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Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi!
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Toimitukselta

Fideksen vuosi 2011
(74. vuosikerta)
nro		dl		ilmestyy*
01		3.1.		14.1. (6.2.)
02		 24.1. 4.2. (6.3.)
03		 21.2. 4.3. (27.3.)
04		 14.3. 28.3. (17.4.)
05 		 4.4.		 15.4. (15.5.)
06 		 2.5.		 13.5. (12.6.)
07 		 30.5. 10.6. (31.7.)
08		
09		
10 		
11 		
12 		
13 		
14		

18.7.
15.8.
5.9.		
26.9.
24.10.
14.11.
5.12.

29.7. (28.8.)
26.8. (18.9.)
16.9. (9.10.)
7.10. (6.11.)
4.11. (27.11.)
25.11. (18.12.)
16.12. (22.1.)

*) Sulkuihin on merkitty se päivämäärä, johon asti lehdessä julkaistavat ohjelmat ja ilmoitukset
on syytä antaa.
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Yhteisiä asioita

Sunnuntait ja juhlapyhät

Osama Bin Ladenin kuolema on herättänyt monenlaisia
tunteita: vihaa, katkeruutta, surua, ihmetystä – mutta myös
iloa ja helpotusta. Vatikaanin lehdistöosaston päällikkö,
isä Federico Lombardi SJ totesi antamassaan lausunnossa,
ettei kristitty “koskaan iloitse ihmisen kuolemasta”, vaikka
hän pohtiikin “jokaisen ihmisen suurta vastuuta Jumalan
edessä” ja pyrkii hetki hetkeltä rauhan, ei väkivallan lisääntymiseen maailmassa.

15.5. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)
1L Ap.t. 2:14a, 36-41
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L 1. Piet. 2:20b-25
Ev. Joh. 10:1-10
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden
puolesta.

Ei ole ihme, että kristityt – samoin kuin monet muutkin –
tässä maailmassa tuntevat monesti olevansa ulkopuolisia.
Asioita hoidetaan ja niistä päätetään tavoilla, jotka näyttävät olevan täysin irrallaan ihmiselle ymmärrettävästä ja
ihmisen hyväksyttävissä olevasta mittakaavasta.
Ei pidä toisaalta tuudittautua sellaiseenkaan käsitykseen,
että kaikki asiat olisivat helppoja, pieniä ja yksinkertaisia. Niin ei ole välttämättä sen enempää sodan ja rauhan
kysymyksissä kuin taloudellisen vakauden ylläpitämisessäkään.
Kaikessa päätöksenteossa on kuitenkin pidettävä huolta
siitä, että noudatetaan moraalisesti kestäviä periaatteita ja
pidetään päämääränä yhteiskunnan yhteistä hyvää, jokaisella tasolla. Päätöksenteon keskipisteenä on ihminen,
jokainen ihminen, syntyperään ja menestykseen katsomatta.
Ihminen ei koskaan voi olla väline johonkin muuhun, vaan
hän on aina päämäärä itsessään. Motiivien avoin esittäminen ja rehellisyys ovat kuitenkin avainasemassa, jotta päätöksentekoon voidaan luottaa ja päätöksiin vaikuttaa.
Ulkopuolisuuden tunne on tärkeä voida jättää taakse.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kristityt eivät voi
vetäytyä vastuustaan tuoda esiin uskonsa mukaisia arvoja
ja näkemyksiä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja tärkeitä moraalisia kysymyksiä käsiteltäessä, vieläpä toimia
tämän vakaumuksensa mukaan.
Osallistumatta jättäminen on vastuun pakoilua, eikä evankeliumia sillä tavalla viedä eteenpäin.

Paino / tryck
I-print Oy, Seinäjoki
Internet
katolinen.net > fides
fides@catholic.fi
O s o i tt e e n m u u t o k set ja ilmoitukset /
Addressförändringar
och annonser
info@catholic.fi
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29.5. pääsiäisen 6. sunnuntai (II)
1L Ap.t. 8:5-8, 14-17
Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. - 1
2L 1. Piet. 3:15-18
Ev. Joh. 14:15-21
Ensi torstaina on velvoittava juhlapyhä.
2.6. to HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN – HELATORSTAI, juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. - 6
2L Ef. 1:17-23
Ev. Matt. 28:16-20
5.6. pääsiäisen 7. sunnuntai (III)
1L Ap.t. 1:12-14
Ps. 27:1, 4, 7-8a. - 13
2L 1. Piet. 4:13-16
Ev. Joh. 17:1-11a
11.6. la illalla, helluntaiaaton iltamessu
1L 1. Moos. 11:1-9 tai
1L 2. Moos. 19: 3-8, 16-20 tai
1L Hes. 37:1-14 tai
1L Joel 3:1-5
Ps. 104: 1-2a, 24+35c, 29bc-30. - 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39
12.6. helluntaisunnuntai
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104:1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30
2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13
Ev. Joh. 20:19-23
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.
19.6. (kirkkovuoden 12. sunnuntai) PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä (IV)
1L 2. Moos. 34: 4b-6, 8-9
Ps. Dan. 3:52, 53, 54, 55, 56. - 52b
2L 2. Kor. 13:11-13
Ev. Joh. 3:16-18
24.6. pe PYHÄN JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ, juhlapyhä
26.6. (kirkkovuoden 13. sunnuntai) KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA
VEREN JUHLA, juhlapyhä
1L 5. Moos. 8:2-3, 14b-16a
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. - 12a
2L 1. Kor. 10:16-17
Ev. Joh. 6:51-58
Ensi keskiviikkona on velvoittava juhlapyhä.
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22.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)
1L Ap.t. 2:14a, 36-41
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L 1. Piet. 2:20b-25
Ev. Joh. 10:1-10
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Uutisia

Kiitosmessu autuaaksi
julistamisen johdosta
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ viettää kiitosmessun paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamisen
johdosta
keskiviikkona 18. toukokuuta klo 18.00
Pyhän Henrikin katedraalissa. Tervetuloa!
----The Bishop of Helsinki will celebrate a Pontifical Mass
for the thanksgiving of the Beatification of the Servant of
God, Pope John Paul II, in Saint Henry’s Cathedral on Wed,
May 18, at 6 p.m. Welcome!

Pyhiinvaellus
Köyliöön
kävellen
17.-19.6.2011
Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille.
Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 17.6.
yy Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla Pyhän Marian kirkolta
Yläneelle, jossa yövytään työväentalossa
Lauantai 18.6.
yy vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa
Sunnuntai 19.6.
yy vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
yy klo 13.00 Pyhä Messu Kirkkokarilla
yy 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. Maksun voi suorittaa tilille Katolinen kirkko Suomessa
(Nordea FI35 2219 3800 0008 68), mainiten ”Köyliön vaellus” tai
käteisellä vaelluksen aikana.
Ilmoittautuminen 10.6. mennessä Pyhän Birgitan pappilaan, puh.
02 231 4389.
Tiedustelut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02 231 4389 tai 050 361 7942.

Finlandia
Catholica
Mielenkiintoinen historiikki katolisen kirkon
vaiheista Suomessa nyt
Katolisesta kirjakaupasta hintaan 25 euroa.
Tutustu myös muuhun
valikoimaamme: katolinenkirjakauppa.net tai
soita: 09-6129470.

Autuaaksijulistaminen Roomassa
Sunnuntaina 1. toukokuuta
2011 Roomassa kello 11
Suomen aikaa alkoi paavi
Benedictus XVI:n viettämä
juhlallinen messu, jonka
aikana hän julisti autuaaksi
edeltäjänsä paavi Johannes Paavali II:n (1920-2005).
Autuaan Johannes Paavali
II:n muistopäivää vietetään
22. lokakuuta.
Messuun Pietarinkirkon
aukiolle ja sen lähikaduille
oli kokoontunut satojatuhansia ihmisiä. Ympäri Roomaa
oli myös pystytetty jättimäisiä tv-ruutuja, joiden kautta
suoraa lähetystä saattoi
seurata.
Roomaan oli paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamisen vuoksi saapunut arviolta kaksi miljoonaa
pyhiinvaeltajaa. Messu televisioitiin suorana lähetyksenä
useisiin maihin ja sitä saattoi
seurata myös internet-lähetyksinä.
Seremoniaan osallistui
87 virallista delegaatiota eri
maista, näiden joukossa 5
kuningashuoneen edustajat,
16 valtionpäämiestä, esimerkiksi Italian ja Puolan presidentit, ja 7 pääministeriä.
1. toukokuuta yli 250 000
pyhiinvaeltajaa kunnioitti
autuaan Johannes Paavali
II:n maallisia jäännöksiä Pietarinkirkossa. Uskovat olivat
valmiita jonottamaan tuntikausia päästäkseen rukoilemaan Johannes Paavali II:n
reliikkien äärellä, ja Pietarinkirkko oli tätä varten avoinna
kolmeen saakka aamuyöllä.
Kardinaali Tarcisio Bertonen viettämä kiitosmessu 2.
toukokuuta, ensimmäinen
messu, joka vietettiin autuaan
Johannes Paavali II:n muistoksi, kokosi Pietarinkirkon
aukiolle noin 60 000 uskovaa.
Tervehdyksessään messun
alussa Krakovan arkkipiispa,
kardinaali Stanislaw Dziwisz,
Johannes Paavali II:n pitkäaikainen yksityissihteeri, muistutti, että Johannes Paavali II
oli pyhän Faustina Kowalskan ohella suuri Jumalan laupeuden apostoli.
Kiitosmessun saarnassa
kardinaali Bertone korosti
Johannes Paavali II:n rukouselämää. Autuas Johannes
Paavali II oli uskon mies, eli
Jumalasta. Hänen elämänsä
oli jatkuvaa, taukoamatonta
rukousta, rukousta joka rakkaudella syleili joka ainoaa
ihmistä. Ennen muuta rukouksessa ilmenevän uskonsa
kautta Johannes Paavali II oli
jokaisen ihmisen arvon aito
puolustaja, ei minkään sosiopoliittisen ideologian ajaja.

Illalla 2. toukokuuta
autuaan Johannes Paavali
II:n arkku sijoitettiin pysyvästi Pietarinkirkon Pyhän
Sebastianuksen kappelin alttariin sisäänkäynnin oikealla
puolella, vasemmalle Michelangelon kuuluisasta Pietàveistoksesta. Haudan sulkee
yksinkertainen valkoinen

marmorilaatta, jossa on teksti
“Beatus Ioannes Paulus PP.
II (Autuas paavi Johannes
Paavali II)”.
KATT/VIS/Zenit/CNS/
CNA/Kath.net
Paavin saarna autuaaksijulistusmessussa sivulla 6-7.

Kuvassa paavi kunnioittaa autuaan Johannes Paavalin verireliikkiä. sir

Caritaksen paastokeräys
tuotti melkein 10 tuhatta
Caritaksen paastokeräyksen tuotot vuonna 2011 nousivat
melkein 10 tuhanteen euroon. Tämän vuoden täsmällinen tulos
oli 9.764,90 euroa, kun viime vuonna tulos oli 8.729,83 euroa.
Kasvua oli vähän yli tuhat euroa, prosenteissa 11,8%. Caritas
kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita. Alla keräys
tuloksen tarkempi jakaantuminen:
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin srk
Pyhän Henrikin katedraalisrk
Pyhän Marian srk
Nasaretin pyhän prheen srk
Pyhän Olavin srk
Pyhän Ristin srk ja Pietarsaaren kappeli
Pyhän Ursulan srk
Birgittalaissisaret
Yhteensä

732,90
1.333,50
3.283,74
530,65
379,65
817,95
400,20
350,00
7.828,59

Paastoleipä Helsingin seurakunnissa
Pankkisiirrot

485,05
1.451,26

YHTEENSÄ	9.764,90

KATT/Caritas
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Uskonnonvapaus - vapautta uskoa Pyhän Benedictuksen
uomen Ekumeenisen
Paavi jatkoi, että uskonEi kuitenkaan ole kyse
sääntö ilmestyi
SNeuvoston
kevätkokononvapaus on moraalisen
siitä, että uskonnonvapaus
uksen yhteydessä Helsingin
Saalem-seurakunnan tiloissa
järjestettiin 28.4. seminaari
"Uskonnonvapaus. Itsestäänselvyys – vai onko?" Uskonnonvapaus on myös Vastuuviikon 2011 teema. Suomen
Ekumeenisen Neuvoston tätä
varten valmistelema aineisto
toteaa: "Se mikä on meille
päivänselvää, ei suinkaan
ole sitä kaikkialla. Yli puolet
maailman väestöstä elää olosuhteissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisin
seurauksin. Näitä loukkauksia tapahtuu myös Suomessa,
mutta niistä ei juurikaan
puhuta julkisuudessa."
Suomen oloissa kysymys
uskonnonvapaudesta tuo
ehkä ensiksi mieleen kysymyksen uskontokuntien tasaarvosta, oikeudesta vaikkapa
oman uskonnon opetukseen koulussa. Tai kysymykset siitä, tarkoittaako uskonnonvapaus vapautta uskonnosta, vai voiko uskonnoilla
olla positiivinen ja näkyvä
sija yhteiskunnassa. Emme
ehkä ensimmäiseksi ajattele
vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä, jotka kirjaimellisesti
todistavat uskostaan hengellään.
SEN i n
seminaarissa
puheenvuorot käsittelivät
uskonnonvapautta esimerkiksi Suomen ulkopolitiikassa, kehityspolitiikan kannalta, tai EU:ssa. Esiin tuotiin
myös konkreettisten esimerkkien kautta, mitä uskonnonvapauden puuttuminen merkitsee.
70 % maailman väestöstä,
ja arviolta yli 200 miljoonaa
kristittyä elää valtioissa, joissa
osittain tai kokonaan rajoitetaan uskonnonvapautta. Kyse
voi olla uskonnollisen toiminnan rajoittamisesta, mutta
äärimmillään pidätyksistä,
väkivaltaisista kuulusteluista,
vankeustuomioista ja murhista. Silti kristityt ovat valmiita maksamaan uskonnostaan kalliin hinnan. Seminaarissa puhui myös kaksi nykyisin Suomessa asuvaa henkilöä, jotka itse olivat kokeneet
uskonvainoa.
Olemme aika ajoin seuranneet uutisia kristittyjen
vaikeasta tilanteesta esimerkiksi Irakissa tai Egyptissä tai
Pakistanin hallituksen ainoan
kristityn ministerin Shahbaz
Bhattin murhasta. Näissä on
hyvin näkyvästi kyse "olosuhteista, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tuhoisin seurauksin". On arvioitu,
että kristityt ovat vainotuin
uskontokunta maailmassa.
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kuuluisi vain kristityille. Se
on perusoikeus. Vatikaanin
II kirkolliskokouksen julistus
uskonnonvapaudesta, Dignitatis humanae, korosti, että
ihmisen oikeus uskonnonvapauteen perustuu itse inhimillisen persoonan arvoon,
sellaisena kuin tämä tunnetaan sekä Jumalan ilmoittamasta sanasta että itse järjen
avulla. Uskonnonvapaus on
sitä, että kaikkien ihmisten
tulee olla vapaita pakosta.
Ketään saa uskonnollisissa
asioissa pakottaa toimimaan
vastoin omaatuntoaan tai
estää toimimasta omantuntonsa mukaisesti yksityiselämässä tai julkisesti. Omatunto
velvoittaa ihmistä etsimään
totuutta ja pitämään kiinni
löytämästään totuudesta.
Tätä velvoitusta ihmiset eivät
kuitenkaan voi täyttää oman
luontonsa mukaisesti, elleivät ole sisäisesti vapaita ja
samalla myös turvatut ulkoiselta pakolta. (vrt. DH 2)

