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(74. vuosikerta)
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01		3.1.		14.1. (6.2.)
02		 24.1. 4.2. (6.3.)
03		 21.2. 4.3. (27.3.)
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4.11. (27.11.)
25.11. (18.12.)
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*) Sulkuihin on merkitty se päivämäärä, johon asti lehdessä julkaistavat ohjelmat ja ilmoitukset
on syytä antaa.
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Valmistautumisaika

Sunnuntait ja juhlapyhät

Tieto siitä, että hiippakunta ei pysty enää ylläpitämään
monille rakasta Stella Marista, on meille kaikille Stelliksen
kävijöille varmasti todellinen suru-uutinen. Mutta minkäs
teet? Keskuksen kokonaistalous on ollut tappiollinen,
toteuttamiskelpoisia kehittämisideoita on etsitty turhaan
ja tämän päivän katolilaisten kiinnostus keskuksen käyttöön on vain vähentynyt. Hyvät muistot eivät riitä.

Uusi kirkkovuosi 2011-2012

On katsottava eteenpäin. Ehkä lapset ja nuoret löytävät
toisensa seurakuntiensa järjestämillä leireillä jopa aikaisempaa paremmin. Ehkäpä seurakuntien elämä voi tämän
herätyksen myötä myös virkistyä. Ehkäpä me kaikki
ymmärrämme entistä paremmin, kuinka tärkeää oma aktiivisuutemme on kirkon elämässä. On hyvä aloittaa läheltä,
pienistä teoista, eikä aina vain odottaa, että kaikki tarjotaan
valmiina, suurena ja kauniina.
Adventti tarjoaa meille oivallisen tilaisuuden pysähtyä hetkeksi miettimään Jeesus-lapsen tulemisen salaisuutta. Ei
hänkään tullut valmiiseen maailmaan, vaan keskeneräiseen. Ei hänkään vain nauttinut valmiista tarjoomuksista,
vaan lapsena ja nuorena auttoi perhettään kotona ja verstaalla.
Vasta aikuisena Jeesus teki sitä, mitä varten hän oli tullut.
Siihen asti kaikki oli ollut valmistautumista Jumalan valtakunnan julistamiseen.
Ehkä adventti voi tänä vuonna olla meille erityinen aika,
jolloin voimme tutkia omaa sydäntämme ja miettiä, miten
Jumalan rakkaus voisi paremmin päästä loistamaan siellä,
sydämemme sopukoissa, ja miten tuon loiston välittämä
lämpö voisi levittäytyä lähimmäistemmekin iloksi.
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Internet
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fides@catholic.fi
O s o i tt e e n m u u t o k set ja ilmoitukset /
Addressförändringar
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info@catholic.fi

2 – Fides 13/2011

27.11. adventin 1. sunnuntai (I)
1L Jes. 63:16b-17, 64: 1, 3-8
Ps. 80:2ac+3b, 15-16, 18-19. – 4
2L 1. Kor. 1:3-9
Ev. Mark. 13:33-37
Adventtiuhrin keräys adventin aikana Caritaksen ilmoittaman kohteen hyväksi.
4.12. adventin 2. sunnuntai (II)
1L Jes 40:1-5, 9-11
Ps. 85:9ab+10, 11-12, 13-14. - 8
2L 2. Piet. 3:8-14
Ev. Mark. 1:1-8
8.12. torstai, AUTUAAN NEITSYT MARIAN PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN, juhlapyhä, velvoittava
1L 1. Moos. 3:9-15, 20
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1:3-6, 11-12
Ev. Luuk. 1:26-38
11.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI – Gaudete (III)
1L Jes. 61:1-2a, 10-11
Ps. Luuk. 1:46-48, 49-50, 53-54. - Jes. 61:10b
2L 1. Tess. 5:16-24
Ev. Joh. 1:6-8, 19-28
18.12. ADVENTIN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L 2. Sam. 7:1-5, 8b-12, 14a+16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. - 2a
2L Room. 16:25-27
Ev. Luuk. 1:26-38
24.12. lauantai, illalla, JOULUAATON ILTAMESSU
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89:4-5, 16-17, 27+29. - 2a
2L Ap.t. 13:16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Matt. 1:18-25

Ehkä me löydämme uutta voimaa käyttää aikaamme ja
lahjojamme oman seurakuntamme hyväksi ja välittää sillä
tavalla Jumalan pyhyyttä lähimmäisillemme.

Katolinen kirjakauppa
Ps. Muistathan hankkia hiippakunnan seinäkalenterin ensi
vuodelle omasta seurakunnastasi!

Katolisen tiedotuskeskuksen kirjakauppa on nyt verkossa. Tutustu kirjavalikoimaamme ja tee turvallisesti
ostoksia verkkopankkitunnuksillasi.
Valikoimamme laajenee koko ajan, lisäksi lisäämme
ruotsin- ja englanninkielisten kirjojen määrää.
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Tiedote Stella
Mariksen tilanteesta
Hiippakunnan kuurian ilmoitus seurakunnille,
sääntökunnille ja keskuksille 8.11.2011
1) Hiippakuntamme on ylläpitänyt leiri- ja toimintakeskus
Stella Marista Lohjan Paksalossa vuodesta 1965. Vuosien
aikana toiminta on muuttunut lasten kesäleiripaikasta
ympäri vuoden käytössä olevaksi kokous- ja retrettikeskukseksi. Viimeisten 5–7 vuoden aikana Stella Mariksen kohtalo
on ollut ajankohtainen myös siinä mielessä, että useaan otteeseen sille on etsitty henkilöä tai ryhmää, joka voisi ottaa tehtäväkseen keskuksen johtamisen.
2) Keväällä 2010 perustettiin työryhmä, joka yhdessä hiippakunnan johdon kanssa on tutkinut ja pohtinut Stella Mariksen
tulevaisuutta (mm. keskuksen roolia hiippakunnan pastoraalisessa työssä, missä määrin Stella Maris palvelee hiippakuntaa ja hiippakuntalaisia, keskuksen taloudellista tilannetta
jne.). Työryhmä on tutkinut eri vaihtoehtoja, jotka voisivat
helpottaa hiippakunnan taloudellista vastuuta kuten esim.
keskuksen vuokraamista, osan myymistä jne. Työryhmä järjesti myös seminaarin, johon kutsuttiin hiippakunnan keskeiset yksiköt kuten tiedotuskeskus ja katekeettinen keskus,
sisarten edustajat, seurakuntien kirkkoherrat ym.

Paavi vaatii etiikkaa tutkimukseen
Paavi Benedictus XVI tapasi
marraskuun puolivälissä 250
Paavillisen kulttuurineuvoston järjestämään aikuisten kantasolujen tutkimusta
käsittelevään konferenssiin
osallistunutta asiantuntijaa.
Pitämässään puheessa pyhä
isä tuki voimakkaasti aikuisten kantasolujen tutkimista:
"Mahdolliset hyödyt [tästä]
tutkimuksesta ovat hyvin
huomattavat, sillä se avaa
mahdollisuuksia parantaa
kroonisia degeneratiivisia

sairuksia korjaamalla vahingoittunutta kudosta."
Paavi huomautti kuitenkin
samalla, että tutkimuksen
on oltava eettistä. "Tieteen
ja etiikan välinen vuoropuhelu on hyvin tärkeää, jotta
voidaan varmistaa se, että
lääketieteellisiä edistysaskeleita ei koskaan tehdä sellaisin inhimillisin kustannuksin,
joita ei voi hyväksyä."
"Yhdenkään ihmiselämän
tuhoamista ei koskaan voi
oikeuttaa sen mahdollisen

hyödyn perusteella, jota se
voi tarjota toisille." Aikuisten kantasolujen samoin kuin
napanuorasta tai kuolleista
sikiöistä saatujen kantasolujen tutkimus sen sijaan ei
aiheuta samaa eettistä ongelmaa.
Konferenssin puheenjohtajana toimi kardinaali Gianfranco Ravasi.
KATT/VIS/katolsk.dk

Kristittyjen pitäisi oppia käyttämään
psalmeja rukoillessaan
”Kristittyjen pitäisi oppia
käyttämään psalmeja rukoillessaan”, kuului paavin toivomus yleisaudienssin päätteeksi 17. marraskuuta.
Paavin katekeesin aiheena
tuolloin oli psalmi 110, kuninkaan kruunajaisten psalmi,
jossa pappiskuningas Melkisedekin persoonan kautta
viitataan Kristus-kuninkaan
pappeuteen. ”Tämä psalmi
on ollut rakas varhaiselle kirkolle ja kristityille kaikkina
aikoina. Todennäköisesti
rukous oli alunperin erään
Daavidin sukuun kuuluneen
kuninkaan kruunajaispsalmi,
mutta sen merkitys ei rajoitu
pelkästään yhteen määrättyyn historialliseen tapahtumaan, vaan se avaa laajempia ulottuvuuksia ja ylistää

Herran oikealla puolella
olevan Messiaan voittoa.
Kuningas Melkisedek oli
siunannut Abrahamin ja tarjonnut leipää ja viiniä Abrahamin saaman voiton jälkeen,
kun tämä oli pelastanut Lootin
vihollisen käsistä. Melkisedekissä on samoja pappiskuninkaan piirteitä kuin Kristuksessa. Ylösnousseessa ja taivaaseen astuneessa Kristuksessa, joka istuu Isän oikealla
puolella, toteutuu psalmien
ja Melkisedekin pappeuden
ennustukset. Melkisedekin
Abrahamille tarjoama leipä
ja viini viittaavat ennusmerkkeinä pyhään eukaristiaan,
jossa Jeesus leivässä ja viinissä uhraa itsensä ja kuoleman voittajana antaa elämän
kaikille uskoville.

Kuningas saa valtansa
suoraan Herralta, se merkitsee vastuuta, joka on elettävä
riippuvuus- ja tottelevaisuussuhteessa, tällä tavoin siitä
tulee merkki koko kansalle
Jumalan voimakkaasta läsnäolosta.
Maailmassa on paljon
pahaa, hyvä ja paha taistelevat jatkuvasti ja tuntuu kuin
paha olisi vahvempi. Mutta
näin ei ole: Herra, meidän
todellinen kuninkaamme
Kristus, on vahvempi, sillä
hän taistelee Jumalan voimalla.”
KATT/VIS/RV

3) Piispa ja hiippakunnan johto on etsinyt ja tiedustellut
myös kolmelta sääntökunnalta ja yhdeltä kirkolliselta järjestöltä niiden halukkuutta ottaa Stella Maris hoitaakseen. Tämä
ei ole tuottanut tulosta. Myöskään tukiryhmän perustaminen
Stella Marikselle ei ole onnistunut.
4) Tosiasia on, että katolisten käyttäjien määrä – hiippakunta,
seurakunnat, yksittäiset katolilaiset – on hyvin pieni (noin
20 %). Jäsenmäärämme kasvusta huolimatta käyttäjämäärä
vähenee.
5) Stella Mariksen ylläpito on siis kohtuuton ponnistus verrattuna siihen miten vähän se palvelee meitä hiippakuntana.
Stella Mariksen osuus koko hiippakunnan kustannuksista on
noin 10%. Keskuksen tulot ovat kattaneet tavalliset menot,
mutta eivät henkilökunnan palkkoja eivätkä remontti- ja korjaustöitä. Näin ollen keskuksen ylläpitäminen on tuottanut
tappiota yli 100 000 euroa vuodessa.
6) Viime kesänä olimme toiveikkaita uudenlaisen ratkaisun
löytymisestä, sillä eräs sisarkunta harkitsi vakavasti tuloa
Suomeen, nimenomaan Stella Marikseen. Silloin piispamme
ajatteli, että nyt Stella Maris säilyy. Tilanne on kuitenkin
muuttunut ko. sisarkunnan annettua lopullisen vastauksensa, joka oli kielteinen. Tällä hetkellä keskuksella ei ole
johtajaa.
7) Viime vuosien aikana Stella Mariksesta on puhuttu paljon
hiippakunnallisissa elimissä, useaan otteeseen myös neuvonantajakollegiossa. Nyt on tunnustettu se tosiasia, että hiippakunta ei enää pysty kantamaan keskuksen taloudellista
tappiota ja meidän on raskain mielin luovuttava siitä. Siksi
on aloitettu myyntiprosessi.
8) On pohdittu, mitä tehdään, jos ja kun Stella Mariksesta
täytyy luopua. Me emme kuitenkaan halua luopua toiminnasta, mikä aikaisemmin tapahtui siellä. Leirit, hiippakuntapäivä, pappien- ja pastoraalineuvoston kokoontumiset
voidaan järjestää muualla, esim. Turussa birgittalaissisarten
luona tai luterilaisen kirkon ylläpitämissä leirikeskuksissa.
Nyt seurakunnat joutuvat ottamaan aktiivisemmin vastuuta
leiritoiminnasta, jota järjestetään eri puolilla hiippakuntaa.
9) Stella Mariksen myynnistä saatavilla tuloilla voidaan aloittaa uuden ns. kappeliseurakunnan toiminta esim. Pohjanmaalla tai pääkaupunkiseudulla. Kummallakin seudulla on
suuri tarve pastoraaliselle työlle.
__ __ __
Katso myös artikkeleita sivuilla 6-7.
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Kustannushuolia Saksassa
Katolinen kirkko Saksassa
ilmoittaa myyvänsä viipymättä osuutensa kustannusyhtiöstä, joka julkaisee myös
pornoa.
“Emme voi tehdä arkisin
rahaa tavalla, jota vastaan
saarnaamme sunnuntaisin”,
sanoi kardinaali Joachim
Meisner saksalaiselle Welt
am Sonntag -lehdelle 22. marraskuuta.
Weltbild-kustantamo on
yksi Saksan suurimmista
kustantajista, sen liikevaihto
on melkein 2 miljardia euroa,
henkilökuntaa on lähes 6500
henkeä ja sillä on kirjakauppoja monien saksalaiskaupunkien pääkadun varrella.
Mutta se myös julkaisee lähes
2500 pornografianimekettä
varsinkin internetin kautta.
Tähän saakka 12 Saksan
27:stä katolisesta hiippakunnasta on omistanut noin 24
% tämän kustantajan osakkeista. Jotkin hiippakunnat
ovat viime vuosina jo luopuneet omistuksestaan, mm.
kardinaali Meisnerin johtama
Kölnin arkkihiippakunta.
Nyt puheena oleva irtisanoutuminen tapahtui vain
joitakin viikkoja sen jälkeen,
kun paavi Benedictus XVI
kritisoi saksalaisia piispoja
heidän sijoituksistaan.
“On tullut aika ottaa luja
kanta prostituutiota vastaan
ja myös laajalle levinnyttä
eroottista ja pornografista
materiaalia vastaan, varsinkin internetissä”, paavi sanoi
Saksan uudelle Pyhän istuimen suurlähettiläälle marraskuun 7. päivänä.
“Pyhä istuin haluaa varmistaa sen, että katolinen

kirkko ottaa Saksassa selvän
ja lujan aloitteen tätä väärinkäytösten muotoa vastaan”,
paavi lupasi.
Uutiset kirkon sekaantumisesta pornografiabisnekseen tulivat julkisuuteen juuri
muutamaa päivää ennen
paavin puuttumista asiaan.
Alunperin Saksan katoliset
piispat julkaisivat lausunnon, jonka mukaan “valvonnan epäonnistuminen” kustannusliikkeessä oli mahdollistanut pornografisen kirjallisuuden kulkeutumisen
markkinoille.
Kuitenkin PUR-nimisen
saksalaisen katolisen aikakauslehden päätoimittaja
Bernhard Müller kertoi tiedotusvälineille 6. marraskuuta,
että ryhmä huolestuneita
katolilaisia lähetti jo vuonna
2008 piispoille 70-sivuisen
asiakirjan, joka sisälsi todisteet siitä, että Weltbild julkaisi pornografiaa sekä myös
kirjoja satanismista ja magiasta. Nämä katolilaiset vaativat, että julkaisutoiminta
oli lopetettava välittömästi.
“Uskovat ovat valittaneet
piispoilleen tästä asiasta jo
vuosia”, sanoi Müller.
Marraskuun 22. päivänä
julkaistussa tiedotteessaan
Weltbild sanoi hyväksyvänsä
piispojen päätöksen, koska
oli osoittautunut mahdottomaksi rajoittaa internetissä ja
muualla mediassa levitettyjä
tuotteita, jotka olivat osakkeenomistajien arvojen vastaisia.
KATT/Kath.net/CWN

