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Toimitukselta

Fideksen vuosi 2012
(75. vuosikerta)
nro

dl

1 2.1.
2 30.1.
3 27.2.
4 2.4.
5 30.4.
6+7 28.5.
		
8 30.7.
9 3.9.
10 1.10.
11 29.10.
12 3.12.

ilmestyy*
13.1. (12.2.)
10.2. (11.3.)
9.3. (15.4.)
13.4. (13.5.)
11.5. (10.6.)
8.6. (12.8.)
10.8. (16.9.)
14.9. (14.10.)
12.10. (11.11.)
9.11. (16.12.)
14.12. (13.1.)

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

Sunnuntait ja juhlapyhät

Paastonaika on käynnissä. Hengellisen, henkisen ja ruumiillisen askeettisuuden eri muotoja harjoitetaan monin
eri tavoin. Paaston voi ymmärtää siksi monenlaisena puhdistumisen tilaisuutena ja aikana. Olipa kyse sitten sielun
tahroista eli synneistä, omaa mieltä ahdistavasta kiireestä
ja stressistä tai esimerkiksi ylensyönnin ja -juonnin vähintäänkin fysikaalisista seurauksista, me kaikki kaipaamme
puhdistumista.

11.3. PAASTON 3. SUNNUNTAI (III)
1L 2. Moos. 20:1-17
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
2L 1. Kor. 1:22-25
Ev. Joh. 2:13-25
Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita: 1L 2. Moos.
17:3-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. - 7d-8a, 2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev.
Joh. 4:5-42 tai Joh. 4:5-15,19-26, 39a, 40-42

Puhdasta sielua ja sydäntä me tarvitsemme myös voidaksemme täysin mitoin osallistua Herran ylösnousemukseen ja hänen eukaristisen uhrinsa viettoon. Juuri tämä
on kristillisen uskon ehkäpä yksi kaikkein vaativimmista
mutta samalla kauneimmista lahjoista ihmiselle: Kristuksen avulla voimme tutustua itseemme ja toisiimme ihmisinä, sellaisina kuin meidän on tarkoitus olla. Rakastavan
Jumalan kasvojen edessä me voimme pelkäämättä tunnustaa omat heikkoutemme ja virheemme, katua tekemiämme
syntejä ja saada ne anteeksi.
Vain asettamalla Kristuksen oman olemuksemme ja ihmisyytemme keskelle, vain samaistumalla häneen ja olemalla
tässä tehtävässä nöyriä ja avomielisiä, me voimme uudistua itse ja uudistaa meitä ympäröivän maailman. Ehkäpä
siis tänä paaston aikana, pääsiäisen lähestyessä, voisimme
uuden innon avulla tutustua entistä paremmin Herraamme
Kristukseen ja etsiä hänen tahtoaan sekä oman elämämme
että koko yhteiskunnan uudistamiseksi.
Pyhän pääsiäisyön vigilian päivän rukouksen sanoin:
”Jumala, sinä valaiset tämän pyhän yön Poikasi Kristuksen ylösnousemuksen kirkkaudella. Herätä kirkossasi lapseuden henki, jotta me kaikki ruumiiltamme ja sielultamme
uudistuneina aina voisimme kelvollisesti palvella sinua.”

19.3. maanantai, PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN PUOLISO, juhlapyhä, velvoittava
1L 2. Sam. 7:4-5a, 12-14a, 16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. - 37
2L Room. 4:13, 16-18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a tai Luuk. 2:41-51a
25.3. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)
1L Jer. 31:31-34
Ps. 51:3-4, 12-13, 14-15. - 12a
2L Hepr. 5:7-9
Ev. Joh. 12:20-33
Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä, jolloin oma prefaatio
(de Lazaro): 1L Hes. 37:12-14, Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. - 7b, 2L
Room. 8:8-11, Ev. Joh. 11:1-45 tai Joh. 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
Vanhan perinteen mukaan voidaan peittää ristejä pitkänperjantain jumalanpalveluksen loppuun asti ja patsaita sekä kuvia pääsiäisvigilian alkamiseen asti.
1.4. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen palmukulkuetta:
Ev. Mark. 11:1-10 tai Joh. 12:12-16
Messussa:
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Mark. 14:1 - 15:47 tai Mark. 15:1-39
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ensi perjantaina on paasto- ja abstinenssipäivä.
6.4. pitkäperjantai, juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi: paasto- ja abstinenssipäivä
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18.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI – Laetare (IV)
1L 2. Aik. 36:14-16, 19-23
Ps. 137:1-2, 3, 4-5, 6. - 6a
2L Ef. 2:4-10
Ev. Joh. 3:14-21
Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä, jolloin oma prefaatio
(de caeco nato): 1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a, Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5,
6. - 1, 2L Ef. 5:8-14, Ev. Joh. 9:1-41 tai Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 34-38.
Ei vietetä: pyhä Kyrillos Jerusalemilainen, piispa ja kirkonopettaja.

7.4. PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1. Moos. 1:1 - 2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. - 30
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. - 5b
2L 1. Moos. 22:1-18 tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps 16:5+8, 9-10, 11. - 1
3L 2. Moos. 14:15 - 15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
6L Bar. 3:9-15, 3:32 - 4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:2
tai Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Mark. 16:1-7
8.4. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. - 24
2L Kol. 3:1-4 tai 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai pääsiäisvigilian evankeliumi
Iltamessussa: Luuk. 24:13-35
15.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI
1L Ap.t. 4:32-35
Ps. 118: 2-4, 16-18, 22-24. - 1
2L 1. Joh. 5:1-6
Ev. Joh. 20:19-31

Uutisia
SIR

Benedictus
vanhimmaksi
paaviksi
sataan
vuoteen
Huhtikuun 19. päivänä 85
vuotta täyttävästä paavi
Benedictus XVI:sta tuli maaliskuun alussa vanhin paavi
yli sataan vuoteen. Hän ohitti
1.3. iässä edeltäjänsä, autuaan
Johannes Paavali II:n.
Kirkkohistorian vanhimmaksi eläneenä paavina pidetään paavi Leo XIII:a, siviilinimeltään Vincenzo Gioacchino
Pecci, joka kuoli 93 vuoden
ikäisenä vuonna 1903. Muita
nykyistä paavia vanhempia
pyhän Pietarin viran haltijoita ovat olleet autuas Pius
IX, joka kuoli 85 vuoden ja 9
kuukauden ikäisenä vuonna
1878, sekä paavi Clemens XII,
joka kuoli lähes 88-vuotiaana
vuonna 1740.
KATT/Kath.net

Katolilaisten määrä
kasvaa yhä
Sen lisäksi, että katolilaisten määrä Suomessa kasvaa
tasaisesti (ks. s. 20), katolisen
kirkon jäsenmäärä on kasvussa myös kaikkialla muuallakin.
Vuodenvaihteen 2009-2010
tilastojen valossa katolilaisia
oli kaikkiaan 1180665000 maailman yhteensä 6777599000
ihmisestä. Näin ollen katoliseen kirkkoon kuuluu 17,4
prosenttia maailman väestöstä. Tässä luvussa on lisäystä pari promillen kymmenystä.
Afrikassa katolilaisten
määrä kasvoi 0,3%, Amerikassa ja Aasiassa hivenen,
kun taas Euroopassa määrä
väheni 0,02% ja Oseaniassa
0,3%.
Katolilaisten määrä suhteessa pappeihin on myös
lisääntynyt. Laskenta-aikaan
jokaista pappia kohden on
2876 katolilaista. Määrä on
lisääntynyt kaikkialla paitsi
Aasiassa.
Kirkollisia hallintoalueita
on nyt yhteensä 2956, piispoja
on 5065, heistä hiippakuntapiispoja 3828.
Pappien lukumäärä on kasvanut melkein puolellatoista
tuhannella. Laskenta-aikaan
pappeja oli 410593; vain

Euroopassa pappien määrä
vähentyi. Kaikista papeista
hiippakuntapappien määrä
on nousussa ja on nyt 275542,
kun taas sääntökuntapappeja
on 135051. Pysyviä diakoneja
on 38155.
Sisarten määrä laskee edelleen hitaasti. Tällä hetkellä
heitä on 729371.
Pappisseminaareissa opiskelevien määrä on kasvanut
edelleen. Hiippakuntapapiksi
opiskelee 71219 seminaristia,
sääntökunnissa pappisopintojen parissa on 46759.
Katolisen kirkon ja katolisten instituutioiden ylläpitämissä kouluissa opiskelee
kymmeniä miljoonia lapsia ja
nuoria. Kirkon piirissä toimii
68119 päiväkotia, 92971
peruskoulua, 42495 lukiota.
Kaikissa näissä laitoksissa
oppilaiden määrä on kasvanut.
KATT/VIS/Fides

Andliga övningar i Vatikanen
I sina kommentarer efter en
vecka av andliga övningar i
Vatikanen under temat ”de
kristnas gemenskap med
Gud”, tackade Benedikt XVI
ärkebiskopen av Kinshasa,
kardinal Laurent Monsengwo
Pasinya för hans andliga vägledning under de senaste
dagarna.
Påven sade att han uppskattade hur kardinalen blandade sina meditationer med
vackra berättelser från sitt
älskade Afrika. Den Helige
Fadern tillade att han blev
särskilt gripen efter en berättelse rörande en vän som hade

legat i koma. Medan han låg i
koma hade mannen intrycket
av att vara i en mörk tunnel
och till slut såg han lite ljus
och hörde vacker musik.
Denna berättelse, sade
påven, är en god en liknelse
för våra egna liv eftersom
vi ibland befinner oss på en
mörk plats, men att det är
genom tron som vi ser ljuset
och hör vacker musik och
känner Guds himmelska
närvaro.
Den Helige Fadern skrev
också ett personligt brev
till kardinalen och tackade
honom för att han ledde

reträtten. I brevet skrev påven
att en källa till verklig personlig glädje hade varit att
genom kardinalen förstå tron,
hoppet och kärleken som
kyrkan sprider på den afrikanska kontinenten. Påven
tillade att den afrikanska
kyrkans andliga arv var en
stor tillgång, i synnerhet i
relation till den nya evangelisationen.
KATT/RV

Medjugorje-raportti valmistunee
vielä tänä vuonna
Italialaisen ASCA-uutistoimiston mukaan bosnialaisessa Medjugorjessa tapahtuviin väitettyihin Marian
ilmestyksiin paneutuvan
komitean työ on päättymäisillään. Entisen Rooman kardinaalivikaarin Camillo Ruinin
johtaman komission on tarkoitus luovuttaa raporttinsa
paaville vielä tämän vuoden
aikana.

Komiteaan kuuluvan Sarajevon arkkipiispan, kardinaali Vinko Puljicin mukaan
komitean jäsenet eivät voi
vielä paljastaa tutkimusten
tuloksia, koska heitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Medjugorje-ilmiö perustuu
uskomukseen, jonka mukaan
Neitsyt Maria on ilmestynyt
samalla paikalla säännöllisesti jo vuodesta 1981 alkaen.
Kylä on suosittu pyhiinvael-

luspaikka, vaikka kirkko ei
ole vielä koskaan hyväksynyt
siellä mahdollisesti tapahtuneita ilmestyksiä. Myös paikalliset piispat ovat olleet
ilmiön aitouden suhteen
lähinnä epäileviä.
KATT/katolsk.no
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Suomen uskontojohtajat:
Uskonnonopetusta tulee kehittää
nykyisen mallin pohjalta
Juutalaisuutta, kristinuskoa
ja islamia edustavat uskontojohtajat ovat tyytyväisiä opetusministeriön tuntijakotyöryhmän mietintöön. He painottavat, että oman uskonnon
opetusta tulee kehittää nykyisen mallin pohjalta. Tietoa
uskonnoista ja kulttuureista
sekä valmiutta niiden väliseen kohtaamiseen tarvitaan
suomalaisessa ja eurooppalaisessa arjessa yhä enemmän.
Uskontojohtajat tapasivat
1. maaliskuuta 2012 Suomen
Islamilaisessa Neuvostossa.
Tapaamisessa olivat mukana:
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston
puheenjohtaja Gideon Bolotowsky; Suomen Islam-seurakunnan (tataariyhteisö)
puheenjohtaja Okan Daher;
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari
Mäkinen; Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa
Leo; Katolisen kirkon piispa
Teemu Sippo SCJ; Suomen
Islamilaisen Neuvoston
puheenjohtaja Abdi-Hakim
Yasin Ararse; Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

Julkilausuma
kokonaisuudessaan:
Juutalaiset, kristityt ja muslimit arvostavat oman uskonnon opetusta
Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat
uskontojohtajat tervehtivät
tyydytyksellä 24.2.2012 julkistettua opetusministeriön
tuntijakotyöryhmän mietintöä. Oman uskonnon opetusta tulee heidän mukaansa
kehittää nykyisen mallin pohjalta moniuskontoisen yhteiskunnan ja sen tasaveroisten
jäsenten tarpeita varten.
”Olisi suotavaa, että uskonnonopetukseen kohdistuva
tempoilu olisi ohi, ja koulut,
opettajat ja opettajainkoulutuslaitokset saisivat työrauhan opetuksen kehittämiseksi”, uskontojohtajat toteavat.
Nykyinen oman uskonnon
opetus toteuttaa hyvin YK:n
lapsen oikeuksien yleissopimusta, jonka mukaan lapsen
omantunnon- ja uskonnonvapautta on kunnioitettava.
Tutkimusten mukaan nykyinen moniuskontoinen malli
tukee erityisesti vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

Pohjoimaiden katolilaisten
yhteinen pyhiinvaellus
Lourdesiin 5.9. - 12.9.2012.
Hengellisenä johtajana on piispa Teemu Sippo SCJ, hänen
lisäkseen mukana on useita katolisia pappeja Pohjoismaista.
Pyhiinvaelluksen teema on tänä vuonna “Rukoilemme ruusukkoa pyhän Bernadetten kanssa.”
Matkalle lähtee n. 100-120 katolilaista Pohjoismaista, mukana
on n. 20 kroonisesti sairasta tai vammaista hoitajineen.
Matkan hinta on 8500 Tanskan kruunua, joka sisältää lennot
Kööpenhaminasta Lourdesiin ja takaisin sekä täysihoidon
hyvässä hotellissa Lourdesissa lähellä pyhää aluetta. Matkat
Suomesta Kööpenhaminaan ja takaisin jokainen hoitaa itse.
Mahdollisesti saadaan muodostettua ryhmä.
Pyhiinvaelluksen kielenä on tanska ja ruotsi. Pyhiinvaellus on
järjestetty jo vuosikymmenien ajan ja se on hyvin organisoitu
ja ohjelmaltaan runsas.
Lisätietoja saa netistä www.lourdes.dk ja Katolisesta tiedotuskeskuksesta p. 09-6129470. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta Fideksessä 4/2012.
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Uskonnonopetusta kehitettäessä tulee huomioida oppilaiden tasa-arvo, esimerkiksi
pohdittaessa uskonnollisten
vähemmistöjen minimioppilasmääriä ja opetuksen muita
järjestelyjä.
Oman uskonnon opetus
on hyvä kotouttaja. Omat
uskonnontunnit saattavat
olla maahanmuuttajanuorille ainoa tuttu asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Syrjäytymistä ei ole varaa enää
lisätä. On hyvä muistaa, että
sisäministeriö on kirjannut
oman uskonnon opetuksen
sisäistä turvallisuutta edistäväksi tekijäksi.
Oman uskonnon opetus
noudattaa koulun yleisiä
tavoitteita ja on osa koulun
toimintaa. Opetussuunnitelma sisältää oman uskonnon perusteita ja tietoa muista
uskonnoista sekä etiikkaa.
Usean uskontoryhmän toiminta samassa koulussa luo
mahdollisuuden vuoropuheluun, jota tulee kehittää.
Ajoittain näkyy esityksiä
uskonnon oppiaineen korvaamisesta kaikille yhteisellä
uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Kolme kansanedustajaa perusteli säästösyillä
sensisältöistä toimenpide-

Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,

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

esitystään, jonka he jättivät
hallitukselle kaksi viikkoa
sitten. Kuitenkin opetushallinnon mukaan nykyjärjestelmän lisäkustannus esitettyyn
malliin verrattuna on puoli
promillea kaikista opetusmenoista. Se on pieni hinta moniarvoisuudesta ja dialogista.
Kaikille pakollinen, neutraaliksi tarkoitettu uskontotieto
muotoutuisi parhaimmillaankin enemmistön mukaan eikä
missään tapauksessa edistäisi eri identiteettien kohtaamista. Tietoa uskonnoista ja
kulttuureista sekä valmiutta
niiden väliseen kohtaamiseen
tarvitaan suomalaisessa ja
eurooppalaisessa arjessa yhä
enemmän.
Perheillä on oikeus saada
lapsilleen korkeinta sivistystä myös katsomusaineissa.
Oman uskonnon opetus
antaa valmiuksia ymmärtää
monikulttuurista maailmaa,
ja se on rauhankasvatusta.
Kyse on investoinnista tulevaisuuteen.
KATT/evl.fi

Kevään tapahtumia:
Basaari
1.4. Palmusunnuntain
basaari Pyhän Henrikin
srk-salissa, 10.30-15.00
yy Basaarin pystytys 31.3.
klo 15.00 alkaen.
yy Tulethan mukaan pystytykseen ja/tai myyntityöhön!
yy Ilmoittaudu toimistoon,
kiitos!
Vuosikokous
26.4. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Pyhän Henrikin srksalissa (kabinetti) alkaen
klo 18.00. Pizza- ja viinitarjoilu.
Maailma kylässä
26.-27.5. Maailma kylässä,
la 11-20, su 11-18 Kaisaniemen puisto & Rautatientori, Helsinki
yy Vapaaehtoisia tarvitaan
Caritaksen osastolle.
Ilmoittauduthan
toimistoon, kiitos!