Paavi Benedictus XVI:
uskonnonvapaus on tie
rauhaan
Paavi Benedictus XVI omisti
viestinsä maailman rauhan
päivänä 1.1.2011 aiheelle
" u s k o n n o n va p a u s ,
tie
rauhaan". Tammikuun alun
sanat eivät ole menettäneet
ajankohtaisuuttaan – kuinka
monta kertaa viime aikoina
paavi onkaan voimakkaasti
vedonnut rauhan puolesta.
Paavi totesi uudenvuodenpäivän rauhanviestissään,
että nykyään kristityt ovat
se uskonnollinen yhteisö,
joka eniten kärsii vainoista
uskonsa vuoksi. Monet kristityt kokevat päivittäin loukkauksia ja elävät pelossa, koska
etsivät totuutta, uskovat Jeesukseen Kristukseen ja vetoavat uskonnonvapauden kunnioittamiseksi.
Tätä vainoa ei voi hyväksyä,
koska se on loukkaus Jumalaa
ja ihmisarvoa vastaan. Se on
uhka turvallisuudelle ja rauhalle ja estää autenttisen inhimillisen kehityksen. Uskonnonvapauden kieltäminen
tai mielivaltainen rajoittaminen merkitsee reduktiivisen näkemyksen vaalimista
ihmispersoonasta. Uskonnon
julkisen roolin hämärtäminen
taas merkitsee epäoikeudenmukaisen yhteiskunnan luomista, siinä määrin kuin se ei
ota huomioon ihmisen todellista luontoa; se merkitsee,
että aito ja kestävä rauha koko
ihmiskunnalle tulee mahdottomaksi.

vapauden lähtökohta. Avoimuus totuutta ja täydellistä
hyvyyttä kohtaan, avoimuus
Jumalaa kohtaan, joka on
juurtunut ihmisluontoon,
antaa täyden arvon jokaiselle
yksilölle ja takaa vastavuoroisen kunnioituksen ihmisten välillä. Uskonnonvapautta ei siten pitäisi ymmärtää
vain vapautena pakosta, vaan
perustavasti kykynä suunnata omat valintansa totuuden mukaan.
Vapaus, joka on vihamielinen tai välinpitämätön
Jumalaa kohtaan, päätyy
kieltämään itsensä
eikä
takaa toisten täyttä kunnioittamista. Siten harhakuvitelma siitä, että moraalinen
relativismi olisi avain rauhanomaiseen rinnakkaiseloon on
itse asiassa jakautumisten ja
ihmisarvon kieltämisten alkulähde. On käsittämätöntä, että
uskovien pitäisi tukahduttaa osa itsestään – uskonsa
– ollakseen aktiivisia kansalaisia. Ei pitäisi koskaan olla
välttämätöntä kieltää Jumala
voidakseen nauttia kansalaisoikeuksista.
Paavi muistutti myös, että
uskonnonvapauden välineellistäminen kätkettyjen
intressien ajamiseen, kuten
vakiintuneen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen tai
yksittäisen ryhmän vallassa
pysymiseen, voi aiheuttaa
valtavaa vahinkoa yhteiskunnille. Fanaattisuus, fundamentalismi ja ihmisarvon
vastaiset käytännöt eivät
koskaan voi olla oikeutettuja,
vielä vähemmän silloin, jos
niitä harjoitetaan uskonnon
nimissä. Uskonnonharjoittamista ei voi välineellistää
eikä pakottaa voimakeinoin.
Valtioiden ja eri yhteisöjen ei
pidä unohtaa, että uskonnonvapaus on edellytys totuuden
etsimiselle, ja totuus ei pakota
väkivalloin vaan vain oman
totuutensa voimalla.
Uudenvuodenpäivän rauhanviestissään paavi osoitti
erityisesti sanansa vainoista kärsiville kristityille
Aasiassa, Afrikassa, Lähiidässä ja erityisesti Pyhällä
maalla, vakuutti muistavansa
heitä rukouksissaan ja pyysi
vallanpitäjiä viivyttelemättä
toimimaan epäoikeudenmukaisen kohtelun lopettamiseksi. "Älkööt Kristuksen
seuraajat menettäkö rohkeuttaan nykyisten vaikeuksien
edessä, sillä evankeliumista
todistaminen on aina 'merkki,
jota vastaan sanotaan'."
Katri Tenhunen

Monien viivästysten jälkeen
Katolinen tiedotuskeskus on
viimein julkaissut länsimaisen kristillisyyden yhden
perusteoksen, Pyhän Benedictuksen säännön. Katolisen
kirjakaupan sivuilla kirja esitellään näin:
”Pyhän Benedictuksen
sääntö on tärkein yksittäinen
länsimaisen luostarilaitoksen
historiaan ja kehitykseen vaikuttanut ohjekokoelma. Sen
tunteminen avaa nykylukijan
silmät näkemään ja ymmärtämään kristinuskon varhaisvaiheita ja luostarilaitoksen
vaikutusta länsimaisen kulttuurin kehitykseen kiinnostavalla tavalla. Sen sanoma on
ikuinen ja silti aina uusi – niin
kuin evankeliuminkin.”
Säännön on kääntänyt suomalainen benediktiinisisar
Mechthild OSB ja sen johdannon on kirjoittanut Rooman
Pyhän Paavalin basilikan
benediktiiniluostarin apotti
isä Edmund Power OSB.
Johdannossa isä Power
kannustaa tutustumaan
benediktiiniseen hengellisyyteen muun muassa seuraavin sanoin: ”Benediktiinen
spiritualiteetti ... on odottamattoman puoleensavetävä
tapa elää kristillistä evankeliumia...”
Kirja on sidottu, siinä on
suojapäällinen ja lukunauha.
(177 sivua. 13x18cm. KATT,
Porvoo 2011.) Kirjan hinta on
Katolisessa kirjakaupassa 18
euroa.

Paljon kirjallisuutta
tulossa
Katolisen tiedotuskeskuksen julkaisulistalla on paljon
muutakin kirjallisuutta.
Touko-kesäkuussa ilmestyy
vasta autuaaksi julistetun
paavi Johannes Paavalin ruumiinteologiseen ajatteluun
tutustuttava Jason Lepojärven kirjoittama teos. Kirja
tarjoaa erinomaisen ja uudenlaisen tavan tutustua kristilliseen käsitykseen ihmisen
ruumiillisuudesta ja seksuaalisuuden merkityksestä.
Tämän kesän ja alkusyksyn
aikana saataneen valmiiksi
myös kirkon hetkipalveluksen kaksi seuraavaa osaa,
”Lyhyet hetket” ja ”Pyhien
hetkipalvelus” ja kaikella
todennäköisyydellä myös
kauan odotettu ”Hiippakunnan rukouskirja”. Myös hiippakunnan laulukirjan valmistuminen häämöttää, sillä
liturginen toimikunta saattanee työnsä päätökseen vielä
toukokuun aikana.
Varsin ajankohtaisina
voidaan pitää myös seuraavia valmistumaisillaan olevia
teoksia: paavin kiertokirje
”Caritas in veritate” ja hänen
kardinaaliaikainen merkkiteoksensa ”Liturgian henki”.
Paljon muutakin on valmisteilla, mutta vähäisten resurssien takia julkaisuaikataulut
ovat parhaimmillaankin vain
tavoitteellisia.
KATT

Oremus

Rukouksen
apostolaatti
Rukoilkaamme...
Toukokuu 2011
Että tiedotusvälineissä
työskentelevät olisivat aina
totuudenmukaisia ja solidaarisia ja kunnioittaisivat
kaikkien ihmisten arvokkuutta.
Että Herra auttaisi kirkkoa
Kiinassa pysymään uskollisena evankeliumille ja
kasvamaan ykseydessä.
Kesäkuu 2011
Että papit Kristuksen sydämeen yhdistyneinä olisivat aina Jumalan armahtavan ja lempeän rakkauden
todellisia todistajia.
Että Pyhä Henki kutsuisi
yhteisöistämme monia
lähetystyöntekijöitä, jotka
ovat valmiit täysin omistautumaan Jumalan valtakunnan levittämiseen.

Böne
apostolatet
Låt oss be...
Maj 2011

Diego Velázquez:: Emmauksen ateria.

I sitt påskbudskap den 12 april 1993 åkallar Johannes Paulus II
Kristus, hela mänsklighetens hop.

O Kristus,
kyrkan ropar dig!
Endast du, o Kristus. äger det eviga livet
som kommer från den himmelske Fadern.
Och idag erbjuder du det på nytt åt alla och
envar. Kyrkan är medveten om sin uppgift
att under sin pilgrimsfärd på jorden visa
Guds bärmhärtiga ansikte. Hon ropar till
dig i alla ångestfulla människors namn. I 
dig, uppståndne Herre, har Fadern älskat
människan, älskat hela mänskligheten.
Du, o Kristus, vårt hopp, du är sannerligen
uppstånden. Ge oss, ber vi dig, segerrike
konung, en fullhet av liv utan gräns. Öppna
hoppets dörrar framför oss, ett hopp som inte
bedrar. Amen.
Ett liv i bön. Böner av påven
Johannes Paulus II. Veritas Förlag.

Rauha ja sovinto
Jumala ei ota uhria
vastaan riidoissa
elävältä.
Hän käskee tämän lähteä
alttarilta sopimaan
ensin veljensä kanssa.
Vain tällä tavoin rauha
siivittää rukouksemme,
ja Jumala ottaa ne vastaan.
Suurin uhri, minkä voimme Jumalalle antaa,
on rauha ja sovinto veljien kesken, Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen ykseyden yhdistämä kansa.

Att de som arbetar inom
massmedia alltid respekterar sanning, solidaritet och
alla människors värdighet.
Att Herren hjälper kyrkan
i Kina att förbli trogen
Evangeliet och växa till i
enhet.
Juni 2011
Att prästerna, i förening
med Jesu Hjärta, alltid
och på ett trovärdigt sätt
förmedlar Guds omtänksamma och barmhärtiga
kärlek.
Att den helige Ande inspirerar många människor i
våra samfund till att ägna
sina liv åt att sprida Guds
rike i missionsländerna.

Pyhä Cyprianus:
Kommentaari Herran rukoukseen, 23
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Paimenelta
Paavi Benedictus XVI:n saarna paavi Johannes Paavali II:n
autuaaksijulistamismessussa Pietarinkirkon aukiolla 1.5.2011
Rakkaat veljet ja sisaret

K
Otteita
piispa
Teemun
kalenterista
yy 14.5. Bonifatiuswerkin
hallituksen vierailu
Helsingissä
yy 15.5. Aikuisten kirkkoonottaminen P. Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnassa
yy 18.5. Kiitosmessu
katedraalissa paavi
Johannes Paavali II:n
autuaaksi julistamisen
johdosta klo 18
yy 22.5. Bonifatuswerkin pääsihteerin mons.
Georg Austenin papiksivihkimisen 25-vuotisjuhla ja puheenjohtajan, paroni Georg v.u.z.
Brenkenin 70-vuotiss y n t y m ä p ä i vä j u h l a
Paderbornissa.
yy 26.5. Historiallisten rakennusten ekumeeninen siunaaminen
Turussa
yy 28.5. Aikuisten kirkkoonottaminen P.
Marian seurakunnassa
yy 29.5. Isä Peter Gebaran
SCJ papiksivihkimisen
25-vuotisjuhla. Turku
yy 2.6. Aikuisten kirkkoonottaminen P. Henrikin
katedraaliseurakunnassa
yy 3.-4.6. Jerusalemin
Pyhän Haudan ritarikunnan investituura
katedraalissa ja siihen
liittyvät tapahtumat
yy 5.6. P. Marian seurakunnan kirkkoherran,
isä Rafal Czernian SCJ
virkaanasettaminen
yy 19.6. Pyhiinvaellus
Köyliöön

Lisää kirjoituksia paavi
Johannes Paavali II:n elämästä ja opetuksesta blogisivustossa johannespaavali.com.
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uusi vuotta sitten kokoonnuimme tälle aukiolle
viettämään paavi Johannes Paavali II:n hautajaisia.
Surumme hänen poismenonsa tähden oli syvä, mutta
vielä suurempi oli tietoisuutemme siitä suuresta armosta,
joka ympäröi Roomaa ja koko
maailmaa, armosta, joka jollakin tavalla oli rakastetun edeltäjäni koko elämän hedelmää
ja erityisesti hänen kärsimyksensä todistusta. Jo silloin me
tunsimme hänen pyhyytensä
tuoksun ja monin eri tavoin
Jumalan kansa osoitti hänelle
kunnioitustaan. Siitä syystä
halusin kaikkia kirkon kanonisia sääntöjä kunnioittaen
edistää hänen autuaaksijulistamistaan suhteellisen nopeasti. Ja nyt tuo odotettu päivä
on tullut. Se tuli pian, koska
se miellytti Herraa: Johannes
Paavali II on autuas!
Haluan sydämellisesti tervehtiä teitä kaikkia, jotka
olette tulleet tämän suuren
päivän tähden Roomaan
suurin joukoin kaikkialta
maailmasta: tervehdin teitä
kardinaaleja, idän katolisten kirkkojen patriarkkoja,
veljiäni piispoja ja pappeja,
virallisia delegaatioita, suurlähettiläitä ja viranomaisia,
Jumalalle vihittyjä miehiä ja
naisia ja uskovia maallikkoja.
Osoitan tervehdykseni myös
kaikille, jotka liittyvät meihin
radion ja television välityksellä.
Tänään on pääsiäisen
toinen sunnuntai, jonka
autuas Johannes Paavali II
nimitti Jumalan laupeuden
sunnuntaiksi. Tämä päivä
valittiin nyt juhlapäiväksi,
koska Jumalan kaitselmuksen
tähden edeltäjäni kuoli juuri
tämän juhlan aattona. Tänään
on myös toukokuun, Marian
kuukauden, ensimmäinen
päivä, jolloin liturgiassa vietetään pyhää Joosefia, työläistä. Kaikki nämä ainekset
rikastuttavat rukoustamme,
ne auttavat meitä pyhiinvaelluksellamme halki ajan ja
paikan, mutta taivaassa vietetään hyvin erilaista juhlaa
enkelien ja pyhien joukossa!
Silti Jumala on yksi ja yksi
on myös Herra Kristus, joka
sillan tavoin yhdistää maan
taivaaseen. Tänä hetkenä me
tunnemme olevamme lähempänä taivasta kuin koskaan,
aivan kuin osallistuisimme
taivaalliseen liturgiaan.
“Autuaita ovat ne, jotka
uskovat, vaikka eivät näe “
(Joh. 20:29). Tämän päivän
evankeliumissa Jeesus julistaa tätä autuutta, uskon
autuutta. Meille se on erityisen osuvaa, koska olemme

kokoontuneet viettämään
autuaaksijulistamista, mutta
vielä enemmän siksi, että
tänään autuaaksi julistettava

Ajatuksemme kääntyvät
vielä toiseenkin autuaaseen,
joka on ennen muita nähtävissä evankeliumissa: autuaa-

vät tänään luettua evankeliumia ja ensimmäistä lukukappaletta. Kertomuksessa
Jeesuksen kuolemasta Maria

Pyhä isä Benedictus XVI rukoilemassa autuaan paavi Johannes Paavalin arkun äärellä.