Fideksen
ilmestymisaikataulu
muuttuu
Hiippakuntalehti Fides alkaa
ilmestyä vuoden 2012 alussa
kuukausittain. Tähän mennessä lehti on ilmestynyt 3-4
viikon välein. Yksi syy kuukausittaisen ilmestymisaikataulun käyttöönottoon on
lehtimaksujen arvonlisäverovapauden lakkaaminen.
Samalla voidaan saada säästöjä postituskulujen vähenemisenä.
Fides ilmestyy ensi vuonna
heinäkuuta lukuunottamatta
joka kuukauden toisena perjantaina. Aineistonjättöpäivä
on puolitoista viikkoa aikaisemmin edellisen viikon
maanantaina. Lehden sivumäärä nousee 20:een, ja näillä
näkymin kesäkuun kaksoinnumero on 24-sivuinen. Näin
muutos ei vähennä Fideksen
vuotuista sivumäärää.
Fidestä tekee osana työtään
koko Katolisen tiedotuskeskuksen henkilökunta: päätoimittaja ja taittaja on Marko
Tervaportti, uutisia ja artikkeleita kirjoittavat ja kääntävät toimitussihteeri Katri
Tenhunen ja projektisihteeri
Kaarina Koho, jolla on myös
päävastuu kielenhuollosta, ja
osoitteiston parissa työskentelee tiedotussihteeri Anu
Hamann. Lehti on kaikesta
huolimatta riippuvainen
monista avustajista, joiden
toivotaan jatkossakin kirjoittavan lehteen niin seurakuntien ja yhteisöjen tapahtumista kuin muustakin uskoon
liittyvästä. – Kiitos kuuluu
kaikille heille.
KATT

Ryssland begränsar abort efter
befolkningskollaps
Ryssland var det första landet
att legalisera abort år 1920 och
länderna i det forna Sovjetunionen upprätthåller de
högsta abortantalen i världen
bredvid Kina och Indien. Men
nu har Rysslands parlament
antagit en kontroversiell lag
som begränsar aborter i ett
försök att ta itu med landets
befolkningskollaps. FN har
förutspått att år 2050 kommer
Rysslands befolkning ha
minskat med en femtedel till
116 miljoner. Lagens kritiker säger att begränsningen
av kvinnors val är fel sätt att
angripa problemet på, i ett
land där nästan hälften av alla
kvinnor väljer abort framför
att föda.
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Att få en abort i Ryssland är
inte svårt. Sky News filmade
i hemlighet i en Moskvaklinik som erkände att man ofta
utförde olagliga aborter efter
den nya 12-veckorsgränsen.
Julia från Skys News framställde sig själv som en kvinna
som sökte en abort efter fyra
månader och fick som svar
att det inte skulle vara något
problem. Allt var möjligt för
en avgift på 120 euro. Hon fick
veta att det skulle gå snabbt
och erbjöds inget emotionellt
stöd. Hon frågade vad riskerna var. Läkaren svarade:
"Älskling, har du kommit
hit för att få en abort eller att
behålla barnet?"

I Ryssland dör människor
nästan dubbelt så fort som de
föds. För att försöka bromsa
denna utveckling kommer en
kvinna att påtvingas en väntetid på upp till en vecka innan
en kvinna får göra en abort.
Under denna tid kommer hon
att få se en regeringspsykolog för att försöka ändra sitt
beslut. Den Ryskortodoxa
kyrkan vill införa strängare
åtgärder som gör det obligatoriskt för kvinnor att lyssna
på barnets hjärtslag samt att
de får ett skriftligt medgivande från sin make eller sina
föräldrar.
KATT/RV

Kirjallisuutta jouluksi
Katariina Sienalainen: Dialogi Jumalan kaitselmuksesta €38,Pyhä Katariina Sienalainen oli myöhäiskeskiajan suurimpia mystikkoja (1347-1380). Hän
pohti aikansa maailman, kirkon ja ihmisen
ongelmia ja rukoillessaan hän pyysi Jumalalta
neuvoa. Hän kertoo saaneensa vastauksen
kysymyksiinsä suoraan Jumalalta “totuuden
kirkastumisena” ja tunteneensa, että hänen on
pakko levittää tätä totuutta. Näin muodostui
tämä Jumalan ja Katariinan dialogi, joka nyt
on suomennettu ensimmäistä kertaa. KATT
2011.

Pyhän Benedictuksen sääntö €18,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. Sid. 177 sivua. 13x18cm. Lukunauha. KATT, Porvoo 2011.

Katolisen kirkon katekismus €50,Katolisen kirkon katekismus on katolisen
uskon perusteellinen ja yleismaailmallinen
esitys, jonka paavi Johannes Paavali II vahvisti
ja määräsi julkaistavaksi 1992 (tyyppieditio
1997). Tuntematta katekismusta ei voi tuntea
katolista uskoa! Sid. 815 sivua. 18x26cm.
Lukunauha. Toinen painos, Porvoo 2011.

Guadalupen Neitsyt Maria €5,Tämä 16-sivuinen vihkonen esittelee Guadalupen Neitsyt Marian ilmestykset ja kertoo
niiden merkityksestä. ”Älä ole huolissasi ja
surun murtama. Älä pelkää mitään sairautta
tai vaivaa, ahdistusta tai kipua. Enkö minä,
sinun Äitisi, ole tässä? Etkö sinä ole suojaavan
varjoni alla ja huolenpidossani? Enkö minä
ole elämäsi lähde? Etkö sinä ole viittani huomassa? Minun syleilyssäni? Mitä muuta tarvitset?” Nid. 15x15cm. KATT, Helsinki 2011.

Edith Stein: Pieni yksinkertainen totuus €18,Edith Stein (1891-1942), juutalaissyntyinen karmeliittanunna, kuuluu vuosisatansa
suuriin naishahmoihin ja uskonnollisiin persoonallisuuksiin. ”Tarvitsemme hetkiä, jolloin
vaieten kuuntelemme ja annamme jumalallisen sanan vaikuttaa meissä...” Sid. 76 sivua.
13x18cm. Lukunauha. Kokoelma pyhän Ristin
Teresa Benedictan kirjoituksia KATT Jyväskylä 2008.

Kaikki nämä kirjat ja paljon muuta
Katolisesta kirjakaupasta:

katolinenkirjakauppa.net

Oremus
13. joulukuuta

Rukouksen
apostolaatti

Pyhä Lucia, marttyyri

K

aikkivaltias Jumala,
auttakoot meitä aina
		 pyhän neitsyen ja marttyyrin Lucian
		 hartaat puoltorukoukset,
		 niin että viettäessämme tässä ajassa
		 hänen taivaallisen syntymänsä juhlaa
		 oppisimme kiinnittämään katseemme
		 iankaikkiseen.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen,
		 sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
		 Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
		 iankaikkisesta iankaikkiseen.

Rukoilkaamme...
Marraskuu 2011
Että idän katoliset kirkot ja
niiden rikkaat traditiot tulisivat tunnetuiksi ja arvostetuiksi hengellisenä aarteena koko kirkossa.
Että Afrikan maat löytäisivät Kristuksesta voimaa
tavoitella oikeudenmukaisuutta ja sovintoa, kuten
Afrikan toinen piispainsynodi toivoi.
Joulukuu 2011

Roomalainen messukirja

Että kaikki kansat kasvaisivat sopusoinnussa ja rauhassa keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen
avulla.

Israelin kansan
Messias-odotus

Adventsläsning
(Jes 11:1–10 )

(Jes. 11:1-10)

Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam,
och en telning från dess rötter skall bära frukt.
Och på honom skall Herrens Ande vila,
vishets och förstånds Ande,
råds och starkhets Ande,
Herrens kunskaps och fruktans Ande.
Han skall ha sitt välbehag i Herrens fruktan,
och han skall inte döma efter som ögonen ser
eller skipa lag efter som öronen hör.
Utan med rättfärdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden.
Och han skall slå jorden med sin muns stav,
och med sina läppars anda döda de ogudaktiga.
Rättfärdighet skall vara bältet omkring hans midja
och trofasthet bältet omkring hans höfter.
Då skall vargar bo tillsammans med lamm
och pantrar ligga tillsammans med killingar,
och kalvar och unga lejon och gödboskap skall samsas ihop,
och en liten gosse skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm liksom oxar.
Ett dibarn skall leka invid en huggorms hål
och ett avvant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall man då göra vad ont och fördärvligt är,
ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
liksom havsdjupet är fyllt av vattnet.
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skall söka
telningen från Isais rot, där
han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara
idel härlighe
katolskakyrkan.se

Iisain kannosta nousee verso,
		 vesa puhkeaa sen juuresta
		 ja kantaa hedelmää.
Hänen ylleen laskeutuu Herran henki,
		 viisauden ja ymmärryksen henki,
		 taidon ja voiman henki,
		 totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki.
		 Hänen ilonsa on totella Herraa.
Hän ei tuomitse silmämitalla
		 eikä jaa oikeutta korvakuulolta
		 vaan antaa heikoille oikean tuomion
		 ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa.
		 Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla
		 ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän.
Vanhurskaus on hänellä varustuksena
		 ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.
Silloin susi kulkee karitsan kanssa
		 ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen,
		 vasikka ja leijonanpentu syövät yhdessä
		 ja pikkupoika on niiden paimenena.
Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella,
		 yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut,
		 ja leijona syö heinää kuin härkä.
Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä,
		 vastikään vieroitettu lapsi kurottaa kättään
		 kohti myrkkykäärmeen luolaa.
		 Kukaan ei tee pahaa,
		 ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani,
		 sillä maa on täynnä Herran tuntemusta
		 niin kuin meri on vettä tulvillaan.
Sinä päivänä Iisain juurivesa
		 kohoaa merkkiviirinä kansoille.
		 Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat,
		 hänen asuinsijaansa ympäröi kunnian hohde.

Että lapset ja nuoret olisivat
evankeliumin lähettiläitä
ja että heitä kunnioitettaisiin ja varjeltaisiin kaikelta
väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Böne
apostolatet
Låt oss be...
November 2011
Att hela kyrkan lär känna
och uppskatta den andliga
rikedomen i de orientaliska
katolska kyrkornas tradition.
Att den afrikanska kontinenten i Kristus finner
styrkan att följa vägen till
försoning och rättvisa, som
angetts av andra synoden
för Afrikas biskopar.
December 2011
Att alla folk, genom ömsesidig förståelse och respekt,
växer i harmoni och fred.
Att barn och ungdomar får
vara Evangeliets budbärare och att deras värdighet alltid respekteras och
skyddas mot alla former av
våld och exploatering.

Katolinen rukouskirja, 168
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Artikkeleita

Vuodet Stella Mariksessa

Stella Mariksen pitkäaikainen johtaja Leena Kangas kertoo tässä kirjoituksessa suhteestaan Stella Marikseen. Tehdyt ratkaisut
aiheuttavat aivan ymmärrettävästi haikeutta, tosin kardinaali Newmanin elämänviisaus käy lohdutuksesta.
Ensikosketus
katoliseen kirkkoon
Kuljeskelin Helsingin Kaivopuistossa kesällä 1975, kun
minut tavoitti Marian Legioonan skotlantilainen ryhmä.
Heidän sanomansa kosketti
minua. Kolmen vuoden opiskelun ja harkinnan jälkeen
minut minut otettiin katolisen
kirkon yhteyteen. Se merkitsi
suurta muutosta. Messussa
käynnin vuoksi jouduin luopumaan rakkaista viikonloppuretkistä luontoon ja vaelluksista Lapissa. Myös joulu
ja pääsiäinen saivat uuden
sisällön. Toisaalta kirkko
antoi uusia näköaloja ja mahdollisuuksia, jotka muuttivat
elämäni suuntaa.

Stella Maris
Vuonna 1984 jätin turvallisen työni pankkimaailmassa
ja aloitin uuden työn Stella
Mariksessa. Työverini varoittelivat tästä uudesta seikkailusta. ”Ethän sinä edes osaa
laittaa ruokaa”, sanottiin.
Mutta minulla oli hyvä suojelusenkeli. Elettiin 90-lukua,
jolloin pankkimaailmassa
myllersi ja moni jäi ilman työpaikkaa.
Entiset
va e l t a j a y s t ä väni eivät minua jättäneet
vaan tulivat apuun! Alkuun
pestiin yhdessä Stella Mariksen ikkunat. Se tapahtui
ensimmäistä kertaa remontin jälkeen, josta johtuen joku
meistä kirjasi tunnollisesti
remontin puutteita vuositarkastusta varten. Ruutuja oli

paljon, erään pesijän mukaan
”ihan kuin lehteä selailisi”.
Siihen aikaan Stelliksen
eteiset kuhisivat hyttysten
ininää. Niitä oli valtavasti.
Ystävät tulivat taas apuun ja
asensivat 25 linnunpönttöä,
jotka myös joka kevät huollettiin. Pitkän muuttomatkan jälkeen lintuja odottivat
mukavat kodit – ja runsaat
hyttysparvet.

Runsas apu ihmetytti
Siihen aikaan ihmiset tulivat
Stellikseen talkooapuun ihan
ihmeeksi asti. Riihimäen luterilaisesta seurakunnasta tuli
ylipuutarhuri joukkoineen
tekemään pihatöitä kahdesti
vuodessa. Jotkut heistä hoitivat keväisin myös sisäkasvit ja tekivät kauniita kukka-

asetelmia hiippakuntajuhliin! Jyväskyläläiset veljekset
tulivat useita kertoja vuodessä hoitamaan kiinteistöä.
Keittiössä oli vapaaehtoisia,
joilta opin tärkeitä keittiötaitoja. 22 vuoden aikana kiireen
keskellä en aina ymmärtänyt vapaaehtoisten Stellikseen tuomaa siunausta. Vasta
nyt eläkkeellä ollessani olen
muistanut heitä kiitollisuudella. Heidän avullaan selvittiin monesta kiperästä tilanteesta ja onnistumisen jälkeen
saatiin hyvät naurut.