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

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.

World village festival, sat 11-20,
sun 11-18 Kaisaniemi Park &
Railway Square, Helsinki
yy Volunteers needed in shifts of
2 to 3 hours. Please contact
Caritas office, thank you!

Paasto - Fastan - Lent
2012
Terveys ja hygienia - Hälsa
och hygien - Health and
Hygiene
Keräystili: Sampo Pankki
FI7380001270154504, viite
2257
Katso myös,
se också,
see also:
s. 14-15.

Oremus

Rukouksen
apostolaatti
Rukoilemme...
Maaliskuu
Että kaikkialla maailmassa arvostettaisiin naisten roolia yhteiskunnan kehittämisessä.
Että Pyhä Henki antaisi kestävyyttä
kaikille, joita erityisesti Aasiassa syrjitään, vainotaan ja tapetaan Kristuksen
tähden.
Huhtikuu
Että monet nuoret vastaisivat Kristuksen kutsuun seurata häntä pappeudessa tai sääntökuntaelämässä.
Että ylösnoussut Kristus olisi merkki
todellisesta toivosta kaikille Afrikan
miehille ja naisille.

Böneapostolatet
Vi ber ...
Mars
Att kvinnornas roll för samhällsutvecklingen blir erkänd och uppskattad över hela världen.
Att den Helige Ande ger uthållighet
åt alla dem som, speciellt i Asien, blir
diskriminerade, förföljda och dödade
för Kristi namns skull.
April
Att många ungdomar tar emot Kristi
kallelse att följa honom i prästämbetet
och klosterlivet.
Att den uppståndne Kristus får vara
tecknet på verkligt hopp för Afrikas
män och kvinnor.

Meditaatio

R

ukoilemme, että naisten roolia
hyvän yhteiskunnan rakentamisessa pidettäisiin suuressa arvossa.
Naisten tasa-arvo miesten kanssa oli
jo paratiisissa ajankohtainen, siellä
Aadam ei ollut tyytyväinen, vaikka
koko eläintarha oli hänen käytettävissään. Vasta kun Jumala antoi hänelle
vaimon, joka tuli hänen elämänkumppanikseen, hänen avukseen, hän alkoi
viihtyä siellä erinomaisesti, ja Eevakin
hänen kanssaan aviopuolisona. Tämä
tunsi itsensä kunnioitetuksi ja rakastetuksi. Yhdessä he hoitivat
Jumalalta saamiansa tehtäviä.
Mutta kun he vieraantuivat Jumalasta, heidän Luojastansa ja hyväntekijästänsä, he vieraantuivat toinen toisestaan. Näin se tasa-arvo, joka alussa
oli heidän välillään, tuli ongelmaksi.
Sen seurauksena sukupuolten välinen
sopusointu avio- ja perhe-elämässä
sekä yhteiskunnassa tuli vaikeaksi.

Aina tarvitaan molempien sukupuolien keskinäistä kunnioitusta,
yhteisymmärrystä ja valmiutta yhteistyöhön, jotta saataisiin aikaan sellainen yhteiskunta, jossa ei kumpikaan
sukupuoli joutuisi elämään toisen
armoilla tai hyväksikäytetyksi.
Kristus auttaa meitä vapautumaan
tästä kirouksesta. Mutta hänen mielestään taloudellinen tasa-arvo - kuinka
tärkeä tämä onkin - ei ole ainoa edellytys ihmisystävällisen ja rauhallisen
yhteiskunnan rakennukseksi. On kunnioitettava myös kummankin sukupuolen ainutlaatuisuutta, omaa osaamista ja erilaista panosta yhteisten ja
yleisten tavoitteitten toteuttamiseksi.
Avioelämässä tämä on itsestään selvä
asia. Mies ja nainen täydentävät kumpikin omalla tavallaan toisiaan. Joskus
tämä unohdetaan lasten kasvattamisessa. Sen lisäksi, ajatellen yhteiskunnan kehitystä, miesten ja naisten vuorovaikutus työn suunnittelussa, päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa
tekee heidän yhteisen ponnistelunsa
arvokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi, kuin jos vain kumpikin sukupuoli toimisi yksin.
Valitettavasti maailmassa on kulttuureja, joissa syystä tai toisesta naisen
rooli yhteiskunnassa on heikko. Patriarkaalinen autoritaarinen asenne ja
tyttöjen koulutusmahdollisuuksien
puute estävät naisten osallistumisen
inhimillisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen. Rukouksella
voimme auttaa näitä naisia, jotka kärsivät siitä, että miehet eivät välitä heikomman sukupuolen ihmisoikeuksista, ja että he väheksyvät naisten
osaamista perheensä ja yhteiskunnan
hyväksi.
Nykyisin keskustellaan paljon kristillisestä käsityksestä avioliiton ja
sukupuolten eri rooleista maailmassa,
ikään kuin ei olisi enää mitään eroa
miesten ja naisten välillä käytännössä.
Kuitenkin esimerkiksi itse avioliitto
ja lasten saaminen ja kasvatus vaativat yhä paitsi kummankin sukupuolen omaa panosta myös yhteiskunnan tuen. Valitettavasti joissakin kulttuureissa naiset eivät saa miehiltään
sitä tukea, jota he tarvitsevat. Joskus
tilanne on saanut uskonvainon piirteitä. Mutta on olemassa myös muita
syitä kristittyjen vainoamiseen nykyajassa. Ei kunnioiteta enää kristittyjen
tai kirkon uskonnonvapautta kuten
Afrikassa ja Aasiassa on tapahtunut.
Tässä uskovien vainoamisessa voi
olla jopa väkivaltaisia piirteitä. Viime
vuosikymmenen aikana muutamat
piispat, monet papit, sääntökuntalaiset ja monet maallikot ovat tulleet
tapetuiksi uskonsa puolesta. Marttyyreina he nyt muistavat meidän
kurjaa maailmaamme taivaassa. Liittykäämme tämän kuukauden aikana
heidän kanssaan Kristuksen puoltorukoukseen niiden puolesta, joita vainotaan uskonsa tähden.
isä Frans Voss SCJ

J

umala, Poikasi kuoleman kautta
		
sinä voitit kuoleman
		 ja avasit meille iankaikkisen elämän portit.
Auta meitä elämään uskollisesti
		 sinun Poikasi opetuslapsina
		 sinua ylistäen
		 ja toinen toisiamme palvellen.
Katolinen rukouskirja, s. 126.

Förvägra mig ej din eviga skönhet
O Gud!
Om jag tillber dig av fruktan för helvetet,
låt mig brinna i helvetet;
Och om jag tillber dig i hopp om paradiset,
utestäng mig från paradiset;
Men om jag tillber dig för din egen skull,
förvägra mig då ej din eviga skönhet.
Den kvinnliga asketen Rabia (d. 801) ur boken
Nicholson R.A. (1963) The Mystics of Islam, London s. 115
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Piispan paimenkirje paastonajalle 2012
V

akava sairastuminen
merkitsee usein myös
vakavaa kriisiä ihmisen elämässä. Epävarmuus, pelko ja
huoli tulevaisuudesta valtavat mielen. Sairaalaan joutuminen tempaa ihmisen myös
pois totutusta arkielämästä,
työstä ja kodista. Sairaus ja
kaikki mitä se tuo mukanaan
täyttää kokonaan ajatukset.
Lisäksi tulevat ruumiilliset ja
henkiset kärsimykset. Kaikki
tämä voi merkitä sairastuneelle syvää masennusta ja
jopa epätoivoa. Huolimatta
lääketieteen kehityksestä ja
terveyspalveluista sairaudet
ovat pysyneet, ja lääkärit ja
sairaanhoitajat ovat monasti
ymmällään elämää uhkaavan
sairauden edessä ja joutuvat
myöntämään, ettei kaikkiin
sairauksiin ole parannuskeinoa.
Evankeliumit kertovat, että
Jeesus kohtasi alusta asti sairaita, ne kertovat miten heitä
suorastaan virtasi hänen
luokseen. Heidän joukossaan
oli miehiä ja naisia, vanhoja,
sokeita, mielisairaita, riivattuja, kaikenlaisista vaivoista
kärsiviä ihmisiä. Jeesus
ymmärsi heidän tilanteensa,
sääli heitä heidän monasti
sydäntä särkevissä sairauksissaan ja hän paransi heidät.

Jeesusta alettiin pian kutsua
parantajaksi.
Evankelistat näkevät sairaudessa maailman rikkonaisuuden, sen ettei tämä
maailma ja ihminen ole vielä
johdatettu täyteen Jumalan
herrauden alaisuuteen.
Jeesus sairaiden parantajana
oli merkki Jumalan suunnitelmasta pelastaa maailma
ja ihminen, tehdä terveeksi
se mikä on haavoittunutta
ja sairasta. Jeesus parantaa
jumalallisella voimalla. Hän
on synnin, pahuuden ja sairauden voittaja, hänen kauttaan sairaus ja kuolemakin
on periaatteellisesti jo voitettu. Jeesus oli lähellä sairaita ja kärsiviä osoittaen
näin Jumalan hyvyyttä ja
rakkautta heitä kohtaan.
Jumalan sydäntä lähellä ovat
erityisesti sairaat. Oman tehtävänsä, sairaiden parantamisen ja sairaista huolehtimisen hän jätti opetuslapsilleen ja kirkolleen. Kristuksen
taivaaseenastumisen jälkeen
on nyt kirkon tehtävä toimia
Jumalan hyvyyden ilmentäjänä sairaita kohtaan. Kirkko
onkin alusta alkaen katsonut
tehtävänsä hoitaa sairaita ja
nykyäänkin on katolisia sairaaloita, hoivakoteja, sisarkuntia ja veljeskuntia, jotka

huolehtivat sairaista. Mutta
itse asiassa kaikki uskovat
ovat kutsuttuja tukemaan
sairaita heidän kärsimyksissään. Yksi ruumiillisista laupeudenteoista on juuri sairaiden luona käyminen.
Kirkon tärkein sakramentaalinen apu sairaille on kuitenkin sairaiden voitelun
sakramentti. Tätä Kristuksen toiminnasta ja asetuksesta lähtöisin olevaa sakramenttia jaettiin jo apostolien
ajalla. Siitä todistaa Jaakobin kirjeen kehotus: "Jos joku
teistä on sairaana, kutsukoon
hän luokseen seurakunnan
vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran
nimessä ja rukoilkoot hänen
puolestaan ja rukous joka
uskossa lausutaan parantaa
sairaan. Herra nostaa hänet
jalkeille, ja jos hän on tehnyt
syntiä, hän saa sen anteeksi."
(Jaak. 5:14-15) Tästä apostoli
Jaakobin sanasta käy selvästi
ilmi, että sairaiden sakramentin vaikutus on ennen muuta
parantaa ja huojentaa. Siksi
on väärin ajatella, että se olisi
tarkoitettu vain kuoleville.
Ihminen voi vastaanottaa
sairaiden voitelun jokaisessa
vakavassa sairastumisessa
ja useammankin kerran elämässä. Sairaiden voitelu ei ole

mikään kuoleman sanansaattaja, pikemminkin elämän
sanansaattaja.
Voitelussa käytettävä
piispan siunaama öljy, jota
ammoisista ajoista on käytetty lääkkeenä, viittaa parantumiseen. Pappi voitelee
sairaan otsan ja kädet sanomalla: "Tämän pyhän voitelun kautta auttakoon sinua
Herran laupeus ja Pyhän
Hengen armo. Herra antakoon sinulle kaikki syntisi
anteeksi sekä pelastakoon ja
virvoittakoon sinut. Aamen."
Otsan ja käsien voitelu viittaa
koko ihmiseen ajattelevana ja toimivana olentona.
Voitelu on kuin Kristuksen
lempeä kosketus sairaalle
ihmiselle. Kristus itse toimii
tässä sakramentissa poistaen
pelon ja ahdistuksen ja antaa
tilalle huojennuksen ja levollisuuden sekä myös syntien
anteeksiannon. Sakramentin viettoa ympäröi rukous
sairaan puolesta, johon Jaakobin kirjekin kehottaa.
Paastonaikana käymme
rukoillen ja mietiskellen
läpi asema asemalta Kristuksen ristintietä. Pyhänä
pääsiäisjuhlana silmiemme
eteen avataan pitkäperjantaina ristiinnaulittu Kristus.
Profeetta Jesajan kirjassa

on näky ihmisestä, Jumalan
palvelijasta, jonka me sovitamme Kristukseen: "Hyljeksitty hän oli, ihmisten
torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki
käänsivät katseensa pois."
(Jes. 53:3) Jumalan Poika otti
itse päälleen ihmisen kohtalon ja niin myös kärsimyksen,
sairauden ja kuoleman. Hän
tunsi itse ruumiissaan mitä
kärsimys ja tuska merkitsevät. Siksi voimme omassa
sairaudessamme luottavaisin mielin antaa itsemme
hänen käsiinsä. Pääsiäisyönä
Kristuksen ylösnousemus
kuolleista kertoo siitä, että
pahuus, sairaus, kärsimys ja
kuolema on voitettu. Lisätköön Kristus omalla läsnäolollaan sairaiden voitelun
sakramentissa pääsiäisuskoamme ja iloamme.
+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
Luettu seurakunnissa 2. paaston
ajan sunnuntaina 4.3.

Biskopens herdebrev för fastan 2012

Otteita piispa
Teemun kalenterista
8.-14.3. Pohjoismaiden piispainkokous Kööpenhaminassa.
20.3.-25.3. Visitatio canonica
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa.
29.3.-1.4. Visitatio canonica Pyhän
Olavin seurakunnassa.
1.4. Palmusunnuntain messu
Pyhän Olavin kirkossa Jyväskylässä.
3.4. Krismamessu katedraalissa.
5.4. Kiirastorstain iltamessu
katedraalissa.
6.4. Pitkäperjantain jumalanpalvelus katedraalissa.
	Ekumeenisen pääsiäisnäytelmän Via crucis siunaaminen
Helsingissä.
7.4. Pääsiäisyön vigilia katedraalissa.
8.4. Pääsiäissunnuntain messu
Pyhän Marian kirkossa.
9.4.-15.4. Neokatekumenaalisen
tien pastoraalinen kokous piispoille Pyhällä maalla
16.4.-23.4. Ekumeeninen pyhiinvaellus Italiaan
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Allvarlig sjukdom innebär
ofta också en allvarlig kris i
en människas liv. Osäkerhet, rädsla och oro för framtiden tar över tankarna. Att
bli intagen på sjukhus förflyttar också en från det bekanta
vardagslivet, från arbete och
hem. Sjukdomen och allt
den för med sig uppfyller
den drabbade helt. Dessutom går fysiskt och psykiskt
lidande ofta hand i hand med
sjukdom. Allt det här kan
leda till att den insjuknade
känner djup depression och
till och med misströstar. Trots
medicinska framsteg och hälsovårdstjänster finns sjukdomarna kvar. Ofta är läkare
och sjukskötare förbryllade
inför en livshotande sjukdom
och tvingas erkänna att det
finns många sjukdomar som
inte går att bota.
Evangelierna vittnar om att
Jesus från början mötte sjuka
människor; vi får höra om hur
de sjuka direkt strömmade till
honom. Bland dem fanns män
och kvinnor, gamla, blinda,

sinnessjuka, besatta, människor som led av alla slags
plågor. Jesus förstod deras
situation, tyckte synd om alla
som led av ofta hjärtskärande
sjukdomar, och han botade
dem. Inom kort började man
tala om Jesus som helbrägdagörare.
I sjukdomar ser evangelisterna att världen är trasig,
att denna världen och människan inte helt har hängett
sig till Guds herradöme.
Jesus som helbrägdagörare
var ett tecken på Guds frälsningsplan för världen och
för människan, hans plan
att göra friskt det som var
sårat och sjukt. Jesus botar
med gudomlig kraft. Han
besegrar synd, ondska och
sjukdom; genom honom har
sjukdom och död redan i
princip besegrats en gång för
alla. Jesus var nära de sjuka
och lidande och visade på så
sätt Guds godhet och kärlek
till dem. I synnerhet de sjuka
ligger Gud nära om hjärtat.
Sin egen uppgift, att bota

sjuka och ta hand om insjuknade lämnade han åt sina lärjungar och sin kyrka. Efter
Kristi himmelsfärd är det nu
kyrkans uppgift att vara den
som uttrycker Guds godhet
gentemot sjuka människor.
Kyrkans har därför från första
början sett som sin uppgift att
sköta om sjuka och även idag
finns det katolska sjukhus,
vårdhem och ordenssamfund som tar hand om patienter. Men i själva verket är alla
troende kallade att hjälpa
de sjuka i deras lidande. En
av de kroppsliga barmhärtighetsgärningarna är just att
besöka sjuka.
Kyrkans viktigaste sakramentala hjälp till sjuka människor är ändå de sjukas
smörjelses sakrament. Det
sakramentet, som utgår ifrån
Kristi verksamhet och instiftan, utdelades redan i apostolisk tid. Det vittnar en uppmaning i Jakobsbrevet om:
"Är någon av er sjuk skall
han kalla till sig de äldste i
församlingen, och de skall

smörja honom med olja i
Herrens namn och be böner
över honom. Deras bön i tro
skall rädda den sjuke, och
Herren skall göra honom
frisk. Och har han syndat
skall han få förlåtelse." (Jak
5:14–15) De orden av aposteln Jakob visar tydligt att
sakramentet de sjukas smörjelse i första hand är avsett att
lindra och lätta. Därför är det
fel tänkt att föreställa sig att
sakramentet endast är avsett
för döende. En människa kan
ta emot de sjukas smörjelse i
samband varje allvarligt fall
av sjukdom och också motta
sakramentet flera gånger
under sitt liv. De sjukas smörjelse är inte någon dödens
budbärare, snarare en budbärare om livet.
Den olja som används i
smörjelsen har välsignats
av biskopen och har sedan
urminnes tider använts som
medicin, så det är ett tecken
på tillfrisknande. Prästen
smörjer den sjuka människans panna och händer
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Sairasten voitelun sakramentti annettiin kirkon sairaiden päivänä myös Pyhän Henrikin katedraalissa helmikuussa.