on paavi, Pietarin seuraaja,
joka kutsuttiin vahvistamaan
veljiään uskossa. Johannes
Paavali II on autuas uskonsa
tähden, vahvan, auliin ja
apostolisen uskonsa tähden.
Ajattelemme heti myös
toista autuaaksi julistamista:
“Autuas olet sinä Simon,
Joonan poika. Tätä ei sinulle
ole ilmoittanut liha eikä veri,
vaan minun Isäni, joka on
taivaissa” (Matt. 16:17). Mitä
taivaallinen Isämme ilmoitti
Simonille? Sen, että Jeesus
on Kristus, elävän Jumalan
Poika. Tämän uskon tähden
Simonista tulee Pietari, kallio,
jolle Jeesus voi rakentaa kirkkonsa. Johannes Paavali II:n
ikuinen autuus, jota kirkko
tänään riemuiten julistaa,
sisältyy kokonaan näihin Jeesuksen sanoihin: “Autuas olet
sinä Simon” ja “Autuaita ovat
ne, jotka uskovat, vaikka eivät
näe!” Se on uskon lahja, jonka
myös Johannes Paavali II sai
lahjana Jumalalta, Isältä, Kristuksen kirkon rakentamista
varten.

seen Neitsyt Mariaan, Lunastajan äitiin. Pyhä Elisabet
sanoi Marialle, jossa Jeesus
oli juuri siinnyt: “Autuas sinä,
joka uskoit! Herran sinulle
antama lupaus on täyttyvä!”
(Luuk. 1:45). Uskon autuuden
mallina on Maria, ja kaikki
me riemuitsemme siitä, että
Johannes Paavali II:n autuaaksijulistaminen tapahtuu tänä Marian kuukauden ensimmäisenä päivänä
hänen äidillisen katseensa
alla, hänen, joka uskollaan
piti yllä apostolien uskoa ja
jatkuvasti tukee heidän seuraajiensa uskoa, erityisesti
Pietarin istuimelle valittujen
uskoa. Maria ei näy kertomuksissa Jeesuksen ylösnousemuksesta, kuitenkin hän
oli jatkuvasti salatusti läsnä.
Hän on äiti, jonka huomaan
Jeesus uskoi jokaisen opetuslapsensa ja koko uskovien yhteisön. Erityisesti me
voimme nähdä, kuinka pyhä
Johannes ja pyhä Luukas kertovat Marian voimakkaasta
äidillisestä läsnäolosta niissä
kertomuksissa, jotka edeltä-

seisoo ristin juurella (Joh.
19:25), ja Apostolien tekojen
alussa hänet nähdään yläsaliin kokoontuneiden opetuslasten keskellä (Apt. 1:14).
Myös tämän päivän toinen
lukukappale puhuu uskosta.
Itse pyhä Pietari täynnä hengellistä innostusta tähdentää
vastakastetuille heidän toivonsa ja ilonsa syytä. Haluaisin ajatella, kuinka tässä kohdassa, ensimmäisen kirjeensä
alussa Pietari ei pelkästään
kehota, vaan hän korostaa
tosiasiaa. Hän kirjoittaa: “Te
riemuitsette”, ja hän lisää:
“häntä te rakastatte, ja vaikka
ette häntä nyt näe, häneen
te uskotte ja te riemuitsette
sanoin kuvaamattoman ja
kirkastuneen ilon vallassa,
sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen” (vrt. 1. Piet. 1: 6, 8-9).
Kaikki nämä verbit ovat indikatiivimuodossa, koska uusi
todellisuus on syntynyt Kristuksen ylösnousemuksesta,
todellisuus, johon usko avaa
oven. “Herra tämän teki”
sanoo psalmi (118:23), ja “se

Paimenelta
on ihmeellistä meidän silmissämme”, uskon silmissä.
Rakkaat veljet ja sisaret,
tänään meidän silmämme
katsovat ylösnousseen Kristuksen täydessä hengellisessä
valossa rakastetun ja kunnioitetun Johannes Paavali
II:n hahmoa. Tänään hänen

nimensä liitetään niiden
suureen joukkoon, jotka hän
itse julisti pyhiksi ja autuaiksi melkein 27 vuotta kestäneen pontifikaattinsa aikana,
jolloin hän voimakkaasti
painotti yleistä kutsumusta
kohti kristillisen elämän korkeuksia, kohti pyhyyttä, jota
kirkolliskokouksen konstituutio Lumen Gentium kirkosta opetti. Jumalan kansan
jäseninä me kaikki – piispat,
papit, diakonit, sääntökuntaveljet ja -sisaret – kuljemme
pyhiinvaeltajina taivaalliseen kotimaahamme, jonne
Neitsyt Maria on mennyt jo
edellämme, koska hän oli
ainutlaatuisella ja täydellisellä tavalla yhdistynyt Kristuksen ja kirkon salaisuuteen.
Karol Wojtyla osallistui Vatikaanin II kirkolliskokoukseen, ensin apulaispiispana
ja sitten Krakovan arkkipiispana. Hän oli täysin tietoinen
siitä, että kirkolliskokouksen
päätös omistaa kirkkokonstituution viimeinen kappale
Marialle tarkoitti, että Lunastajan äiti kohotetaan pyhyyden kuvaksi ja malliksi jokai-

selle kristitylle ja koko kirkolle. Tämän teologisen näyn
autuas Johannes Paavali II
löysi jo nuorena ja säilytti
sen ja syvensi sitä koko elämänsä ajan. Tämä näky on
ilmaistu raamatullisessa
kuvassa, jossa ristiinnaulitun Kristuksen rinnalla on

Maria, hänen äitinsä. Tämä
kuva Johanneksen evankeliumista (Joh. 19:25-27) otettiin
Karon Wojtylan piispalliseen
ja myöhemmin myös paavilliseen vaakunaan: kultainen risti ja kirjain M oikeassa
alakulmassa, sekä tunnuslause “Totus tuus” (kokonaan sinun), joka perustuu
pyhän Louis Marie Grignion
de Montfortin tunnettuihin
sanoihin, joista Karol Wojtyla
löysi opastavan valon elämäänsa varten: “Totus tuus
ego sum et omnia mea tua
sunt. Accipio te in mea omnia.
Praebe mihi cor tuum, Maria
– Minä kuulun kokonaan
sinulle, ja kaikki mikä on
minun, on sinun. Otan sinut
kaikekseni. Anna minulle
sydämesi, Maria!” (Treatise on True Devotion to the
Blessed Virgin, 266).
Testamentissaan tämä uusi
autuas kirjoitti: “Kun lokakuun 16. päivänä 1978 kardinaalien konklaavi valitsi
paaviksi Johannes Paavali
II:n, Puolan priimas, kardinaali Stefan Wyszynski
sanoi minulle: Uuden paavin

tehtävä on johtaa kirkko kolmannelle vuosituhannelle.”
Ja paavi lisäsi: “Haluan vielä
kerran kiittää Pyhää Henkeä
Vatikaanin II kirkolliskokouksen suuresta lahjasta,
jolle minä yhdessä koko
kirkon kanssa – ja erityisesti
koko episkopaatin kanssa –
olen suuressa velassa. Olen
vakuuttunut siitä, että uudet
sukupolvet saavat kauan
ammentaa niistä aarteista,
joita tämä 1900-luvun kirkolliskokous antoi meille ylenpalttisesti. Piispana, joka
osallistui tähän kirkolliskokoukseen sen ensimmäisestä
päivästä viimeiseen saakka,
haluan uskoa tämän suuren
perinnön kaikille, jotka on
kutsuttu tai tulevaisuudessa
kutsutaan panemaan sitä
täytäntöön. Omalta osaltani
kiitän Ikuista Paimenta, joka
on tehnyt minulle mahdolliseksi palvella tässä suuressa
tehtävässä pontifikaattini
kaikkien vuosien aikana.”
Entä mikä on tämä
“tehtävä”? Se on se sama,
jonka Johannes Paavali II toi
julki ensimmäisessä juhlallisessa messussaan Pietarinkirkon aukiolla unohtumattomilla sanoillaan: “Älkää
pelätkö! Avatkaa, avatkaa
ovet täysin avoimiksi Kristuksen tuloa varten!” Mitä
vastavalittu paavi pyysi kaikilta, sen hän itse teki ensimmäisenä: Hän avasi yhteiskunnan, kulttuurin, poliittiset ja taloudelliset järjestelmät Kristukselle, kääntäen
takaisin jättiläisen voimilla –
jotka hän sai Jumalalta – virtauksen, joka näytti peruuttamattomalta. Todistamalla
uskosta, rakkaudesta ja apostolisesta rohkeudesta suurella
inhimillisellä karismallaan
tämä esimerkillinen puolalainen auttoi uskovia kaikkialla
maailmassa olemaan kristittyjä vailla pelkoa, kuulumaan
kirkkoon ja puhumaan evankeliumista.
Sanalla sanoen: Hän auttoi
meitä olemaan pelkäämättä
totuutta, koska totuus on
vapauden tae. Ja vielä ytimekkäämmin: Hän antoi meille
voimaa uskoa Kristukseen,
koska Kristus on Redemptor
hominis, ihmisen Lunastaja.
Tämä oli hänen ensimmäisen
kiertokirjeensä teema ja kaikkien muidenkin punainen
lanka.
Kun Karol Wojtyla nousi
Pietarin istuimelle, hän toi
mukanaan syvän ymmärryksen marxilaisuuden ja kristinuskon erosta, joka perustuu niiden ihmiskuvaan.
Hänen viestinsä oli tämä:
ihminen on kirkon tie ja
Kristus on ihmisen tie. Tällä
viestillä, joka oli Vatikaanin
II kirkolliskokouksen ja sitä
johtaneen Jumalan palvelijan paavi Paavali VI:n suuri
perintö, Johannes Paavali II
johti Jumalan kansaa yli kolmannen vuosituhannen kyn-

nyksen, jota hän Kristuksen
tähden kutsui “toivon kynnykseksi”. Koko suureen
riemujuhlaan valmistautumisen ajan hän johti kristikuntaa jälleen kerran kohti
tulevaisuutta, Jumalan tulevaisuutta, joka ylittää historian mutta silti vaikuttaa
siihen suoraan. Hän suorastaan toi takaisin kristikuntaan
sen toivon impulssin, joka
oli jossain mielessä horjunut
marxilaisuuden ja edistyksen
ideologioiden edessä.
Hän palautti kristikunnalle
sen todelliset kasvot toivon
uskontona, elettäväksi historiassa “adventin hengessä”,
henkilökohtaisessa ja yhteisöllisessä Kristukseen suuntautuvassa olemisessa, ihmisyyden täyteydessä ja oikeudenmukaisuuden ja rauhan
kaipaamisen täyttymisessä.
Lopuksi haluaisin vielä
henkilökohtaisesti kiittää
Jumalaa hänen lahjastaan
saada työskennellä monia
vuosia autuaan paavi Johannes Paavali II:n kanssa. Olin
tuntenut hänet jo aikaisemmin ja arvostanut häntä,
mutta 23 vuoden ajan, alkaen
1982, kun hän oli kutsunut
minut Roomaan Uskonopin
kongregaation prefektiksi,
olin hänen rinnallaan ja opin
kunnioittamaan häntä yhä
enemmän. Palvelutehtäväni
sai tukea hänen hengellisestä
syvyydestään ja hänen viisautensa rikkaudesta. Hänen
esimerkkinsä rukouksessa
teki minuun jatkuvasti vaikutuksen ja ylensi mieltäni:
hän pysyi syvästi liittyneenä
Jumalaan virkansa monien
vaatimusten keskellä. Sitten
oli vielä hänen todistuksensa kärsimyksessä: Herra
riisui hänet vähitellen kaikesta, kuitenkin hän pysyi
aina “kalliona”, kuten Kristus
tahtoi. Hänen syvä nöyryytensä, joka perustui läheiseen yhteyteen Kristuksen
kanssa, antoi hänelle kyvyn
jatkaa kirkon johtamista ja
sanoman julistamista maailmalle, sanoman, joka tuli
sitä selvemmäksi mitä heikommiksi hänen voimansa
tulivat. Näin hän toteutti
ainutlaatuisella tavalla jokaisen papin ja piispan kutsumuksen tulla täysin yhdeksi
sen Jeesuksen kanssa, jonka
hän joka päivä ottaa vastaan
ja uhraa kirkossa.
Autuas olet sinä, rakas
paavi Johannes Paavali II,
koska sinä uskoit! Me rukoilemme sinua: Pidä jatkuvasti
taivaasta huolta Jumalan
kansan uskosta. Sinä siunasit usein meitä tällä aukiolla apostolisesta palatsista:
Siunaa meitä nyt, pyhä isä!
Aamen.

Autuaan
paavi
Johannes
Paavalin
liturginen
muisto
Autuaan paavi Johannes
Paavali II:n liturginen vapaaehtoinen muistopäivä koskee
varsinaisesti Rooman hiippakuntaa (jonka piispa hän
oli) ja koko Puolan kirkkoa
(hänhän oli puolalainen).
Vatikaanin liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaation ohjeiden ja päätöksen mukaan autuaan Johannes Paavalin muistopäivää
voidaan liturgisesti viettää
mainituissa hiippakunnissa
tästedes 22.10. (tänä vuonna
muulloinkin) muistona siitä
päivästä, jolloin paavi juhlallisesti astui virkaansa.
Muistopäivä voidaan joissakin tapauksissa lisätä myös
muiden hiippakuntien liturgisiin kalentereihin, ehkä
myös Suomessa, onhan kyse
toistaiseksi ainoasta paavista,
joka koskaan on käynyt maassamme.
Autuaan Johannes Paavalin messun päivän rukous
on käännetty jo suomeksi.
Rukouskortteja, joihin päivän
rukous on painettu, on saatavissa kaikista seurakunnista.
Rukouskortin kuva on paavista Pyhän Henrikin katedraalissa pidetyssä rukoushetkessä. Rukous kuuluu näin:

L

aupeudesta rikas Jumala,
sinä tahdoit autuaan
paavi Johannes Paavalin paimentavan yleismaailmallista
kirkkoasi.
		 Suo meidän hänen opetustensa johtamina avata
luottavaisesti sydämemme
Kristuksen, ihmisen ainoan
Lunastajan, pelastavalle
armolle.
		 Tätä pyydämme saman
Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta,
joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä,
Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen.
		 Aamen.
Muuten messussa käytetään
paimenten communen aineistoa (paavin puolesta). Lukukappaleet ovat seuraavat:
yy Ensimmäinen lukukappale –
Jes. 52:7-10.
yy Psalmi 96: 1-2a, 2b-3, 7-8a,
10. Kertosäe: Ilmoittakaa
Herran ihmetekoja kaikille
kansoille.
yy Halleluja-säe – Joh. 10:14
Minä olen hyvä paimen,
sanoo Herra. Minä tunnen
lampaani ja ne tuntevat
minut.
yy Evankeliumi – Joh. 21:15-17
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Seurakunnat
Helsinki

Turku
Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 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
messu latinaksi/englanniksi, 11.00 päämessu,
12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu,
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti,
to 7.30 messu. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja
sopimuksen mukaan.
Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in Latin/English, 11.00 High Mass in
Finnish, 12.30 Mass (1st Sun. Italian, 2nd Family
Mass, 3rd Swedish, 4th Russian), 18.00 Mass in
Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish,
Tues., Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed., Sat.
19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
14.5.
la uskonnonopetus ensikommuuniota
varten, 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 11.00-13.30
uskonnonopetus englanniksi/Catechesis in
English, 13.30-15.00 ensikommuunion harjoitus englanniksi/First Communion practice,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 messu ja
ensikommuunio englanniksi/Mass and First
Communion, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
17.5. ti 16.30–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
18.5. ke 18.00 kiitosmessu paavin autuaaksijulistamisen johdosta
19.5. to 18.00 lectio divina
21.5. la 10.00 uskonnonopetus ranskaksi, 11.00
messu ranskaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
24.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
28.5. la uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten englanniksi/Catechesis for
Confirmation, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
2.6. to helatorstai: 11.00 messu ja kirkkoon ottaminen
4.6. la 10.00 uskonnonopetus ranskaksi, 11.00
messu ranskaksi, 14.00 Pyhän haudan ritarikunnan investituura, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.6. su helluntaisunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
18.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.5. su
16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 22.5. su 16.00

