea nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta YK:n suositusten mukaisesti. Prosenttiliikkeen aloittivat
yksityiset ihmiset, jotka halusivat näyttää esimerkkiä ja lahjoittaa prosentin
omasta palkastaan kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kautta.
Daca-hankekummius
Luonnonmukainen maanviljelysohjelma lapsityövoiman ehkäisemiseksi. Hanke vapauttaa lapset raskaista maanviljelystöistä opintojen pariin.
Perheen tulot eivät kärsi lasten opiskelusta, kun samalla lasten vanhemmat
työllistetään ekologisen maanviljelyksen parissa. Kolmen vuoden aikana 100
perhettä oppii tuottamaan ravintoa ekologisesti kestävällä tavalla.
SSSPTrust-hankekummius
Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen ja ympäristöystävälliseen
maanviljelykseen. Köyhille ja kastittomille maaseudun naisille opetetaan
käytännön perustaitoja jokapäiväiseen ja ennen kaikkea itsenäisempään
elämään. Ympäristöystävällinen maanviljelys tapahtuu ilman kemiallisia
torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä ja kasvinsuojeluaineita. Huomiota kiinnitetään maaperän hedelmällisyyden säilyttämiseen ja eroosion torjumiseen,
juomaveden puhtaana pitämiseen sekä ihmisen aiheuttamien ympäristöuhkien torjumiseen. Vuosittain opetusta tarjotaan noin 240 naiselle.

Toimisto/kauppa on kesälomalla 1.7.-9.8. Virkistävää kesää!

Inner Healing
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”Following the Holy Father’s Letter to the
Catholics of Ireland, the apostolic visitation of
certain Irish dioceses, seminaries and religious
congregations will begin in autumn of this year.

CARITAKSEN TOIMINNAN TUKEMINEN

g

The Holy See Press Office released in the end
of May the following English-language communique concerning the apostolic visitation of
Ireland as announced in the Holy Father’s 19
March Letter to the Catholics of Ireland:

Caritaksen vuoden 2009 toimintakertomus löytyy kotisivuilta, www.caritas.fi. Jos
sinulla ei ole mahdollisuutta vierailla sivuillamme, ole yhteydessä toimistoomme,
puh. (09) 135 7998, niin lähetämme toimintakertomuksen sinulle postitse.
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Apostolic Visitation of Ireland
to Begin this Autumn

CARITAS-KUULUMISET
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The Apostolic Trip took place from May 12-14,
taking the Holy Father first to the Portuguese
capital of Lisbon, then on pilgrimage to Fatima
and finally to the coastal city of Porto.
The outcome of the trip was "certainly positive," according to Fr. Lombardi's evaluation. He
added, "I would even say superior to the expectation."
The Vatican spokesman noted a highlight of the
"marvelous trip" in the warm and vast welcome
of the people of Portugal, which surpassed the
organizer's predictions, he said, and left the Pope
himself "struck, very content and comforted."
He explained that Pope Benedict was able to
“live this trip in the best conditions and also as a
moment of great spiritual experience of prayer.”
According to Fr. Lombardi, The “culminating
point” of the trip was the celebration in Fatima.
During this trip were moments which echoed
across Europe and the world, said the Vatican
spokesman, because Fatima is “a place that has
really assumed a significance for the Universal Church, as a moment of encounter and, in a
certain sense, of communication between heaven
and earth..."
The meeting with cultural representatives
in Lisbon was also meaningful with its "total"
involvement of the world of culture which, Fr.
Lombardi noted, shows "the willingness of the
Church to speak in a constructive way with all
people who search and commit themselves to the
world of thought, research, art and creativity."
He went on to review the major messages
of the Pope during the four-day trip. He commented specifically on "the very intense way"
the Pope spoke of love for Jesus in the homily
in Fatima and also supported the Holy Father's
observation that the prophetic mission of Fatima
continues to be important today.
He also harkened back to the Pope's words
from the flight to Portugal when he said that the
Church suffers from the sins of its members.
The spokesman observed that, in this context,
the message from Fatima calling us to conversion
and penance is particularly important.
"This seemed truly very beautiful to me," he
said, "very important ... how the Pope was able
to insert the theme that afflicts us in these last
months regarding the sexual abuses into a very
broad spiritual perspective."
In doing so, the pontiff is "recognizing their
gravity, but placing them within the condition of
the Church in the world."
Fr. Lombardi closed the interview by recalling the vitality he witnessed in the Portuguese
Church which he called "a great sign of hope for
the Church that walks (ahead)."
KATT/RV/CNA