och säger: "Må Herren genom
denna heliga smörjelse och
sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till
hjälp med den helige Andes
nåd. Så att du befrias från all
synd och frälst får stå upp
igen. Amen." Smörjandet av
panna och händer är en hänvisning till hela människan
som tänkande och handlande
skapelse. Smörjelsen är som
en öm beröring från Kristus
till den sjuka människan.
Kristus själv verkar i sakramentet och avlägsnar rädsla
och ångest och ger i stället
lättnad och lugn samt också
syndernas förlåtelse. Sakramentet omgärdas av bön för
den sjuka, vilket även Jakobsbrevet uppmanar till.
Under fastetiden vandrar
vi i bön och meditation från
station till station på Kristi
korsväg. Under den heliga
påskafesten öppnar sig den
korsfäste Kristus framför oss
på långfredagen. I profeten
Jesajas bok finns en syn om
människan, Guds tjänare,

som vi ser som Kristus: "Han
var föraktad och övergiven av
alla, en plågad man, van vid
sjukdom, en som man vänder
sig bort ifrån." (Jes 53:3) Guds
son tog själv på sig människornas öde och därmed
också lidande, sjukdom
och död. Han kände själv i
sin kropp vad lidande och
smärta innebär. Därför kan
vi i vår egen sjukdom med
förtröstan lägga oss i hans
händer. Under påsknatten
vittnar Kristi uppståndelse
från de döda om att ondska,
sjukdom, lidande och död har
besegrats. Låt Kristus med
sin egen närvaro i de sjukas
smörjelses sakrament öka vår
påsktro och glädje.
+Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors
Lästes i församlingarna den andra
söndagen i fastan 4.3.

Katolisen kirkon katekismus:
Sairasten voitelun sakramentti – lyhyesti
1526. ”Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan ja
voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä.
Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra
nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt
syntejä, ne annetaan hänelle anteeksi” (vrt.
Jaak. 5:14–15).
1527. Sairaiden voitelun sakramentti antaa
erityisen armon kristitylle, jota ahdistaa
vaikea sairaus tai iän tuomat vaikeudet.
1528. Sovelias aika pyhän voitelun vastaanottamiseen on viimeistään silloin, kun kuolemanvaara alkaa olla näkyvissä sairauden
tai vanhuudenheikkouden vuoksi.
1529. Kristitty saa ottaa pyhän voitelun
vastaan joka kerta, kun hän sairastuu tai kun
sairaus muuttuu pahemmaksi.

tävät tällöin piispan tai hätätapauksessa
papin itsensä siunaamaa öljyä.
1531. Sairaiden voitelun vietto muodostuu
olennaiselta osaltaan sairaan otsan ja käsien
voitelusta (roomalaisessa riituksessa) tai
eräiden muidenkin ruumiinosien voitelusta
(idän kirkoissa). Voitelun yhteydessä selebrantti lausuu liturgisen rukouksen, jossa hän
anoo tämän sakramentin erityistä armoa.
1532. Sairaiden voitelun sakramentin erityisen armon vaikutukset ovat:
yy sairaan yhdistyminen Kristuksen kärsimiseen omaksi ja koko kirkon parhaaksi;
yy lohdutus, rauha ja kestävyys sairauden tai
iän tuomien kärsimyksien kantamiseksi
kristityn tavoin;
yy syntien anteeksisaaminen, jos sairas ei ole
voinut saada sitä parannuksen sakramentissa;
yy parantuminen, jos se edistää sielun pelastumista;
yy valmistautuminen siirtymään ikuiseen
elämään.

1530. Vain papiksi vihityt (papit ja piispat)
voivat toimittaa sairaiden voitelun; he käyt-
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Artikkeleita

Mysterium Paschale
Hans Urs von
Balthasarin (1905-1988)
”Mysterium Paschalea”  
luonnehditaan
kirjan takakannessa
”katolisen tradition
syvällisimmäksi
ristin teologiaksi”.
Luonnehdinta saattaa
lannistaa kirjaan
tarttuneen maallikon:
mahtaako sisällöstä
ymmärtää mitään? Ei
kannata säikähtää:
von Balthasarin
teos ei ole erityisen
vaikealukuinen. Hän
esittää syvälliset asiat
niin selkeästi kuin
inhimillisesti katsoen
on mahdollista.
Vaikka pääsiäismys-

teeri on itsessään
käsittämätön, sitä on
antoisaa mietiskellä
tällaisen hyvän oppaan
ja matkakumppanin
seurassa.

O

len suomentanut von
Balthasarin ajatuksia
melko vapaasti. Etenen kirjan
rakenteen mukaisesti, valikoiden otteita sen mukaan,
mikä itseeni eniten on vaikuttanut. Esitän myös tiivistelmiä ”Mysterium Paschalen”
keskeisistä kohdista toivoen,
että niiden mietiskely valaisisi lukijalle pääsiäismysteeriä. Omat mietteeni ovat tekstissä kursiivilla, niin että von
Balthasariin keskittyvä lukija
voi vaivattomasti ohittaa ne.

Synti, kuolema,
pelastus
Kuolema tuli maailmaan
synnin kautta (Room. 5:12).
Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, mutta
kuolema repi hajalle ihmisen
olemuksen. Vain Jumala itse
voi korjata ihmisen särkyneen kuvan.
Jumala Isä antoi ainoan
Poikansa: jotta kaikki ihmiset
voisivat pelastua. Jumala
itse astui kärsimykseen voidakseen kokea ihmisen tilan
sisältäpäin, suunnatakseen
sen sisältäpäin uudestaan ja
näin pelastaakseen sen.
Gregorius Nyssalainen:
”Jeesus ei kuollut siksi, että
oli syntynyt, vaan syntyi
siksi, että voisi kuolla.”
Jumalan ihmiseksi tulo
merkitsee sitä, että Jumala
omaksuu ihmisen koko kohtalon: kärsimyksen ja kuole-

man. Kun Jumalalla on tämä
äärimmäinen kokemus maailmasta, hän ei enää ole Jumala,
joka tuomitsee ”ulkoapäin”,
”ylhäältäpäin”. Hänestä tulee
nyt ihmisen mitta. Isä, Luoja,
antaa Pojalle, Lunastajalle,
”kaiken tuomiovallan” (Joh.
5:22).

Kenosis (itsestä tyhjentyminen, luopuminen)
”Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan...”
Vanhan testamentin Jumala
ei jaa kunniaansa kenenkään
kanssa - ei voi jakaa, sillä hän
joutuisi ristiriitaan itsensä
kanssa. Jeesus Kristus kuitenkin voi luopua kunniastaan. Hän on niin jumalallisen
vapaa, että voi sitoutua orjan
kuuliaisuuteen. Itsensä tyhjentävä Poika seisoo hetken
vastakkain Jumalan, Isän,
kanssa, mutta oikeastaan se
on Isä itse, joka ei pidä kiinni
oikeudestaan Poikaan, vaan
luopuu hänestä..
Jumala ei ole ensisijaisesti ”ehdoton valta”, vaan
”ehdoton rakkaus”. Hänen
kuninkuutensa ei ilmene
omastaan kiinni pitämisenä
vaan siitä luopumisena.

Kuilu
Ilman Poikaa kukaan ei voi
nähdä Isää (Joh. 1:18) eikä
tulla Isän luo (Joh.14:6), eikä
Isää ilman häntä ilmoiteta kellekään (Matt. 11:27). Kukaan
ei siis voi nähdä Jumalaa,
kuulla häntä eikä päästä
hänen luokseen silloin, kun
Poika, Isän Sana, on kuollut.
Kärsimyshistorian lopussa,
kun Jumalan Sana on kuollut,
kirkolla ei ole enää sanoja
sanottavana. Kun vehnänjyvä
kuolee, ei ole satoa korjattavana.
Tämä kuoleman tilassa oleminen ei ole ihmiseksi tulleelle Sanalle yksi tilanne
muiden joukossa - ikään kuin
hetkeksi keskeytetty elämä
yksinkertaisesti jatkuisi pääsiäispäivänä. Ihmisen kuoleman - joka on määritelmän
mukaan loppu, josta ei ole
paluuta - ja sen välillä, mitä
kutsumme ”ylösnousemukseksi”, ei ole mitään tavanomaista mittapuuta. Samoin
kuin kuollut ja haudattu
ihminen on mykkä, ei Jeesusihminenkään kommunikoi
mitään.
On vaara, että katsellessamme draamaa, joka ylittää
ymmärryksemme kyvyt,
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me vain odotamme kunnes
tilanne muuttuu. Kyseessä
on käsittämätön hetki pyhän
lauantain ja pääsiäissunnuntain välillä, ajan tuolla puolen
oleva kuilu, johon emme voi
seurata Jeesusta.

Silta kuilun yli
Kristillinen julistus on julistusta ylösnousseesta ristiinnaulitusta. Se voi siis olla
vain hänen omaa ilmoitusta
itsestään, koska vain hän voi
silloittaa kuilun. Hän vajoaa
kuiluun, jotta se haaksirikkoutuisi hänessä. Hänen
täytyy tehdä itsensä tunnetuksi Ylösnousemuksena ja
Elämänä (Joh. 11:25), koska
vain hän voi muodostaa identiteetin sille, mikä yksistään
Jumalalle (joka ei kuole) ja
yksistään ihmiselle (joka ei
ylösnouse) olisi silkka ristiriita.
Kyse ei ole ”kuolevien ja
ylösnousevien” jumalien
yleiskategoriasta, sillä tässä
kuolee ihminen eikä myyttinen olento. Eikä kyse ole
myöskään myöhäisjuutalaisuuden ylösnousseista ihmisistä, sillä se käsite koski
vain eskatologiaa ja kuului
yleiseen ylösnousemukseen,
kun taas opetuslapsille aika
jatkuu.
Todistajat kohtaavat teologisen ajan ongelman, jota
he eivät pysty ratkaisemaan.
Onko ylösnoussut ”ajan
lopussa” vai yhä ajan keskellä? Miten aikojen loppu
voi olla läsnä todistajille itselleen ja kirkolle ja maailmalle
joskus tulevaisuudessa? Se,
että maallinen aika todella
räjäytetään hajalle, näkyy
siitä että Ylösnoussut ”kuoli,
ja katso, minä elän ikuisesti, ja
minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet” (Ilm. 1:18).
Hän ei siis ole joku, joka
”palaa” aikaan ja voisi kuolla
uudestaan.
Mitä tästä pitäisi ajatella?
Ydin on kuilun itsensä sulkeutuminen, se että Jumala pelastavasti parantaa ihmisen, joka
synnin kuolemassa viruu
parantumattomasti auki
revittynä ja hajallaan.

Kokemusperäinen
asenne kuiluun
Hylätyksi tulemisen huuto
ristillä, kuolemantuska Öljymäellä, yksinäisyyden ahdistus (a-demonein, ahdistus
erossa ”kansasta”), murhe
joka valtaa joka puolelta
(peri-lupos) niin suurena, että

Artikkeleita
se johtaa etukäteen, elämän
keskellä, ”suoraan kuolemaan”. On he hora, Jeesuksen
hetki (Mark.14:34-). Kun opetuslapset olivat hylänneet Jeesuksen, jää vain malja, josta
Jeesus luopuisi jos mahdollista, kuitenkin ”ei niin kuin
minä... vaan niin kuin sinä
...”. ”Suuressa huudossa”
hän vajoaa kuolleiden maailmaan, josta ei enää sanaa
kuulu. ”Kristinuskolle tähän
sisäiseen tilaan sisältyy koko
maailman pelastus”.

Risti ja teologia
Kuilun läsnäollessa teologian ”logiikka” ei voi perustua inhimillisen ja tieteellisen ”logiikan” murtumattomaan jatkumoon, vaan
vain siihen teo-”logiikkaan”,
jonka Jumala itse on perustanut ”Jumalan kuoleman” kuilussa.
Jumalan Logos on ikuinen
elämä. Hän yksin voi ottaa
vastuun siitä toteamuksesta,
että hän, ikuisena elämänä,
on samanaikaisesti kuollut ja kuollut niiden kuolemalla,
jotka ovat kirottuja.
Jumala-ihminen voi antautua Jumalan hylkäämiseen
luopumatta omasta todellisuudestaan Jumalana, koska
Jumalana hän on yhtä sisäinen luomalleen maailmalle
kuin on sen yläpuolella.
Jatkuvuus
perustuu
Jumalan ehdottomaan rakkauteen ihmistä kohtaan.
Tämä rakkaus ilmenee aktiivisesti kuilun molemmin
puolin (ja siten kuilussa itsessään). Tällaisen rakkauden
taustana on Jumalan kolmiyhteinen rakkaus sen omassa
alkuperäisessä todellisuudessa.
Kristuksen rakkaus on
”kaikkea tietoa ylempänä”
(Ef. 3:19).

Pitkäperjantai
Isän ja Pojan tahdon ykseys
merkitsee sitä, että Poika
toimii kaikessa vapaaehtoisesti. Ei siis ole niin, että Isä
ensin käskee ja Poika sitten
päättää totella. Pojalla on horjumaton tahto antaa itsensä.
Ihmisenä Poika on Jumalan
edessä ”palvelija”, Poikana
vapaa itsensä antamisessa.
Jeesuksen kärsimys on
ainutlaatuista. Siihen eivät
voi seurata nekään, jotka
vannovat seuraavansa häntä.
Vasta kuoleman kuilun
jälkeen, kun Poika on yksin
suorittanut tehtävänsä, muut
voivat seurata häntä ristille
hänen todistajinaan, elämänsä ja kuolemansa kautta
(Joh. 21:19)

Eukaristia, raja ja rajan
ylitys
Jeesus kutsuu muita tielle,
joka voidaan valaista vain
hänen kauttaan. Eukaristia merkitsee samalla kertaa
rajaa ja tuon rajan ylittämistä.
Tähän asti opetuslapset ovat
”jatkaneet hänen kanssaan”
(Luuk. 22:28). Nyt he ovat
”hajallaan” (Matt. 26:31),
ja kuitenkin, koska he ovat
syöneet hänen lihansa ja
juoneet hänen verensä, heidät
otetaan heidän omien rajojensa tuolle puolen, häneen.
Tämä on se hetki, jonka
tuolle puolen ei ole pääsyä, ja
johon ihmisten on palattava
yhä uudestaan (”Tehkää tämä
minun muistokseni”). Sen
tuolla puolen on vain kuoleminen. Silti se on jo itsessään
eskatologinen sikäli, että se
menee eis telos, rakkauden
lopulliseen päätökseen (Joh.
13:1).
Mieleen nousee Jeesuksen
kehotus: ”Olkaa siis täydelliset
niin kuin minun Isäni on täydellinen.” (teleios). (Matt. 5:48). Ei
riitä, että rakastaa ystäviään. On
rakastettava vihamiehiään, täydellisesti, loppuun asti. Koska
Jeesus kehottaa meitä tähän, sen
on oltava mahdollista, mutta se
ei ole mahdollista omin voimin.
Sen tekee mahdolliseksi hän, joka
meitä siihen kehottaa. Hän antaa
meille voiman, hän itse rakastaa
meissä, jos me elämme hänessä.
Loppuun asti.