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria(at)catholic.
fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
La 17.30 adoraatio ja vesper, 18.00 aattomessu
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous/ristintienhartaus, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30
messu (1. su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3.
su vietnami, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su
espanjaksi, 3. su puola), 17.00 adoraatio ja
vesper, 17.30 ruusukkorukous/ristintienhartaus englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 18.00 iltamessu,
18.30-19.00 adoraatio, la 9.30 aamumessu, ti
17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus ma, ti,
ke, to, pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.3017.55. Seurakunnan kanslia avoinna ti-pe 9-12
ja 13-16.
Sat. 17.30 adoration and Vespers, 18.00 Mass in
Finnish. Sun. 9.30 Rosary/Stations of the Cross,
10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass in
Swedish (1st Sun.), Family Mass (2nd and 4th),
Vietnamese (3rd), German (5th), 16.00 Mass in
Spanish (2nd Sun.) or Polish (3rd Sun.), 17.00
Adoration and Vespers, 17.30 Rosary/Stations of
the Cross, 18.00 Mass in English. Mon., Tues.,
Wed., Thurs. Fri. 7.30 Laudes (morning prayer),
18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 Adoration,
Sat. 9.30 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat.
17.30–17.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55.
Parish office open: Tues.-Fri. 9-12 and 13-16.
14.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja
rippi ensikommuuniolapsille, 17.30 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikommuuniojuhla, 12.00 messu vietnamiksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
adoraatio, 17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, isä Kazimierz Lewandowskin läksiäisjuhla, 11.30 lastenmessu, 16.30 adoraatio, 17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
28.5. la 9.30 messu suomeksi, 17.30 adoraatio,
18.00 piispanmessu suomeksi (kirkkoon ottaminen)
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
saksaksi/Messe auf Deutsch, 17.00 adoraatio,
17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.6. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 10.00 messu suomeksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (uuden
kirkkoherran asettaminen), 17.00 adoraatio,
17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
12.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.00 adoraatio,
17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta(at)catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30
iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke,
pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu.
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia
ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
18.30 Mass in English or Latin. Mon., Wed., Fri.,
Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs., 18.30
Mass in Finnish. Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)
14.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 piispanmessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30
messu englanniksi/Mass in English
17.5. ti 19.00 informaatiokurssi
21.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30
messu englanniksi/Mass in English
28.5. la 17.00 messu Koroisissa (Turussa)
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 piispanmessu, 18.30 messu englanniksi/Mass
in English
2.6. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä):
10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English
3.6. pe 18.00 messu Porissa
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
12.6. su helluntaisunnuntai:10.30 päämessu,
12.30 messu vietnamiksi, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 21.5. la 10.00
Eurajoki: 15.5., 22.5. su 15.00
Pori: 3.6. pe 18.00

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
14.5. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 15.5. su
18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 13.5. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 29.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 14.5.
la 15.00
KATEKEESI
Jyväskylä: 21.5. la 9.00
Joensuu: 14.5. la 9.45
Savonlinna: -

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti(at)catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Jyväskylä

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
17.00 iltamessu englanniksi. 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.

Pyhän Olavin seurakunta

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
17.00 Mass in English. Wed. 17.40 Vespers, Fri.
18.30 Adoration. Sat. Mass schedule varies. Confessions every day half an hour before Mass or by
appointment. Please check the bulletin board at
the back of church for possible changes. Masses
also in other cities. (See the Mass schedule for
diaspora below.)

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Isä Krystian
Kalinowski 044-5001383. Sähköposti olavi(at)
catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu. Ti ja to 7.00
messu (sisarten kappelissa, Kalervonkatu
6). To adoraatio iltamessun jälkeen. Ti 19.00
neokatek. sanan liturgia ja la 19.00 neokatek.
eukaristia (seurakuntasalissa). Rippitilaisuus
ke puoli tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass
in English. Mon., Tues., wed., Thurs., Fri. 18.00
Mass in Finnish. Tues. and Thurs. 7.00 Mass in
Finnish (in Sisters’ chapel at Kalervonkatu 6).
Thurs. Adoration after Evening Mass. Tues. and
Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way
(in the parish hall). Confessions on Wednesdays
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
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13.5. pe 18.00 messu Kiteellä
14.5. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
18.30 messu Kajaanissa
19.5. to 14.00 Seniorit
21.5. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 perhemessu
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu
(ensikommuunio), 12.00 messu englanniksi/
Mass in English
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
31.5. ti Neitsyt Marian käynti Elisabetin luona:
18.00 messu
2.6. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava
juhlapyhä): 18.00 messu
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
12.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
19.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
?12.00 messu englanniksi/Mass in English?

14.5. la 10.30 perhemessu ja lastenkerho, 11.00
ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus
15.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu ja
ensikommuunio, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu
(sisar Theresan 70-vuotisjuhla), 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.6. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 10.30
juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.6. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English

Tapahtumat
19.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 5.6., 4.9. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
8.5., 19.6. su 16.00, (Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): 22.5. su 18.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja
seurakunnasta): 10.6. pe 18.00, 12.8. pe 19.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 28.5. la 12.00, 18.6. la 12.00, 23.7. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 8.5., 22.5., 19.6. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu
1): 21.5., 11.6., 6.8. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 28.5.,
18.6., 23.7. la 16.00, 20.8. la 18.00 (Huom.
aika!)

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula(at)catholic.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu, 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.
Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd and 5th
Sun.) or 18.00 (3rd and 4th Sun.). Thurs. 18.00
Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00
Mass and Adoration. Confessions half an hour
before Mass and by appointment. Pastor most
easily contacted on Thursdays. Masses also in
other cities. (See the Mass schedule for diaspora
below.)
14.5. la 13.00 perhemessu
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu
19.5. to 18.00 iltamessu
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 messu
26.5. to 18.00 iltamessu
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 messu
(Pyhän Ursulan juhla, seurakunnan 20-vuotisjuhla ja ensikommuunio)
2.6. to helatorstai: 11.00 messu
3.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
9.6. to 18.00 iltamessu
12.6. su helluntaisunnuntai: 11.00 juhlamessu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 22.5. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 8.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.5. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 15.5. su 12.00
USKONNONOPETUS
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.5. la 14.0016.00, messu 16.00
Kouvola (seurakuntasali): 14.5. la 11.00-13.00,
messu 13.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo): joka keskiviikko 17.00-18.30

Kevättalkoot 14.5. klo 12.00
Mukaan työvälineet sekä evästä grillijuhlaa varten.

Siivouspäivä
kirkossa ja pappilassa kuukauden
viimeisenä lauantaina klo 10.00.

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu
perhe.catholic.fi
Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00
Mass in Finnish. Thurs. Adoration after Mass.
Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an
hour before Mass and by appointment. Masses
also in other cities. (See the Mass schedule for
diaspora below.)
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Kemissä
22.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
29.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
5.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
12.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä

Studium Catholicumin toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuen kirjaston viikoittaiset aukioloajat lyhentyvät. Huhtikuun alusta
lähtien kirjasto on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13-16 sekä keskiviikkoisin klo 13-18.
Isä Antoine Lévy on asiakkaiden tavattavissa
kirjastossa keskiviikkoisin klo 16.30-18 välisenä aikana. Kirjasto on kiinni 27.6. alkaen
ja avoinna jälleen torstaista 1.9. alkaen.
Aamumessu maanantaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin klo 7.45. Messun jälkeen on
laudes. Vanhan dominikaanisen liturgian
mukainen messu kappelissa joka toinen lauantai klo 18 ja joka toinen lauantai hepreankielinen messu. Ekumeeninen aamurukous
on torstaisin klo 8.30.
Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta ja muusta toiminnasta www. studium.
fi.

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

Tapahtumia
Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Saint Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at
18.00: May 24
Afterwards, a nice get-together in the parish
hall. Welcome! See: cschelsinki.wordpress.
com.

Fransiskaanimaallikot OFS
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DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 15.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.5., 11.6. su
17.30

Kokoonnumme tiistaisin kello 16--(noin)
18:aan p. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, 00270 Helsinki. Kokouksiimme ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä tahto. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun. Se alkaa kello 18.00.

Toimistot

Tiistai 17.5. FRANCISCUKSEN VOTIIVIMESSU
KELLO 15.30. Sen jälkeen kokous seurakuntasalissa aiheena Pyhä Henki. Kevätkauden
viimeinen kokous

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

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

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.
Stella Mariksessa vietettävistä messuista voi
tiedustella 019-335793. Varaukset retrettejä,
kokouksia ym. varten kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, parhaassa tapauksessa
isommille ryhmille vuosi aikaisemmin, sillä
erityisesti keskuksen viikonloput ovat hyvin
kysyttyjä. Yksittäismajoitukset lyhyemmällä
varausajalla. Kannattaa tiedustella tilannetta
joka tapauksessa.

Kesällä pidetään Kökarissa vanhaan tapaan
Franciscus-juhla heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Tänä vuonna päivät ovat pe
1.--su 3.7. Pääjuhla on aina sunnuntaina.

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni
Vanhan dominikaaniriituksen mukainen
messu Studium Catholicumissa joka toinen
lauantai klo 18.00. Seuraavat messut:
14.5. – 28.5.
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu: Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Helsinki: Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haahkapolku 3 A 21, 00200 Helsinki, gsm 0407365470, E-mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm
040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211.
Adoration on Monday at 17:30.

Radio ja TV
22.5.2011 klo 10.00 Yle TV1 Pyhä messu: Pyhän
Henrikin katedraali, Helsinki (nauhoitettu la
7.5. klo 18.00)
29.5.2011 kl 13.03 Radio Vega Heliga mässan:
St Henrikskatedralen, Helsingfors (bandad
15.5.2011 kl 12.30)
16.6.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt: JanPeter Paul
22.6.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt: JanPeter Paul
30.8.2011 klo 18.50 Yle Radio 1 Iltahartaus:
Marko Tervaportti
1.12.2011 kl 6.54 och 8.54 Radio Vega Andrum:
biskop Teemu Sippo SCJ
8.12.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt:
biskop Teemu Sippo SCJ
13.12.2011 klo 18.50 Yle Radio 1 Iltahartaus Auli
Nukarinen

Sekalaista
SENIORIT
Tiistaina 17. toukokuuta messu Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 14 ja sen
jälkeen kevätjuhla seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

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

Messuja Tallinnassa
Pyhien Pietarin ja Paavalin katedraali
(Vene tn. 18, Tallinn 10123): su 10.00
(venäjä), 11.30 (viro) ja 18.00 (puola),
la 8.00 (latina) ja 18.00 (englanti). Viikolla ma-pe 8.00 (viro) ja 18.00 (viro).
Piritan luostarin kappeli (Merivälja tee
18, Tallinn 11911): su 10.00, ma, ti, to,
pe, la 7.30 ja ke 17.00 (kaikki viroksi).
Lisätietoja: katoliku.ee.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426,
E-mail matti.andelin@welho.com.

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (07/2011) ajalle
10.6.-31.7. on toimitettava viimeistään 30.5.2011 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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I huvudet på en heretiker

E

tt typiskt drag hos
fornkyrkans fäder
var kampen mot heresier och heretiker. Detta
var i och för sig inte deras
huvudsakliga ärende. I
första hand gällde det att
förkunna den Treenige
Guden och hans väldiga
gärningar, att bekänna
sanningen. Men fäderna
visste också att ett Ja till
sanningen nödvändigtvis
måste åtföljas av ett Nej till
villfarelsen. Detta Nej kunde man inte dra sig undan genom
resonemanget att det rörde sig om något annat än ”huvudsaken”. Grundtvig formulerar gott den fornkyrkliga inställningen
när han säger: ”bekende sandhed ingen kan, som løgn ej vil
forsage”.
En heretiker, säger Thomas av Aquino, är en som inte håller
sig till Kyrkans lära, utan som i stället ”följer sin egen vilja”.
Med andra ord: Den egna teologin och de egna resonemangen
upphöjs över den tro som en gång för alla har anförtrotts åt de
heliga. Så var det i forntiden, och så är det ännu idag. Sätter man
sig in i hur forntidens heretiker tänkte, så är chansen stor att man
även får perspektiv på företeelser i nutiden.
En av de ”stora” heretikerna under fornkyrkans dagar hette
Markion (c. 85 – c. 160). Adolf von Harnack sysslade länge och
ingående med honom och utgav år 1921 ett arbete som har blivit
en klassiker: Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. Vad
har von Harnack att lära oss om den store heretikern och hans
”evangelium om den främmande Guden”?
Markion var från Sinope vid Svarta havet. Han exkommunicerades av sin egen far, som var biskop. Så småningom kom
han till Rom. Där kände man inte till Markions bakgrund, varför
han till en början uppfattades som en vanlig katolsk kristen och
kunde leva i Kyrkans gemenskap.
Snart trädde Markion emellertid fram med ”evangeliet om
den främmande Guden” som har uppenbarat sig i Jesus. Denne
Gud är inte skapare. Han har i stället befriat oss från skaparen,
Gamla testamentets och judarnas Gud. Kyrkan måste förkasta
Gamla testamentet och hålla sig till det evangelium som Jesus
och Paulus har predikat. Evangeliet har förvanskats av Kyrkan,
som har infört lagiska och judiska element i det. Men genom
Markions kritiska arbete kan förvanskningarna avslöjas och
evangeliet åter stråla fram i sin ursprungliga härlighet.
Kyrkan i Rom tolererade inte dessa tankegångar. Markion
exkommunicerades – igen. Nu grundade han en egen kyrka.
Denna fick många medlemmar, och en av kyrkofäderna konstaterade t.o.m. att Markions heretiska tradition hade uppfyllt
hela världen.
Hur kom Markion fram till sin teologiska ståndpunkt? Vad
rörde sig i hans huvud? Det förklarar von Harnack för oss:
Utgångspunkten är ”evangeliet”. Detta handlar om den Gud
som uteslutande är ”kärlek”. Markion avvisade det typiskt
katolska både-och-tänkandet: Han kunde inte tänka sig att Gud
skulle vara både älskande och dömande, att både lag och evangelium skulle härröra från honom o.s.v. Så kan det inte vara,
menade Markion. Kyrkan lär fel! Här gäller det att renodla: Gud
är bara kärlek. Han vredgas inte och dömer inte.
När utgångspunkten är klar måste man tänka konsekvent –
ägna sig åt ”consequentes Denken”. Det spelar ingen roll om
man härvid hamnar i konflikt med Kyrkans tradition och bekännelse. Uppstår det en konflikt mellan Kristi Kyrkas lära å ena
sidan och det egna ”konsekventa” tänkandet å andra sidan, så
är det Kyrkans lära som måste vika undan. Man måste ”modigt”
kasta sig mot traditionen. Så resonerar heretikern.
Markions tankegång var denna: Om Gud är kärlek, så älskar
han utan att vara skyldig till det. Det betyder att han älskar det
som är ”främmande” för honom, inte det som är hans eget. Eftersom han älskar människorna kan han inte vara deras skapare, ty
då vore de ju hans egna och han skulle älska dem av förpliktelse.
Med ”kärleken” som utgångspunkt och ”consequentes
Denken” som metod kom alltså Markion fram till att Gud Fader
inte är himmelens och jordens skapare. Det är intressant att se
vad som rör sig i huvudet på en heretiker.
Sven-Olav Back
Sven-Olav Back är teologie doktor och lektor i Bibelns grundspråk och
exegetik vid Åbo Akademi. Han är medlem i Sankta Birgittas och salige
Hemmings församling.
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Poznanski ja vapaus