”Through this visitation, the Holy See intends
to offer assistance to the bishops, clergy, religious and lay faithful as they seek to respond
adequately to the situation caused by the tragic
cases of abuse perpetrated by priests and religious upon minors. It is also intended to contribute to the desired spiritual and moral renewal
that is already being vigorously pursued by the
Church in Ireland.
”The apostolic visitors will set out to explore
more deeply questions concerning the handling
of cases of abuse and the assistance owed to the
victims; they will monitor the effectiveness of and
seek possible improvements to the current procedures for preventing abuse, taking as their points
of reference the Pontifical ’Motu Proprio’ ’Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ and the norms
contained in ’Safeguarding Children: Standards
and Guidance Document for the Catholic Church
in Ireland’, commissioned and produced by the
National Board for Safeguarding Children in the
Catholic Church.
”The visitation will begin in the four metropolitan archdioceses of Ireland (Armagh, Dublin,
Cashel and Emly, and Tuam) and will then be
extended to some other dioceses.
”The visitors named by the Holy Father for
the dioceses are: Cardinal Cormac MurphyO’Connor, archbishop emeritus of Westminster,
England, for the archdiocese of Armagh; Cardinal Sean Patrick O’Malley O.F.M. Cap., archbishop of Boston, U.S.A., for the archdiocese of
Dublin; Archbishop Thomas Christopher Collins
of Toronto, Canada, for the archdiocese of Cashel
and Emly, and Archbishop Terrence Thomas
Prendergast S.J. of Ottawa, Canada, for the archdiocese of Tuam.
”In its desire to accompany the process of
renewal of houses of formation for the future
priests of the Church in Ireland, the Congregation for Catholic Education will co-ordinate the
visitation of the Irish seminaries, including the
Pontifical Irish College in Rome. While special
attention will be given to the matters that occasioned the apostolic visitation, in the case of the
seminaries it will cover all aspects of priestly
formation. Archbishop Timothy Dolan of New
York, U.S.A., has been named apostolic visitor.
”For its part, the Congregation for Institutes of
Consecrated Life and Societies of Apostolic Life
will organise the visitation of religious houses
in two phases. Firstly it will conduct an enquiry
by means of a questionnaire to be sent to all
the superiors of religious institutes present in
Ireland, with a view to providing an accurate
picture of the current situation and formulating
plans for the observance and improvement of
the norms contained in the ’guidelines’. In the
second phase, the apostolic visitors will be: Fr.
Joseph Tobin C.Ss.R. and Fr. Gero McLaughlin S.J. for institutes of men; Sr. Sharon Holland
I.H.M. and Sr. Mairin McDonagh R.J.M. for institutes of women. They will carry out a careful
study, evaluating the results obtained from the
questionnaire and the possible steps to be taken
in the future in order to usher in a season of spiritual rebirth for religious life on the Island.
”His Holiness invites all the members of the
Irish Catholic community to support this fraternal initiative with their prayers. He invokes
God’s blessings upon the visitors, and upon all
the bishops, clergy, religious and lay faithful of
Ireland, that the visitation may be for them an
occasion of renewed fervour in the Christian life,
and that it may deepen their faith and strengthen
their hope in Christ our Saviour”.
KATT/VIS

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. 019335793, 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!

TAIDELEIRI
STELLA MARISISSA
19.7. – 24.7.
Perinteinen maalausleiri ammattitaiteilijan johdolla. Leiri sopii kaikille: vastaalkajille, 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.