Yhteisyys
Usko merkitsee valmiutta seurata sinne, minne
Sana tahtoo ja osoittaa (Joh.
6:63-). Kun otan eukaristiassa vastaan Kristuksen, teen
hänelle tilaa ruumiissani ja
hengessäni ja suon hänelle
määräysvallan näihin molempiin. Tällä tavoin seuraan
häntä, ollen samalla yhtä
hänen kanssaan.
Tässä hätkähdyttää aktiivinen uskon määritelmä, joka
nousee Johanneksen evankeliumista. Usko on valmiutta
seurata Sanaa, valmiutta kulkea
Jeesuksen mukana sinne, minne
hän tahtoo mennä. Ja minne hän
tahtoo mennä? Sinne, minne Isä
tahtoo. Hänen tahtonsa on sama
kuin Isän tahto, viimeistään ja
täydellisesti Öljymäellä.

Öljymäki
Kaikki alkaa sisältäpäin:
pelossa ja kauhussa, joka
eristää (a-demonein) (Mark.
14:33). Jumala on etääntynyt,
mutta ei vielä täysin kadonnut. Jeesus rukoilee: ”Abba”.
Jumala ei vastaa, paitsi Luukkaan mukaan: enkeli, joka
vahvistaa Jeesusta ja Johanneksen mukaan: ääni vah-

vistaa Isän (mutta ei Jeesuksen) kirkkauden kärsimyksen
kautta.
Kristukselle kärsimys
ei ollut välttämättömyys
samalla tavalla kuin meille
syntisille. Me tahdomme olla
kärsimättä, emmekä kuitenkaan voi estää kärsimystä
tapahtumasta. Herralla taas
on pyrkimys kärsiä ja tahto,
jolla olisi ollut valta estää kärsimys.
Jeesus on erillään myös
opetuslapsista. Vain kolme
lähintä opetuslasta ovat kuulomatkan päässä. Jeesus tulee
ja menee kolme kertaa: etäisyys ja läheisyys, pettymys
kun opetuslapset eivät valvo:
kirkko ei ole kärsivän päänsä
rinnalla.
Tämä Jeesuksen ”tuleminen ja
meneminen” vaikuttaa minuun
voimakkaasti. Se tuntuu liittyvän hänen olemisen tapaansa
myös Ylösnousseena. Tuntuu
kuin hän tällä menettelyllään
tahtoisi kertoa jotain olennaista,
jotain, mitä en luonnostani osaa
tai halua hyväksyä, mutta minkä
uskon avulla voin ymmärtää
hänen rakkaudekseen.
Jos rakastaa jotakuta, tuntuu
aina olevan tärkeää saada nähdä
hänet. Jos rakastettu on poissa,
häntä kaipaa. Jeesuskin menee
välillä pois - tuntuu, että ne,
jotka rakastavat häntä, innokkaasti odottaisivat siihen asti
kun hän palaa. Sen sijaan he
nukkuvat.
On kuin hetkittäin ymmärtäisin mistä on kyse. Ymmärrykseni kuitenkin katoaa heti kun
yritän muokata sitä lauseiksi.
Osa ”Pääsiäismysteeristä” vaikuttaa minuun näin.
En silti usko, että lukeminen
menee hukkaan. Vaikka luettu ei
”uppoa” sanalliseen ymmärrykseeni, on mahdollista, että se kuitenkin uppoaa esimerkiksi kuvalliseen tai symboliseen, ja vaikuttaa elämässäni hiljaa sieltä käsin.

voittaakseen Jumalan vastaisen pimeyden ja sovittaakseen maailman Isän kanssa.
Siihen nähden se, että ihmiset
luovuttivat hänet petoksella,
on alisteisessa osassa.

Oikeudenkäynti ja
tuomio
Kristityt, juutalaiset ja
pakanat tuomareina ja valamiehistönä. Juudas kavaltaa
Jeesuksen ja luovuttaa hänet
Pilatukselle. Pilatus lähettää Jeesuksen Herodekselle,
joka palauttaa tämän, mutta
lopulta Pilatus luovuttaa Jeesuksen juutalaisille, ”luovutti hänet heidän valtaansa”
(Luuk.23:25).
Juudas kieltää tässä UT:n
uskonsa VT:n hyväksi. Juutalaiset johtajat ovat ymmärtäneet Messiaan ja Jumalan
Pojan teologiset teemat vain
poliittisesti. Siksi se poliittinen käänne, joka tapahtuu
Pilatuksen edessä, paljastaa heidän pohjimmiltaan
pakanallisen politikointinsa:
”Meillä ei ole muuta kuningasta kuin keisari” (Joh.
19:15).
Kysymys siitä, tuomitsivatko Jeesuksen juutalaiset
vai roomalaiset, ja tuomittiinko hänet siksi että hän
väitti olevansa Messias vai
”juutalaisten kuningas”, on
siis merkityksetön. Kolminkertainen luovutus (kristityiltä juutalaisille, juutalaisilta pakanoille ja pakanoilta
kuolemaan) oli alkukirkolle
niin vaikuttava, että Apostolien teot antaa sille täydennyksen Paavalissa (Apt.
21:27-).
Kukaan ei jälkeenpäin
halua olla vastuussa. Sen
vuoksi he kaikki ovat syyllisiä.
Sen vuoksi me kaikki olemme
syyllisiä?

Antautuminen

Kirkon asenne

Kun VT:ssa joku ”luovutetaan... käsiin”, kyse on
Jumalan vihan osoituksesta. Se, joka luovutetaan,
on Jumalan hylkäämä (Sam.
14:5a, Aikak. 21:2,3).( Vrt.
Room. 1:24,26 ja 28).
Se, että Jumala luovuttaa
Poikansa, on Uuden testamentin ennenkuulumattomimpia kohtia. Se on se, mitä
Abraham jättää tekemättä
Iisakille – Jumala säästi hänet
siltä teolta. Mutta Isä antoi Jeesuksen tahallaan kuolemaan,
hylkäsi hänet ja luovutti surmaajien käsiin. Jumala ”teki
hänet synniksi” (2. Kor.3:21),
Kristus on Jumalan kiroama.
”Ei voi kuvitella radikaalimpaa teologiaa”.
On kuitenkin muistettava,
että Kristus antoi itse itsensä

Pietari epäonnistuu kaikissa
hyvää tarkoittavissa eleissään. Muut pakenevat suin
päin. Sekin nuorukainen, joka
jättää ainoan vaatteensa päästäkseen pakoon (Mark. 14:52):
symbolinen ja paradoksaalinen antihahmo Jeesuksen
vaatteiden riistolle.
Etäämpänä ovat kuitenkin naiset, jotka seuraavat
Jeesusta ja palvelevat häntä.
Naiset ovat läsnä hautaamisessa ja ovat ensimmäiset
pääsiäisen silminnäkijät. He
seisovat ”katselemassa” (theorousai), kontemplatiivisina,
eivät aktiivisina tai surevina
kuten Jerusalemin itkevät
naiset, joita Jeesus moittii.
Ainoa aktiivinen osallistuja
on ulkopuolinen, jolle risti
sälytetään (Luuk. 23:26),

niiden kahden pahantekijän
ohella, joiden kanssa ristiinnaulittu Jeesus muodostaa
uuden tuomittujen yhteisön.
Rakkauden kirkko ristin
juurella ja sen vastakohtana
poissaoleva viran kirkko.
Rakkauden kirkon edustajina
Mater dolorosa ja se opetuslapsi, ”jota Jeesus rakasti”, ja
jolle hän uskoo äitinsä. Tässä
on ristin juurella seisovan
kirkon ydin, joka myöhemmin - kun Jeesus kysyy Pietarilta: ”Rakastatko minua
enemmän kuin nämä?” sulautuu Pietarin kirkkoon
jäädäkseen siihen.
Meiju Salonen
Jatkuu seuraavassa lehdessä.
Hans Urs von Balthasar: ”Mysterium Paschale”. T&T Clark, Edinburgh 1990. Reprinted 1993.

Hans Urs von Balthasar
(1905-1988) oli sveitsiläinen katolinen teologi ja
pappi. Aluksi hän kuului
jesuiittoihin, mutta siirtyi
sitten hiippakuntapapiksi.
Paavi Johannes Paavali II
nimitti hänet kardinaaliksi, mutta Balthasar kuoli
kaksi päivää ennen juhlallisuuksia.
Balthasar pyrki antamaan
älyllisen ja uskosta nousevan vastauksen aikansa
kysymyksiin. Hän otti
kantaa erityisesti sveitsiläisen reformoidun teologin
Karl Barthin näkemyksiin.
Balthasarin runsaan teologisen tuotannon kuuluisimpia teoksia ovat
Mysterium Pascale sekä
16-osainen Trilogia. Hän
julkaisi teoksia myös kirkkoisistä ja pyhimyksistä.
Paavi Benedictus XVI:n
mukaan Hans Urs von
Balthasar kuuluu 1900luvun tärkeimpiin katolisiin teologeihin.
KATT
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Artikkeleita
Ajatuksia

Sääntökuntamaallikkojen iltapäivä

oikeudesta elää tai kuolla?

S

iellä täällä on suomalaisessa mediassa
jälleen nostettu esiin kysymys eutanasiasta.
Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen eettisen
neuvottelukunnan vasta julkaistun kannan
mukaan voi olla ”yksittäisiä tilanteita, joissa ei
ole eettistä perustetta täysin pois sulkea eutanasian mahdollisuutta”.
Pitäisikö ihmisen kuolintahtoon suostua?
Kysymys ei ole päätöksestä, kuinka paljon
ihmisen tuskia lievitetään kuoleman lähestyessä, sairauden edetessä ja kipujen voimistuessa, vaan nyt kysytään, pitäisikö antaa aktiivista apua, kun ihminen tahtoo kuolla – pitäisikö siis jonkun toisen ihmisen tehdä jotakin,
minkä seurauksena toinen ihminen kuolee?
Elämän kunnioittamisen ja ihmisen arvokkuuden säilyttämisen pitää olla kaiken hoitamisen kantava periaate. Kanta, jonka mukaan
terminaalivaiheessa olevan potilaan on mahdollista pyytää (tai hänen puolestaan voi
pyytää), ettei hänen kohdallaan enää harjoiteta tehohoitoa, on hyvä ja viisas. Joskus se voi
tarkoittaa sitä, että kipulääkitys on niin vahvaa,
että kuolema voi aikaistua. Mutta koskaan ei
kysymyksessä ole kuoleman tietoinen ja tavoitteellinen aikaansaaminen.
Katolinen kirkko on ollut tässä hyvin selvä.
Ylenpalttisesta hoidosta pidättäytyminen ei
ole toisen tappamista, vaikka sen seurauksena
potilas voikin kuolla nopeammin kuin tehohoidossa. Muutama vuosi sitten kirkko lausui selvästi myös, ettei ravinnon antamisen lopettaminen ole sallittua. Siinä ei hoideta potilasta vaan
halutaan päättää potilaan elämä – ja potilas nälkiinnytetään kuoliaaksi.
*

*

*

Aktiivisessa eutanasiassa toimitaan tavalla,
joka tekee eutanasian suorittamiseen osallistujista syyllisiä toisen ihmisen kuolemaan.
Kysymys on sananmukaisesti kuolemantuottamuksesta, ei mistään “armollisen” kuoleman tukemisesta tai silkasta armosta vaan
korkeintaan käsityksestä, että on "inhimillistä"
tai "armeliasta" säästää toisen ihmisen kärsimyksiä ja antaa hänen tehdä "niin kuin hän
itse tahtoo".
Eutanasiaan ei pidä antaa mahdollisuutta.
Ihmisyhteisö, joka hyväksyy ihmisen kaipuun
kuolemaan ja konkreettisesti tukee ihmistä
toteuttamaan tuon kaipuunsa, on sairas
yhteisö, sillä pohjimmiltaan ihminen on aina
taipuvainen hyvään – ja elämästä puhuttaessa
hyvää ei ole kuolema vaan elämä.
Tietysti on niitä, jotka ovat tuohon avustamiseen valmiita. On kysyttävä, onko heidänkään tarkoituksensa niin puhtaita. Mihin raja
edes vedettäisiin? Kuinka vakavasti sairasta
saa “auttaa” kuolemaan, minkälaisia jääviystekijöitä voi esiintyä? Miten voidaan varmistua
siitä, että kuolintahto on aito ja peruuttamaton.
Tekona toisen kuoleman tuottaminen joka
tapauksessa on peruuttamaton.
*

*

*

Kysymyksiä ja rajanvetoja on tietysti paljon.
Pinnan alla ongelma on vielä haastavampi.
Herää joukko eksistentiaalisia kysymyksiä:
Ensimmäinen kysymys on se, onko ihmisellä
itsellään ylipäänsä oikeus päättää omasta elämästään – saatikka toisen elämästä. Oman elämämme alusta me emme ainakaan päätä, eikä
se oikeastaan kuulu vanhemmillemmekaan
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vaan uskon valossa Jumalalle, joka puhaltaa
meihin elämän Hengen vanhempiemme avustamana, – tai vähemmän uskonnollisen käsityksen mukaan vaikkapa “luovalle sattumalle”.
Toinen kysymys on se, mitä oikein ajattelemme maallisen elämämme lopusta ja onko
sillä lopultakaan mitään merkitystä. Klassinen
kristillinen määritelmä kuolemasta on, että
siinä sielu eroaa ruumiista. Kuoleman jälkeen
sielu joutuu Jumalan tuomion mukaan joko
helvettiin tai kiirastuleen ja – jälkimmäisessä
tapauksessa – sieltä taivaaseen, jossa se lopulta
palaa yhteen kirkastuneen ruumiinsa kanssa
ja elää iankaikkisessa autuudessa Jumalan ja
kaikkien pyhien kanssa.
Tietysti on niitä, jotka vastustavat kumpaakin esitettyä johtopäätöstä. Heidän mukaansa
ihminen on oman elämänsä Herra, hän vastaa
siitä yksin ja on itse – ja vain itse – oikeutettu
päättämään omasta elämästään, “omasta ruumiistaan”. Eikä varmastikaan kuoleman jälkeen
ole jäljellä mitään. Vain muisto.
Tähän näkemykseen liittyy kuitenkin ongelmia, jotka aiheuttavat radikaalia epäoikeudenmukaisuutta. Samoilla perusteilla nimittäin hyväksytään ja edistetään myös aborttia,
oikeutta tappaa syntymätön lapsi. Hautajaisista tehdään kuolleen ihmisen muisto- ja ylistystilaisuuksia, joissa olennaista ei ole edesmenneen sielun puolesta rukoileminen vaan
vainajan tekojen ja saavutusten muistelu ja
oman itsensä suojeleminen totuudelta: Jos
kuollut ei kuoleman jälkeen elä, ei muuta voi
ollakaan kuin muisto. Jos hän sen sijaan elää
– ja toivottavasti ikuisesti Jumalan luona taivaassa – meidän ei tarvitse niinkään muistella
hänen menneitä tekojaan vaan pitää mielessä
hänen tulevat tekonsa. Hän on edelleen todellisesti olemassa ja voi vaikuttaa meidän ja kaikkien ihmisten elämän kulkuun; niin kuin maan
päällä eläessään hän voi edelleenkin rukoillla
itse meidän puolestamme ja hyötyä meidän
rukouksistamme kiirastulessa.
*

*

*

Samaan aikaan eutanasiakeskustelun kanssa
saatiin arvostetusta brittiläisestä lääketieteen
etiikkaa käsittelevästä julkaisusta (Journal of
Medical Ethics) lukea ehdotus, että olisi perusteltua sallia abortin tekeminen vielä vastasyntyneillekin, koska pienet vauvat eivät ole
todellisia ihmispersoonia eikä vain potentiaalisten persoonien tappaminen ole moraalinen ongelma ja koska adoptiokaan ei aina ole
tulevan ihmisen edun mukaista.
Niinpä. Raja on vedettävä johonkin, ja sen on
perustuttava johonkin muuhun kuin mielivaltaan ja “musta tuntuu nyt hyvältä (tai pahalta)”
-ajatteluun. Ihmisen elämä on jotakin todellista,
ja sen puolesta on oltava kokonaisvaltaisesti,
periaatteita myöten silloinkin, kuin kuoleman
tie tuntuisi helpommalta ja näennäisesti armeliaammalta.
Marko Tervaportti

Sääntökuntamaallikkojen vuosittainen tapaaminen pidetään
lauantaina 24.3. klo 15 alkaen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.
Vieraana on ruotsalainen karmeliittamaallikko Birgitta
Löwendahl, joka on psykoterapeutti, Jungfru Maria -lehden
toimittaja ja yksi Uppsalassa toimivan Mariatjänst-yhdistyksen alkuunpanijoista. Suomenkielinen tulkkaus. Neitsyt Maria
-aiheinen yhdessäolo päättyy kirkossa pidettävään vesperiin
(17.40) ja messuun. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten 21.3. mennessä:
Sinikka Luukkanen: sinikka.luukkanen@helsinki.fi, puhelin:
040-4137498.