Oppi meni usein
kantapäästä
Alkuun kun vielä olin huimapäinen, ryntäsin tekemään asioita sen enempää

ajattelematta. Monta kovaa
opetusta meni perille kantapään kautta. Kerran piti puhdistaa likaviemärin kansi. Ei
muuta kun tikkaat kaivoon ja
alas. Kuilu oli kuitenkin niin
ahdas että tikkaiden kanssa
oli paha työskennellä. Niinpä
työnsin ne ylös pois tieltäni.
Vasta hetken päästä tajusin
olevani loukussa! Onneksi
paikalla oli muitakin.
Kun Stellikseen eräänä
kesänä hankittiin päältäajettava ruohonleikkuri, minun
piti tietenkin kokeilla sitä
heti. Nurmikolla oli paljon
irtokiviä, jotka pyörivät
koneen terissä ja pitivät armotonta kolinaa. Kappelissa oli
samaan aikaan meneillään
adoraatio, mutta leikkurin
kaamea räiske ei kuulemma
häirinnyt lainkaan osallistu-

Stella Maris – nyt pastoraalisen työn este ja kiviriippa

O
Otteita
piispa
Teemun
kalenterista
27.11.
1. adventtisunnuntain
päämessu Pyhän Henrikin katedraalissa
6.12.
Itsenäisyyspäivän
ekumeeninen jumalanpalvelus Helsingin
tuomiokirkossa.
Tasavallan presidentin
itsenäisyyspäivän vastaanotto
9.12.
Evankelis-luterilaisen
kirkon ihmisoikeusfoorumi: Turvapaikanhakijan osa ja oikeudet. Helsinki
11.12.
Päämessu ja vahvistuksen sakramentti
Pyhän Ursulan kirkossa Kouvolassa.
Messu Kotkassa.
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len voinut läheltä
seurata Stella Mariksen
tilannetta muutaman viime
vuoden aikana. Mietityttämään on jäänyt ensinnäkin keskukseen kohdistunut
kysyntärakenne. Katoliset
seurakunnat ja muut kirkon
järjestöt eivät ole suuremmin
hyödyntäneet keskusta. Pääpaino on ollut kesällä järjestettävissä muutaman viikon
nuorten ja lasten kesäleireissä
ja yhden päivän hiippakuntajuhlassa. Muina aikoina
keskus on ollut käytännössä
ilman katolilaisten käyttöä.
Sitä vastoin luterilaiset seurakunnat ovat varanneet
melkein kaikki viikonloput
omia retriittejään varten.
Toinen syy siihen, että Stella
Mariksesta on pakko luopua,
oli birgittalaissisarten päätös
luopua keskuksen johtamisesta ja keskittää majoitustoimintansa Viroon ja Turkuun.
Voidaan kysyä, mitä keskukselle olisi tapahtunut jo
vuonna 2005, elleivät sisaret
olisi ottaneet sitä vastuulleen?
Kolmas syy oli ja on taloudellinen. Keskuksen tulos on
ollut vuositasolla noin 100
000 euroa tappiollinen. Alijäämä on rahoitettu hiippakunnan muista tuloista, mikä
on vaikeuttanut köyhän hiippakunnan muuta toimintaa,
ei vähiten pastoraalisen työn
kehittämistä esim. Pohjanmaalla, Helsingin alueella ja
ehkä myös Ahvenanmaalla.

Näillä alueilla on huutava
pula uusista kirkkotiloista.
Neljäs syy on keskuksen
rakennusten osittain huono
tai heikko kunto. Useimmat
rakennukset ovat yli 40 vuotta
vanhoja ja perusremonttien
tarpeessa. Näiden lähitulevaisuuden tulevien huomattavien kustannusten rahoituslähteitä ei yksinkertaisesti
ole. Ei edes ulkomailta tuleva
rahoitus riitä näiden kustannusten kattamiseen.
Viides syy on keskuksen
johto ja operatiivinen hallinto. Birgittalaissisarten
lähdön jälkeen Auli Nukarinen ja Leena Kangas ovat
ansiokkaasti toimineet keskuksen johtajina. Työmäärä
on kuitenkin ollut huomattava ottaen huomioon talviolosuhteet (lumenluonti teiltä
ja katoilta), ruohonleikkuu
ja puutarhanhoito kesällä,
keväällä ja syksyllä, vesi- ja
viemärijärjestelmän ylläpito
ja keskuksen siivous, ruokaja muut palvelut kuten pienet
korjaus- ja maalaustyöt. Keskuksen huomattava rahoitusalijäämä vaikeuttaa riittävän
henkilökunnan palkkaamista.
Monet tahot, kuten viimeksi
hiippakunnan ekonomi, ovat
moneen otteeseen ottaneet
esille vapaaehtoistyön puuttumisen ja siihen liittyvän
muuttuneen yhteiskunnallisen arvorakenteen. Ihmiset
eivät yksinkertaisesti ole valmiita sitoutumaan pitkäkestoiseen vapaaehtoistyöhön.

Kuudenneksi on mainittava ns. ”friktiokustannukset” eli kuinka paljon aikaa
Stella Maris -keskuksen hoito
vie muulta pastoraaliselta
työltä. Ei ole järkevää että
hiippakunnan ja seurakuntien päättävät elimet vuosi
vuoden jälkeen käyttävät
huomattavan osan ajastaan
keskustellakseen Stella Maris
-keskuksen rahoitus- ja hallinto-ongelmista ja erilaisista
mahdollisista ratkaisumalleista, muun pastoraalisen
työn kustannuksella.

Yhteenveto
Stella Maris -keskuksen myymiseen vaikuttivat siis monet
tekijät, joista merkittävimmät
ovat:
Stella Maris -keskus vie
huomattavia varoja ja aikaa
muun pastoraalisen työn
kustannuksella. Hiippakunnan ja sen jäsenmäärän sekä
sen monikulttuurisen luonteen kasvaessa ja muuttuessa ei ole vastuullista panostaa vain yhden ja nykytilanteessa ei-oleellisen toiminnan ongelmien ratkaisuun.
Kesäleirejä, retrettejä ja jopa
hiippakuntajuhla voidaan
järjestää muualla. Vuokratiloja, jos ei seurakunnalla ole
omia tiloja, on löydettävissä
markkinoilta. Vastuu siirtyy
luonnollisesti enemmän seurakunnille, varsinkin niiden
kirkkoherroille, aktiivimaal-

likoille ja seurakuntien neuvostoille.
Lasten- ja nuorisoleirejä on
järjestettävä paikallisesti ja
alueellisesti. Esimerkkejä tällaisesta kehityssuunnasta on
jo nähtävissä. Sama koskee
retrettejä.
Mielestäni jokainen seurakunta, mahdollisesti jonkun
muun seurakunnan kanssa,
voisi järjestää yhteisiä ja alueellisia, leirejä ja retrettejä.
Tämä vahvistaisi alueellista
pastoraalista työtä ja solidarisuutta uusien ja vanhojen
seurakuntalaisten kesken.
100 000 euroa on huomattava määrä rahaa, joka
tällä hetkellä menee pääasiassa tyhjän ja käyttämättömän Stella Maris -keskuksen rahoittamiseen. Tämän
summan vapauttaminen
muuhun mahdollistaa rikkaamman, antoisamman ja
kokonaisvaltaisemman pastoraalisen työn koko hiippakunnan ja meidän hiippakuntalaisten hyödyksi.
Hiippakunta muuttuu ja
sen tarvitsemat resurssit,
kuten rakennuskanta, sen
mukana. Hiippakunnan vastuullinen ja hyvä johtaminen
vaatii oikeiden, mutta myös
vaikeiden päätösten tekemistä. Kirkko ei ole sen rakennukset, vaan sen jäsenet.
Jan-Peter Paul

Artikkeleita
Peter Gebara SCJ

Vanha
Stella
Maris

jia. Sen sijaan kaikkien meditaatio häiriintyi kun kappeliin tuli mies, jonka rannekello tikitti äänekkäästi!

Onko kiinnostusta yhteiseen tapaamiseen Vanhan
Stella Mariksen merkeissä?

Luonto hoiti emäntää
ja kävijää

Jos on, ilmoittautukaa
Katoliseen tiedotuskeskukseen p. 09-6129470 tai
kaarina.koho@catholic.fi.

On toinenkin asia, jota osaan
arvostaa vasta jälkeenpäin,
se on Stelliksen luonto.
Luonnon kiertokulku pimeästä syksystä ja metsän hiljaisuudesta kevään valoon ja
lintujen lauluun. Oli mahtavaa hiihdellä talvisen järven
jäällä tai katsella keväällä
lepäämään laskeutuvia joutsenia. Kaipaan kirkkaita tähtitaivaita, kuutamohankia ja
loimottavia revontulia. Kesät
menivät leirihulinassa niin
ettei siitä ennättänyt iloita
niin paljon kuin muista vuodenajoista.

Mahdollisesta kokoontumisesta ilmoitetaan
Fideksessä myöhemmin.

Advent lecture at the
Studium Catholicum
Fr. Ellert Dahl OP: Canterbury - Christendom and the
Cathedral Saturday December 3, 2011 at 15:00. Against
the background of Canterbury, fr. Dahl traces the roots
of Christianity in England,
and illustrates it with the
rise of the great Cathedral as
it stands to the present day.
Registration www.studium.fi
or on the spot 10 min. before
(5€, students 2€)

Tärkein opetus
Stella Maris on myös opettanut minulle, että tärkein on
ihminen! Tunsin saaneeni
aikaan jotain silloin kun
joku leiriläinen tai retriittiin
osallistuja lähti kotiin uusia
voimia saaneena ja tyytyväisenä. Tässä paras opettajani
oli pyhän sydämen sisar Fulgentia, joka ei koskaan saarnannut vaan oli aina esimerkkinä omien tekojensa kautta.
Joku vieraista sanoi kerran,
että Stelliksessä kynnykset ovat matalia ja oleminen
helppoa!

Tervetuloa Studium Catholicumin pikkujouluun la 10.12. klo 14-18!
Aluksi keskustelutilaisuus,
joitakin puheenvuoroja ja
kokemuksia Studium Catholicumin toiminnasta ja näkemyksiä ja toiveita sen tulevaisuudesta. Toisessa osassa noin
klo 16 perinteiset nyyttikestit,
lauluja, musiikkia... Klo 18
Studium Catholicumin kappelissa on vanhan dominikaaniriituksen mukainen messu.

Miten jatkossa?
On laskeskeltu, että Stella
Mariksen kustannukset ovat
liian korkeat tuloihin verrattuna. Jotain niiden hillitsemiseksi on tehtykin. Ilmalämpöumppuja on asennettu huoneisiin korvaamaan
suorasähkölämmitystä ja
on siirrytty säästölamppuihin mutta energiankulutus
on silti suurta, koska lämmitettäviä tiloja on paljon.
On tullut mieleen kysymys,
pitääkö Stella Mariksen
tuottaa rahaa? Eikö pastoraalinen aspekti olisi tärkeämpi?
Mutta realiteetit tulevat jossakin vaiheessa vastaan.
On hyvin surullista, että
hiippakunnan ainoasta
yhteisestä paikasta pitää
rahan takia luopua. Minulle
se on ollut rakas elämäntyö
ja monille kävijöille paikka,
jossa on voinut saada uusia
voimia tai on löytynyt rakas

Welcome to the Studium
Catholicum ”Pikkujoulu”
on Saturday December 10 at
14:00-18:00!

ystävä. Olen miettinyt, eikö
joku energinen maahanmuuttaja- tai eläkeläisryhmä
olisi voinut hoitaa paikkaa?
Ilman palkkaa mutta myös
ilman vuokraa. Kyseltiinkö
ryhmien kiinnostusta seurakunnista? Paikat pysyvät
kunnossa vain, jos niissä
asutaan.

Mitä tilalle?
Näyttää siltä, että Stelliksestä
kuitenkin on pakko luopua.
Minua ainakin kiinnostaa
tietää, miten siitä saadut rahat
sijoitetaan. Hankitaanko lapsille ja nuorille uusi paikka
helpompien yhteyksien
päästä vai käytetäänkö rahat
niin, ettei kukaan enää 20 tai
30 vuoden kuluttua muista,

minne ne katosivat? Tässä
minua lohduttavat kuitenkin
kardinaali Newmanin sanat:
To live is to change and to be
perfect is to have changed often.
(Elämä merkitsee muutosta,
ja täydelliseksi tuleminen tarkoittaa muuttumista usein.)