K

ukaan ei tietystikään
tiennyt missä se oli.
Kuinka monta kilometriä
minä ja rakas dominikaaniveljeni olimmekaan kävelleet,
kunnes vihdoinkin löysimme
Lodzin juutalaisen hautausmaan. Toivottoman kesäkauden tuulinen ja sateinen päivä
lähestyi loppuaan. Kävellessäni halkeilevien punaisten
muurien ympärillä ja etsiessäni todennäköistä sisäänkäyntiä ajattelin, että olin
ikuisesti menettänyt mahdollisuuden nähdä mitä muurien
sisäpuolella oli. Jossakin vaiheessa, ei kovinkaan kaukana
suljetusta ovesta, löysimme
pienen sähköllä toimivan ovikellon. Ystäväni painoi sitä ja
ihme tapahtui, ovi aukeni!
Vartija ilmestyi paikalle ja
voimien vähyyden vuoksi
luopui ajatuksesta työntää
meidät takaisin.
Saavuttuamme sisälle
ymmärsin pian, että se ei
ollutkaan hautausmaa vaan
eräänlainen metsä, jossa oli
siellä täällä suuria alueita
paljasta alastonta maata.
Tämä näkymä riitti selittämään, kuinka Puola on täydellisen romanttinen kansa.
Yksinkertaisesti oli jätetty
pala Mazovian metsää ilman
minkäänlaista huolenpitoa! Paikka kasvaa itsestään
ylhäiseksi, lohduttoman yksinäiseksi maisemaksi, joka
tekisi kenet tahansa Brontën
sisaruksista vihreäksi kateudesta. Kivet siellä täällä kasvaneen ruohon seassa. Menneeltä ajalta olevat hautakivet, jotka nousevat ylväinä
varjosta pajupuiden alta vah-

vistaen näin niiden melkein
käsittämätöntä kirjoitusta.
Kauempana metsäaukiolla
riveittäin samanlaisia muistokiviä. Niihin ei koskaan
kaiverrettu muistokirjoitusta.
Kuka voisi muistaa nimet?
Ne, jotka elivät ja kuolivat
ghetossa, olivat yksinkertaisesti juutalaisia - piste.
Ja sitten yhtäkkiä, siinä se
seisoi estäen kaikki yritykset
välttää tuota näkymää, kuin
valtava ja kauhea rumilus
keskellä tätä sydäntäsärkevää maisemaa. Tarkoitan valtavaa neo-klassista mausoleumia, jonka Poznanski, paikallinen ökyrikas, oli tilannut rakentaakseen riittävän
arvokkaan paikan maallisille
jäännöksilleen. Tästä ei voisi
erehtyä. Monumentin julkisivussa luki isoilla, kultaisilla
kirjaimilla: POZNANSKI.
Harvoin olen nähnyt elämässäni mitään niin naurettavan
absurdia, niin kirjaimellisesti
irvokasta. Kun faraot rakennuttivat pyramidit, heillä oli
ainakin kuva siitä, että olosuhteet kuoleman jälkeisessä
elämässä olisivat hyvin erilaiset kuin täällä, joten heillä oli
kiireinen tarve valmistautua
sitä varten. Mutta Poznanskin yksinäinen pyramidi tällä
metsäisellä hautausmaalla toi
esiin erittäin naiivin ajatuksen siitä, että kuoleman jälkeinen elämä, jos sitä edes on
olemassa, olisi vain täydellinen jatkumo tälle elämälle.
Siellä oli köyhiä, joiden nimiä
on usein niin vaikea muistaa,
siellä oli parempiosaisia ja
heidän hautakivensä; ja tässä
oli Poznanski suuren monu-

menttinsa kera: PO-ZNANSKI, suurin kultaisin kirjaimin! Irvokasta.
Kukaan ei tiedä mitä
kuolema todella on, et
sinä enkä minä, ei Stephen
Hawking eikä kukaan tämän
maailman poznanskeista.
Tämä on syy miksi jokainen meistä, rikas ja köyhä,
seisoo täysin samanarvoisena kuoleman edessä. Kun
ajattelen, mikä tekee toiset
ihmiset vapaiksi ja toiset taas
ei, niin uskon, että sen täytyy
olla tekemisissä sen kanssa,
miten yhdistämme sisimpämme tähän Tuntemattomaan, joka odottaa meitä
jokaista. Katsomalla tätä tuntematonta silmiin. Olemalla
antamatta periksi asioiden
tai tapahtumien paineelle,
myöntäen itsellemme, että jos
teemme tämän tai tuon, niin
lykkäämme hetkeä, jolloin
meidän täytyy kohdata tuo
asia. En ajattele, että ympärileikkaus tai mikään uskonnollinen harjoitus pelasti
nämä lukemattomat nimettömät juutalaiset, jotka saivat
surmansa ghetossa tai leireillä. Jos he kuolivat niin
kuin vapaat ihmiset, vapaina
Jumalan erityisen pelastavan
rakkauden tuntiessaan, niin
syy on sama miksi niin monet
rohkeat ihmiset kuolivat ja
kuolevat edelleen tämän maailman vankeina. On jotain,
mitä mikään inhimillinen
voima ei voi aiheuttaa. Paradoksaalisesti, mitä väkivaltaisemmiksi tulevat yritykset
hävittää se jokin lopullisesti,
sitä vahvemmaksi ja varmem-

Artikkeleita
Studium Catholicumin ekumeeniseen
aamurukoukseen (laudes) kokoontuu
torstaiaamuisin kello 8.30 joukko
kristittyjä, joita yhdistää halu rukoilla
yhdessä ja näin toteuttaa kristittyjen
yhteyttä yli kirkkokuntarajojen. Kristittyjen yhteyttä rukoillen ovat toteuttamassa mm. katolilaiset, ortodoksit,
anglikaanit, luterilaiset ja vapaakirkkolaiset. Aamurukous koostuu johdetusta
rukouksesta ja päivän tekstien luvusta
sekä tekstiin liittyvästä kommenttipuheenvuorosta. Rukoushetki kestää noin
20 minuuttia ja se on kaikille kristityille
avoin tilaisuus. Rukouksen jälkeen
on mahdollisuus istua hetki Studium
Catholicumin kirjastossa ja jatkaa
kristittyjen yhteyttä juoden isä Antoine
Lévyn tarjoamaa kahvia.

Ortodoksis-katolinen luento ekklesiologiasta
Grant S. White, PhD:

Orthodox and Catholics:
Moving Beyond the
Twentieth Century
A lecture on ecclesiology and possible ways forward for re-establishing
communion. With a comment from Fr. Antoine Lévy OP.
Luento on englanniksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.
La/Sat 21.5. 2011, 15:00
Ilmoittautuminen/Registration www.studium.fi or on the spot 10
minutes before (5 €, students 2 €). Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki,
09-6120 6711, www.studium.fi

Tämä suomeksi käännetty teksti on
Isä Antoine Lévyn aamurukouksessa
pitämä puheenvuoro siitä, kuinka me
kristityt voimme olla Jumalan erityisen
rakkauden vaikutuksesta vapaita niin
kuin Kristus, meidän Vapahtajamme.

In memoriam

Henrik Theodor Starczewski
maksi tämä jokin tulee. Tässä
on kyse oman väistämättömän kuoleman kohtaamisesta ainoana mahdollisena
tapana saavuttaa oma syyttömyys. Kun Paavali, meidän
veljemme Saul julistaa, että
usko Kristukseen koskettaa meidän vapauttamme
tavalla, jota ympärileikkaus
ei tee (Gal 5:1-6), niin luulen,
että hänellä on myös tämä
mielessä. Mitä usko Kristukseen leikkaa pois? Se ei poista
palaa ihosta, vaan se poistaa
kuolemanpelon, joka salaisesti sitoo sielujamme.
Syytön kohtasi kuoleman,
meidän inhimillisen kuolemamme, johon hänet johtivat ne, jotka vainosivat häntä
ilman syytä. Kolmen päivän
kuluttua hän tuli takaisin
elämään kuoleman voittajana julistaen kertakaikkisesti, että Jumala on syyttömien puolella, ei vainoojien
puolella. Ecce homo. Katsokaamme häneen – niin kuin
totuuden kertovaan peiliin
- häneen, joka ei koskaan
lakannut olemasta täydellisen vapaa, koska hän ei milloinkaan antanut kuolemanpelolle mahdollisuutta saada
häntä sanomaan tai tekemään
mitään vastoin sitä, mitä hän
piti totuutena. Tämä totuus
perustui ilmoitukseen hänen
Isänsä varauksettomasta vastaanottavaisuudesta. Mikä
on tämä meissä oleva ainainen pelko, joka saa meidät
sanomaan ja tekemään mitä
muiden mielestä meidän
pitäisi sanoa ja tehdä? Mitä on
tämä viha ja turhautuneisuus,
joka tulee meidän mukautu-

vaisuudestamme? Mitä on
tämä pelkuruutemme etsiessämme keinoja päästä eroon
siitä, mitä emme halua tehdä?
Mikä meissä on ristiriidassa
sen totuuden kanssa mihin
uskomme? Armo, jonka
meidän uskomme vapauttaa, kuiskaa sydäntemme
salaisuudessa, että meidän
pitäisi olla pelkäämättä
mitään, koska armo tulee
kuoleman tuolta puolen, sen
todellisuuden tuolla puolen,
mitä me pelkäämme eniten.
Itse asiassa Kristus antaa
meidän tietää jotain oleellista tästä Tuntemattomasta,
joka odottaa meitä kaikkia.
Hän kertoi meille kuoleman
jälkeisen elämän salaisuuden, joka on hänen Isänsä
ehdoton, varaukseton vastaanottavaisuus, jotta se voisi
tulla meidän ainoaksi ohjeeksemme, meidän ainutlaatuiseksi laiksemme ja tooraksemme täällä maailmassa.
Jumala haluaa meidän
olevan vapaita, kuten Kristus
oli vapaa. Se tarkoittaa, että
Jumala ei halua meidän
olevan vapaita pelkästään
niin kuin stoalaiset filosofit, jotka kasvattivat itsenäisyyttään muusta maailmasta
näyttääkseen ihmiskunnan
mahtavuuden oman esimerkkinsä avulla. Vapauden
saavuttaminen Kristuksessa
ei myöskään tarkoita oman
mausoleumin rakentamista
lohduttomaan historian hautausmaahan, jossa meidän
henkilökohtaiset nimemme
huutavat isoilla kultaisilla
kirjaimilla: tämä mies, Poznanski tai joku muu, oli vapaa

mies. Kristittyinä me mieluiten katsomme kauas tulevaisuuteen. Jumala haluaa
vähitellen rakentaa syvälle
meihin jokaiseen läheisen ja
äärimmäisen henkilökohtaisen vapauden Kristuksessa. Jumala haluaa rakentaa hänen mielensä mukaisen maailman – maailman,
johon Kristus tuli luomaan
perustuksen. Ei todellakaan
hautausmaata, vaan ehdottomasti elävien maailman, jossa
kykenemme käyttämään
niitä taitoja, joita meiltä niin
paljon jää puuttumaan tässä
elämässä maanpäällä – kykenemme rakastamaan veljiämme ja sisariamme yksinkertaisella, aidolla ja ehdottoman vilpittömällä tavalla.
isä Antoine Lévy OP
Kuvat, johdantoteksti ja isä Antoinen puheenvuoron suomennos:
Saija Kainulainen
Saija Kainulainen on evankelisluterilaisen kirkon aktiivijäsen ja
osallistuu säännöllisesti Studium
Catholicumin ekumeeniseen
aamurukoukseen.

s. 7.9.1927 Jyväskylän mlk
k. 18.2.2011 Jyväskylä

A

hkera myymäläpäällikkö ja esimies ja Pyhän Olavin
seurakuntalainen on lähtenyt taivaan kotiin, jossa varmasti hänen vaimonsa Sisko oli jo odottamassa häntä.
Olemme surullisia hänen poisnukkumisestaan. Mutta
apostoli Paavalin mukaan emme ole vailla toivoa. Tästä
Henrik oli usein elämässään todistanut. Oli monia vastoinkäymisiä, sairauksia, henkisiä ja hengellisiä, mutta hän
pysyi uskollisena saamansa uskonnollisen kasvatuksen
perinteille.
Pitkä ystävyys kirkkoherra Wim Slegersin kanssa rohkaisi häntä näkemään vaikeutensa Kristuksen ilosanoman
valossa, kestämään niitä ja voittamaan ne.
Hän oli oman Starczewskin suvun tärkeä koossapitäjä.
Mutta ei vain suvussaan vaan myös pienessä seurakunnassaan hän pyrki yhdistämään kaikki voimat.
Hän oli aktiivisesti mukana seurakuntaneuvostossa.
Hän oli todella esikuvallinen seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä. Vilpittömästi hän avusti koko pitkän ikänsä
oman isänsä tavoin pappeja messupalvelijana, kun muita
ei ollut, ja mielellään hän luki messussa Raamatun tekstejä. Yhdessä veli Urbanuksen ja sukunsa muiden jäsenten kanssa hän hoiti monia asioita seurakuntakeskuksessa.
Jeesuksen pyhän sydämen sisaret ja myöhemmin ursuliinisisaret, jotka hoitivat leikkikoulua, saivat häneltä paljon
tukea ja apua.
Samoin Henrik yhdessä veljensä Felixin kanssa myös
säännöllisesti auttoi Stella Mariksessa, hiippakuntamme
retretti- ja nuorten keskuksessa. Taitavasti he pitivät alueen
kunnossa ja valvoivat, ettei mitään yllätyksiä tapahtuisi.
Henkilökohtaisesti olin vain kahdeksan vuotta Pyhän
Olavin seurakunnassa ensin kappalaisena ja myöhemmin kirkkoherrana. Mutta aina Henrik oli paikalla, kun
apua tarvittiin. Kun Pyhän Olavin seurakunta perustettiin
1948, Henrik oli ikään kuin yksi Pyhän Olavin seurakunnan perustajajäsenistä. Kiitän häntä kaikesta, mitä hän on
tehnyt seurakuntansa hyväksi, toivoen, että hän muistaisi
meitä Jyväskylässä ja muualla Suomessa asuvia taivaan
Isän luona, jotta Jumalan tahto täyttyisi meissä kaikissa ja
jotta me kaikki Henrikin tavoin palvelisimme maallikkoina
tai pappeina innolla Jumalan valtakuntaa ja käyttäisimme
sitä varten kaikkia saamiamme lahjoja ja voimia seurakuntiemme hyväksi.
isä Frans Voss SCJ
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“Tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä”
Monsignore Tuomo T.
Vimparin saarna Pyhän
Henrikin katedraalissa
pääsiäissunnuntaina
24.4.2011

H

etki sitten julistettu
pyhä evankeliumi antaa
meille todistuksen Herramme
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Evankeliumi
ei kerro miten itse ylösnousemus tapahtui – se pysyy salaisuutena – vaan kuvaa Magdalan Marian vierailun tyhjälle
haudalle sekä sen miten hän
vie siitä sanoman Simon Pietarille ja Johannekselle (vert.