Katolisen Pyhän Henrikin yhdistys ry:n
vuosikokous
pidetään tiistaina 10.4. 2012 klo 18.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenmaksu vuodelta 2011 (15 €) on oltava maksettuna ennen
kokousta. Kokouksessa puhe- ja äänioikeus on vain jäsenmaksun
suorittaneilla. Kannattaa ottaa maksukuitti mukaan varmistamaan
asia.
Jäsenmaksun voi maksaa Pyhän Henrikin yhdistyksen tilille:
Sampo FI46 8000 3710 1723 36. Viestikenttään merkintä jäsenmaksu,
nimi/nimet ja vuosi 2011. Jäsenmaksun voi maksaa myös Henrikin
kirkkokahveilla kirjapöydän myyjille. Tervetuloa!

Teresa ry:n kirpputori
Pyhän Marian seurakuntasalissa 1.4.2012
Teresan kirpputorille voit tuoda toimettomaksi jääneitä tavaroita ja hankkia tilalle sopivampaa!
Jos sinulla on ylimääräisiä astioita, myös paripuolia kuppeja
ja lautasia tai muita kodin tarvikkeita, otamme ne mielellämme kirpputorille. Tai tauluja ja koriste-esineitä, jotka
eivät sovi uuteen ympäristöönsä. Tai leluja, kun pieni leikkijä
onkin äkkiä kasvanut isoksi. Moni lukijaansa odottava kirja
voi löytää omansa kirpputorilta. Ehkä joku kaipaa juuri niitä
kirjoja, jotka nyt vievät hyllytilaa kotonasi. Jos vaatekaapissasi on hyväkuntoisia, mutta väärän kokoisia vaatteita, tuo ne
kirpputorille. Tai voisitko tuoda itse tekemiäsi leivonnaisia ja
ruokatarvikkeita? (Ruokiin ja leivonnaisiin pyydämme merkitsemään valmistuspäivän ja -aineet.)
Valitettavasti emme voi ottaa vastaan sähkölaitteita.
Tavarat voi tuoda edeltävällä viikolla Pyhän Marian kansliaan tai messun jälkeen seurakuntasaliin. Olemme järjestämässä myyntipöytiä lauantaina 31.3. klo 10.00 - 14.00. Silloin
tuodut leivonnaiset ja ruokatarvikkeet pääsevät heti viileään
säilytykseen.
Lahjasi ilahduttaa monia! Avustamme kirpputorin tuotolla
seurakuntiemme lapsia, nuoria ja senioreita.
Etukäteen kiittäen, Teresa ry:n johtokunta
__________
For the benefit of the Catholic parishes in Helsinki
Teresa Association is preparing for
the annual FLEE MARKET
The Market will be held in the Parish Hall of St. Mary's, Mäntytie 2, on
Sunday April the 1st. at 11.15 am - 2.00 pm.
We will be grateful for your donations, such as homemade 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), books, games, toys, new
items suitable for lottery prizes.
You can bring your donations to the office of St. Mary’s (at Mäntytie 2) or to the parish hall on Sundays after mass. Please, bring the
perishable foods to the parish hall on Saturday March 31st, between
10 am and 2 pm, when we are setting up the Market.
Help us to make a successful Flee Market!
With gratitude, Teresa Association
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Markku Vähätalo – vuoden yleislääkäri

Turun seurakunnan pitkäaikainen aktiivi Markku Vähätalo sai viime vuoden
lopulla arvostetun tunnustuksen, kun Suomen yleislääkärit ry:n hallitus valitsi
hänet vuoden yleislääkäriksi.
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iabetesliitto uutisoi marraskuun lopulla, että
Markku Vähätalo, jonka me
katolilaiset tunnemme Turun
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunnan
pitkäaikaisena aktiivijäsenenä ja birgittalaissääntökunnan ystävänä, on nimitetty vuoden yleislääkäriksi.
Markun uraa Diabetesliiton
uutinen kuvaa näin:
“Vähätalo valmistui lääkäriksi 1974 Turun yliopistosta. Yleislääketieteen erikoislääkäri hänestä tuli 1987
ja vuonna 2006 hänelle myönnettiin diabeteksen hoidon
erityispätevyys. Terveyskeskuslääkärinä hän on toiminut Loimaalla vuodesta 2006,
Kaarina-Piikkiössä vuosina
1975-1982 ja Turussa 19822006.”
“Vähätalo on ollut pitkään
luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna sekä Suomen
yleislääkärit ry:n aluetoimikunnassa. Hän on terveyskeskuksensa diabetesvastuulääkäri sekä Varsinais-Suomen
diabetesyhdistyksen lääkäri
vuodesta 1975. Meriittilistalta
löytyy lisäksi tutkimus- ja
julkaisutoimintaa, alueellisia
terveydenhuollon tietotekniikkahankkeita, musiikkia,
paikallista politikointia sekä
seurakuntatyötä. Valintaperusteissa otettiin huomioon
myös potilaiden ja lääkäreiden osoittama arvostus.”
“Vähätalo on uransa aikana
ollut myös Diabetesliiton
valtuuston jäsen ja on liiton
usein käyttämä asiantuntija.”

Tie katoliseen
kirkkoon
Markku Vähätalo kiinnostui
katolisuudesta jo lapsena.
“Minuun vaikutti lapsena
jostain syystä erityisesti Välskärin kertomukset ja sen
eksoottinen kuvaus katolisuudesta.”
Vasta opiskeluaikana Vähätalo kuitenkin teki tarkempia havaintoja: “Opiskelijana
kävin kertaalleen Roomassa.
Pinnalla oli Hair-musikaali,
ja Intian uskonnot olivat huudossa. Minua kristityksi itseni
kokevana tuo harmitti. Roomassa havaitsin, että kristinuskossa on ihan yhtä rikas
perinne. Suomessa se vain ei
näy, kun kaikki kirkossa on

riisuttu yhtä karuksi kuin
harmaa marraskuu.”
Lopulta Markku Vähätalo tilasi “Katolisen kirjekurssin”, kirjeitse lähetetyn
materiaalipaketin katolisesta
uskosta, ja tutustui sen avulla
katolisen uskon sisältöön.
“Epäröin vielä muutaman
vuoden, ennen kuin uskaltauduin isä Jan Pausin – tuikean
herran – puheille. Hiljalleen
minusta tuli katolilainen. Siitä
on nyt 31 vuotta”, Markku
Vähätalo toteaa.
Katolisuudessa Vähätalo
kokee itselleen läheiseksi varsinkin “hiljaisen hartauden,
retretit ja adoraation”. “Olen
liittynyt birgittalaisoblaatteihin juuri tämän vuoksi.”
Nuorempana hän vietti
aikaansa myös saksalaisessa
Gerleven benediktiiniluostarissa ja haaveili munkiksi
tulemisesta. “Onneksi siitä
ei kuitenkaan tullut mitään”,
tyytyväinen lääkäri mainitsee.
Turun seurakunta on Vähätalon silmien edessä kehittynyt, kasvanut ja kansainvälistynyt. “Nykyään messussa
on aika vähän suomalaisia.
Se ei minusta ole kuitenkaan mikään haitta. Veikeää
on kuulla vietnamilaisen ja

kaldealaisen puhuvan keskenään suomea.” Myös luostarin tulo oli iso piristys seurakunnalle.

Oikealla alalla
Markku Vähätalo myöntää,
että vaikka lääkärin uran
valinta aluksi olikin sattumaa,
hän kokee olevansa “juuri
sillä alalla, mihin sovin”. Lääkärin työssä uskosta on myös
apua:
“Uskon koen auttavan
etenkin vaikeissa, kuolemaan
johtavissa tilanteissa. Silloin
voi tehdä jotain, vaikka lääketiede ei enää mitään tarjoakaan. Samoin on ihmissuhteissa. Iän karttuessa niissäkin jo alkaa ystäviä poistua
rajan taa.”
Lääkärinä joutuu väkisinkin kohtaamaan myös
aikakauden muoti-ilmiöt ja
niiden seuraukset. Vähätalon mukaan “taloudellinen
tilanne ja sen huononeminen uhkaavat meillä monia
asioita. Liberaali taloudellinen ajattelu ei kunnioita
etiikkaa vaan laskee kaiken
rahassa. Syrjäseudun ihmiset
jätetään oman onnensa nojaan
ja palvelut keskitetään vielä
jäljellä oleviin kasvukeskuk-

siin. Lähimmäisenrakkaus
jätetään aina ‘toisten’ toteutettavaksi”.
Vähätalo on huolissaan
myös tärkeistä ihmiselämään
liittyvistä eettisistä ratkaisuista:
“Eutanasia varmaankin
hyväksytään ennemmin
tai myöhemmin. Potilastyötä tekemättömät teoreetikot sanovat: ‘Hän olisi sitä
itsekin halunnut...’ Ja abortti
on todellinen ongelma. Viraltapano uhkaa, jos siihen ei
osallistu. Vastuun lykkääminen toisille lääkäreille ei
sekään ole moraalisesti oikea
ratkaisu.”
Hän korostaa vielä:
“Kukaan ei halua tehdä
abortteja!”

Positiivinen
elämänasenne
Lääkärinä, kristittynä ja ihmisenä Markku Vähätalo kannustaa oppimaan positiivista
elämänasennetta. “Suomalainen valittaa. Valittaminen on niin kivaa.” Mutta
“kielteisellä suhtautumisella elämään vahingoittaa
itseään”.
“Vanha kotiapulaisemme
Elli, köyhistä oloista kotoisin

oleva kouluttamaton nainen,
on ollut minulle esimerkki
hyvästä kristitystä. Hän otti
aina asiat positiivisesti, jaksoi
aina yrittää. Elämä ei tarjonnut paljon materiaalista
hyvää, mutta en usko, että
häntä olisi Nokian älypuhelinkaan tehnyt onnellisemmaksi. En usko että muitakaan.”
“Kristillisyys
auttaa
monissa asioissa, Jumala on
aina kuulolla. Eikä seurakuntaakaan kannata väheksyä
verkostona. Toisaalta kristillisyyttä ei pidä nähdä vain
hyötynäkökulmasta.”
Lopuksi Markku Vähätalo
muistaa vielä pitkäaikaista
hengellistä ohjaajaansa, birgittalaissisar Theodoraa.
Ehkä hänen viisautensa heijastuu Vähätalon sanoista:
“Jos uskoo Jumalaan, haluaa
palvella häntä, eikä odota
vain kaikkea hyvää itselleen.”
Kiitos haastattelusta.
Marko Tervaportti
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Vad förtäljer ikonen ”Pyhien apostolien Pietarin
ja Paavalin kirkko Espoon Myllyjärvellä”?
A

lla ikoner är till sin natur
heliga i och med att
de anses vara en andlig bro
mellan himmel och jorden.
Alla ikoner är också till sin
natur undergörande. Enligt
vissa av kyrkans lärare
(Johannes av Damaskus) är
den som förstör eller vanhelgar en ikon fiende till
Jesus, Jungfru Maria och alla
helgon. Därför är det också
en synd att sälja och behandla
ikon som vilken annan handelsvara som hälst.
Jag talade en gång med ledningen för våra stora auktionskammare om auktionerande av ikoner. En av dem
ansåg att det inte är rätt att
sälja en ikon på auktion i och
med att ikonen är inte bara en
symbolisk bro mellan himmel
och jord, utan också en bön
till Gud själv. Att sälja eller
auktionera ikoner är att vanhedra Gud.
Fader Robert de Caluwe
ledaren för det Ekumeniska
Centret i Kvarnträsk hade i sitt
sovrum sedan 1977 en ikon
av centrets kyrka och dess
skyddshelgon apostlarna
Petrus och Paulus. Detta är
inte märkvärdigt i och med
att kyrkan var helgad till
apostlarna - ”Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin
kirkko, Espoo, Myllyjärvi”.
Det som däremot är intressant är att den vara mycket
nära fader Roberts hjärta.
Varför? Om man närmare
studerar ikonen märker man
att den består av två helheter. Den ena helheten är himmelsk och den andra jordisk.
Dessa två dimensioner hålls
samman av apostlarna. Det
var ju aposteln Petrus som
av Kristus fick ansvaret för
kyrkan på jorden. Aposteln
Paulus åter var den stora missionären som internationaliserade kyrkan.
Den himmelska helheten
symboliseras av en vit kyrkobyggnad i rysk traditionell
stil från 1700- och 1800-talen.
Den vita färgen symboliserar i den ikonografiska traditionen någonting som Gud
skapat från ingenting. Det är
ett mirakel.
Den jordiska kyrkan och
dess sidobyggnader är till sin
natur bruna, jordiska. Kyrkobyggnaden är större än de
övriga byggnaderna framställda på ikonen, men den är
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också till sin färg brun. Kyrkostapeln eller klockstapeln
är hög. Detta symboliserar
kyrkans roll på jorden att
kalla alla människor till sig.
Högst uppe är korset, symbo-

Både kyrkans och bostadens fönster är överdimensionerade för att symbolisera viljan att nå alla människor. Dörrarna är stängda för
man kan komma till Kristus

Uppe på ikonen ser vi
Kristus själv. Han är i sin
himmel och välsignar det
arbete som apostlarna inledde
och som man ville fortsätta i
det Ekumeniska Centret. Den

och korset är symbolen för
vår frälsning.
Den lilla ikonen som fader
Robert de Caluwe hade i sitt
sovrum är ett innehållsrikt
verk och visar, som en bön
till Gud, vad han stod för och
ville föra vidare genom sitt
arbete.
Han ville vara en riktig
Guds tjänare som var öppen
till alla. Kanske han på många
sätt kom att uppfylla sin målsättning. Det Ekumeniska
Centret besöktes årligen av
10.000’tals personer. Mässa
enligt bysantisk ritus hölls
varje söndag i kyrkan. Nattmässan på påsken var en
speciell högtid då 100’tals
personer besökte kyrkan och
mottog den heliga nattvarden. Varje påsknatt lästes den
helige Johannes Krysostomos
påsk predikan upp för de närvarande. Den grundläggande
iden i predikan var: det är
aldrig för sent att omvända
sig och komma till Kristus.
På det Ekumeniska Centret
hölls många ikonkurser,
föredrag, reträtter och andra
sammankomster. Alla var
alltid välkomna.
Idag står kyrkan tom och
kall. Det hålls inga mässor
längre. Kristus, Jungfru Maria
och helgonen stirrar på en
tom kyrksal. De andra byggnaderna har däremot kommit
till produktiv användning i
och med att neokatekumenerna grundat ett prästseminarium där.
Den lilla ikonen av det Ekumeniska Centret är i alla fall
ett minne av vad som en gång
varit och vad som skett under
närmare 60 år.
Jan-Peter Paul

Ikonen målad 1977 fick författaren som gåva.
len för vår allas frälsning.
Livet kring kyrkan på
jorden framställs som någonting positivt. På ikonen finns
röda blommor. Den röda
färgen symboliserar det
heliga livet. Det var ett heligt
liv som man levde i det Ekumeniska Centret. Träden var
givetvis gröna och symboliserar det alldagliga. Så visas
symboliskt hela skapelsen
i form av djur såsom hästar
och hundar.

bara via dopet och tro. Aposteln Petrus håller nycklarna.
De båda helgonen är allvarliga. Så skall det också vara,
för de är Guds medverkare
i hans frälsningsarbete. Helgonen har också långa skägg,
symbolen för visdom. Den
gyllene kransen med den
röda ringen som finns kring
helgonens huvuden symboliserar dels att de fått sin inspiration från Gud och att de till
sin natur också är heliga.

blåa färgen kring Kristus
symboliserar hans jordiska
natur. Stjärnorna hans ofantliga storhet.
Nere på ikonen finns det
Ekumeniska Centrets vapen,
lejonet som står på jorden
och korset ovanför vapnet.
Lejonet på ett vitt fält inom ett
rött fält som symboliserar den
gudomliga inspirationen eller
Kristus. Den vita färgen åter
symboliserar Guds närvaro

Artikkeleita

”Du kallade mig, du
ropade, och genombröt
min dövhet, du
strålade, du skimrade,
och skingrade min
blindhet; din väldoft
spred du, jag andades
in, och suckar nu efter
dig; jag fick smaka din
godhet, nu hungrar
och törstar jag; du
rörde vid mig, och
jag upptändes av din
frid.”