An open sharing of experiences
and opinions, hopes, and wishes
for the Studium Catholicum activities will take place from 14:00
on, followed ca. at 16:00 by
potluck, songs, music... At 18:00
Mass according to the Dominican rite.
Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A 4

KATT / Leena Kangas, Ritva Halme
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Seurakunnat
Helsinki

ment. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)

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 17.30 ruusukkorukous, pe
17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 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.
17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. 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.)
25.11. to 18.00 lectio divina
26.11. la 10.30–13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 nuortenmessu, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
28.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
29.11. ti 16.30–19.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
3.12. la 9.30–14.30 retretti seurakuntalaisille,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
6.12. ti 11.00 itsenäisyyspäivän messu
8.12. to 18.00 elokuvakerho
10.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
12.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.12. to 18.00 lectio divina
17.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
20.12. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous
24.12. la jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 24.00 jouluyön messu
25.12. su Herran syntymä, joulupäivä: 12.00
messu, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
26.12. ma pyhän perheen juhla: 11.00 päämessu,
16.00 messu puolaksi, 18.00 joululauluja
seimen ääressä
DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.12. su
16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 27.11., 25.12. su 16.00

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00
päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsiksi, 2. ja 4. lastenmessu, 3. vietnamiksi, 5.
saksaksi), 16.00 messu (2. su espanjaksi, 3.
puolaksi), 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00
messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 7.30
laudes, 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00
adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, pe, la 17.30-17.55, su
9.30-9.55 ja 17.30-17.55. Seurakunnan kanslia
on avoinna ti ja ke klo 13-16 ja to klo 9-12.
Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in
Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. in Swedish, 2nd
and 4th Mass for children, 3rd in Vietnamese, 5th
in German), 16.00 Mass (2nd Sun. in Spanish,
3rd in Polish), 17.30 Rosary in English, 18.00
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri.
7.30 Laudes, 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00
adoration. Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish
office open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs. 9-12.
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 15.00 messu unkariksi, 16.30 adoraatio, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
3.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus
vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 messu suomeksi
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
6.12. ti kirkkomme vihkimisen vuosipäivä: 10.00
messu suomeksi
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta(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 appoint-
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26.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English
2.12. pe 18.00 messu Porissa
3.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30
messu latinaksi
6.12. ti 10.30 messu isänmaan puolesta
10.12. la 9.30 kateekesi, 13.15 perhemessu,
17.00 messu puolaksi
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.30
messu englanniksi/Mass in English
13.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri
17.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30
messu englanniksi/Mass in English
24.12. la jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. su Herran syntymä: 10.30 juhlamessu,
12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu
Porissa, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 17.12. la 10.00
Eurajoki: 4.12., 18.12. su 15.00
Pori: 2.12. pe 18.00, 25.12. su 16.00
KATEKEESI
10.12. la 9.30

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
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.)
26.11. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
28.11. ma 19.00 katekeesi aikuisille
30.11. ke pyhä apostoli Andreas: 18.00 messu
1.12. to 19.00 katekeesi aikuisille
2.12. pe 18.00 messu, messun jälkeen johdantokurssi katoliseen uskoon (aiheena kirkko ja
opetusvirka)
3.12. la pyhä Francisco Xavier: 9.00 katekeesi
Jyväskylässä, 12.15 perhemessu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
5.12. ma 19.00 katekeesi aikuisille
6.12. ti pyhä Nikolaus: 10.30 messu Suomen
puolesta
7.12. ke 18.00 messu, messun jälkeen Raamattupiiri

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00
messu, 19.00 katekeesi aikuisille
9.12. pe 18.00 messu Kiteellä
10.12. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
18.30 messu Kajaanissa
12.12. ma Guadalupen Neitsyt Maria: 18.00
messu, 19.00 katekeesi aikuisille
13.12. ti pyhä Lucia: 18.00 messu
14.12. ke pyhä Ristin Johannes: 18.00 messu
15.12. to 19.00 katekeesi aikuisille
17.12. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
22.12. to 14.00 Seniorit
24.12. la jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. su Herran syntymä (velvoittava juhlapyhä): 12.00 messu
26.12. ma pyhä Stefanos: 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
10.12. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 11.12.
su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 9.12. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 27.11., 18.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 26.11., 17.12. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 26.11.,
17.12. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 10.12.
la 15.00
KATEKEESI
Jyväskylä: 3.12. la 9.00
Joensuu: 10.12. la 9.45
Savonlinna: 26.11., 17.12. la 9.45

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti(at)catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
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.
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.)
26.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ti 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00
messu
10.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho, 14.00
perhemessu ja perhejuhla
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
14.00 messu puolaksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
24.12. la 24.00 jouluyön messu

Tapahtumat
Oulu

25.12. su Herran syntymä: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
26.12. ma pyhä Stefanos: 10.30 tapaninpäivän
messu
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 4.12. su 15.00 Kokkola
(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 27.11. su
16.00, 26.12. ma 16.00
(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29):
11.12. su 18.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja
seurakunnasta): 16.12. pe 18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 26.11., 10.12. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 27.11., 11.12. su 12.00, 26.12. ma 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu
1): 17.12. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srk-sali, Koulukatu 45): 26.11.,
10.12. la 16.00, 25.12. su 16.00

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.)
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
Haminassa, 18.00 messu Kouvolassa
3.12. la 14.00 katekeesi Lahdessa, 16.00 messu
Lahdessa
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 messu
10.12. la 11.00 opetus Kouvolassa
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 11.00 piispanmessu (vahvistuksen sakramentti), 16.00
messu Kotkassa
15.12. to 18.00 iltamessu
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 12.00 messu
Lappeenrannassa, 18.00 messu Kouvolassa
22.12. to 18.00 iltamessu
24.12. la Herran syntymä: 24.00 paimenten
messu
25.12. su joulupäivä: 11.00 messu Haminassa
26.12. ma pyhä Stefanos: 11.00 messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.11., 25.12. su 11.00
Kotka (srk-keskus, Mariankatu 14D): 11.12. su
16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.12. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 18.12. su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 3.12. la 14.00
Kouvola (seurakuntasali): 10.12. la 11.00
Kotka (srk-keskus, Mariankatu 14 D): -

Siivouspäivä kirkossa ja pappilassa kuukauden viimeisenä lauantaina klo 10.00.
15.7.2011–15.2.2012 kirkkoherra on sapattivapaalla, jonka tarkoituksena on hengellinen
uudistuminen ja terveydestä huolehtiminen.
Kirkkoherran sijaisena toimii tänä aikana isä
Ryszard Mis SCJ (puh. 046-5407179).

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.

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.)
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
30.11. ke pyhä apostoli Andreas: 17.00 juhlamessu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 17.00 juhlamessu
9.12. pe 18.00 seurakuntaneuvoston kokous
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
Huom. ei messua Kemissä!
24.12. la jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. su Herran syntymä: No Mass in English!,
11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
(Huom. poikkeus!)
30.12. pe pyhän perheen juhla, seurakuntamme
juhla: 17.00 päämessu
1.1. la pyhä Jumalansynnyttäjä Maria (velvoittava juhlapyhä): 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 25.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.12. su 17.00, 1.1. la 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.11. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.12. su 17.30
Huom. poikkeus! Joulupäivänä 25.12. ei ole
messua Raahessa, vaan messu on Kemissä
klo 17.00.
JOHDANTOKURSSI katoliseen uskoon
25.11., 2.12. pe 18.00
USKONNONOPETUS ensikommuuniota ja
vahvistuksen sakramenttia varten
4.12., 18.12. la 10.00
LASTENMESSU
18.12. la 11.30

Toimistot
Katekeettinen keskus

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-61206711, fax 09-61206710. Sähköposti:
kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.
fi.
Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo
13-16 ja keskiviikkoisin klo 13-18.
Aamumessu ma, ke, pe klo 7.45. Lauantaisin
klo 18 yleensä messu vanhan dominikaaniriituksen mukaan tai hepreankielinen messu,
tarkemmat tiedot www.studium.fi. Ekumeeninen aamurukous torstaisin klo 8.30.
Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta ja muusta toiminnasta www.studium.
fi.
yy Ei messua 25.11., 26.11., 28.11., 30.11.
yy Ukrainalainen liturgia 27.11. klo 11.
yy Messe en français le le samedi 3 decembre
à 18h.
yy Vanhan dominikaaniriituksen mukainen
messu 10.12. klo 18.
yy 10.12. myös Studium Catholicumin pikkujoulu klo 14-18, tervetuloa!

-		 Vanhan dominikaaniriituksen mukainen
messu 10.12. klo 18 Studium Catholicumissa.

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs, klo 18 seuraavina päivinä
seuraavin kirjoin:
19.12. Birgitta Trotzig: Liejukuninkaan tytär

Kaikki kirjoista kiinnostuneet, tervetuloa!

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

Suomen Caritas

Teresa ry

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

Teresat kokoontuvat Pyhän Marian seurakuntasalissa messun jälkeen. Syksyn ohjelma:

Tapahtumia
Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
with Reading and Homily in English at Saint
Henry’s Cathedral on the following Tuesdays
at 18.00: Nov. 29; Dec. 13. Afterwards, a nice
get-together in the parish hall. Welcome! See:
cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Syksy 2011 – 63. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kello 16:00-noin 18:00 p. Marian srk-salissa, Mäntytie 2,
00270 HELSINKI. Kokouksiimme ovat tervetulleita ne, joilla on hyvä tahto. Kokouksen
jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun, joka alkaa klo 18.
Tiistai 13.12. Kuuliaisuudesta; Heikki Pusa OFS

Ennakkotiedote: Vuonna 2012, jonakin helmikuun lauantaina, tapaamme fransiskaani-isä
Franz Richardin OFM Henrikin seurakuntasalissa klo 11.00-18.00. Tarkemmat ajat ja
aiheet julkaistaan myöhemmin.

la 26.11. myyjäisten valmistelu
su 27.11. myyjäiset
ti 13.12. joulujuhla

Radio ja TV
torsdag 1.12.2011 kl 6.54 och 8.54 andrum
(biskop Teemu Sippo SCJ) – Radio Vega
torsdag 1.12.2011 kl. 19.20 aftonandakt (biskop
Teemu Sippo SCJ) – Radio Vega
tiistai 13.12. klo 18.50 iltahartaus (Auli Nukarinen) – YLE Radio 1
sunnuntai 5.2.2012 klo 18.00 radiomessu Pyhän
Henrikin katedraalista – YLE Radio 1, nauhoitus klo 11.00
tiistai 27.3. klo 18.50 iltahartaus (Kaarina Koho)
– YLE Radio 1
kiirastorstai 5.4.2012 klo 18.00 radiomessu
Pyhän Henrikin katedraalista – YLE Radio
1, suora

Sekalaista
SENIORIT
Tiistaina 20. joulukuuta messu
Pyhän Henrikin katedraalissa klo
14 ja sen jälkeen joulujuhla seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu: Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Sähköposti katekeesi@catholic.fi. Kotisivu:
katolinen.net/katekeesi.

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

Seurakuntien
ja
yhdistysten
ilmoitukset
seuraavaan lehteen (14/2011) ajalle 16.12.2011–15.1.2012 on toimi t e t t a va v i i m e i s t ä ä n 5 . 1 2 . 2 0 1 1 mi e l u i t e n sä h k ö p o st i t se
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Pyhä Katariina Sienalainen
– askeetti, mystikko, opettaja
Katariina Sienalainen
kuuluu keskiajan
suuriin naismystikoihin yhdessä
Hildegard Bingeniläisen, Mechtild
Magdeburgilaisen ja
Jeesuksen Teresan,
Teresa Avilalaisen
kanssa. Hän oli myös
poliittinen vaikuttaja
kuten Ruotsin pyhä
Birgitta.
Caterina Benincasa syntyi
Sienassa vuonna 1347,
samana vuonna jolloin musta
surma, rutto, pyyhkäisi yli
Euroopan. Hänen kaksoissisarensa kuoli pian syntymänsä jälkeen. Katariina oli
myös perheen kahdestakymmenestäviidestä lapsesta
ainoa, jota hänen äitinsä itse
imetti. Tämäkin luultavasti
vaikutti Katariinan erityiseen
asemaan perheessä. Hän oli
myös hyvin varhaiskypsä ja
koki ensimmäisen näkynsä
jo kuusivuotiaana ollessaan
veljensä kanssa matkalla
kirkkoon. Seitsenvuotiaana
hän antoi neitsyyslupauksen ja ilmoitti, ettei mene milloinkaan naimisiin. Ilmeisesti
tässä oli Katariinan nuoruudesta huolimatta kyse syvästä
vakaumuksesta, sillä se antoi
hänelle voimia torjua kaikki
avioliittotarjoukset, joita hän
ajan tavan mukaan jo 12-vuotiaana sai ottaa vastaan. Toisaalta myös Katariinan vanhemman sisaren Bonaventuran kuolema lapsivuoteeseen
saattoi lujittaa hänen päätöstään pysyä neitsyenä.
Koska hyvä avioliitto oli
jokaisen äidin toive tyttärelleen, kohtasi Katariinan
päätös ankaraa vastarintaa.
Perhe rankaisi häntä monin
tavoin, muun muassa erottamalla perheen palvelijan ja
antamalla tämän työt Katariinalle. Kaikesta huolimatta
hän pysyi lujana ja lopulta
myös perhe alistui. Jo hyvin
nuorena Katariina aloitti ne
ankaran askeettiset elintavat, joita hän sitten noudatti
läpi elämänsä. Niihin kuului
ankara paastoaminen, tuntikausia kestävät rukoukset ja itsensä ruoskiminen.
Jo pienenä tytttönä hän oli
ottanut esikuvakseen erämaaisät ja kieltäytynyt syömästä
lihaa. Kun hän oli 16-vuotias,
hänen ruokanaan olivat vesi,
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leipä ja raa'at vihannekset, ja
ollessaan 23-vuotias hänen
askeesinsa salli hänelle vain
ehtoollisleivän, vettä ja yrttejä.
Vuodet 1364-67 Katariina
vietti huoneessaan, toimitti
palvelijan askareita ja poistui
kotoaan vain mennäkseen
messuun ja ripittäytymään.
Hän oli liittynyt Sienan dominikaanitertiaareihin 17-vuotiaana ja hänen vanhempiensa
oli pakko viimein hyväksyä Katariinan jumalallinen
kutsumus. Näiden kolmen
vuoden kuluttua hän, erään
kertoman mukaan karnevaalien viimeisenä päivänä, sai
kokea Jumalaan yhtymisen
autuuden mystisissä häissä,
joissa hänestä tuli Kristuksen morsian. Tämän valtavan tapahtuman jälkeen
hän sai Kristukselta kutsun
tulla kirkon aktiiviseksi palvelijaksi ja tunsi voivansa
palata maailmaan. Hän aloitti
työnsä Sienan köyhien ja sairaiden parissa yhdessä viitankantajanaisten kanssa.
(Nämä olivat leskiä, jotka
asuivat omissa kodeissaan,
kantoivat dominikaanien
mustaa viittaa, tästä nimitys
mantellate, ja hoitivat sairaita
ja köyhiä.) Täten Katariinan
hyvin yksityinen hengellisyys laajeni hänen kotinsa
ulkopuolelle muuhun yhteiskuntaan. Hänet opittiinkin
pian tuntemaan sekä karitatiivisesta toiminnastaan että
hyvästä sielunhoidostaan.
Ihmistuntemustaan hän
piti Jumalan lahjana. Kristus
oli sanonut hänelle näyssä:
"Minä annan sinulle kyvyn
nähdä hengellisesti. Sen
avulla näet kaikkien läheisyyteesi tulevien sielujen kauneuden ja mädännäisyyden..."
Katariina toimi niin aktiivisesti ja sai sellaisen maineen
sielunhoitajana, että kirkon
johtomiehetkin alkoivat kiinnittää häneen huomiota. Varsinkin elämänsä viimeiset
viisi vuotta Katariina työskenteli voimakkaasti rauhan
ja ykseyden puolesta. Hän
piti koko ajan kirkon parasta
silmiensä edessä ja hyökkäsi
armottomasti sekä kirkollisia
että maallisia johtajia vastaan,
kun nämä eivät eläneet Kristuksen käskyjen mukaan.
Katariinan rippi-isä Raimondo da Capua on merkinnyt muistiin Kristuksen sanat
Katariinalle: "Enkö minä ole
luonut ihmistä? Minulle ei
enää ole miestä eikä naista, ei

yläluokkaa eikä alaluokkaa,
minun silmissäni kaikki ovat
tasa-arvoisia... Tänä päivänä
on inhimillinen ylpeys ylittänyt kaikki rajat, varsinkin
niiden miesten ylpeys, jotka
katsovat olevansa viisaita ja
oppineita. Minun oikeuteni
ei voi enää kauempaa pidättyä panemasta heitä paikalleen... Minä lähetän nyt naisia
heidän luokseen nöyryyttämään heidän ylpeyttään,
naisia, jotka ovat tietämättömiä ja heikkoja, mutta jotka
minä täytän Jumalan voimalla
ja viisaudella. Ja sitten, jos he
tulevat järkiinsä ja nöyrtyvät,
minä osoitan heille ääretöntä
armoa." Katariinan osana oli
välittää Kristuksen uudistavaa armoa niille, jotka ottivat
vastaan hänen opetuksensa.
Käyttämällä Katariinaa välittäjänä Kristus sekä rankaisee
röyhkeitä miehiä että tarjoaa
esimerkin nöyryydestä ja
alistumisesta, tavoista, joilla
ohjata eksyvää kirkkoa.
Katariina lähetettiin Avignoniin sovittelemaan Firenzen ja paavin välisiä kiistoja,
ja hän alkoi nyt ajaa niitä
kahta asiaa, jotka olivat hänen
sydäntään lähinnä: paavi Gregorius XI:n paluuta Roomaan
ja kirkon uudistamista.
Kirkko kärsi korruptiosta ja
vallan väärinkäytöstä ja sen
paimenet olivat sangen vähän
uskottavia. Paavi palasikin
Roomaan vuonna 1377, mutta
kuoli pian paluunsa jälkeen.
Haluten pitää paaviuden keskittyneenä Roomaan kardinaalit valitsivat paaviksi italialaisen Urbanus VI:n. Tämä
osoittautui kuitenkin röyhkeäksi ja kiivaaksi, niin rajuksi
otteissaan kirkon väärinkäytöksiä vastaan että suututti
erityisesti ranskalaiset kardinaalit, jotka vain puoli vuotta
myöhemmin kokoontuivat
valitsemaan vastapaavin,
sveitsiläisen Clemens VII:n.
Tämä taas ei voinut oleskella
Roomassa vaan siirtyi Avignoniin. Kirkon suuri skisma
oli tosiasia. Katariina kuoli
vain kaksi vuotta tämän
jälkeen, mutta pyrki kuolemaansa asti aktiivisesti tukemaan Rooman paavia.
Katariina Sienalainen jätti
jälkeensä mittavan kirjallisen
perinnön, joka käsittää paitsi
382 kirjettä vuosilta 1370-80
myös kirjan nimeltä Dialogi
sekä lukuisia rukouksia, joita
hänen ystävänsä kirjasivat
muistiin hänen elämänsä vii-