Joh. 20:1-9). Hetki vaikuttaa olevan täynnä hämmennystä ja kuitenkin tuo hetki
on muuttanut koko maailmankaikkeuden, ihmisten
historian ja tulevaisuuden. Ei
ole ihme, että se laulu, jolla
kirkko julistaa Herran ylösnousemusta on hepreankielinen huudahdus ”Hallelujaa”,
ylistäkää Jumalaa!
Ylösnousemuksen sanoma
on uudistanut meidänkin elämämme. Me olemme kokoontuneet tänään tähän Pyhän
Henrikin katedraaliin, koska
kerran Magdalan Marian,
opetuslasten ja ennen muita
apostolien välittämä todistus

Pohjoismaiden katolilaisten

pyhiinvaellus Lourdesiin
7.9.-14.9.2011

Matkan hengellinen johtaja on Tromsan piispa Berislav Grgric, mukana
myös muita pappeja.
Matkan teema: Isä meidän -rukous yhdessä pyhän Bernadetten kanssa.
Lähde Lourdesiin katolilaisten kanssa! Tanskalaiset järjestävät joka
vuosi hyvin suunnitellun pyhiinvaelluksen, joka alkaa Kööpenhaminan
lentokentältä ja päättyy sinne. Suomesta lähtevien on itse hoidettava
matkansa Kööpenhaminaan ja takaisin.
Lourdesissa on täysihoito hyvässä hotellissa ja sairaille erityinen hoitohotelli.
Matkan hinta täysihoitoineen on 8.400 Tanskan kruunua. Lisäksi voi
tulla jokin retki.
Ilmoittautumiskaavakkeet ja lisätietoa saa seuraavilta henkilöiltä:
Marie Storm, lääkäri, Priemesvej 9, st. tv., DK 1854 - Fredriksberg C.
e-mail: tuk.storm@mail.dk
Jytte Ormstrup, e-mail: jytte.ormstrup@gmail.com
Ilmoittautuminen 15. kesäkuuta mennessä.
Kysymyksiin vastaa myös Kaarina Koho Katolisessa tiedotuskeskuksessa p. 09-6129470.
Katso myös www.lourdes.dk

Kahden päivän teologinen
työpaja: Irenaeus ja Paavali
28. kesäkuuta on pyhän Irenaeuksen muistopäivä, 29. kesäkuuta taas
pyhien Pietarin ja Paavalin juhlapyhä. Vietä nämä kesäpäivät syventyen
Irenaeuksen ja Paavalin teologiaan! Työpajan vetää TM Emil Anton.
Paikka: Pyhän Henrikin srk, Pyhän Henrikin aukio 1, Helsinki
Hinta: 20€, sisältää materiaalit, kahvit (ti&ke) ja keskiviikkopäivällisen.
Ilm. mieluiten toukokuun aikana osoitteeseen fineca@hotmail.com tai
numeroon 045-6313899. Mahtuu max. 12 henkeä! Engl. taito suotavaa.
Alustava ohjelma:
Ti 28.6.2011. Klo 14-17: Tervetuliaiskahvit, johdatus Irenaeukseen
(luento), Irenaeuksen teologiaa (työpajailua), Irenaeus, kysely- ja keskustelutuokio. (Klo 18 pyhä messu Pyhän Marian kirkossa. Klo 19 mahdolliset jatkot.)
Ke 29.6.2011 Klo 14-18: Gnostilaisuuden haaste (luento), Irenaeuksen
Paavali-tulkinnat (työpajailua), ruokailu ja kahvit, Paavali Irenaeuksen
teologiassa (luento), kysely- ja keskustelutuokio. Klo 18 pyhä messu
Pyhän Henrikin kirkossa. Mahd. jatkot.
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Jeesuksen ylösnousemuksesta on saavuttanut yli vuosisatojen ja –tuhansien, yli
kaikkien sukupolvien meistä
jokaisen. Uskon ja kasteen
kautta meidätkin on liitetty
Kristuksen ylösnousemukseen, mekin olemme kuolleet
vanhalle ihmiselle ja nousseet
ylös uuteen elämään Kristuksessa.
Juuri tätä elävä usko merkitsee. Se ei ole pelkkä teoreettinen pohdiskelma tai hetkellinen tunne, vaan paljon
todempi, vahvempi ja kauaskantoisempi. Usko merkitsee syvimmiltään kohtaamista ylösnousseen, elävän
Jeesuksen Kristuksen kanssa,
koko elämällä annettavaa
vastausta sille, että Jumala on
ainutsyntyisessä Pojassaan
ilmoittanut itsensä ja pelastanut meidät. Näin mekin
olemme Johanneksen tavoin
sielumme silmin ”nähneet
ja uskoneet” häneen, joka
tahtoo pysyä kanssamme
jokaisena päivänä ja pyhittää
meidät kirkossaan Henkensä
voimalla kokonaan (vert. Joh.
20:8).
Isä Jumala antoi ylösnousseen Poikansa ilmestyä ”ei
kaikelle kansalle, vaan todistajille… meille, jotka söimme
ja joimme hänen kanssaan sen
jälkeen kun hän oli noussut
kuolleista” (Ap.t. 10:41).
Näin kuulimme Apostolien
teoista. Kuten huomaamme,
Kristuksen ylösnousemus luo
heti paikalla yhteisön. Opetuslasten joukko ei olekaan
enää hajalla, voimaton eikä
peloissaan, vaan yksi rohkeiden todistajien yhteisö, josta
puhutaan me-muodossa.
Tämä yhteisö on helluntaista
sama kuin Kristuksen yksi,
pyhä, katolinen ja apostolinen kirkko, se on lopullinen todistus siitä, että hän
on noussut kuolleista. Maan
päällä se jatkaa Pyhässä Hengessä Kristuksen itsensä
pyhitystyötä, johtaa meitä
totuudessa pelastuksen tiellä
ja opettaa kaikkia kansoja
tulemaan hänen opetuslapsikseen. Kaiken se julistaa
ja kaiken se tekee yksin sen
tähden, että Jeesus Kristus on
totisesti noussut ylös kuolleista.
Viime vuonna paavi Benedictus XVI kävi rukoilemassa
Torinon kuuluisan käärinliinan luona, joka perinteen
mukaan on se sama liina,
josta kuulimme evankeliumissa (vert. Joh. 20:6). Paavi
kuvasi siellä miten jo 1800luvun lopulla ateisti Nietzsche oli kirjoittanut: ”Jumala

on kuollut! Ja me olemme tappaneet hänet”. Paavi lainasi
näitä sanoja, sillä hänen
mukaansa meidän aikamme
vaikuttaa kaikkien sotien ja
kärsimysten jälkeen kuin
loputtomalta pyhältä lauantailta, päivältä ennen ylösnousemusta. Pyhä isä sanoi
näin: ”Jumalan näkymättömyys kuuluu nykyihmisen hengellisyyteen… kuin
sydämen tyhjyytenä, joka sen
kuin laajenee”. Ei ole vaikeaa
yhtyä paavin sanoihin. Yksi
meidän aikamme yleisimmistä ja samalla vaikeimmista ateismin muodoista
on se, että ihminen tunnustaa vain näkyvän tai muutoin
empiirisesti havaittavan
todeksi ja oikeaksi. Tällöin
ihminen erehtyy – erehtyy
todella – kieltäen itseltään ja
toisilta kaiken yliluonnollisen elämän, sen loputtoman
armon aarreaitan, sen iankaikkisen elämän ja lopulta
sen oikean uskon, katoamattoman toivon ja aidon rakkauden, jonka Herramme
Kristuksen ylösnousemus on
meille uskoville avannut.
Olen usein pohtinut mikä
on kristityn profeetallinen
tehtävä tässä ajassa ja maailmassa. Eikö se ole lyhyesti
sanottuna juuri tämä: auttaa
toisia pääsemään loputtomalta tuntuvasta, harmaasta
pyhästä lauantaista ylösnousemuksen sunnuntain valoon
ja riemuun? Kristittyinä me
teemme tämän Magdalan
Marian tavoin: juoksemalla
kertomaan muille, että hauta
on tyhjä, että Jeesus Kristus
on voittanut synnin ja kuoleman, että hän elää ja hallitsee iankaikkisesti. Näin me
teemme hyvin arkisella, mutta
samalla syvällisellä tavalla
Neitsyt Marian esimerkkiä
seuraten: sanoillamme, teoillamme, koko elämällämme.
Me uskallamme tehdä sen.
Sillä vaikka eläisimme kärsimyksessä, huomisen pelossa
ja kuoleman varjossa, me tiedämme, että hän on noussut
kuolleista. Vaikka olisimme
pahan ympäröiminä tai
synnin orjuudessa, me tiedämme, että me voimme
nousta ylös. Ja kun ilo ja kiitollisuus valtaavat meidät,
me tiedämme riemumme
perimmäisen syyn. Psalmin
sanoin jokainen meistä kristityistä voi näet sanoa: ”Minä
en kuole, vaan elän ja kerron
Herran teoista” (Ps. 118:17).
Rakkaat kristityt, kun
ylösnousemuksen sanoma
tällä tavalla nostaa meidät
ylös ja saa meidät liikkeelle,

voimme ymmärtää miksi toisessa lukukappaleessa apostoli Paavali kirjoittaa: ”Jos siis
teidät on yhdessä Kristuksen
kanssa herätetty kuolleista,
niin tavoitelkaa sitä mikä
on ylhäällä, missä Kristus
istuu Jumalan oikealla puolella” (Kol. 3:1). Me olemme
kokoontuneet tähän katedraalikirkkoon, koska tahdomme tavoitella sitä mikä
on ylhäällä. Näin teemme
ennen muuta osallistumalla
hartaina pyhän eukaristian
uhriateriaan, siihen, jonka
Jeesus Kristus jätti kuolemansa ja ylösnousemuksensa
pantiksi, jotta hän olisi todellisesti läsnä kirkkonsa keskellä.
Sillä eukaristian salaisuuden
kautta, niinkuin kirkko liturgiassa rukoilee, Jumala pyhittää uskoviaan, jotta meistä
hänen armonsa ”täyttäminä
tulisi yhä enemmän taivaallisen esikuvamme Kristuksen
kaltaisia” (pyhän eukaristian
prefaatio).
Kun tänään ylösnousemuksen riemussa kiitämme Kolmiyhteistä Jumalaa uskostamme ja kasteemme lahjasta, muistakaamme, että
Jeesus Kristus, ”Lunastaja on
kuninkaamme, joka ihmeellisellä tavalla on ottanut voiton
pahasta, kuolemasta ja maailmasta” (Theodulf Orléansilainen). Ja näin tehden me
voimme ylösnousemuksen riemussa käydä eukaristian pöytään pyhän Gaudentius Brescialaisen sanoja
lainaten: ”Jättäkäämme
kaikki taaksemme Egyptin
ja faaraon paha valta ja ottakaamme hurskaan sydämen
hartaudella vastaan pääsiäisen pelastava uhri, jotta
Herramme Jeesus Kristus
pääsee pyhittämään sisimpämme; hän, jonka uskomme
olevan läsnä sakramenteissaan; hän, jonka loppumaton
voima pysyy iankaikkisesti.
Aamen”.
mons. Tuomo T. Vimpari

Lukijoilta

Hiv – kristittyjen yhteinen haaste

M

aailmassa on tällä hetkellä noin 33,3 miljoonaa hiv-positiivista ihmistä.
Määrä on suuri, eikä se ole laskemaan päin lähitulevaisuudessa: tilastot osoittavat, että
tartunnat lisääntyvät vuosittain. Hiv:stä seuraava aids ja
sen mahdollistamat sairaudet
ovat lisäksi maailman kuolinsyiden kärjessä. Esimerkiksi
vuonna 2009 hiv:n seurauksena kuoli noin 1,8 miljoonaa ihmistä. Suomessa hivpandemia voi tuntua kaukaiselta, sillä tartunnan saaneita
on täällä vähän. Hiv:n suurin
keskittymä onkin Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa,
jossa elää 67% kaikista maailman hiv-positiivisista.
Hiv-epidemian laajuus ja
mittavat seuraukset yhteisöille, joita se koskettaa, tekee
sairaudesta asian, jota kirkko
ei voi jättää huomiotta. Hiv
koskettaa myös miljoonien
maailmanlaajuisen kirkon
jäsenten elämää. Kirkossa
olemme kaikki osa Kristuksen
ruumista ja näin erityisellä
tavalla yhteydessä toisiimme.
Tätä yhteyttä on toteutettu
onnistuneesti CUAHA -verkostossa (Churches United
Against Hiv and Aids in
Southern and Eastern Africa).
CUAHA on ekumeeninen
hanke, jossa on mukana yli
40 etelä- ja itäafrikkalaista,
sekä suomalaista kirkkoa ja
kristillistä toimijaa. Verkoston tavoitteena on yhdistää
kristittyjä taistelussa hiv:tä
vastaan ja luoda yhdessä
keinoja, joilla voidaan vastata
hiv:n tuomiin moniulotteisiin
haasteisiin. CUAHA aloitti
toimintansa Suomen ulkoministeriön tukemana hankkeena ja jatkaa nyt toimintaansa Keniaan rekisteröitynä
CUAHA International -järjestönä.
Varsinkin Afrikan kontekstissa on tärkeää, että kirkot
ovat valveutuneita hiv:n
suhteen. Kirkolla ja sen johtajilla on afrikkalaisessa elämässä edelleen todella suuri
merkitys. Kirkon vaikutusmahdollisuudet hiv-epidemian tulevaisuudenkuvaan
ovat ainutlaatuiset. Kirkolla
on valmis, lähes jokaiseen syrjäiseenkin kolkkaan ulottuva
verkosto, jonka kautta tietoa
ja asenteita saadaan välitettyä
jokaiselle seurakuntalaiselle.
Afrikkalaisilla kirkon johtajilla on valmis yleisö, joka
luottaa heihin, ja on valmis
kuuntelemaan, mitä sanottavaa heillä on hiv:stä. Siksi
on hyvin tärkeää, että kirkon
välittämä tieto on ajantasaista,
ja että asenteet hiv:tä kohtaan
ovat taudin leviämistä aidosti

hillitseviä. CUAHAssa kirkot
saavat tilaisuuden määritellä
yhdessä, mikä on kristillisen
uskon kannalta olennaista
hiv-epidemian hillitsemisessä. Esille nousee erityisesti
heikkojen ja sorrettujen puolustaminen, ja mitä se merkitsee käytännössä.
Heikkojen ja sorrettujen
puolustaminen on kristinuskon ytimessä. Kuten Kristus
ilmaisee asian Matteuksen
evankeliumissa: ”Totisesti:
kaiken, minkä te olette tehneet
yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet
minulle.” Saharan eteläpuolinen Afrikka, johon hiv koskee
eniten, on maailman köyhimpiä alueita. Hiv:hen vaikkapa
Tansanian tai Ugandan maaseudulla sairastuva on lähtökohtaisesti aivan eri tilanteessa, kuin tartunnan Suomessa saava. Tiedon ja lääkkeiden saamisesta ei ole varmuutta, ja hiv-tartunta tarkoittaa paljon todennäköisemmin sairautta ja kuolemaa kantajalleen. Nykyisten
lääkkeiden avulla hiv-positiivinen voisi elää aivan normaalia elämää tartuttamatta
muita. Hiv onkin maailman
rikkaita ja köyhiä entisestään
eriarvoistava tekijä, ja siksi
kirkon velvollisuus on tukea
hiv:stä kärsiviä.
Hiv-positiivinen joutuu
usein yhteisössään leimatuksi
ja syrjityksi. Tällaiseen käytökseen varsinkin kirkossa on
usein syynä hiv:n leviämisen
tapa: tartunta saadaan todennäköisimmin seksuaalisessa
kanssakäymisessä. Hiv-positiivisuus herättää kysymyksiä sairastuneen moraalisesta
tilasta. Ehkä hän on käynyt
vieraissa, tai toiminut muulla
tavoin kirkon moraaliopetusta vastaan. On totta, että
esimerkiksi puolison pettäminen on kiistatta Jumalan
antaman seksuaalisuuden
lahjan väärin käyttämistä, ja
että hiv leviää juuri tällaisten
tekojen kautta. Kukaan tartunnan saanut on tuskin kuitenkaan tieten tahtoen halunnut sairastua hiv:hen. Hivpositiivisen leimaaminen ja
jatkuva syrjiminen tartunnan
takia luo salailun ja häpeän
kulttuuria, joka vain edesauttaa epidemian leviämistä.
Leimoja jakamalla toimitaan
kuin Luukkaan evankeliumin
fariseus, joka ylpeänä kiittää
Jumalaa omasta paremmuudestaan nöyrän ja katuvan
publikaanin vieressä rukoillessaan.
Hiv:stä ja sen leviämisestä
puhuttaessa on otettava huomioon myös monia muita
seikkoja, kuin itse sairaus.