Den helige Basileios bön
om den Helige Ande

oroa en. Vad än man förlorar
eller uppnår i livet spelar inte
någon roll. Ingen kan längre
hota en eller muta en överhuvudtaget med någonting.
Hur kom den helige Basileios, även kallad den store, till
denna livsuppfattning. Dels
genom förfärliga personliga
upplevelser. Hans farfar led
martyrdöden. Han själv, fast
han var mycket rik, gav och
sålde bort sin egendom och
byggde barnhem för föräldralösa barn. Han grundare
kloster. Och han höll sig
alltid till sanningen oberoende vem än han talade med.
Vilka var hands grundläggande värderingar och

D

en helige Basileios,
helgon, munk och
ärkebiskop skrev denna
bön till den Helige
Ande i början på 300talet. Bönen låter som
en kärleksdikt som man
skriver till en som man
älskar och håller kär.
Och det är naturligtvis
en sådan en kärleksdikt
till Gud.
Dikten eller bönen
kan uppdelas i ett antal
delar vilka förklarar
hur kärleken till den
Helige Ande uppkommer.
Det är alltid Gud som först
kallar en. Han ger aldrig upp.
Han ropar om och om igen
tills man hör hans röst i ens
inre. Han bryter så att säga
den motvilliges dövhet eller
ovilja att leva ett kristet liv i
Guds närhet och som Guds
verkliga vän.
Mitt i allt, som ett blixtslag eller ibland efter en lång
utvecklingsprocess blir man
medveten om Guds verkliga
närhet och storhet inte endast
i ens eget liv utan i hela existensen. Guds storhet liksom
strålar i ens hjärta. Den
genomborrar en och upptar
hela människan. Man kan ju
inte leva utan att hjärtat är
friskt och ständigt slår. Man
ser och upplever verkligheten på ett helt nytt sätt med
och genom alla ens sinnen;
synen, näsan, andningen,
smaken. Man längtar och
söker efter Gud och hans
närhet hela tiden, dag och
natt och slutligen upplever
inom ens egen kroppsliga
och andliga en ny existens
i frid. Ingenting kan längre

på vilket sätt har han betydelse för oss dagens människor? För det första skall
man leva ett enkelt liv. Utan
att binda sig alltför mycket
till det man äger eller egentligen det som man förvaltar
under ens livstid. Bostaden,
maten och klädseln skall vara
enkel. Man skall inte genom
dessa skapa avundsjuka eller
försöka visa sin egen förträfflighet. Allt är ju endast till
låns under ens livstid. Man
måste i alla sammanhang
visa förståelse och kärlek
till sina medmänniskor. Och
man måste vara ärlig mot sig
själv.
Det finns en stund just
innan man vaknar på morgonen då man ser på sin egen
existens och på allt som hänt
under dagen eller tidigare
på ett klarare sätt. Stunden
är ofta mycket kort, endast
några sekunder. När den tar
slut är man i en ny verklighet
eller tillbaka i vardagen.
Denna korta stund mellan
ett tillstånd av sömn och att
vara vaken borde vara viktigt
för var och en av oss. Det är

då som vi borde rikta våra
böner till Gud och tänka på
hur vi vill leva dagen som vi
har framför oss. Vi borde be
God om att dagen blir en bra
dag till hans ära. Vi är ju alla
hans egna och vår uppgift är
ju att vittna om hans godhet.
Vi borde besluta om hur vi
kommer att bemöter dagens
svårigheter. Hur vi förhåller oss till våra närmaste,
våra arbetskamrater och helt
främmande personer som vi
möter. Vi borde kanske också
besluta vilken god gärning
som vi kommer att göra
under dagen.
Först efter detta borde vi
tänka på allt det praktiska
som vi kommer att
stå inför. Våra arbetsuppgifter, våra möten,
proven i skolan eller
högskolan eller i
samband med föreningslivet. Om vi är
allena borde vi tänka
på hur vi kunde bryta
denna ensamhet. Vem
vi borde ringa till eller
vart vi kunde gå.
Inte minst borde vi
tänka på hur vi kunde
hjälpa våra nästan. Vi
lever ju sist och slutligen inte endast för oss
själva. Vi lever för varandra.
”…du rörde vid mig och jag
upptändes av din frid.”
Gud vill allas frälsning.
Om vi tar emot hans ord idag
i våra sinnen kan även vi bli
upptända av hans frid.
Jag önskar er alla en bra
dag. Lev den till Guds ära
och till er egen frälsning.
Jan-Peter Paul
Andrum 1.3.2012

Romanitas

Den Helige Anden
– en meditation

Fasta i Rom
San Clemente, Ss. Giovanni e Paolo, Sant’Anastasia al Palatino,
San Lorenzo in Panisperna, San Sisto, Ss. Cosma e Damiano,
San Crisogono in Trastevere, San Marcello al Corso, San
Stefano Rotondo. Deltagarna i den här listan av namn har alla
någonting gemensamt. De är alla nämnda i de två namnlistorna i den första eukaristiska bönen som allt för ofta hoppas
över. De är också så kallade ”stationskyrkor”, det vill säga
kyrkor vilka har en speciell roll som samlingsplatser speciellt under fastetiden, men också vid speciella festdagar, till
exempel med julfirande i Santa Maria Maggiore vid dess relik
av krubban eller långfredag vid Santa Croce in Gerusalemme
med dess korsrelik.
Nästan alla av kyrkorna har en anknytning till tidiga romerska
martyrer. San Lorenzo, diakonen som också har kyrkor uppkallade efter sig i Norden är speciellt populär, åtminstone
fyra av kyrkorna på listan är uppkallade efter honom. Under
fastan firas mässan turvis i dessa kyrkor enligt en ordning som
slutligen formaliserats ungefär vid tiden för konciliet i Trent.
Tidigare var det påven som i egenskap av biskop av Rom
på det här viset besökte församlingarna i staden och deltog i
deras liturgi. Då började det med en samling - collectum - vid
en annan kyrka och procession till stationskyrkan. Idag sker
det hela mer informellt och påven är med endast vid askonsdagens stationsmässa – förutom förstås vid påskliturgierna.
Vissa seminarier, som det pontifikala nord-amerikanska kollegiet tar det som en del av sitt faste program att upprätthålla
traditionen med stationsliturgierna. Det är något speciellt och
rörande med de här ofta tidiga morgonmässorna i överfyllda
kyrkor.
Det skulle vara någonting rörande också normalt, just det här
året är det en extra stark upplevelse. Orsaken till det är att
det är just amerikanerna - ansatta av en regering som aktivt
angriper kyrkliga institutioner - som firar de här mässorna i
kyrkor tillägnade martyrer som avrättats av en förtryckande
regim. Nu är det inte riktigt samma sak att sändas till lejonen
eller halstras över eld, men att tvingas stänga sjukhus, hotas av
konkurs och få sitt rykte och namn svartmålat. Samtidigt, man
kan se det som helt enkelt en fråga om gradskillnad, statliga
angrepp som kränker troendes samveten är orättfärdiga var
än de finns på skalan. Än värre är det när det - vad ursäkterna
än säger - sker inte för att försöka organisera samhället på ett
mer rättvist sätt utan för att fullfölja en sekulär ideologi. En
ideologi som vill bannlysa vår tro från offentligheten, som vill
göra religiös tro till en (smutsig?) privatsak att utövas bakom
stängda dörrar, dolt från omvärlden.
Martyrernas exempel som vi konfronteras med i stationskyrkorna och Kristus konungens heder kräver motstånd mot den
sortens angrepp, framför allt genom att öppet leva ut vår tro
och göra Jesus Kristus mer känd och älskad bland alla som
lever runt omkring oss. Kalla det re-evangelisering eller nyevangelisering, titeln är egal, kallelsen till det är universiell
och gäller alla döpta. Fastetiden och påsktiden efter den är ett
utomordentligt tillfälle att på nytt finna nåd och motivation att
sträva efter att göra Jesus Kristus till det verkliga centrumet i
våra liv, familjer och samhällen.
Anders Hamberg
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Caritas Lenten Collection 2012: Health and Hygiene
I
nternational World Water
Day is held annually on
March 22 as a means of focusing attention on the importance of freshwater and
advocating for the sustainable management of freshwater resources. First proposed by the UN in 1992, the
World Water Day has been
celebrated every year ever
since. Clean water is more
than just a prerequisite for a
healthy life; it is a powerful
tool for peace in areas where
water resources are managed
in concert across national
borders.
The theme of this year’s
Lenten collection, Health and
Hygiene, is closely related
to the World Water Day.
Artesian wells and water
pipes drawn from mountain
springs have saved many
children, mothers and communities from having to use
water from filthy puddles at
the risk of falling ill.
For several decades, Caritas
Finland has run health projects funded by the Ministry
for Foreign Affairs of Finland
in different parts of the
world, bringing clean water
to Brazil, Chad, Nepal, Tanzania and Bolivia, and supporting maternity clinics and
health centers in Honduras,
Kenya, Ethiopia and the Philippines. As part of an education project, Ugandan aids
orphans have been provided
with a free meal at school.
This project, financed through
donations from project sponsors, will continue at least
until the end of this year in
its present form. Education
and school food are of crucial
importance for the future of
the aids orphans.
Last year, Caritas Finland,
together with its Bolivian partner organization,
launched a water project in
the municipality of Tapacarí in Bolivia. The project
will run until the end of year
2013. Each year, four more
remote villages in the Andes
get access to clean drinking
water through the construction of a water supply system.
As a result, the villagers enjoy
better health. The project
includes training on health
and hygiene, the results of
which are promising. Schoolchildren are encouraged to
take good care of their personal hygiene and brush their
teeth regularly, as you can see
from the Lenten poster.
Caritas Finland will apply
to the Ministry for Foreign
Affairs of Finland for financing for new development
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projects in May. The idea is
that the proposed projects fit
under the theme of Health
and Hygiene.
The Ministry for Foreign
Affairs of Finland accounts
for 85 % of the costs of all
the projects it has decided to
support. The remaining 15
% comes from collections in

Catholic parishes, the project
sponsors’ regular support,
and funds addressed to the
one-percent movement.
Those who decide to join
the one-percent movement
commit themselves to donating one percent of their salary
to a development NGO.

The Lenten collection is an
expression of global solidarity. Each year, it has relieved
the distress of the poorest of
the poor around the world.
Ten percent of the funds collected is used for social work
in Finland in cooperation
with the parishes.

We hope that parishioners will be reminded of the
Lenten collection during
Lent.
Blessed Lenten season to you
all! On behalf of the board of
Caritas Finland,
Helena Langinvainio

Artikkeleita

Caritaksen paastokeräys 2012: Terveys ja hygienia
K
ansainvälistä vesipäivää
vietetään 22.3., jotta huomiota kiinnitettäisiin kaikkialla maailmassa puhtaan
veden saantiin ja oikeudenmukaiseen hallintaan. Päivää
on YK:n suosituksesta vietetty vuodesta 1992. Paitsi
terveyden edellytys vesi on
rauhan väline siellä, missä
vesivaroja hoidetaan hyvällä
yhteistyöllä yli kansakuntien
rajojen.
Tänä vuonna paastokeräyksen teema on Terveys ja
hygienia, joka liittyy läheisesti vesipäivän teemaan.
Porakaivot ja vuoristolähteistä johdetut vesijohtoverkostot ovat pelastaneet
monet lapset, äidit ja kyläyhteisöt eläinten saastuttamien

lätäköiden käytöltä ja niiden
aiheuttamilta tautiepidemioilta.
Parin kolmen vuosikymmenen aikana Suomen Caritaksella on ollut useita Ulkoministeriön tukemia terveyshankkeita eri puolilla maailmaa: puhdasta vettä Brasiliaan, Tsadiin, Nepaliin, Tansaniaan ja Boliviaan, neuvoloita ja terveyskeskuksia
Hondurasiin, Keniaan, Etiopiaan ja Filippiineille,
Kouluruokailua on tuettu
Ugandan aids-orpojen koulutusprojektin osana. Ugandan
hankekummius jatkuu
ainakin vielä tämän vuoden
tässä muodossa. Koulutuksella ja kouluruokailulla on

suurta merkitystä aids-orpojen tulevaisuudelle.
Viime vuonna alkanut Bolivian vesihanke Tapacarissa
jatkuu vuoteen 2013. Yhä
uudet vaikeakulkuiset vuoristokylät saavat puhdasta
vettä ja niiden väestön terveys
kohentuu vesijohtoverkoston ansiosta. Hankkeessa on
myös terveysvalistuksella
edetty jo pitkälle. Koululaisia kannustetaan pitämään
hyvää huolta hygieniastaan ja
pesemään hampaansa säännöllisesti, kuten paastojulisteesta näkyy.
Rahoitusta uusia kehitysyhteistyöhankkeita varten
anotaan Ulkoministeriöltä
toukokuussa. ja ajatus on, että

ne sopivat Terveys ja hygienia-teeman alle.
Rahoitusta Ulkoministeriön hyväksymiin hankkeisiin saadaan tällä hetkellä
85% kustannuksista. Omarahoitusosuus hankkeisiin kerätään hiippakunnan
keräyksillä,hankekummien
säännöllisellä tuella ja prosenttiliikkeelle osoitetuilla
varoilla. Prosenttiliikkeessä
henkilö sitoutuu maksamaan
1% palkastaan jollekin kehitysyhteistyötä tekevälle järjestölle.

puolilla maailmaa. 10% keräystuotosta käytetään kotimaan sosiaalityöhön yhteistyössä seurakuntien kanssa.
Toivomme, että paastokeräyksestä muistutetaan kirkoissa paaston aikana.
Hyvää paaston aikaa!
Caritaksen hallituksen puolesta
Helena Langinvainio

Paastokeräys kirkoissa on
osoitus kansainvälisestä solidaarisuudesta, joka on vuosittain lievittänyt hätää köyhimpien keskuudessa eri

Caritas-fasteoffret 2012: Hälsa och hygien

I

nternationella vattendagen
firas den 22.3. för att överallt i världen fästa uppmärksamhet vid tillgången till
rent vatten och rättvis övervakning. Dagen har på FN:s
initiativ firats sedan år 1992.
Förutom en förutsättning för
hälsa kan vatten befrämja
fred genom att tillgången
till det sköts i gott samarbete
över nationella gränser.
I år är temat för insamlingen av fasteoffret Hälsa och
hygien, som ansluter sig till
vattendagens tema. Borrbrunnar och vatten ur bergskällor
som letts till vattenledningsnät har räddat många barn
och mödrar från att använda

vattenpölar som besmittats av
byalagens boskap och därigenom har man kunnat undvika
sjukdomsepidemier.
Caritas i Finland har under
de senaste 20-30 åren haft
flera hälsoprojekt stödda av
Utrikesministeriet på olika
håll i världen: rent vatten i
Brasilien, Tchad, Nepal, Tanzania och Bolivia, rådgivningsbyråer och hälsocentraler i Honduras, Kenya,
Etiopien och Filippinerna.
Understöd för skollunch har
utgjort en del av stödet till
skolningsprojekt för föräldralösa efter aids i Uganda.
Projektet i Uganda fortsätter
i denna form åtminstone till

slutet av detta år. Skolningen
och skolbespisningen har stor
betydelse med tanke på aids
föräldralösas framtid.
Vattenprojektet i Bolivia
som inleddes senaste år, forsätter i Tapacari fram till
år 2013. Nya svårtillgängliga bergsbyar erhåller rent
vatten och hälsoläget förbättras tack vare rörnäten. Man
har även gjort stora framsteg i fråga om hälsofostran.
Skoleleverna uppmuntras att
sköta sin personliga hygien
och regelbundet borsta sina
tänder, vilket också framgår
av fasteaffischen.
Utrikesministeriet finansiering av nya utvecklings-

projekt skall ansökas under
maj månad. Dessa projekt
bör omfatta temat Hälsa och
hygien.
För tillfället ger Utrikesministeriet 85 % av kostnaderna
till projekt som det beslutat
stöda. Resten skall komma
från insamlingar inom stiftet,
de regelbundna understöden
från sponsorer och från procentrörelsen, personer som
har förbundit sig att understöda någon organisation
som gör utvecklingsarbete
med en procent av sin lön.
Fasteoffret i kyrkan är ett
bevis på internationell solidaritet, som årligen har lindrat
nöden bland de fattigaste på

olika håll i världen. 10 % av
insamlingsmedlen används
till det inhemska socialarbetet i samråd med församlingarna.
Vi hoppas, att församlingsmedlemmarna påminns om
fasteoffret i kyrkorna under
fastetiden.
En välsignad fastetid
På Caritas styrelses vägnar
Helena Langinvainio

Sampo
FI73 8000 1270 1545 0
Suomen Caritas ry
Maneesikatu 2a
00170 Helsinki

Paastouhri 2012
Fasteoffret 2012
Lenten Collection 2012
Rahankeräyslupa 2020/2011/39
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English