Dialogi Jumalan kaitselmuksesta
vihdoin suomeksi!
Maallikkodominikaanit Eva Airava, Kaarina Koho ja
Tuula Luoma ovat tehneet italiankielisestä kriittisestä
laitoksesta erinomaisen suomennoksen pyhän Katariina Sienalaisen kuuluisasta ”Dialogista”. 348-sivuinen,
kovakantinen kirja sisältää myös kronologian pyhän
Katariinan elämästä. Kirjassa on myös lukumukavuutta
lisäävä lukunauha.
Tilattavissa ja ostettavissa joulukuussa Katolisesta kirjakaupasta: katolinenkirjakauppa.net, tai Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 38 euroa.
KATT

meisen puolentoista vuoden
aikana. Hänen kirjoitustensa
tyyli on uskomattoman intensiivinen, ja hän kirjoittaa paaveille, kardinaaleille, abbedissoille, kuninkaille ja maallisille vallanpitäjille, palkkasotureille ja ystäville. Hän
vastasi kysymyksiin ja antoi
neuvoja. Teoksensa Dialogi
hän saneli joukolle kirjureita
noin vuoden aikana, joulukuusta 1377 elo-syyskuuhun
1378. Sen ytimenä on mystinen kokemus ja neljä pyyntöä,
jotka Katariina esitti Jumalalle katsellessaan "Totuutta,
sulhastaan" ja jotka koskivat
pyhän kirkon uudistamista
ja koko maailman pelastusta.
Katariinalle Kristus oli ennen
kaikkea kaikkien ihmisten
Vapahtaja. Dialogin laajin
osa kuvaa Kristusta siltana ja
sen ymmärtämista helpottaa,
jos katsoo Firenzen keskiaikaista Ponte Vecchio-siltaa.

Tällainen silta on enemmän
kuin vain joen ylitys. Se on
itsessään pieni yhteisö: sillä
oli katto ja seinät, reunoilla
oli kauppoja ja asumuksia
ja sille johtivat portaat. Toisaalla Katariina kuvaa Kristusta portaina, joita pitkin kiivetään hänen sydämeensä.
Katariina kuoli Roomassa
29. huhtikuuta vuonna 1380 ja
haudattiin Santa Maria sopra
Minervan kirkkoon. Hänet
julistettiin pyhäksi vuonna
1461 ja paavi Paavali VI antoi
hänelle vuonna 1970 kirkonopettajan arvonimen, kuten
myös Jeesuksen Teresalle.
Tuula Luoma

Artikkeleita

Kamerunista Rovaniemelle
– isä Peter Folengin haastattelu

Jotkut Fides-lehden lukijat ainakin Pyhän perheen ja Pyhän Marian seurakunnista ovat jo tutustuneet Rovaniemellä asuvaan afrikkalaiseen katoliseen
pappiin. Haluamme lyhyesti esitellä hänet myös kaikille Fides-lehden
lukijoille.
Isä Peter A. Foleng kuuluu
kamerunilaiseen Kumbon
hiippakuntaan. Hän on Suomessa kahden vuoden ajan
oman piispansa luvalla ja
opiskelee Lapin yliopistossa.
Hän ei siis kuulu hiippakuntamme papistoon. Isä Foleng
kävi heti Suomeen saavuttuaan tapaamassa piispa
Teemu Sippoa tuoden
mukanaan kirjeen omalta
piispaltaan, kuten asiaan
kuuluu. Piispa Teemu
Sippo ohjasi hänet ottamaan yhteyttä Nasaretin
pyhän perheen seurakunnan kirkkoherraan ja antoi
isä Folengille luvan myös
viettää messua seurakunnissamme, sen mukaan
kuin kirkkoherran kanssa
sovitaan.
Omassa hiippakunnassaan isä Peter Foleng on
17 vuoden aikana hoitanut
monia eri tehtäviä. Hän on
toiminut esimerkiksi hiippakuntansa kanslerina, seurakuntapappina, koulun rehtorina, sotilaspappina, ja viimeksi hän on vastannut hiippakuntansa tiedotustyöstä.
Isä Foleng tuli Suomeen
lokakuussa 2010 ja opiskelee mediakasvatusta Lapin
yliopistossa. Todennäköisesti kesällä 2012 hän palaa
työhön omaan hiippakuntaansa. Kysymykseen, miksi
hän opiskelee juuri mediakasvatusta, hän vastasi viittaamalla katolisen kirkon
mediatyöhön.
Paavillinen tiedotusvälineiden neuvosto on toiminut
vuodesta 1948, ja Vatikaanin
II kirkolliskokous julkaisi
dekreetin Inter Mirifica tiedotustyöstä. Madridin maailman nuortenpäivät kesällä
2011 nostivat jälleen esiin
digitaalisen median merkityksen kirkon evankelioimistyössä. Siksi mediakasvatuksen kurssi on isä Folengin
mielestä arvokas työväline
kirkon työntekijälle.
Isä Foleng viettää Rovaniemellä usein messua englanniksi sunnuntaisin kansainvälisille opiskelijoille ja
muillekin seurakuntalaisille.
Nasaretin Pyhän Perheen
seurakuntahan on niin suuri,
että pappi voi tulla Oulusta
Rovaniemelle viettämään
sunnuntaimessua suomeksi
vain kerran kuukaudessa.

Silloin tällöin isä Foleng vierailee myös Helsingissä ja on
viettänyt joitakin kertoja englanninkielisen sunnuntain
iltamessun Pyhän Marian
kirkossa. Hän on viettänyt
messua myös rakkauden
lähetyssisarten luona.

Entä mitä isä Foleng ajattelee Suomesta tähänastisen
kokemuksensa perusteella?
Ennen Suomeen tuloaan hän
oli hiukan huolissaan, koska
ei tiennyt maasta paljonkaan, ja vaikeista sääolosuhteista kuultuaan tiesi odottaa
uudenlaista kokemusta.
Ensimmäisestä talvestaan isä
Foleng kuitenkin kertoo nauttineensa, mutta kuulemma
pelkää hiukan toista talvea...
“Sääolosuhteiden lisäksi
huomiotani kiinnitti ihmisten hiljainen, varautunut
luonne. Täällä on mahdollista matkustaa kaupungin
halki puhumatta kenenkään
kanssa, mutta Kamerunissa ei
ole näin. Ainakin kolme viidestä ihmisestä, jotka matkan
aikana kohtaat, hymyilee ja
tervehtii, mutta tämä ei ole
tavallista Suomessa. Jopa
bussi- ja rautatieasemilla
ihmiset seisovat katsellen toisiaan eivätkä sano mitään;
Kamerunissa on normaalia tervehtiä toisia bussin tai
junan odottajia.”
Isä Foleng huomautti myös,
että Suomi on hyvin turvallinen maa verrattuna Kameruniin, täällä kaupoista ja
kodeista puuttuvat metalliset
turvaovet, joita ilman Kamerunissa varkaat pian murtautuisivat sisään. Ihmiset Suomessa ovat hänen mielestään
rehellisiä ja lainkuuliaisia, ja

julkisissa virastoissa hän on
saanut kohteliasta palvelua.
Kirkon suhteen tilanne
Suomessa ja Kamerunissa on
tietysti myös hyvin erilainen.
Isä Foleng kertoi, että hänelle
oli järkytys havaita, että koko
Suomessa on vain yksi katolinen hiippakunta. Vaikka
hän oli etukäteen lukenut,
että katolinen kirkko Suomessa on hyvin pieni, silti
esimerkiksi hiippakuntamme papiston hyvin
pienet varat, katolilaisten pieni määrä ja rajalliset kasvumahdollisuudet
tulivat yllätyksenä.
Koko maassa on vain 7
seurakuntaa, jolloin niiden
alueet ovat valtavan suuria;
Helsingin seudullekin tarvittaisiin lisää seurakuntia. Jos Rovaniemen kaltainen kaupunki kuuluu 200
kilometrin päässä Oulussa
olevaan seurakuntaan, ei
ole mahdollista järjestää riittävää pastoraalityötä, eivätkä
seurakunnat juuri voi laajentua. Monet eivät pääse kirkkoon pitkien etäisyyksien
vuoksi. Yliopistokaupunkeihin tulee paljon ulkomaalaisia opiskelijoita katolisista
maista, mutta he “hukkuvat”,
koska kirkon toimintaa paikkakunnalla ei ole.
Isä Foleng sanoo arvostavansa piispa Teemu Sipon
vaikeaa työtä, kun rahoitusta ja työvoimaa on vaikea
löytää; isä Folengin mielestä
Suomi on jossakin mielessä
“lähetysaluetta”.
Hän on huomannut myös
kirkkojen yhteistyön Suomessa: Rovaniemellä katolista messua voidaan viettää
ortodoksisessa kirkossa, ja
englanninkielistä messua
kansainvälisille opiskelijoille mahdollisesti vietetään
jatkossa luterilaisen kirkon
tiloissa. “Tämä on minulle
osoitus evankeliumin hengestä, jota on vaalittava.”
Katri Tenhunen

Luottamuspula

L

uottamus on edellytyksenä hyvien suhteitten solmimiseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen sekä ihmisten että
kansojen kesken. Ihminen, jolla on terve ja kypsä itseluottamus, tulee paremmin toimeen toisten ihmisten kanssa kuin
se, jolla tämä on yli- tai alikehittynyt. Monelta taholta valitetaan luottamuspulan vuoksi. Sen tähden yhteiskuntaelämä
ei toimi hyvin. Täystyöllisyys on kaunis unelma, avioliitoja
puretaan helposti, lasten ja nuorten kasvatus ja koulutus ei
vastaa toivomuksia, hallitukset eivät elä kauan, uskontojen
välinen yhteistyö rauhallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi kangistuu ja jopa saman kirkon jäsenet kaipaavat enempää keskinäistä luottamusta.
Merkkinä luottamuksen puutteesta on kaikenlaisia ennakkoluuloja, jotka syystä tai toisesta ovat syntyneet ja joita ei ole
voitu karsia ajoissa. Sen takia monet ihmiset ja kansat ovat
joutuneet turhaan kärsimään ihmiskunnan historian aikana
niin kuin tällä hetkelläkin.
Yksinkertainen keino luottamuspulan voittamiseksi on
ensimmäisen askelen menetelmä. Mutta kenellä on niin
paljon rohkeutta, että hän uskaltaisi ottaa ensimmäisen askeleen yhteistyön tai sovun aikaansaamiseksi. Näemme säännöllisesti kuinka vaikeaa tämä on esimerkiksi ay-liikkeessä,
työntekijöiden ja työnantajien välisissä palkkaneuvotteluissa
ja pienoiskoossa perheiden elämässä. Ensimmäisen askelen
tekeminen on vaikein. Tämä vaatii toisaalta itsensä rohkeasti
niskasta kiinniottamista, toisaalta avoimesti puhumista
kuunnellen kunnioittavasti vastapuoleen mielipiteitä ja eläytyen vilpittömästi hänen maailmaansa. Mutta kenellä on niin
paljon itse luottamusta? Ketkä luottavat toisiin niin syvästi,
että he uskaltautuvat ottamaan ensimmäisen askeleen?
Jos osapuolilla on hyvä tahto, luottavainen suhde on mahdollinen ja syvenee, ja mikäli se on heikentynyt tai sammunut, se kasvaa uudelleen niin kuin keväällä talven jälkeen
kaunis kukkanen nousee varovaisesti maasta. Ihmisessä
tärkeää on kaipaus siihen, jotta jäätyneet suhteet sulavat ja
kehittyvät entistä syvemmiksi.
Joskus tarvitaan ulkopuolista apua, sovittelijaa, joka on
ymmärtäväinen, ja jolla on molempien luottamus. Riippuen
ongelman luonteelta tämä voi olla yhteinen tuttava, ystävä
tai asiantuntija. Miksei myös toinen seurakuntalainen voitaisi kutsua avuksi, unohtamatta pappia, jonka tehtävä on
auttaa nimenomaan Jumalan nimessä seurakuntalaisia kasvamaan päivästä päivään ylevässä rakkaudessa Jumalaan ja
lähimmäisiin ja omaan itseensä.
Loppujen lopuksi nämä rakkauden kolme ulottuvuutta
kuuluvat erottamatta yhteen, koska Jumala on kaiken aidon
rakkauden lähde ja mitta. Se, joka on oppinut Vapahtajalta
rakastamaan pyyteettömästi, ei pelkää ottaa ensimmäistä
askelta toisen luottamuksen voittamiseksi. Siitä apostoli Johannes muistuttaa meitä ensimmäisessä kirjeessään
sanoen: ”Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja
lähettänyt Poikansa maailmaan meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh. 4:10).
Jumala ei odottanut meiltä ensimmäistä askelta. Hän ei
pelännyt sen tekemistä tai armahtavaisuutta meitä kohtaan
ainoan Poikansa elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa, jotta herättäisi meissä sen luottamuksen, joka on avain
todelliseen elämään. Hänen sydämestään saamme ammentaa sitä luottamusta, joka voittaa meissä kaiken mikä estää
meitä rakastamasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme
niin kuin itseämme.
Aina ei ole synti rakastaa itseään. Me saamme rakastaa
itseämme samalla mitalla, jolla Jumala on rakastunut meihin
luodessaan meidät omaksi kuvakseen; mieheksi ja naiseksi.
Samoin rakastaessamme lähimmäisiämme meidän on annettava heille niin paljon luottamusta, kuin me kaipaamme saavamme myös heiltä. Tämä ei ole mitään hemmottelua puolin
ja toisin. Pikemminkin hemmottelu on merkki luottamuksen
puutteesta. Rakkaushan haluaa aina antaa parasta toiselle
ja rohkaisee meitä luottamaan siihen, että toinen voi kasvaa
ihmiseksi ja kristityksi.
Toisaalta ajateltaessa maailman suurten ongelmien ratkaisemista meidän ei ole kristittyinä tarkoitus olla kansojen
johtajien tai ideologisten systeemien orjia. Jumalan meille
antama itseluottamus eli ihmisarvo varjelee meitä hyväksikäytöltä. Kyllä meidän tulee osallistua lojaalisti kansamme
ja maailman yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen, mutta
ennen kaikkea meidän on luotettava Jumalaan, jonka iankaikkinen herruus on meidän elämämme turva ja päämäärä.
isä Frans Voss SCJ
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Johannes Krysostomos
– ett helgon för vår tid
F