Hiv:n leviämiseen vaikuttaa
paitsi yksilön toiminta, myös
monet sosiaalisen todellisuuden seikat, kuten sukupuoli,
yhteiskunnallinen tilanne ja
köyhyys. Tartuntojen välttäminen esimerkiksi sodan
runtelemassa maassa ei ole
kovin yksiselitteistä. Varsinkin naiset joutuvat köyhissä
ja epävakaissa oloissa seksuaalisen väkivallan uhreiksi,
eikä heillä tällöin ole itsellään
mahdollisuutta vaikuttaa
omaan kehoonsa. Esimerkiksi
naisiin kohdistuva väkivalta
on osoitus siitä, että taistelua hiv:tä vastaan on käytävä
muillakin kuin henkilökohtaisten valintojen tasolla.
Kristillinen käsitys kaikkien oikeudesta todelliseen
ihmisarvoon onkin hyvä
lähtökohta hiv:n vastaisessa
työssä: hiv:n leviäminen
estetään parhaiten ajamalla
oikeudenmukaisuutta ja tasaarvoa. Tästä lähtökohdasta
kirkot voivat yhdessä vastata
hiv:n haasteeseen olemalla
sitä, mitä se jo on: Kristuksen
ruumis, jossa ollaan parantavassa Jumalan yhteydessä.
Hiv antaa kirkolle mahdollisuuden pyrkiä entistäkin
innokkaammin Kristuksen
kaltaisuuteen.
Anna-Riina Hakala
Lähteet:
yy Towards an Hiv and Aids Competent Church (toim. Hannu
Happonen, Tomi Järvinen, Juha
Virtanen)
yy www.unaids.org
yy www.cuaha.org
yy Uskonopin kongregaation
muistio seksuaalisuuden banalisoitumisesta

Naisten
ekumeeninen
matka Tallinnaan
9.-10.9.2011
Lähtö Helsingistä pe klo 8.00,
paluu Helsinkiin la klo 19.30
Tutustumme Tallinnan kristilliseen toimintaan ja kirkkoihin
Majoitus Birgittalaisluostarin
vieraskodissa Piritassa.
Hinta: 125 € (sis. laivamatkat
ja bussimatkat Tallinnassa,
majoituksen ja ateriat).
Max. 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
30.6.2011 mennessä: outi.piiroinen-backman@kolumbus.fi
tai katri.tenhunen@catholic.fi
Järjestää: Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto

JERUSALEMIN PYHÄN HAUDAN 
RITARIKUNNAN SUOMEN
KÄSKYNHALTIJAKUNNAN UUSIEN 
JÄSENTEN INVESTITUURA
Ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunnan uusien ritarien
ja daamien jäseneksi ottaminen eli investituura pidetään Helsingissä 3.-5.6.2011.
Ritarikunnan vt. suurmestari, arkkipiispa Giuseppe De
Andrea Vatikaanista on lupautunut osallistumaan investituuraan ja asettamaan uudet jäsenet ritareiksi ja daameiksi.
Hänen lisäkseen Vatikaanista investituuraamme osallistuu
ritarikuntamme kenraalikuvernööri, kreivi Borromeo.
Investituuran ohjelma on seuraava:
Englanninkielinen seminaari perjantaina 3.6.2011
kello 13.00, Helsingin yliopisto, päärakennus (uusi puoli), sali
12, Fabianinkatu 18). Seminaarin aihe on ”The Living Heritage
of Christians in Israel and Palestine: A Stumbling Block or a PeaceMaker?”. Avaus: piispa Teemu Sippo SCJ. Alustus: arkkipiispa,
nuntius De Andrea. Kommentit: mufti Walid Hammoud, suurlähettiläs Ilari Rantakari, toimittaja Roni Smolar. Puheenjohtaja:
toimitusjohtaja Lauri Gorski.
Vigilia Pyhän Marian kirkossa perjantaina 3.6.2011 kello
19.00. Selebranttina käskynhaltijakunnan suurpriori, piispa
Teemu Sippo SCJ.
Messu ja investituura Pyhän Henrikin katedraalissa
lauantaina 4.6. 2011 kello 13.00. Pääselebranttina Vt. suurmestari, arkkipiispa Giuseppe De Andrea, konselebranttina käskynhaltijakunnan suurpriori, piispa Teemu Sippo SCJ. Vt. suurmestari Giuseppe De Andrea asettaa uudet jäsenet ritareiksi ja
daameiksi.
Galaillallinen Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44 A,
2. krs, lauantaina 4.6.2011 kello 19.00. Illallisen hinta juomineen on 100 €. Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan 30.4.2011
mennessä Anna-Maija Lindholmille, puh. 0400 466 402 tai lindholms@kolumbus.fi. Asuna illallisella on frakki tai tumma puku.
Kiitosmessu Pyhän Henrikin katedraalissa, pääselebranttina vt. suurmestari, arkkipiispa De Andrea ja konselebranttina
käskynhaltijakunnan suurpriori, piispa Teemu Sippo SCJ, sunnuntaina 5.6.2011 kello 11.00.
Ritarikuntamme ystävät ja toiminnastamme kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan kaikkiin investituuran tilaisuuksiin
ja juhlallisuuksiin.

Katolsk lära

yyKatolska kyrkans katekes
36€
yyKatolska kyrkans lilla
katekes
20€

The Pope’s
thoughts

yyLight of the World
20€
Besök / visit:
katolinenkirjakauppa.net
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Likheter mellan religiösiteten i antikens Rom och dagens Europa

V

i lever i en tid av brytning
och av olika värdegemenskaper. Det finns egentligen två grundläggande, helt
motsatta, riktningar i dagens
Europa. Den ena är mot en
neo-liberal relativistisk samhällssyn var allting är tillåtet
som är möjligt. Det finns ingenting, som sådant, som är
rätt eller fel. Det är den allmänna opinionen grundat på
demokratisk majoritet samt
konsumtions- och olika beteende mönster som är tongivande. Trenden går mot allt
mera extremt beteende dominerat av rått våld, död och sex
i synnerhet såsom det framställs i filmer och den gula
pressen.
Den andra trenden är dominerat av fundamentalist tänkande var man söker tillbaka
till en ”sanning”. Tankegångarna är konservativa t.o.m.
reaktionära. Trenden är stark
i Förenta Staterna (tea-party
rörelsen) och bland de islamiska staterna med Pakistan
och Irani i spetsen. I Europa

märker vi trender av detta
slag i våra grannländer till öst
och söder samt bl.a. i Tyskland, Britannien, men också
i Sverige.
Dessa två trender är diametralt motsatta. Den stora
klyftan mellan dem är svårt
att överkomma och ligger i
grunden till många framtida
värdekonflikter (se: Huntington och Fukuyama).
Vilken är mellanvägen?
Den tycks vara svår att identifiera, för vardera tankegångar tolkar mellanvägen
som hörande till den motsatta
riktningen. Om man försöker leva som en god katolik
tolkas detta som ”fundamentalism” och om man försöker
anpassa sig till ”dagens samhälle” tolkas detta som om
man är neo-liberal och relativist. Det tycks finnas allt
mindre kunskap och vilja till
förståelse.
I antikens Rom hade man
egentligen tanke- och beteendemässigt redan tagit steget
ut. Man levde i ett innehålls-

löst samhälle var de gamla
gudarna inte längre fyllde
människors religiösa behov
och man blev likgiltig för
de blodiga gladiatorspelen
och det allmänna badet som
erbjöd alla tänkbara njutningar. Bara i Colosseum i
Rom dödades under dess
verksamma år närmare en
miljon människor. Individen hade degraderats till ett
verktyg för staten och dess
ekonomiska och militära tillväxt.
För att få utlopp för sin religiösa frustration och letande
sökte sig antikens romare
dels till mystiska kulter och
dels till att finna en viss logik
i gudarnas mångfald. Många
av dessa nya religiösa riktningar var till sin natur fundamentalistiska och hemliga.
Andra sökte sig till den grekiska filosofin för där finna en
mening med sin existens.
Denna religiösa och existentiella frustation utmynnade till kristendomen som
kunde fylla båda dessa behov.

Den statliga guda-mångfalden och de grymma gladiatorspelen försvann och samhället blev mera humant.
I dagens samhälle spelar
samhällets värden en allt
större roll. All information av
omedelbar och ytlig. Informationen har blivit en vara
som konsumeras som allt
annat. Dagens människa är
en sökande varelse som inte
längre vet vad som hon skall
tro och vem hon kan lita
på. Ekonomiska- och pedofilskandaler försvagar hennes
tilltro till auktoriteter. Individen lämnas allena, för att
finna sin egen väg.
Vår lilla katolska kyrka
i Finland har fått ett stort
ansvar i och med att kyrkan
växer kraftigt, den är allt mer
mångkulturell och det råder
ett språkligt sammelsurium.
Våra kyrkor är fulla med
troende, det är t.o.m. svårt att
få sittplats till vissa mässor.
Vår lilla katolska kyrka har
sålunda ett speciellt ansvar i
och med att församlingsmed-

lemmar och många andra
söker sig till oss. Vi har en
viktig roll att fylla i denna
värld av existentiella pluralism och värde-inflation. Det
är inte oviktigt vad församlingsprästen predikar eller
hur han beter sig. Det är han
som representerar kyrkans
ledning lokalt.
Mons. Rudolf Larenz skrev
i Fides för några dagar sedan
om behovet av frivilliga.
Behovet är verkligt. Kyrkan
behöver frivilliga, i synnerhet
unga, att hjälpa till med att
utveckla kyrkan. Man måste
alltid komma ihåg att kyrkan
är vi.

tisoitu paljonkin, kertoi monsignor Duchesne. Toisaalta
tapaus ei ole ainutkertainen. Tällaista kansanomaisen hurskauden "santo subito"
-huutoa on kuultu aiemminkin ja kirkko on yleensä reagoinut siihen myönteisesti.
Viimeksi näin tapahtui äiti
Teresan kohdalla, eikä sovi
unohtaa myöskään aikaisempia pyhiä, Franciscusta, Antonius Padovalaista, Jeanne
d'Arcia, joka kyllä rehabilitoitiin hyvin nopeasti tulisen
kuolemansa jälkeen mutta
jonka virallinen kanonisaatio
tapahtui vasta paljon myöhemmin.
Kamera poimii yleisön
joukosta rukoilevia sisaria,
naisen, jonka poskia pitkin
vierii kyyneliä, perheitä ja
aviopareja, nuoria hymyileviä
ihmisiä. Yhteisen kokemuksen tunne välittyy ruudunkin kautta yhtä vahvana kuin
aikanaan prinsessa Dianan
hautajaispäivän tunnelma.
Tällaiset kollektiiviset tapahtumat ovat ihmisille tärkeitä.
Niiden kautta ollaan yhteydessä lähimmäisiin, jaetaan
kokemuksia yhdessä, itketään ja riemuitaan yhdessä.
Johannes Paavali II oli
näyttelijä, runoilija ja filosofi. Hänen näyttelijämenneisyytensä oli hänelle suurena
apuna matkoilla ympäri maa-

ilmaa. Todellisena uuden
ajan mediapaavina hän osasi
ottaa yleisönsä. Häntä on
myös kritisoitu juuri tästä
esiintymisestä, häntä on syytetty milloin liian liberaaliksi,
milloin liian vanhoilliseksi.
Monsignore Duchesnen
mukaan paavin valtakausi
oli niin pitkä, että nykyisen
sukupolven isovanhemmille
hän edusti modernismia ja
liberaaliutta, kun taas nykypolven lapsenlapset näkevät
hänessä vanhoillisen kalkkiksen.
On selvää, että paavi on
tehnyt myös virheitä. Pedofiiliskandaali räjähti käsiin,
eikä sen laajuutta ja merkitystä ehkä heti tajuttukaan.
Katolisuudessa on sisäänrakennettuna suuri salaisuus, josta monikaan ei tiedä,
sanoi Duchesne. Ihmiselle on
annettava toinen mahdollisuus. Mutta tässä tapauksessa
annettiin kolmas ja neljäs...
se oli vakava virhe ja johtui
väärin ymmärretystä oikeudenmukaisuuden ja rakkauden laista. Näiden haavojen
parantaminen vie pitkän ajan.
Toisaalta on selvää, että tulevaisuudessa varmasti syntyy
uusia skandaaleja, joista ei
vielä tiedetä mitään. Ne on
kohdattava aikanaan.
Va r s o va s s a
tuhansia
ihmisiä on kokoontunut

messuun paikalle, jossa
Johannes Paavali II vuonna
1979 lausui kuuluisat sanansa
"älkää pelätkö". Nämä
sanat johtivat Solidarnoscin
syntyyn ja aikanaan kommunismin romahtamiseen.
Jumala toimii "through the
flesh", ihmisten välityksellä.
Johannes Paavali II oli
Pietarin jälkeen luultavasti
ensimmäinen paavi, joka vieraili synagogassa. Hän on
käynyt myös moskeijassa, ja
näitä symbolisia tekoja arvostetaan suuresti niiden siltaa
rakentavan luonteen vuoksi.
Messun päätyttyä sisar,
jonka parantumisihme katsottiin oikeaksi, kantaa esiin
pyhimyslippaan, jonka
sisällä on kuuluisa veriampulli. Se säilyy reliikkinä.
Pyhimys on idoli, roolimalli,
häneen syntyy emotionaalinen suhde. Ihmisellä on tarve
olla lähellä ihailtavia henkilöitä ja silloin reliikit tuovat
heidät lähelle.
Lopuksi paljastetaan Johannes Paavali II:n suuri muotokuva. Se esittää hymyilevää
miestä joka on vielä parhaissa
voimissaan ja katsoo terävästi. Hänen päänsä takana
loistaa valo.