The Bishop’s Pastoral Letter for Lent 2012

W

hen a person is facing a
serious illness, it often
causes an acute crisis in his
or her life. Insecurity, fear
and concern about the future
soon overpower the person’s
mind. His or her ordinary
daily routine, work life and
home life are disrupted by
time spent in the hospital. The
illness and everything accompanying it completely fill the
person’s thoughts. Physical
and mental sufferings are also
added to this. The sick person
can fall into a deep depression
and even despair. Despite
modern developments in
medical science and health
care services, illnesses remain.
Even doctors and nurses are
mystified many times when
confronting a life threatening disease in a patient. They
must affirm that there are no
means yet available to cure
every illness.
According to the gospels,
Jesus encountered sick people
from the very beginning
of His ministry. In fact, the
afflicted, including men and
women, the elderly, the blind,
the mentally ill, the possessed,
and people with every kind
of suffering were streaming to
Him. Jesus understood their
situations. He had compassion on them in their many,

heartbreaking miseries, and
He cured them. Before long,
Jesus began to be called the
Healer.
The evangelists see the
world’s brokenness manifested in sickness. This world
and humankind are not yet
fully subject to the dominion
of God. As the Healer, Jesus
was a sign of God’s plan to
save the world and humankind. He would make well
what was wounded and sick.
Jesus heals with divine power.
He is the victor over sin, evil,
and sickness. Through Him,
sickness and even death
are essentially already conquered. Jesus was close to
the sick and suffering, thus
showing God’s goodness and
love to them. The sick, especially, are always close to
the Heart of God. Christ left
His own task of healing the
sick and taking care of them
to His disciples and to the
Church. After His ascension
into heaven, it is now the duty
of the Church to show God’s
goodness toward the sick by
its charitable works for them.
From the very beginning, the
Church has been aware of its
mission to care for the sick.
This is evident at the present
time as many Catholic hospitals, hospices and women’s

and men’s congregations are
dedicated to caring for the
sick. However, in actuality, all
believers are called to support
the sick in their sufferings.
One of the corporal works of
mercy is just this to visit the
sick.
The most important sacramental help the Church gives
to the sick is, however, the
Sacrament of the Anointing
of the Sick. This sacrament
originates in the ministry of
Christ and was instituted by
Him. This sacred anointing
was administered from apostolic times. The exhortation
in the Letter of James testifies
to the use of this sacrament:
‘Is any among you sick? Let
him call for the elders of the
church, and let them pray
over him, anointing him with
oil in the name of the Lord;
and the prayer of faith will
save the sick man, and the
Lord will raise him up; and
if he has committed sins, he
will be forgiven.’ (Jas. 5.14-15)
It is clearly evident from the
words of the apostle James
that the effects of this sacrament are, above all, healing
and alleviating pain. For that
reason, it is wrong to think
that this sacrament is only
for the dying. A person can
receive the Sacrament of the

Anointing of the Sick in every
serious illness and even many
times in his or her life. This
sacrament is not a messenger
of death but rather a messenger of life.
When the oil blessed by the
bishop is used in the anointing, it signifies healing. From
very ancient times this oil was
used as a medicine. The priest
anoints the forehead and
hands of the sick person while
saying: ‘Through this holy
anointing may the Lord in his
love and mercy help you with
the grace of the Holy Spirit.
May the Lord who frees you
from sin save you and raise
you up. Amen!’ Anointing the forehead and hands
with the oil really means the
whole person as a thinking
and acting being. The anointing is like the hand of Christ
Himself tenderly touching
the sick person. In this sacrament, Christ Himself is
acting because He is taking
away fear and distress. He is
also alleviating the sick person’s burden, replacing it with
peace and forgiving his or her
sins as well. The celebration
of the sacrament revolves
around prayer for the sick
person as urged in the Letter
of James.

In the time of Lent, we walk
from station to station during
the Way of the Cross, praying
and meditating on the life of
Christ. On the solemn feast of
Easter, the same Christ who
was crucified on Good Friday
is actually before our eyes. In
the book of Isaiah, we read
about a figure, the servant of
God, whom we identify with
Christ: ‘He was despised and
rejected by men; a man of
sorrows, and acquainted with
grief; and as one from whom
men hide their faces he was
despised and we esteemed
him not.’ ( Is 53.3) The Son
of God took upon Himself the
fate of humankind, including
suffering, sickness and death.
He Himself felt in His body
what suffering and pain mean.
Thus, in our own sicknesses
we can entrust ourselves with
confidence into His Hands.
The resurrection of Christ
from the dead celebrated at
the Easter Vigil tells us that
evil, sickness, suffering and
death are conquered. In addition, Christ’s own presence in
the Sacrament of the Anointing of the Sick increases our
paschal faith and joy.
+ Teemu Sippo S.C.I.
Bishop of Helsinki

The Diocese continues to grow
The growth of the
amount of Catholics in
Finland has continued
steadily for the past
30 years. During this
time the amount of
those registered in the
Catholic Church in
Finland has increased
360 percent. At the
beginning of the
new year, there were
11,874 Catholics in our
country.

The amount of Catholics
registered in the Diocese of
Helsinki continues to grow
steadily. In the beginning of
this year there were 11874
registered members. Since
the beginning of the previous
year, when there were 11345
members, membership in the
Diocese has increased by 529
persons, making the increase
almost 4,7 percent.
The division of the faithful of the Diocese by first language is as follows:
Finnish 42,7%, Swedish
5,7%, other languages 51,5%.
The change in the division

of languages has decreased:
ten years ago the percentages
were 46-7-47 and five years
ago they were 43-6-50.
At the moment there are
almost exactly equal amounts
of citizens of Finland and
those of other countries.
237 people were baptized
in the Diocese last year, 216
of whom joined the Diocese
of Helsinki. The membership
was additionally increased by
59 persons due to reception
into the Church. 373 persons
who came from another
Diocese (i.e., from abroad)

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.
		 Monday at 18.45 – March 19th; Tuesday at 17.30 –
March 27th; Monday at 18.45 – April 16th.
		Contact person: Diana Kaley, 040-7235703 (gsm).
Moderator of the group: fr. Antoine Lévy, OP.
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were registered as members
of the Diocese of Helsinki.
The amount of members
of the Diocese has decreased
mainly via emigration. Altogether 142 members moved
to another Diocese. Additionally, there were 49 deaths and
44 members left the Church.
First Communion was
given to 179 parishioners last
year. Similarly, the Sacrament
of Confirmation was received

by 167 members. There were
42 marriages, of which 13
consisted of two Catholics.
In the Diocese there were
1871 children and youth of
school age. Out of this total,
only 1072 participated in
Catholic religion lessons,
indicating only 57.3%.
KATT

HERZLICHE EINLADUNG ZUM

FRANZISKANISCHEN EINKEHRTAG
IN DEUTSCHER SPRACHE
mit Pater Franz Richardt OFM (Osnabrück) am Samstag den
19. Mai im Gemeindesaal St Heinrich 9.30–17 Uhr.
Das Motto des Tages lautet: Seht! Ich mache alles neu! Teilnahmegebühr 15 Euro (anschl. Mittagessen und Kaffee).
Anmeldung und Information bei: Marko Pitkäniemi OFS
tel: 046-6175314 oder E-Mail: marko.pitkaniemi@catholic.fi.
(Bezahlung vor Ort). HERZLICH WILLKOMMEN!

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus suuren
neuvoston edessä
(Mark. 14, 53-65)
Jeesus vietiin ylipapin luo,
ja koko ylin papisto sekä
vanhimmat ja lainopettajat
kokoontuivat sinne.
Pietari seurasi Jeesusta jonkin
matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja
lämmitteli tulen ääressä. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät
todistusta Jeesusta vastaan
saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan
löytynyt.
Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan,
mutta todistukset olivat ristiriitaisia.
Silloin astui esiin muutamia,
jotka esittivät häntä vastaan
väärän todistuksen:
“Me olemme kuulleet hänen
sanovan: ‘Minä hajotan
tämän ihmiskäsin tehdyn
temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka
ei ole ihmisten tekemä.’”

Karmeliittamaallikot
järjestävät

PYHIINVAELLUKSEN /
TEEMAMATKAN
PYHÄÄN MAAHAN
5.-13.10.2012
(Karmel-vuori, PohjoisIsrael, Galilea, Jerusalem
ym.)
Hinta: 1560 e (kurssivaraus), täysihoito. Matkapappina on isä Marco Pasinato.
Ilmoittautuminen 16.3.
mennessä ja tiedustelut:
Heidi Tuorila-Kahanpää,
050-3410248, kahanpaa@
ulc.jyu.fi

Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.
Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi
Jeesukselta: “Etkö lainkaan
vastaa heidän syytöksiinsä?”
Mutta Jeesus pysyi vaiti,
hän ei vastannut mitään.
Silloin ylipappi teki hänelle
uuden kysymyksen: “Oletko
Messias, ylistetyn Jumalan
poika?”
“Olen”, vastasi Jeesus, “ja te
saatte nähdä Ihmisen Pojan
istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien
keskellä.”
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: “Mitä me enää
todistajia tarvitsemme!
Kuulittehan, miten hän
herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?” Kaikki olivat yhtä
mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.
Muutamat alkoivat nyt sylkeä
hänen päälleen. He peittivät
hänen kasvonsa, iskivät häntä
nyrkillä ja sanoivat: “Profetoi
nyt!” Vartijatkin löivät häntä.

Kommentti
Pietari seuraa Jeesusta. Epäilemättä hän rakastaa Herraa.
Rakkaus ja pelko sekoittuvat
hänen sydämessään. Rakkaus
puhaltaa eteenpäin kohti Jeesusta, pelko pistää pitämään
etäisyyttä. Vaikea ja kauhea
tilanne. Häntä kylmää, ja hän
tulee tulen ääreen lämmitelläkseen. Sieltä ei kuitenkaan tule rauhaa. Ihmisten
tuli ei milloinkaan voi lämmittää sydäntämme. Ainoastaan Jumalan tuli, Pyhän
Hengen rakkaus, vahvistaa
ja valmistaa sydäntä elämässäni. Varsinkin kiusausten
edessä. Pietari on heikko,
koska hänen rakkautensa ei
ole vielä Pyhän Hengen rakkautta.
Sillä aikaa Jeesus vietiin
vanhan testamentin viranomaisten eteen. Uusi testamentti, uusi liitto alkaa. Silloiset hengelliset johtajat ovat jo
valinneet kantansa. Jeesuksen
on kuoltava. Miten saattoi olla,
että Jumalan Poika olisi tullut
ihmiseksi. Ehkä heillä oli oma
kokemuksensa siitä, mitä tarkoittaa ihmisen olemus: heikkoutta ja syntejä. Mekin tie-

dämme sen. Omassa tapauksessamme myös kurjuus
ympäröi meitä. Jumala ei voi
olla ihminen. Kuitenkin keskustelussa tulee esiin vanha
taistelu, joka alkoi jo paratiisissa. Valhe totuutta vastaan.
Paratiisissa valhe voitti. Tällä
kertaa totuus saa voiton.
Jeesus on ylistetty, todellinen
Jumalan Poika.
Vaikka ylipappi kysyy Jeesukselta, antaen mahdollisuuden
puolustautua, kysymys on jo
yhtä kuin kuolemanrangaistus. Ylipappi ei halua kuunnella. Hän on jo päättänyt.
Ylipappi repäisee vaatteensa:
vanha pappeus kohtaa loppunsa, surullisella tavalla.
Uusi ja ainoa pappi paljastuu: Jeesus. Nyt alkaa uuden
testamentin uhri. Uusi pappi
ja uusi uhrilahja samassa
persoonassa. Jeesus ylipappina ja sovintouhrina antaa
sylkeä päälleen sekä iskeä ja
lyödä itseään. Jumalan hiljaisuus on hänen vastauksensa.
Ihmiset eivät halua kuunnella Jumalaa. Ihminen tuomitsee Jumalan kuolemaan.
Mutta Jumala ei tuomitse
ihmistä. Hän rakastaa meitä

jopa antaen oman elämänsä
edestämme. Jumalan rakkaus
voittaa aina.
isä Raimo Goyarrola

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.

19.3.2012 Neitsyt Maria ja pyhät
2.4.2012 Eläminen kirkon yhteydessä
16.4.2011 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.
Seuraava kokoontuminen on lauantaina 17. maaliskuuta. Tutkimme katekismuksen sivuja 238-256. Kevään seuraavat kokoontumiset ovat 21.4. ja
12.5. klo 14-16. Muutokset ovat mahdollisia ja niistä pyritään ilmoittamaan Fideksessä.
		 Jokaisessa kokoontumisessa on myös pappi mukana. Oma katekismus mukaan. Tiedustelut: Kaarina Koho, 09-6129479. Uudet osallistujat
ovat tervetulleita!

Tervetuloa!

Birgittalaissisarten Ystävät ry:n
vuosikokous
pidetään luostarin Birgitta-salissa, Ursininkatu 15, Turku, keskiviikkona 18. huhtikuuta alkaen klo 18. Kokouksen jälkeen
tuomiorovasti Rauno Heikola esitelmöi aiheenaan ”Marttyyripiispa Henrik – kristinuskon Suomeen tuoja?”.

Karismaattinen nuorisotapaaminen

Yhdyshenkilö Suomessa: Lina Joannou-Jyränki,
e-mail ljoannoujyranki@gmail.com, puh. 044-3140847.
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Seurakunnat
seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraali
seurakunta
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.)
9.3. pe 18.00 elokuvakerho
10.3. la 11.00-16.00 retretti seurakuntasalissa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
9.45 lat/engl, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
13.3. ti 19.00 katekeesi aikuisille
15.3. to 18.00 lectio divina, 19.00
katekeesi aikuisille
17.3. la 10.00-12.30 ensikommuunion uskonnonopetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
9.45 lat/engl, Filipino Spring
Bazaar, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
19.3. ma 18.30 johdantokurssi
seurakuntasalissa
20.3. ti 14.00 seniorit: messu ja
kokous, 18.00 CSC: ruusukko
ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
21.3. ke 16.30 Pyhän Henrikin
yhdistyksen kokous
22.3. to piispan visitaatio, 15.00
talousneuvoston kokous, 17.00
seurakuntaneuvoston kokous,
19.00 katekeesi aikuisille
23.3. pe piispan visitaatio, 18.30
uskonnonopettajien kokous
24.3. la piispan visitaatio, 10.00
yksityistapaamiset, 10.3013.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten,
17.00 vapaaehtoistyötekijöiden tapaaminen, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
piispan visitaatio, 9.45 lat/engl,
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11.00 päämessu, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
27.3. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 19.00 katekeesi
aikuisille
29.3. to 19.00 katekeesi aikuisille
31.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.4. su palmusunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 palmukulkue
ja päämessu, Caritas-basaari
seurakuntasalissa, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu
2.4. ma maanantai: 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
3.4. ti 18.00 krismamessu
5.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristian asettamisen
muistoksi, hiljainen palvonta
sakramenttikappelissa
6.4. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus, 14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen kirkossa, 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus, 12.00 ruoan siunaus
(puolaksi ja suomeksi), 22.00
pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu
8.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45
lat/engl, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
9.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00
päämessu, ei iltamessua
10.4. ti 18.00 Pyhän Henrikin
yhdistyksen vuosikokous
kabinetissa, 19.00 katekeesi
aikuisille
12.4. to 19.00 katekeesi aikuisille
13.4. pe 18.00 elokuvakerho
14.4. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai:
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu,
12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.3., 15.4., 20.5. su
16.00 messu
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48):
25.3., 22.4. su 15.30 ruusukko,
16.00 messu

Pyhän Marian
seurakunta
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, 18.3019.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti,
ke, to, pe, la 17.30-17.55, su 9.309.55 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. 17.30-17.55, Sun. 9.309.55 and 17.30-17.55. Parish office
open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs.
9-12.
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
9.30 ristintien hartaus, 10.00
messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/
Santa Misa en Castellano, 17.30
ristintie englanniksi/Stations
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
9.30 ristintien hartaus, 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ristintie englanniksi/Stations
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
19.3. ma pyhä Joosef (velvoittava
juhlapyhä): 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
24.3. la 9.30 messu suomeksi,
10.00–14.00 opetus Englantilaisessa koulussa ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 messu
suomeksi
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
9.30 ristintien hartaus, 10.00
messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.30 adoraatio, 17.30
ristintie englanniksi/Stations
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.3. ma Herran syntymän
ilmoittaminen: 10.00 messu
suomeksi, 18.00 messu suomeksi
28.3. ke 14.00 messu suomeksi,
14.30 Maria-klubi seurakuntasalissa, 18.00 messu suomeksi
31.3. la 11.00 messu suomeksi,
18.00 messu suomeksi
1.4. su palmusunnuntai 10.00
messu suomeksi, 12.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska,
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
3.4. ti 8.00 messu suomeksi, ei
iltamessua
5.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu
6.4. pe pitkäperjantai: 14.30 ristintien hartaus, 15.00 liturgia
Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 10.00 ruoan
siunaus, 21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00
piispanmessu suomeksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in
English
9.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00
messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 11.30 messu suomeksi
15.4. su pääsiäisen 2 sunnuntai:
9.30 ruusukkorukous, 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukkorukous englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 10.3. la 13.00, 14.4. la
16.00, 26.5. la 16.00