ör en tid sedan besökte
jag bokmässan på Mässcentret i Helsingfors. Den var
synnerligen populär med inte
bara bokuställare, men också
utställare av vin, mat, musik,
instrument etc. Helt enkelt
ett sammelsurium av olika
slags kulturkonsumtionsvaror. Bland alla dessa stånd
kunde jag inte finna Fides
eller den katolska kyrkans
stånd. Man kunde naturligtvis anta att ett sådant stånd
skulle ha satts upp, i och med
att kyrkan publicerat och
publicerar ständigt en massa
böcker om helgon, historiska
och religiösa verk inte minst
den nya finskspråkiga bönboken ”Katolinen rukouskirja”. Fides kunde ju också
ha varit framme som tidning
tillsamman med det Kateketiska centrumets omfattande
läromaterial om den katolska
tron. Men nej, det katolska
inslaget uteblev. Kanske nästa
år. Däremot hade många
politiska grupper, frikyrkliga organisationer och inte
minsta Valamo kloster sina
egna stånd.
Jag stannade upp vid
klostrets stånd. Materialet som erbjöds till försäljning var bl.a. ikoner, religiösa föremål och inte minst
litteratur. Ståndet upprätthölls av munkar från Valamo
kloster och lekmän. En bok
som jag köpte var ”Johannes Krysostomos, Opetuspuheita Johanneksen evankeliumista”, Valamon Luostari,
Gummerus, Jyväskylä 2003.
Verket än den mittersta delen
av en omfattande trilogi översatt av munken dr. Serafin
Seppälä av helgonets predikningar. Grunder för texterna
är Johannes evangelium,
som Johannes Krysostomos
belyser för de kristna i Konstantinopel. De nu översatta
texterna är endast en bråkdel
av helgonets totalproduktion
som omfattar 100-tals texter
bl.a. 700 uppskrivna predikningar och närmare 250 brev.
Den katolska kyrkan firade
den 19 september 2007 Johannes Krysostomos (347-407)
1600 års jubileum. Påven
Benedikt XVI höll festtalet
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inför tusentals pilgrimer och
andra som samlats utanför S:t
Peters basilikan i Rom. I sitt
tal gick han i korthet igenom
helgonets historia och stegen
i hans religiösa utveckling.
Viktiga för helgonets utveckling, var den samma som för
den heliga Augustinus, nämligen hans mamma. Hon gav
honom en stark tro och ett
ödmjukt hjärta med stor förståelse för de svaga i samhället. Hans tro fördjupades
då han bodde på ett kloster
under fyra år. Han valde att
leva som eremit d.v.s. skild
från de andra munkarna eller
helt enkelt för sig själv. Hans
religiösa ledare var en annan
”gammal eremit”. Han hade
m.a.o. en religiös mentor,
såsom man skulle säga idag.
Han mediterade i synnerhet
om de lagar som Kristus gett
oss och Paulus brev.
Hans stora gärning för
kristendomen är hans predikningar som uppskrevs
medan han talade fritt. Han
måste ha varit en enastående
predikant eftersom han fick
namnet ”guldmun”.
Helgonet konstaterade att
inom varje döpt kristen finns
kunskapen om den exakta
tron och visdomen om hur
man skall leva. Dessa två,
kunskapen och levnadsvisdomen går hand i hand. Varje
kristen har plikten att genom
sitt liv bära vittnesbörd om
dessa två. Varje kristen måste
använda sitt intellekt och sitt
logiska tänkande för att förstå
innehållet i den katolska tron
för att leva moraliskt rätt och
ett spirituellt innehållsrikt liv.
Johannes Krysostomos är ju
kyrkolärare inom den katolska kyrkan.
Dopets sakrament är för
Johannes Krysostomos det
sakrament som förvandlar en
person till ”kung, präst och
profet”. Enligt helgonet har
varje människa vissa fysiska,
intellektuella och spirituella
färdigheter för att förstå och
leva sin tro. Vi är inte alla lika.
Den religiösa utvecklingsprocessen har vissa karakteristika och egenskaper som
berikar den och egentligen
gör det möjligt för en kristen

att leva ett fullkomligt religiöst liv.
Det första steget gäller
barndomen. Det är i barndomen som man lär sig vad
som är rätt eller fel. Det är den
viktigaste fasen i ens utveckling för då läggs grunden för

mamman och barnet symboliserar också kyrkan. Familjen är ett slags kyrka i miniatyr. Det är kyrkan och dess
”miniatyrform”, familjen som
samarbetar med varandra för
att föra Kristi budskap vidare.
Som all stora helgon måste

all fortsatt utveckling. Barnet
måste, enligt helgonet, lära
sig korstecknet och dess betydelse. Detta är ett minimum.
Ungdomen är emotionellt
en våldsam tid då människan söker finna sin identitet och plats i samhället och
gemenskapen. Det är också
en tid då ens religiösa identitet fortsätter att utformas.
När personen blivit fullvuxen
måste han ha en förståelse för
saktmod, tolerans, uppskattning av andra för det är under
denna tid som man vanligtvis
gifter sig. En emotionellt och
religiöst mogen person skils
inte från sin man eller hustru
framhäver helgonet.
Barnen är bryggan mellan
makarna som sammanbinder
dem. Familjen d.v.s. pappan,

Johannes Krysostomos lida
mycket. Han blev bannlyst
från sin hemstad Konstantinopel och dog på vägen till
sin bannlysnings ort.
Johannes Krysostomos var
en modern person som hade
mycket att säga till vår tids
människor. Man skall dela
med sig till de fattiga, man
skall undvika omoraliska
föreställningar, man skall
visa respekt för söndagen och
inte idka arbete eller nöjen
under söndagen. Han ställde
frågan: Vem av er kan utantill
en psalm eller en bibeltext?
Hans svar var: Ingen, men ni
vet vem som spelar huvudrollen i teaterföreställningar.
Helgonet frågar: Ni vet
knappast ens vilka böcker
som Nya Testamentet består

av. Hur man använder sin
tid rätt? Hur många av oss
besöker sjuka på sjukhusen
eller kristna fångar i fängelserna. Det viktiga för helgonet var tolerans. Vi måste ha
en viss ordning på våra liv.
Man kan inte flyga från en
sysselsättning och tidsfördriv
till en annan. Vi måste ge vår
existens en mening och ett
verkligt innehåll. Vad består
detta innehåll av? Jo, helgonet
förklarar, att lära känna Gud,
leva ett rent liv och slutligen
vara mycket noggrann i hur
man lever sitt liv. Tron allena
räcker inte. En synd mot den
Heliga Anden har långa,
kanske eviga verkningar på
oss, för Guds vrede är då
ständigt ”över oss”.
Vidare skall vi arbeta för
vårt uppehälle, vara nöjda
med ett enkelt liv och inte
samla på oss för mycket
egendom. Vi skall vara likgiltiga för vad vi äter som i alla
fall är en sekundär sak. Vi får
inte tjäna magen, utan endast
tillfredsställa vår hunger. I
allting kommer den religiösa
dimensionen först och sedan
annat. Att inte göra Guds vilja
är en stor förolämpning mot
Gud, säger helgonet. Och
fortsätter: Ett sådant leverne
sätter oss i fara och skadar
oss.
Sist och slutligen är det
fråga om vår egen tro. Tror vi
eller tror vi inte? Man kan inte
tro ”halvvägs”. Om vi tror har
vi förpliktelser och ett ansvar
för oss själva och för andra.
Johannes Krysostomos
kände faktiskt väl till våra
svagheter och den ”moderna”
människan. Jag rekommenderar alla att bekanta sig med
hans skrifter och levnadsvisdom. Han hjälper oss att få
mening i våra liv i denna turbulenta tid.
Jan-Peter Paul

Artikkeleita
Meditaatio kuolemasta
Toinen osa
Meidän kotimaamme on taivas,
sieltä me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta.
Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta
oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi.
Katsokaamme raittiisti, mitä kristillinen uskomme sanoo
kuolemasta. Ihmisen minuus ei hajoa ruumiillisessa kuolemassa. Meidän identiteettiimme pysyy. Jeesus on malli: ylösnousemuksensa jälkeen hän oli sama kuin ennen sitä, mutta
muuttuneena, kirkastuneena.
Kun siirryn tästä elämästä Isän luokse, alkaa kehityskulku,
jossa saavun niin lähelle Jumalaa, että katoaa kaikki se, mikä
ei kestä hänen läheisyyttään. Pääsen vapaaksi siitä, mikä on
runnellut minua, mikä on hämärtänyt Jumalan kuvan kasvoiltani; pääsen vapaaksi siitä, mikä ei ole kaunista, oikeaa,
totta, rakastamisen arvoista. Silloin minusta vihdoin tulee se,
miksi minut oli tarkoitettu.
Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, sanoo apostoli
Johannes, mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sellaisiksi kuin hän on, ylösnoussut Kristus. On hyödyllistä harjoitusta ajatella ihmisiä sellaisina kuin he tulevat olemaan kirkastumisensa jälkeen.
Silloin voimme helpommin jättää näkemättä heidän virheensä ja puutteensa. Kuinka voisimme olla rakastamatta
heitä ehdoitta ja vastaväitteittä, kyselemättä, kun he ovat
Ylösnousseen kaltaisia?
Kuolema on syntymää, synnytystä. Kaikkeen syntymiseen
liittyy kipua. Synnyttäjä odottaa pelolla synnytystä. Myös
lapselle syntymä on traumaattinen: se joutuu pois tutusta,
turvallisesta ja lämpimästä. Se joutuu kulkemaan läpi ahtaan
portin, elämään ja valoon.
Me tunnemme samaa sikiön kauhua oman kuolemamme
edessä, astumisessa tuntemattomaan elämään, joka on luomakunnan äidinkohdun ulkopuolella. Paavali sanoo: Me
tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet
omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme ruumiimme lunastamista vapaaksi.
Jeesus käytti myös kuvaa synnytyskivuista: Nainen, joka
synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta
kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää musta kipujaan vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan.
Huomatkaa, että Jeesus puhuu “naisen hetkestä”, huolehtien ja peläten odotetusta synnytyksestä, ratkaisevasta hetkestä. “Omaksi hetkekseen” hän kutsui kuolemaansa: Minun
hetkeni ei ole vielä tullut.
Myös Pietari puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta syntymänä: Jumala vapautti Jeesuksen kuoleman synnytystuskista
ja herätti hänet kuolleista.
Elämä on siis sikiövaihe, syntymän, ratkaisevan ja vapauttavan kriisin odotusta. Kuolema on syntymistä. Tämä on
se suuri uutinen, jonka ylösnoussut Kristus tuli tuomaan
meille.
Te tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo.
Anders Piltz OP
Kirjoittaja on ruotsalainen pappi ja dominikaani, latinisti ja keskiajantutkija. Meditaation kolmas osa julkaistaan seuraavassa Fideksessä.

Ystäväni Kaisu

Y

stäväni Kaisu on poissa. Hän jätti todella
ison aukon, sillä ystävyytemme syntyi
jo opiskeluvuosina. Kaisu Vuolio jäikin viimeiseksi, joka kuului elämääni näin kauan.
Opiskelutovereihini hän ei kuulunut, koska
hän oli lääketieteen opiskelija ja minä, kuten
silloin sanottiin, histfiilari eli luin humanistisia aineita. Meitä yhdisti kirkko, johon Kaisu
liittyi opiskeluvuosinaan. Hän halusi ottaa
selvää, miksi tämä kaikkien niin haukkuma
katolinen kirkko oli yhä sitkeästi elossa
ja toiminnassa. Niinpä hän, oleskeltuaan
jonkin aikaa Hollannissa (ehti oppia kielenkin), ilmoittautui uskonnonopetukseen,
alkoi käydä kirkossa ja Academicum Catholicumin tilaisuuksissa, ja niin sai ystävyys
alkunsa.
Kun Kaisu valmistui ja työskenteli korvaklinikalla erikoistuakseen korvalääkäriksi,
olin joskus hänen seuranaan illan ja puoli
yötä, kun hän päivysti korvaklinikalla. Se
saattoi näet joskus olla pelkkää pitkäpiimäistä istumista ja odottamista ilman toimenpiteitä. Joskus hän kävi ”nipsaisemassa
yhden kurkkupaiseen” tai katsomassa jotain
muuta tapausta. Mutta yleensä ne olivat hiljaisia iltoja ja paljon jäi meille aikaa rakentaa
kestävää ystävyyttä.
Meitä viihtyi usein kolme yhdessä, kolmantena toinen tuore katolilainen Kaija
Laine, sittemmin Upton, kun hän avioitui
Lontooseen. Häntäkään ei enää ole. Kaisusta
tulikin heti valmistuttuaan Edvin Laineen
perheen lääkäri, sillä Kaijan pikkusisar Jarna
oli herkkä saamaan kurkkutauteja.
Sitten Kaisu kihlautui Mauri Jaakkolan
kanssa. Kaijalle ja minulle tuli kova huoli,
koska korviaan myöten rakastunut Kaisu
näytti antavan periksi Maurin tai kaiketi
pikemmin hänen perheensä vaatimuksiin siitä, että häät olisivat Maurin kotikirkossa Korialla. Silloin Suomen lain mukaan
pätevän kirkkovihkimisen tuli tapahtua
morsiamen kirkon toimituksena, ja niin
Kaisu palasi luterilaiseen kirkkoon. Kaisu
ei uskonut saavansa Mauria, jos hän vaatisi
katolista vihkimistä. Hän ei uskonut vakuutteluamme siitä, että varakkaan perheen tytär
ja vielä lääkäri olisi miehelle kyllä arvokkaampi asia kuin kysymys vihkipaikasta.
Kaija ei sen jälkeen ollut enää tekemisissä
Kaisun kanssa, joka muuttikin sitten Kuusankoskelle ja myöhemmin Kouvolaan, jossa
hän muuten aikanaan oli käynyt koulunsa
loppuun. Alun perin hänen perheensä asui
Viipurissa, ja Kaisu pitikin viipurilaisen
puheenpartensa elämänsä loppuun saakka.
Minä säilytin yhteyden Kaisuun varmana
siitä, että hän kyllä aikanaan palaa kirkkoon,
sen verran lujaksi hänen siteensä siihen mielestäni oli kehittynyt.
Sitten Kaisu kerran soitti ja kertoi ruvenneensa taas opiskelemaan ja tulevansa sitä
varten maanantaisin Helsinkiin, joten tavattaisiinko. Ai, rupeatko sinä nyt kuitenkin
tekemään sitä väitöskirjaa, kysyin. ”Ei siunatkoon, minä saan työssä räkänokista ihan
tarpeekseni”, vastasi Kaisu, ”ei kun rupean
opiskelemaan slavistiikkaa, kun olen huomannut, että kouluvenäjästäni on aika paljon
jäänyt mieleen.” Sitten hän kertoi, että veromätkäykset pakottavat hänet vähentämään
työntekoa, joten hän tekee sen vähentämällä yhden työpäivän. Sitä varten on paras
poistua Kouvolasta, jotta saa olla potilailta
varmasti rauhassa, ja opiskelu on aika hyvä