Jan-Peter Paul

Tuokiokuvia televisiosta

E

desmenneen paavi Johannes Paavali II:n autuuttamisjuhla televisioitiin Vatikaanista laajalti ympäri maailmaa. Onhan hänen vaikutuksensa pitkän paaviutensa
ajalta ollut huomattava, sekä
poliittisesti että hengellisesti.
Hän on vieraillut kymmenissä maissa, mm. Pohjoismaissa, kerännyt miljoonia
nuoria ihmisiä nuortenpäiville, häntä on ylistetty ja
kritisoitu ja kommunismin
kaatumiseen hänellä on katsottu olleen ratkaiseva vaikutus. Siksi ihmetyttääkin, ettei
Yle ole tajunnut tällä tapahtumalla olleen paljon suurempaa kansainvälistä merkitystä kuin erilaisilla prinsessahäillä ja urheilutapahtumilla. Eurooppa ei olisi
Eurooppa ilman kahdentuhannen vuoden kristinuskoa.
Jätin väliin sunnuntain
päämessun seuratakseni
Vatikaanin suoraa lähetystä.
Kun Deutshe Welle jostakin
syystä vähän väliä pikselöityi, käänsin esiin France24kanavan, joka osoittautuikin
erittäin mielenkiintoiseksi.
Lähetyksen kommentaattorina toimi monsignore Jean
Duchesne, joka kävi läpi
paavin elämää, hänen vaikutustaan Euroopassa ja muissa
maanosissa ja myöskin
autuuttamiseen johtaneita
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tapahtumia. Messu Pietarinkirkon aukiolla ei häiriintynyt kommenteista eikä myöskään nopeista välähdyksistä
muissa maissa vietettäviin
messuihin ja juhliin. Monsignore Duchesne tiesi kyllä
milloin piti olla hiljaa – kun
autuuttamisasiakirja luettiin,
kun eukaristia asetettiin, kun
rukoiltiin.
Muuten messu kulki tavallista paavillista rataansa.
Piispoja ja kardinaaleja oli
paikalla lähes sadoittain,
uhrilahjoja kantoivat kansallispukuiset ihmiset, kuoro
lauloi ja liput liehuivat. Erään
tiedon mukaan Roomaan oli
saapunut noin 1,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa, ja siltä
se näyttikin. Kaikki Pietarinkirkon ympäristön kadut
olivat tungokseen asti täynnä
ihmisiä, helikopterikuvasta
se näytti kirjavalta tilkkutäkiltä. Liehuvassa lippumeressä erottuivat tietysti enemmistönä Puolan liput, mutta
löysin ainakin Saksan, Viron,
Brasilian ja Italian liput sekä
lukuisan joukon muita, joita
en tunnistanut. Ulkomaisia
delegaatioita oli paikalla 97
eri maasta. Juhlavieraiden
rivistöstä tunnistin Berlusconin, myös Robert Mugabe oli
kuuleman mukaan paikalla.
Tätä autuuttamista ja ennen
kaikkea sen nopeutta on kri-

Tuula Luoma

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus herättää
Lasaruksen (I)
(Joh. 11:1-16)
Muuan Lasarus niminen mies
oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin
Maria ja tämän sisar Martta.
Maria oli se, joka voiteli
Herran jalat tuoksuöljyllä
ja kuivasi ne hiuksillaan, ja
sairas Lasarus oli hänen veljensä.
Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: “Herra,
rakas ystäväsi on sairaana.”
Sen kuultuaan Jeesus sanoi:
“Ei tämä tauti ole kuolemaksi
vaan Jumalan kunniaksi: se
tuo julki Jumalan Pojan kirkkauden.”
Jeesus rakasti Marttaa ja
hänen sisartaan sekä Lasarusta.
Kuultuaan Lasaruksen
sairastavan hän viipyi vielä
kaksi päivää siellä, missä
silloin oli, mutta sanoi sitten
opetuslapsilleen: “Nyt lähdemme takaisin Juudeaan.”
Opetuslapset vastustelivat: “Rabbi, oletko sinä taas
menossa sinne? Vastahan
juutalaiset yrittivät kivittää
sinut.”
Jeesus sanoi heille: “Päivässä on kaksitoista tuntia.
Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän
näkee tämän maailman valon.

Pyhän Henrikin
ja Neitsyt Marian
medaljongit
hopeisina
esimerkiksi
ensikommuunio ja vahvistuslahjoiksi

Mutta se, joka liikkuu yöllä,
kompastelee eihän hänessä
itsessään ole valoa.”
Tämän sanottuaan Jeesus
jatkoi: “Ystävämme Lasarus
nukkuu, mutta minä menen
herättämään hänet.”
Opetuslapset sanoivat:
“Herra, jos hän nukkuu, hän
paranee.”
Jeesus tarkoitti sitä, että
Lasarus oli kuollut, mutta
opetuslapset luulivat hänen
puhuvan tavallisesta nukkumisesta.
Siksi Jeesus sanoi suoraan:
“Lasarus on kuollut. Teidän
tähtenne olen iloinen, etten
ollut siellä: tämä vahvistaa
teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen.”
Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos,
sanoi toisille opetuslapsille:
“Mennään vain, kuollaan
kaikki yhdessä.”

Kommentti
Evankeliumi Johanneksen
mukaan esittää meille yhden
mitä kauneimman kertomuksen. Lasarus, Martta ja
Maria olivat Jeesuksen rakkaita ystäviä. Eräänä päivänä
Lasarus sairastui, ja muutaman päivän kuluttua hän
kuoli.
Mitä tapahtui? Katsotaan,
mitä voimme oppia tästä pitkästä kertomuksesta kolmen
kommentin kautta.

Aluksi on tärkeää huomata,
että nimi Lasarus, joka on
kreikkalaisessa muodossa,
tulee heprealaisesta etunimestä Eleazar, jonka merkitys on “Jumala on auttanut”.
Siis oli auttanut. Lasarus
oli Jeesuksen hyvä ystävä.
Todennäköisesti paras ystävä.
Hän asui sisartensa Martan
ja Marian kanssa pienessä
kylässä nimeltään Betania,
joka sijaitsee Jerusalemin
lähellä. Siitä huolimatta, että
Jeesus rakasti heitä koko
suuresta sydämestään, hän
salli Lasaruksen sairastua ja
lopulta kuolla. Miksi Jumala
joskus sallii meidän kokea
kipua tai kärsimystä tai jopa
lähimmäisemme kuoleman?
Epäilemättä Jeesuskin ihmisenä kärsi mielessään Lasaruksen taudin ja sitä surevien
sisarten vuoksi. Mutta tässä
tapauksessa Lasaruksen sairauden ja kuoleman takana
olikin Jeesuksen halu osoittaa
oma jumalallisuutensa, jotta
kaikki uskoisivat häneen: ei
kärsimyksen tähden, vaan
Lasaruksen tulevan kuolleista
herättämisen tähden.
Vaikka Jumala ei halua
tuottaa meille kipua sinänsä,
hän saattaa käyttää sitä.
Näkyvien, sallittujen vastoinkäymisten takana on
näkymätön riemukas ilo,
joka tulee selvästi näkyviin,
jos näen kaikessa Jumalan
tahdon, joka toimii meidän

hyväksemme. Joskus Jumala
sallii kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta, jotta saavuttaisimme suurempia armolahjoja. Tämän syvän salaisuuden voi ymmärtää vain
Jeesuksen ristin kautta.
Ensiksikin tämä ihme
tapahtui, jotta Jumalan
kunnia tulisi ilmi ja apostolien usko vahvistuisi. Sen
vuoksi Jeesus odottaa hiukan,
ennen kuin hän lähtee auttamaan ystäväänsä.
“Nyt lähdemme takaisin Juudeaan”, sanoo Jeesus
kahden päivän kuluttua.
Herra kulkee näennäisen
hitaasti ja joskus jopa toiseen
suuntaan, kauemmaksi
Lasaruksesta, kauemmaksi
minusta.
Mutta hän tietää, että ihme
on tulossa. Kulkiessaan tietä
pitkin hän muistuttaa, että
päivässä on kaksitoista tuntia.
Päivä on valoisaa aikaa, koska
Jeesus on kirkas aurinko,
maailman valo. Kaksitoista
tuntia, kaksitoista apostolia osallistuu tuohon valoon.
Jeesuksen voima säilyy hänen
apostoleissansa, ja myös he
voivat uskon voimalla tehdä
ihmeitä herättäen ihmisiä
kuolleista.
Toisaalta vain Jeesuksen valon avulla voimme
ymmärtää, mistä tässä kertomuksessa on kyse. Alussa
on sanottu Lasaruksen olevan
sairaana. Hetken kuluttua

KESÄLEIRIT STELLA MARIKSESSA 2011
OLEMME RAKKAUDEN TODISTAJIA 

SUNNUNTAINA
19. KESÄKUUTA

5.-10.6. NUORTENLEIRI 10-14-vuotiaat

Hinnat: 110,-/ sis. 90,-/ ei-kat. 130,Paljon hauskaa ohjelmaa ja retkiä.

Saatavana on vielä myös
suomenkielinen Pyhän Henrikin katedraali -prisma.

PYHIINVAELLUS

BUSSILLA KÖYLIÖÖN

12.-18.-24.6. LASTENLEIRIT 5-13v. joko viikko tai kaksi

yy Marja-Leena Rautakorpi
(Pyhän Henrikin srk)
yy Rita Kaira (Pyhän Marian
srk)

isä Raimo Goyarrola

Teema:

Hinnat: 110,-/sisarukset 90,-/ ei-kat. 130,Nuorille sopivaa aktiviteettia.

Tiedustelut

Jeesus ilmoittaa, että Lasarus
on kuollut. Mistä hän tiesi
sen? Koska hän on Jumala.
Hän sallii kaiken kaitselmuksessaan.
Jeesus Kristus, Herrani ja
Jumalani, haluaisin saada
enemmän uskoa, jotta voisin
nähdä kaiken jumalallisin
silmin.

12.-17.6. ISOSKOULUTUS yli 14-vuotiaille,
		 osallistujille ilmainen, työharjoittelua.
Hintoihin sisältyy täysihoito, retket, palkinnot ym. Mitään omaa rahaa ei tarvita.
Matkat eivät sisälly hintoihin. Kaikki ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet kirjeitse.
Ilmoittautumiset: leirit@catholic.fi tai 045-1396823/Maiju. Kerro osallistujan tiedot:
osoite, puh., synt.aika, allergiat ym.

Bussi lähtee Henrikin kirkolta sunnuntaina
19. 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.
Matkalla pysähdymme Humppilassa kahvitauolla. Messu alkaa klo 13.00 Kirkkokarilla, jonne lautta ja veneet kuljettavat
meidät 3 euron maksusta. Messun jälkeen
kylätoimikunta tarjoaa edulliseen hintaan
kuumaa kahvia ja herkullisia voileipiä.
Takaisin Helsingissä olemme klo 18.00
jälkeen.
Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen 13. kesäkuuta mennessä puh.
09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.
koho@catholic.fi. Kerro myös tuletko
bussiin Henrikistä vai Mariasta. Tervetuloa runsain joukoin kunnioittamaan pyhää
Henrikiä!
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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
From the homily of Pope Benedict at the beatification of the Servant of God, Pope John
Paul II, May 1, 2011:
... Dear brothers and sisters, today our eyes
behold, in the full spiritual light of the risen
Christ, the beloved and revered figure of John
Paul II. Today his name is added to the host of
those whom he proclaimed saints and blesseds during the almost twenty-seven years of
his pontificate, thereby forcefully emphasizing the universal vocation to the heights of
the Christian life, to holiness, taught by the
conciliar Constitution on the Church Lumen
Gentium. All of us, as members of the people
of God – bishops, priests, deacons, laity, men
and women religious – are making our pilgrim
way to the heavenly homeland where the
Virgin Mary has preceded us, associated as she
was in a unique and perfect way to the mystery
of Christ and the Church. Karol Wojtyła took
part in the Second Vatican Council, first as an
auxiliary Bishop and then as Archbishop of
Kraków. He was fully aware that the Council’s
decision to devote the last chapter of its Constitution on the Church to Mary meant that the
Mother of the Redeemer is held up as an image
and model of holiness for every Christian and
for the entire Church. This was the theological
vision which Blessed John Paul II discovered
as a young man and subsequently maintained
and deepened throughout his life. A vision
which is expressed in the scriptural image of
the crucified Christ with Mary, his Mother, at
his side. This icon from the Gospel of John
(19:25-27) was taken up in the episcopal and
later the papal coat-of-arms of Karol Wojtyła:
a golden cross with the letter “M” on the lower
right and the motto “Totus tuus”, drawn from
the well-known words of Saint Louis Marie
Grignion de Montfort in which Karol Wojtyła
found a guiding light for his life: “Totus tuus
ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in
mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – I
belong entirely to you, and all that I have is
yours. I take you for my all. O Mary, give me
your heart” (Treatise on True Devotion to the
Blessed Virgin, 266). ...

When Karol Wojtyła ascended to the throne of
Peter, he brought with him a deep understanding of the difference between Marxism and
Christianity, based on their respective visions
of man. This was his message: man is the way
of the Church, and Christ is the way of man.
With this message, which is the great legacy of
the Second Vatican Council and of its “helmsman”, the Servant of God Pope Paul VI, John
Paul II led the People of God across the threshold of the Third Millennium, which thanks to
Christ he was able to call “the threshold of
hope”. Throughout the long journey of preparation for the great Jubilee he directed Christianity once again to the future, the future of
God, which transcends history while nonetheless directly affecting it. He rightly reclaimed
for Christianity that impulse of hope which
had in some sense faltered before Marxism
and the ideology of progress. He restored to
Christianity its true face as a religion of hope,
to be lived in history in an “Advent” spirit,
in a personal and communitarian existence
directed to Christ, the fullness of humanity and the fulfillment of all our longings for
justice and peace. ...
----Collect Prayer for the Memorial Mass of
Blessed John Paul:

O

God, who are rich in mercy
and who willed that the blessed John
Paul the Second should preside as Pope over
your universal Church,
grant, we pray, that instructed by his teaching,
we may open our hearts to the saving grace
of Christ, the sole Redeemer of mankind.
Who lives and reigns...

CARITAS-KUULUMISET
Caritaksen tulevia tapahtumia
28.-29.5. Maailma kylässä - World Village Festival Helsingissä
Aukioloajat: lauantaina 11-20 ja sunnuntaina 11-18. Caritas
osallistuu jälleen kansalaisjärjestöjen yhteiseen festivaaliin
Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. Caritas will again
participate in the event at Kaisaniemi Park and Railway
Square sponsored by the Service Centre for Development
Cooperation (KEPA).
Caritaksen osastolla kaivataan vapaaehtoisia! Ilmoita toimistoon, mikäli sinulla on mahdollisuus tulla 2-3 tunniksi. Kiitos
etukäteen!

Pilgrimage to Köyliö
(Place where Saint Henry was martyred)

By foot: June 17-19, 2011

more information: Fr. Tri Nguyen, tel. 02-2314389 tai 050-3617942.
See page 4.

By bus: June 19

more information: Ms. Kaarina Koho, tel. 09-6129470.
See page 15.

Stellis-kirjan
toinen painos on ilmestynyt. Paljon lisää
aineistoa ja kuvia, mm. isä Brügemannin
päiväkirja, Villa Marie, Juventus Catholican
maja ja lasten nimilista. 189 sivua. Hinta 32
€ + postituskulut.
Tilaukset: Kati Pap-Dévényi, Malminlaakso
17, 02280 Espoo, 040-5310514, kati.pap-
devenyi@iaf.fi. Tai: Raimo Painio, Paanutie
10 I, 00630 Helsinki, 09-7240843, 0400-267691.

Adresseja kuorineen
English-language catechism for adults
Would you like to become more familiar with the basic
teaching of the Catechism of the Catholic Church? A
study group of English-speaking people meets twice
a month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A
4, Helsinki. It is open to all those who are interested.
The next meetings will take place Monday 23rd May
at 18.30. Welcome!

Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä
Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa
15 €). Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi, sekä osoitteesta katolinenkirjakauppa.net.

Contact person: Diana Kaley, 040-7235703 (gsm).
Moderator of the group: fr. Antoine Lévy, OP.

Katolinen kirjakauppa
Maallikkodominikaanit järjestävät
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.

Katolisen tiedotuskeskuksen kirjakauppa on nyt verkossa. Tutustu kirjavalikoimaamme ja tee turvallisesti
ostoksia verkkopankkitunnuksillasi.

HUOM! Toukokuun kokoontumispaikka on muuttunut Studiumin oman ohjelman tähden!
Kokoonnumme Henrikin pappilassa lauantaina 21.5. klo 14-16. Katekismuksesta käydään läpi
sivut 120-135.

Valikoimamme laajenee koko ajan, lisäksi lisäämme
ruotsin- ja englanninkielisten kirjojen määrää.

Katekismuksen opiskelua

Seuraavaa kertaa varten on hyvä lukea Katolisen kirkon katekismuksesta yllämainitut sivut ja koota kysymyksiä ja löytöjä. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Katekismus mukaan. Tiedustelut: Katolinen tiedotuskeskus p.
09-6129470. Tervetuloa!
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katolinenkirjakauppa.net