tapa täyttää se päivä. ”Minä olenkin aina ajatellut, minkä humanistin maailma minussa
menettääkään.” Slavistiikka määräsi vapaapäiväksi maanantain. Sitten Kaisu tutki, mitä
muita aineita siihen liittäisi eli mitä muuta
maanantai voisi tarjota.
Maanantai tarjosi kansatiedettä ja se ryöstikin sitten Kaisun mielenkiinnon, niin että
hän teki ensin gradun Kuusankosken ruotsinkielisten jouluperinteistä ja jatkoi sitten
suomalaisten jouluperinteiden tutkimista
väitöskirjaksi saakka. Minulla oli oma pieni
osani siten, että kaivoin (olin Yhtyneissä
Kuvalehdissä toimittajana) talon kirjastossa
vanhoista vuosikerroista, lähinnä Kotilieden, jouluaiheisia juttuja. Aiheensa vuoksi
väitöskirja sai paljon huomiota televisiouutisista alkaen ja Kaisu oli monen joulun alla
kysytty esitelmöitsijä.
Siinä kesken väitöskirjatöiden Kaisun
ja Maurin tiet erosivat. Kaksospojat jäivät
Kaisun hoteisiin ja kun ero oli aika hankala,
Kaisu muuttui taas Vuolioksi ja puhui sen
jälkeen aina ”Jaakkola-vainaasta”, kun mies
tuli puheeksi. Omituinen sattuma siirsi
tämän vainajien joukkoon vain vähän ennen
ex-puolisoaan.
Eroonkin jouduin osallistumaan sen
verran, että ehdotin Aimo Aaltoa Kaisun
lakimieheksi. Hän kun ei uskaltanut kääntyä
kouvolalaisten asianajajien puoleen, kun
siellä kaikki ovat pankinjohtaja Maurin
kavereita. Aimo ja Anja-Marja Aalto kuuluivatkin sitten Kaisun ystäväjoukkoon. Meillä
oli tapana yhdessä juhlia Aalloilla Kaisun
nimipäivän aattona pyhän Hitton päivää —
sen jälkeen kun olin saksalaisesta katolisesta
seinäalmanakasta löytänyt marraskuun
24:n pyhimysten joukosta tällaisen herran.
”Hiton hyvää Hiton päivää”, kuului tietysti
toivotus.
Kaisu oli aktiivinen soroptimistijärjestössä
ja toimi pitkään sen Suomen-presidenttinä.
Siitä Kotilieden päätoimittaja Eila Jokela oli
näreissään, koska hän olisi mielellään tullut
valituksi samaan tehtävään. Kaisu intoutui
myös kunnallispolitiikkaan ja oli pitkään
kunnanvaltuustossa keskustan edustajana.
Se poiki meille hyvän tontin kirkollemme
Kouvolassa. Varmaan siinäkin, että kirkko
tuli Kouvolaan eikä Lahteen, oli Kaisulla
vaikutuksensa. Kouvolahan onkin rautatien
solmukohtana sijainniltaan keskeisempi.
Kaisu, aikaisemmin innokas kuntoilija,
rupesi osoittamaan raihnauden merkkejä
joitakin aikoja ennen 80-vuotispäiväänsä,
jotka meidän helsinkiläisten ystävien kohdalta sitten jäivät hänen sairastumisensa
takia juhlimatta. Loppukesästä hän sairastui
todella vakavasti ja joutui vuoteen omaksi ja
sairaalaan, kun jalat eivät kannattaneet. Eikä
hän sitten enää siitä toipunut.
Meillä ei päällisin puolin katsoen ollut
paljonkaan yhteistä. Mm. kirjallisuudessa
ja musiikissa makumme osoittivat aivan
eri suuntiin. Mutta ne puutteet paikkasi
paitsi yhteinen uskonto – Kaisu palasi katolisen kirkkoon avioeronsa jälkeen – monet
muut yhteiset käsitykset tärkeistä asioista
ja etenkin yhteinen huumori, eivätkä meillä
ikinä loppuneet puheenaiheet kesken, vain
aika. Se jäi nyt oikein murheellisesti kesken.
Rauni Vornanen
Kaisu Vuolio kuoli 81-vuotiaana keskiviikkona
9.11.2011. Rauha hänen sielulleen.
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Romanitas

Romanitas

et verkar passande att skriva mitt första inlägg i
Fides från Rom inte om staden men om mentaliteten, tänkesättet. Romanitas är egentligen en naturlig katolsk instinkt; vår Kyrka, vårt eget stift, drar sin
identitet från att vara just romersk. Den romerska inflytan på vår teologi, liturgi och andlighet är omöjlig att
förneka, den helige Josemaria går så långt som att säga
att ordet ”romersk” för honom är synonymt med orden universell, ekumenisk och katolsk.
Kristi kyrka är romersk eftersom stadens första biskop var
Petrus, klippan på vilken Kyrkan är byggd. Hon är romersk
för att Gud i sin försyn ville att kristendomen, stöpt i en
romersk form, därifrån skulle få en livskraftig och exceptionell utspridning. En kristen missionsiver grundad i missionbefallningen blir här kombinerad med romersk expansionism och romerska dygder. Tillsammans ugör de en kraftig
blandning. Härifrån har oräkneliga skaror gått ut för att förkunna budskapet om Kristus, inte få medvetna om att de gick
mot en säker martyrdöd.
Romanitas är en trofasthet till Jesus Kristus, är en missionsanda, är en envishet i att hålla fast i den tro som blivit oss
given genom apostlarna och framförallt genom Petrus och
Paulus. Det är en trofasthet till Petri efterföljare, enhetens
källa och borgensman för en trofast vidarebefodran av den
sanning som uppenbarats för oss i Jesus Kristus.
Romanitas innebär inte triumfalism eller självgodhet utan
tvärtom en autentisk ekumenik. Den förutsätter en önskan att
förstora hjärtat, att öppna det för alla människor med Jesus
egen iver att söka alla för att de må komma till honom för att
hos honom ha liv och liv i överflöd. Romanitas är den dygd
som hjälper oss att vara trogna Petri efterföljare, att hålla fast
vid den tro som blivit oss given och göra den känd för andra.

Det finns en speciell aspekt av romanitas som kan verka
aningen kontroversiell. En viktig ingrediens i romanitas är ”mos maiorum” löst översatt ”fädernas bruk”. Den
romerska 200-tals historikern Suetonius skriver: ”allt nytt
som görs i strid med våra förfäders seder och bruk verkar
vara fel”. Romanitas innebär därav också en viss misstro mot
nya ideér, tolkningar och bruk.
Den här aspekten av romanitas är insikten att Kyrkans
auktoritet och legitimitet härrör från hennes trofasthet till
traditionen. Det innebär en instinktiv romersk konservatism
som inte gör några undantag. Inte ens påven är förskonad
därifrån.
Johannes XXIII var till exempel chokerad när han som ny
påve märkte att det fanns kardinaler och andra i kurian som
– respektfullt men bestämt – vägrade lyda och sade nej till
honom, hänvisande till att vad hans helighet ville gick emot
tidigare bruk.
Även om denna aspekt av romanitas kan ta sig överdrivna uttryck – som motstånd mot avancerade datasystem i kurian – är det i grunden en sund attityd. Det är som
bäst ett uttryck för en romersk hållfasthet, att trots motstånd
blankt vägra att kompromissa med den tro som blivit oss
given genom Petrus, till och med om det är Petrus själv som
begär det – såsom Paulus, också han en god romare, gjorde
när Petrus i sina handlingar inte följde den tro som han hade
tagit emot av Kristus.
Denna aspekt av romanitas är insikten att vår tro är en
oerhört värdefull skatt, att vi ovillkorligen bör bevara den
sådan som vi tagit emot den av dem som gått före oss för
att i vår tur kunna ge den vidare oförändrad åt dem som
kommer efter oss.
Som Escriva säger är det naturligt för oss att vilja bli mer
och mer ”romerska”. Vi kan knappast vara katolska – ens
kristna – utan att samtidigt på något sätt vara romerska.
Anders Hamberg

Kuinka monta kertaa minun on
annettava anteeksi?
Matt. 18:21-35

L

askelmointi on asia, jossa
moni meistä on aikamoinen taituri, varsinkin siinä,
minkä toiset ovat velkaa
meille. Tottuneina siihen,
että elämä on kovaa taistelua
omista eduistamme, menetämme kuitenkin jotakin erittäin tärkeää: laskelmoimattoman antamisen kyvyn.
Kaikki nähdään investoinnin tai tuloksen, siis kannattavuuden näkökulmasta.
Myös perheen sisäisiä asioita
saattaa kuulua tähän. Lapsi
voi tuntua hirveän kalliilta
ja monesti epäonnistuneelta
sijoitukselta. Vanhemmuuskin voi tuntua raskaalta taakalta, kun ei ole enää mitään
annettavaa...
Jos katsoisimme puolueettomasti kaikkien valintojemme ja tekojemme taustoja,
joutuisimme usein huomaa-

maan, että pyyteettömyys ja
anteliaisuus ovat varsin harvinaista tavaraa. Jos isä tai
äiti sanoo: kaiken sen jälkeen,
mitä olen sinun takiasi uhrannut ja menettänyt, sinä kiität
minua näin – onko tämä aina
huolta siitä, miten lapsi elää?
Vai onko takana vain oman
pettymyksen ilmaisu, koska
lapsi ei täytä häneen kohdistuvia odotuksia? Onko
se, mitä olemme tottuneet
kutsumaan rakkaudeksi sitä
todella? Vai olisiko rehellisempää sanoa sitä itsekkyydeksi?
Koettakaamme rauhallisesti miettiä ja saada selville, mitä merkitsee pyyteetön rakkaus. Kuinka paljon
meidän olisi annettava
anteeksi? Jos sanon toiselle
ihmiselle, että teen jonkin
asian hänen takiaan, koska

Adresseja kuorineen
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.

isä Ryszard Mis SCJ
Pyhän Ursulan seurakunnan
v.t. kirkkoherra
Julkaistu myös Kouvolan Sanomissa.

Seurakuntaretretti

Teresa ry:n joulumyyjäiset
sunnuntaina 27.11. messun jälkeen
Otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:
yy kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
yy kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme
merkitsemään ruokiin valmistuspäivän ja -aineet)
Tavaroita voi tuoda Pyhän Marian seurakuntasaliin messun jälkeen
Kylmäsäilytystä vaativat ruoat pyydämme tuomaan seurakuntasaliin
vasta lauantaina 26.11. klo 10 - 14, jolloin myyjäisiä pystytetään. Tule
mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen
joulumielen!
Teresa ry
–   –   –   –   –

Teresa Association’s annual Christmas Bazaar
on Sunday the 27th of November
We will be grateful for your donations, such as
yy books, games, toys, Christmas items.
yy home made foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind
to attach information of the ingredients and date when made to the
homemade food items, as this is required by the Finnish regulations),
You can bring your donations to the parish hall on Sundays after mass.
Please, bring the perishable foods to the parish hall on Saturday November 26th, between 10 am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar.
Help us to make a successful Bazaar and share a joyful Christmas spirit!
With gratitude, Teresa Association
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rakastan häntä, tarkoittaako
se varmasti hänen hyväänsä?
Vai onko se ainoastaan sitä,
että luulen juuri tekemääni
toiselle hyödylliseksi ja
hyväksi? En kenties pysty
ymmärtämään, etteivät muut
henkilöt ole minun kaltaisiani. Heitä ei ole luotu minun
kuvakseni.
Meillä on paljon anteeksiannettavaa ja anteeksipyydettävää keskinäisessä
elämässämme. Kysymys:
kuinka monta kertaa minun
on annettava anteeksi, tuntuu
siis naurettavalta. Seitsemän
kertaa seitsemänkymmentä
merkitsee yhtä kuin aina!
Me olemme saaneet kymmenentuhannen talentin velan
anteeksi. Kun rukoilemme
Isä meidän rukousta, pyydämme, että meille annettaisiin anteeksi niin kuin mekin
annamme anteeksi niille,
jotka ovat rikkoneet meitä
vastaan. Me saamme anteeksi
niin paljon kuin itse pystymme anteeksi antamaan.

Pyhän Henrikin yhdistys järjestää lauantaina
3.12. 2011 seurakuntaretretin, jonka pitää kirkkoherra Marino Trevisini
aiheesta “Adventin kaksi
kutsua”.
Aika: 9.30-14.00. Paikka:
Pyhän Henrikin seurakuntasali. Ruokailukustannukset 10 euroa,
maksu paikan päällä.
Ennakkoilmoittautuminen välttämätön ruokailun vuoksi.
Ilmoittautumiset: Katolinen tiedotuskeskus, p.
09-6129470 tai kaarina.
koho@catholic.fi

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Maailman viha
(Joh. 15:18-20)

mielipide, jonka johdosta
kuljet toista tietä.

Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on
vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan,
se rakastaisi teitä, omiaan.
Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät
siitä omikseni valinnut, ja
siksi maailma vihaa teitä.

Tietysti kaikki voivat ajatella
omalla tavallaan. Mutta tämä
herättää tärkeän kysymyksen:
onko minun vapauteni henkilökohtainen asia, joka rajautuu
vain minuun? Vai vaikuttaako
se myös toisiin ihmisiin? Totta
kai vaikuttaa. Toimiiko esimerkiksi murhaaja, joka päättää
vapaasti tappaa ihmisiä,
oikean vapauden mukaan?
Vai eikö tässä tapauksessa ole
vapautta tehdä kyseistä valintaa? Vaikka joskus ihmisellä
voi olla jokin mielisairaus,
joka estää vapaan toiminnan,
ei läheskään aina ole näin.

Muistakaa, mitä teille sanoin:
ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu,
vainotaan teitäkin. Jos minun
sanaani on kuultu, kuullaan
myös teidän sanaanne.

Kommentti
Nykyään, ainakin Euroopassa, puhutaan usein
vapaudesta. Kristittyinä tiedämme, että aito vapaus
tulee lahjana Jumalalta kaikille ihmisille. Olemme
vapaita ihmisiä nimenomaan
siksi, että olemme Jumalan
kuvan kaltaisiksi luotuja
olentoja. Vapaus on lahja,
mutta samalla myös suuri
vastuu. Vapaus on todellista vapautta, jos se nojautuu totuuteen; totuus on siis
vapauden pohja. Syvä vapauden merkitys ei tarkoita sitä,
että minulla on oma mielipiteeni, jonka mukaan toimin,
ja että sinulla on toinen eriävä

Vapaat ihmiset tekevät
vapaasti pahaa. Miksi on olemassa pahaa, jos he toimivat
vapaasti? Tästä seuraa, että
ennen vapautta on jotakin tärkeämpää. Oikea vapaus on
järkevä vapaus. Mutta onko
järki aina järkevää? Kuka
määrittelee, mikä on järkevää
ja mikä ei?
Sinun mielestäsi punainen
auto saattaa olla kauniimpi
kuin sininen auto. Miksei?
Mutta toisaalta ihmisten tappaminen ei ole milloinkaan
hyvä asia. Asioiden hyvyyden ei pitäisi riippua ihmisten
vapaudesta, vaan asian olemuksen merkityksestä. Asioilla on oma totuutensa, jota

Maahanmuuttajafoorumi:
Kiitos osallistumisesta!
Piispan johdolla järjestetty Suomalaiset katolilaiset ja maahanmuuttajat - foorumi kokosi lauantaina 19.11. Johanneksen
seurakuntasaliin noin 70 osallistujaa. Kiitos kaikille mukana
olleille, erityisesti järjestelyissä auttaneille vapaaehtoisille!
Kuvia ja kirjoituksia tapahtumasta seuraavassa Fides-lehden
numerossa.

pitää arvostaa. Vaikka suurin
osa kansasta kannatti aikoinaan sekä Hitleriä että Stalinia,
tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että kansan heille myöntämä vapaus toimia omalla
tavallaan oikeuttaisi heidän
tekonsa. Enemmistö ei pysty
luomaan totuutta yhteiskunnassa.
Objektiivisuus on meille
suuri haaste Euroopassa. Sen
vuoksi on tärkeää ymmärtää, millä tavoin me voimme
elää yhdessä toteuttaen omaa
vapauttamme. Tässä kohden
vain totuus voi kertoa meille
sen ja auttaa elämään todellisen vapauden mukaisesti.
Usein keskustellaan ja puhutaan uskosta ja julkisesta elämästä. Monet sanovat, että
usko on henkilökohtainen
juttu, jonka ei pidä vaikuttaa muiden elämään. Jos sinä
uskot Jumalaan, se on sinun
päätöksesi, mutta muiden
vapauden vuoksi sinun ei tule
osoittaa sitä julkisesti. Omassa
kodissasi voit puhua Jumalasta ja voit rukoilla… mutta,
ole hyvä äläkä tee sitä sen
ulkopuolella.
Onko uskon lisäksi jotain
muuta, jonka käyttö pitäisi
kieltää? Historia antaa vastauksensa tässä kohdin. Jos
yhteiskunnassa ei ole uskonvapautta, syntyy myös monia

Katoliset nuorten
illat Pyhän Marian
seurakunnassa
syksyllä 2011
Nuortenillat pidetään joka
kuukauden kolmantena lauantai-iltana seurakuntasalissa
klo 19. Ennen nuorteniltaa kirkossa aina sunnuntain aattomessu klo 18.
17.12 JOULU-ILTA

Illat on tarkoitettu pääasiassa
13-30-vuotiaille. Mukaan saa
tuoda kavereita ja nyyttikestittävää. Tervetuloa!

muita perusoikeuksia rajoittavia määräyksiä: oikeus
elämään, oikeus oppia ja jopa
oikeus omaan mielipiteeseen.
Jotkut vihaavat Kirkkoa ja sen
sanomaa. Maailmassa joka
5 minuutti kuolee joku kristitty uskonsa takia. Tämä ei
ole liioittelua. Maissa, joissa
ei ole yleensäkään vapautta,
uskonvapauden puuttuminen on tavallaan ymmärrettävää, koska niin moni muukin
oikeus puuttuu.
Entäpä Euroopassa? Onko
täällä vielä mielipiteenvapaus? Miksi esimerkiksi kristityn poliitikon puolustaessa
elämää tai luonnollista avioliittoa hänestä tehdään fasisti
ja suvaitsematon ihminen
yhteyskunnan silmissä, erityisesti mediassa?
Vieläkin on selvää vainoa…
vieläpä todella lähellä. Entäpä
sinun kaupungissasi, koulussasi tai perheessäsi? Periaatteessa nautimme vapaudesta.
Onko se totta? Onko mahdollista ottaa kantaa julkisesti
joutumatta häpeämään omaa
uskoaan? Onko mahdollista
puolustaa politiikassa perinteistä luonnollista perhettä
(nainen, mies ja lapset) ja
elämän oikeutta kaikille ihmisille kohtaamatta pilkkaa ja
panettelua?

Jeesus muistuttaa meitä, että
aina on vainoa, myös nykyään.
Jeesus, tie, totuus ja elämä,
kuoli epäoikeudenmukaisesti
ristillä. Mekin hyvinä kristittyinä kärsimme ristillä. Mutta
Jeesuksen kanssa kärsimme
rakastavasti antaen kaikille
anteeksi rauhaa ja iloa levittäen.
isä Raimo Goyarrola

Ukrainalainen liturgia
Ukrainalainen liturgia Studium Catholicumissa
sunnuntaina 27.11. klo 11

Burmese priest visits Finland
Fr. Soe Naing will be visiting Finland and especially the
Burmese community from Dec. 19, 2011 to Jan. 6, 2012.
KATT

Katoliset lääkärit
Pohjoismaiden katolisten lääkäreiden yhdistys (Nordisk förening för
katolska läkare) kokoontuu Oslon Sta Katarinahjemmetissa 2.-4.12.2011.
Tarkemmat tiedot ks.
http://www.nfkl.org/

Kiitos
Santa Misa en castellano
III Domingo de Adviento, 11 de diciembre de 2011. Hora: 16.00
Celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

sukulaisille, kummeille,
ystäville ja seurakuntalaisille muistamisesta
minun 18-vuotissyntymäpäivänäni.

Lugar: Parroquia de Santa María,
Mäntytie 2, Helsinki. Tel. 09-2411633.

Sofia Isabella Louise Ikonen

KATT

Magyar Adventi Szent mise
Adventtimessu unkarin kielellä - Hungarian Mass

Isä Bela Barany saapuu Unkarista viettämään pyhää messua
unkarin kielellä 27.11.2011 klo 15.00 Pyhän Marian kirkossa.
Messun jälkeen on vapaata keskustelua kirkkokahvilla seurakuntasalissa. Ennen messua on mahdollista käydä ripittäytymässä unkariksi klo 14.30 alkaen.

BIENVENIDOS también a la fiesta en la sala parroquial
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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
SIGNING OF APOSTOLIC EXHORTATION  in Africa. We need but recall the tensions,
”AFRICAE MUNUS”
the acts of violence, the wars, the injustices
and abuses of all sorts, new and old, which
At midday, Nov. 19, during his Apostolic Visit have marked this year. The principal theme
to Benin, the Holy Father travelled by pope- was that of reconciliation with God and with
mobile to the Basilica of the Immaculate Con- one’s neighbour. But a Church reconciled
ception in Ouidah. Inaugurated in 1909, it was within herself and among all her members can
the first cathedral in West Africa and the start- become a prophetic sign of reconciliation in
ing point for the evangelisation of the region. society within each country and the continent
On arrival the Pope was greeted by the rector as a whole”.
of the basilica, who accompanied him in a
”We must never give up the search for new
moment of adoration before the Blessed Sacra- paths of peace! ... To attain peace, we need to
ment. Among those present were the members have courage and the reconciliation born of
of the Special Council for Africa of the Synod forgiveness, the will once more to live as one,
of Bishops, and Archbishop Nicola Eterovic, to share a vision of the future and to persevere
secretary general of the Synod, all of whom in overcoming difficulties. Men and women
Benedict XVI thanked for their help in collat- reconciled and at peace with God and neighing the results of the Second Special Assem- bour can work for greater justice in society”.
bly for Africa in preparation for the publica”Africa, land of a New Pentecost, put your
tion of the Post-Synodal Apostolic Exhortation trust in God! Impelled by the Spirit of the Risen
”Africae munus”.
Christ, become God’s great family, generous
”Today, the celebration of the Synod con- with all your sons and daughters, agents of
cludes with the signing of the Exhortation reconciliation, peace and justice! Africa, Good
’Africae Munus’”, he said. ”The Synod gave News for the Church, become Good News for
an impetus to the Catholic Church in Africa, the entire world!”
which prayed, reflected on and discussed the
Having completed his address, the Pope
theme of reconciliation, justice and peace. This signed the Post-Synodal Apostolic Exhortation
process was marked by a special closeness and imparted his blessing upon those present.
uniting the Successor of Peter and the particu- He then boarded a car which took him fortylar Churches in Africa”.
five kilometres from Ouidah to the apostolic
”The Second Special Assembly for Africa nunciature in Cotonou.
of the Synod of Bishops benefited from the
Post-Synodal Apostolic Exhortation ’EccleKATT/VIS
sia in Africa’ of Blessed John Paul II, which
ay the Blessed Virgin Mary, Mother of
emphasised the urgent need to evangelise this
the Word of God and Our Lady of Africa,
continent, an activity which cannot be separated from the work of human promotion. continue to accompany the whole Church
The Exhortation also developed the concept by her intercession and her invitation to do
of the Church as God’s Family. This concept whatever her Son tells us (cf. Jn 2:5)! May the
has borne many spiritual fruits for the Catholic prayers of Mary, Queen of Peace, whose heart
Church and for the activity of evangelisation is always inclined to God’s will, sustain every
and human promotion which she has carried effort at conversion; may she consolidate every
initiative of reconciliation and strengthen
out in African society as a whole”.
”Within this ecclesial horizon, the Second every endeavour for peace in a world which
Special Assembly for Africa concentrated on hungers and thirsts for justice (cf. Mt 5:6).
the theme of reconciliation, justice and peace. (Africae munus, 175)
These are important issues for the world in
general, but they take on a particular urgency

M

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. The study group is open to all those who
are interested.
		 Mondays 18.30: November 28th, December 12th.
		Contact person: Diana Kaley, 040-7235703 (gsm).
Moderator of the group: fr. Antoine Lévy, OP.

Ennakkotilauksia
ORDO. Helsingin hiippakunnan kalenterin mukainen Ordo kirkkovuotta 2011-2012 on ilmestynyt. Sitä voi ostaa
tai tilata Katolisesta tiedotuskeskuksesta, info@catholic.fi tai puh. 09-6129470, tai omasta seurakunnasta. Lopullinen hinta on 11 euroa, postitettuna (laskulla) 13 euroa.
SEINÄKALENTERI. Viime vuonna ilmestynyt hiippakunnan seinäkalenteri saa jatkoa. Tänä vuonna kalenteritoimikunnan ja piispan aihevalinta osui autuaaksi julistettuun paavi Johannes Paavali II:een, josta kalenterissa
julkaistaan osittain myös Suomessa ennen julkaisemattomia valokuvia. Kalentereita myydään seurakunnissa ja
Katolisessa tiedotuskeskuksessa. Hinta 10 euroa. Tuotto jää myyvän seurakunnan hyväksi.
Osoitekalenteri. Hiippakunnan osoitekalenteri ilmestyy vuodenvaihteessa. Kalenteriin merkittyihin tietoihin pyydetään korjauksia 30.11. mennessä osoitteeseen info@catholic.fi.
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Caritas-kuulumiset
Tuomaan Markkinat – St.Thomas’ Market
Helsinki 7.12. - 22.12.2011
Caritas osallistuu joulumarkkinatapahtumaan! Tällä kertaa
markkinapaikka on Senaatintori. Caritas etsii kojulleen nro
10 vapaaehtoisia 2-3 tunnin myyntityöhön. Lisätietoa toimistosta. Kiitos!
Caritas will participate in St.Thomas’ Christmas Market! The
market place is Senate Square. Caritas seeks for volunteers in shifts
of 2 to 3 hours. Please contact Caritas office. Thank you!
ADVENTTIKERÄYS 2011
Itä-Afrikan kuivuuden tuhoista kärsiville
Sampopankki FI7380001270154504, viite/ref. 2231
CARITAS-KAUPASTA HYVÄNMIELEN JOULUA
Joulukortit, kynttilät, ruusukot, silkkityynynpäälliset, hygieniatuotteet ranskalaisesta luostarista.
Saatavana jälleen suosittua luostarissa käsintehtyä
suklaata Espanjasta
15,00 €
yy Brandyllä maustettu tryffeli, Bombón de Licor Brandy, 300 gr
yy Skotti-whiskillä maustettu tryffeli, trufa al whisky escocés,
300 gr
yy Kirsikkaliköörillä maustettu tryffeli, bombón crema de
guíndas, 300gr
yy Kirsikkaliköörillä ja brandyllä maustettu tumma suklaakonvehti, kirschetas, 250 gr
12,00 €
yy Tumma tryffelisuklaa, trufa negra, 300 gr
yy Maitosuklaa ja manteli, chocolate y almendras, 300 gr
yy Maitosuklaa ja saksanpähkinä, chocolate y nuez, 300gr
yy Tumma suklaa ja appelsiini-manteli, chocolate negro naranjaalmendras, 300 gr
5,00 €
yy Chocolate negro, tumma suklaa, 60% kaakao, 200 gr
3,50 €
yy chocolate negro 70%, 85 gr

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.
Seuraava kokoontuminen on lauantaina 26. marraskuuta klo 14-16, ja
tutkimme katekismuksen sivuja 191-206. Syksyn viimeinen kokoontuminen on 17.12. Studiumissa.
Jokaisessa kokoontumisessa on myös pappi mukana. Oma katekismus
mukaan. Tiedustelut: Kaarina Koho, 09-6129479. Uudet osallistujat ovat
tervetulleita!

Helsingin seurakuntien
johdantokurssi katoliseen uskoon
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen.
28.11.2011 rippi ja sairaiden voitelu
12.12.2011 avioliitto
9.1.2012 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa
23.1.2012 Käskyt I