Turku

KATEKEESI
31.3. la 9.30

Jyväskylä

Pyhän Birgitan
ja autuaan
Hemmingin
seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 02-2505090.
Sähköposti birgitta(at)catholic.fi.
Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke, pe, la
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messuja ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High
Mass in Finnish, 18.30 Mass in
English or Latin. Mon., Wed., Fri.,
Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues.,
Thurs., 18.30 Mass in Finnish.
Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half an hour before Mass and
by appointment. Masses also in
other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
10.3. la 17.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
13.3. ti 19.00 teologinen opintopiiri
17.3. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30 messu
englanniksi/Mass in English
19.3. ma pyhä Joosef (velvoittava
juhlapyhä): 18.30 messu
20.3. ti 19.00 informaatiokurssi
22.3. to 18.00 ristintien hartaus
24.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30
perhemessu
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
31.3. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
1.4. su palmusunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu latinaksi
5.4. to kiirastorstai: 19.00 messu
eukaristian asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio klo 24.00 asti
6.4. pe pitkäperjantai: 9.00
laudes, 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. pyhä lauantai: 9.00 laudes,
12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa,
18.30 messu englanniksi/Mass
in English
9.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30
päämessu, ei iltamessua
10.4. ti 19.00 miestenpiiri
14.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
15.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 messu
englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 17.3., 14.4. la 10.00
Eurajoki: 11.3., 25.3., 15.4. su
15.00
Pori: 8.4. su 16.00

Pyhän Olavin
seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä.
Puh. 014-612659, fax 014-612660.
Isä Krystian Kalinowski 0445001383. 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.)
9.3. pe 17.30 ristintien hartaus,
18.00 iltamessu Jyväskylässä,
18.00 messu Kiteellä
10.3. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English,
18.30 messu Kajaanissa
14.3. ke 18.00 iltamessu, jonka
jälkeen Raamattupiiri
16.3. pe 17.30 ristintien hartaus,
18.00 iltamessu, jonka jälkeen
johdantokurssi katoliseen
uskoon (aihe: rippi ja sairaiden voitelu)
17.3. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 perhemessu
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
19.3. ma pyhä Joosef (velvoittava
juhlapyhä): 18.00 messu
23.3. pe 17.30 ristintien hartaus,
18.00 iltamessu
24.3. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
26.3. ma Herran Syntymän
ilmoittaminen (siirretty juhlapyhä): 18.00 messu
27.3.–1.4. ti-su pastoraalinen
visitaatio
1.4. su palmusunnuntai: 10.30
päämessu piispan kanssa
2.4. ma 18.00 parannuksen
sakramentti ja messu englanniksi/Penitential liturgy and
Mass for English speakers
3.4. ti 18.00 krismamessu Pyhän
Henrikin katedraalissa Helsingissä, ei messua Jyväskylässä/
No Mass in Jyväskylä
4.4. ke 18.00 parannuksen liturgia, jonka jälkeen messu

5.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu
6.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja
abstinenssipäivä): 15.00 juhlallinen liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän
pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00
päämessu
11.4. ke 18.00 iltamessu, jonka
jälkeen Raamattupiiri
13.4. pe 18.00 messu Kiteellä
14.4. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
15.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in
English, 18.30 messu Kajaanissa
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali,
Kirkkokatu 32): 10.3., 14.4. la
11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu
17 A): 11.3., 15.4. su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie
5): 9.3., 13.4. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srksali, Snellmaninkatu 8): 25.3.
su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon
krypta, Savilahdenkatu 20):
24.3. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 24.3. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 10.3., 14.4. la 15.00
KATEKEESI
Jyväskylä: 17.3. la 9.00
Joensuu: 10.3., 14.4. la 9.45
Savonlinna: 24.3. 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.)
10.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
10.30 päämessu, 11.45 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 14.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku,

Tapahtumat
17.00 messu englanniksi/Mass
in English
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
1.4. su palmusunnuntai:
10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
5.4. to kiirastorstai: 19.00! messu
ja adoraatio
6.4. pe pitkäperjantai:
15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. la 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
18.00 messu englanniksi/Mass
in English
9.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30
päämessu
14.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon
srksali, Matti Alangon katu 11):
1.4. su 15.00
Kokkola
(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 25.3. su 16.00
(Koivuristin seurakuntakoti,
Oravankatu 29): 17.3. la 19.00!,
9.4. ma 18.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): Pietarsaari (Pyhän Mikaelin
kappeli, Kappelitie 5): 11.3. su
12.00, 17.3., 31.3. la 12.00, 9.4.
ma 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali,
Ala-Kuljankatu 1): Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 11.3.
su 16.00, 24.3., 31.3. la 16.00,
8.4. su 18.00!

Kouvola

19.3. ma pyhä Joosef: 18.00 juhlamessu
22.3. to 18.00 iltamessu
23.3. pe 18.00 ristintien hartaus
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
18.00 messu
26.3. ma Herran syntymän
ilmoittaminen: 18.00 juhlamessu
29.3. to 18.00 iltamessu
30.3. pe 18.00 ristintien hartaus
1.4. su palmusunnuntai: 11.00
messu
5.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
eukaristian asettamisen muistoksi
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 18.00
pyhän pääsiäisyön liturgia,
jonka jälkeen pääsiäisruokien
siunaaminen
8.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00
messu
9.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00
messu
12.4. to 18.00 iltamessu
14.4. la 13.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai:
18.00 messu

18.3. su paaston 4. sunnuntai:
10.00 messu englanniksi/Mass
in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Kemissä
19.3. ma pyhä Joosef (velvoittava
juhlapyhä): 17.00 messu
25.3. su paaston 5. sunnuntai:
10.00 messu englanniksi/Mass
in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
1.4. su palmusunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in
English, 11.15 palmukulkue ja
päämessu, 17.00 messu Torniossa
4.4. ke 17.00 rippiliturgia ja
messu
5.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
6.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen muistoksi
7.4. la pyhä lauantai: 10.00
laudes, 22.00 pääsiäisyön
vigilia
8.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15
päämessu
15.4. su Jumalan laupeuden
sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu
Kemissä

DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus,
Mannerheimintie 12): Ei tänä
aikana.
Kotka (srk-keskus, Mariankatu
14D): 11.3. su 16.00 (Huom! Ei
messua 8.4.)
Lahti (ort. kirkko): 3.3. la 16.00
(Ei messua huhtikuussa.)
Lappeenranta (Linnoituksen ort.
kirkko): 18.3. su 13.00, 15.4. su
12.00

RISTINTIEN HARTAUS
9.3., 16.3., 23.3., 30.3. pe 17.00
(iltamessu klo 17.30)

KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): Ei opetusta huhtikuussa.
Kouvola (seurakuntasali): 10.3.,
14.4. la 11.00 (messu klo 13.00)
Kotka (srk-keskus, Mariankatu
14 D): Sopimuksen mukaan.
Siivouspäivä kirkossa ja pappilassa kuukauden viimeisenä lauantaina klo 10.00.

Oulu

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 18.3., 15.4.,
20.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.4., 6.5.
su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.3.,
22.4., 26.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16):
11.3., 13.5. su 17.30
USKONNONOPETUS
ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena lauantaina klo 10.00.
LASTENMESSU
kuukauden kolmantena lauantaina heti uskonnonopetuksen
jälkeen.
LASTENMESSU
18.2., 17.3.

toimistot

Katekeettinen
keskus

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.)
9.3. pe 18.00 ristintien hartaus
10.3. la 13.00 perhemessu
11.3. su paaston 3. sunnuntai:
11.00 messu Kouvolassa
15.3. to 18.00 iltamessu
16.3. pe 18.00 ristintien hartaus
18.3. su paaston 4. sunnuntai:
18.00 messu

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 17.3018.30, puoli tuntia ennen messua
ja sopimuksen mukaan.

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. Avoinna arkisin klo
10-16. Sähköposti info@catholic.
fi. Kotisivu katolinen.net.

keskukset

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.)

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

11.3. su paaston 3. sunnuntai:
10.00 messu englanniksi/Mass
in English, 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-61206711, fax
09-61206710. Sähköposti: kir-

Stella Maris

Studium
Catholicum

jasto@studium.fi.
www.studium.fi.

Kotisivu

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.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki.
Puh 09-1357998, fax 09-68423140.
Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi. Ks.
myös s. 4.

tapahtumia
Academicum
Catholicum
Ohjelma keväällä 2012
Verksamhetskalender för våren 2012
Kokoukset pidetään Studium
Catholicumissa, Ritarik. 3 b A,
Helsinki. Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A,
Helsingfors. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille./ Öppet för alla.
Torsdagen 15.3. kl. 18.00 professor Tage Kurténs (Åbo
Akademi) rubrik är ”Människovärdet i dagens samhälle och kyrka”/ Professori
Tage Kurtén puhuu ruotsiksi
aiheesta ”Ihmisarvo nykyhetken yhteiskunnassa ja kirkossa.
Torstaina 19.4. klo 17.30 AC:n
jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. klo
18.00 dosentti Agneta Ahlqvist puhuu ruotsiksi aiheesta
”Paavi, joka rakasti metsiä”,
Göran Steniuksen postuumista kirjasta paavi Pius II:sta,
jonka tunnuslause kuului ”Silvarum amator et vari videnti
cupidus”.. / Torsdagen 19.4.
kl.17.30 sammankallas AC:s
medlemmar till årsmöte. På
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. 18.00
talar docent Agneta Ahlquist
om Göran Stenius postuma
bok ”Påven som älskade skogarna”, Pius II, påven vars
valspråk lydde: ”Silvatorum amator et vari videnti
cupidus”.
Lauantaina 26.5. teemme retken
Suomenlinnaan. Tarkemmat
tiedot julkistetaan Fidesissä
kevään aikana./Den 26 maj
gör vi en ufärd till Sveaborg.
Programmet publiceras i Fides
under våren

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaattien kuukausikokous pe 30.3. luostarissa
alkaen klo 16.30.

Catholic Students’
Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin with Readings
and Homily in English at Saint
Henry’s Cathedral. Afterwards,
a nice get-together in the parish

hall. Welcome! See: cschelsinki.
wordpress.com. Mar. 20; Apr. 17;
May 1 & 15

Fransiskaani
maallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis
Kevät 2012 – 64. toimintavuosi
Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kello 16.00 - noin 18.00
Pyhän Marian srk-salissa Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme ovat avoimia kaikille
uskoville. Kokouksen jälkeen
mahdollisuus osallistua iltamessuun, joka alkaa kello 18.00.
Tiistai 13.3 Luonto ja Franciscus/
Elias Hämäläinen
Tiistai 17.4 Triesten maallikkofransiskaanit/Piero Pollesello
E n n a k k o t i e d o t e: Tapaamisemme fransiskaani-isä Franz
Richardin OFM kanssa on nyt
tarkentunut toukokuun 19. päiväksi Pyhän Henrikin srk-salissa
klo 9.30 - 17.00. Retretti on saksankielinen. Teema on ”Seht!
Ich mache alles neu.” Ilmoittautuminen Marko Pitkäniemi 0466175314 tai sähköposti marko.
pitkäniemi@catholic.fi

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

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

Jeesuksen pyhän
sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja
Matti Andelin, gsm 040-9668288,
E-mail matti.andelin@welho.
com.
Helsinki: Yhdyshenkilö Harri
Mäkelä,
Haahkapolku
3 A 21, 00200 Helsinki,
gsm 040-7365470, 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 040-5243676,
E-mail hilk k a.b ernard@
hotmail.com

Kirjallisuuspiiri
jatkaa vauhdikkaita ja keskustelevaisia kokoontumisiaan
jälleen kevätkaudella. Paikka on
entinen: Studium Catholicum,
Ritarikatu 3b A, 3. krs, ja kellonaikakin entinen klo 18. Päivät ja
kirjat ovat seuraavat:
26.3. Rauno Tirri: Kirjeitä Naantalin luostarista. Sisar Kristiinan elämä 1441-1500
23.4. Viivi Luik: Varjoteatteri

14.5. Daniel Katz: Kun isoisä
Suomeen hiihti
Kaikki kirjoista kiinnostuneet,
tervetuloa! Tarjolla aina myös
kahvia ja teetä!

Rakkauden
lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 040-9601211.
Adoration on Monday at 17:30.

Teresa ry
Teresa ry:n kevään 2012 ohjelma
ti 13.3.2012 vuosikokous, ei
vaaleja; työilta, kirpputorimyyjäisten suunnittelua ym.
la 31.3.2012 kirpputorimyyjäisten valmistelu klo 10.00 - 14.00
srk-salissa
su 1.4.2012 kirpputorimyyjäiset
klo 11.15 - 14.00 srk-salissa
ti 17.4.2012 teatteri
ti 8.5.2012 kevätjuhlat

radio ja tv
tiistai 27.3. klo 18.50 iltahartaus
(Kaarina Koho) – YLE Radio 1
onsdag 28.3.2012 kl. 6.54 och
8.54 andrum (Jan-Peter Paul)
– Radio Vega
kiirastorstai 5.4.2012 klo 18.00
radiomessu Pyhän Henrikin
katedraalista – YLE Radio 1,
suora
lauantai 14.4.2012 klo 6.15 ja 7.50
aamuhartaus (piispa Teemu
Sippo SCJ) – YLE Radio 1
fredag 20.4.2012 kl. 6.54 och
8.54 andrum (Jan-Peter Paul)
– Radio Vega

sekalaista
Seniorit
Tiistaina 20. maaliskuuta piispa
Teemu Sippo SCJ viettää messun
Pyhän Henrikin katedraalissa
klo 14.00 ja tulee sen jälkeen
mukaan tapaamiseen seurakuntasalissa. Agneta Ara kertoo
Guadalupen Neitsyt Mariasta.
Tervetuloa!

Keskiviikkoklubi
Marian srk:n Maanantaiklubi
jatkuu uusin voimin joka kuukauden 1. keskiviikkona paitsi
pyhällä viikolla. Kokoontumiset
ovat 28.3. – 2.5. 2012. Nimi on
nyt MARIAN KESKIVIIKKOKLUBI.
Kaikki ovat tervetulleita, sekä
seniorit että myös kaikki muut
kiinnostuneet, joille sopii aika
klo 14.00–16.30, tapaamaan
tuttuja, seurustelemaan, keskustellaan ajankohtaisista aiheista.
Messu tai ruusukko klo 14.00 ja
sen jälkeen kahvitus srk-salissa.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (4/2012) ajalle 13.4.–13.5. on toimitettava viimeistään 2.4.2012 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä
aineistosta kopio itselläsi!
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Takasivu

Hiippakunnan kasvu
jatkuu tasaisena
Kokonaisjäsenmäärän kasvu on jatkunut tasaisena jo 30 vuotta. Tänä aikana
rekisteröityjen katolilaisten määrä on kasvanut 360 prosenttia. Katolilaisia oli
vuodenvaihteessa 11874.
väheni 45 hengellä. Yhteensä
jäsenmäärä väheni 280 henkilöllä.
Kokonaisjäsenmäärän
muutoksen ja muutoslukujen
välinen ero johtuu seurakuntien sisäisen muuton rekisteröintiin liittyvästä viiveestä,
joka tämän vuodenvaihteen
tilastossa käsitti peräti noin
150 henkilöä. Siksi olennaisin tarkkailtava luku on aina
kokonaisjäsenmäärä.

Helsingin hiippakuntaan
rekisteröityneiden katolilaisten määrä kasvaa tasaisesti.
Vuodenvaihteessa katolilaisia
oli rekisterissä 11874. Kasvua
edellisestä vuodenvaihteesta,
jolloin kokonaisjäsenmäärä
oli 11345, on 529 henkilöä.
Prosentuaalinen kasvu on
näin ollen lähes 4,7 prosenttia.
Äidinkielen mukaan hiippakunnan rekisteröidyt
uskovat jakautuvat seuraavasti: suomi 42,7%, ruotsi
5,7% ja muut kielet 51,5%. Kielisuhteiden muutos on hidastunut: kymmenen vuotta
sitten prosenttiosuudet olivat
46-7-47, ja viisi vuotta sitten
ne olivat 43-6-50. Suomen ja
muiden maiden kansalaisia
on tällä hetkellä lähes täsmälleen yhtä paljon.

Haasteena
tulevaisuus
Mikäli viime vuoden kasvuvauhti jatkuu entisellään, olisi
rekisteröityjä katolilaisia Suomessa vuoden 2020 alussa jo
yli 17000. 20000 katolilaisen
raja ylittyisi vastaavalla tahdilla jo vuonna 2023.
Tämä myönteinen tosiasia
tuo jatkuvasti lisää haasteita
kirkollisen elämän järjestämiseen. Nykyisissä kirkoissa ei
ole tilaa, ellei sunnuntaisin ja
juhlapyhinä vietetä messua
nykyistä useammin ja ellei
uusia kappeleita tai messunviettopaikkoja pystytä hankkimaan.
Kaksi tarvetta on ylitse
muiden: Tarvitaan pappeja,
ja tarvitaan messupaikkoja.
Vastaus edelliseen on rukous
ja pyhä elämä, jotka edistävät
kutsumuksia, ja jälkimmäisestä ongelmasta selviää pelkällä rahalla. Sitä vain pitäisi
jostakin löytää.
Tulevaisuus on täynnä
haasteita, mutta ainakin
niiden syistä voi olla ennen
kaikkea vilpittömän iloinen.
Marko Tervaportti
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Sakramentit
Ensikommuunio annettiin
viime vuonna 179 seurakuntalaiselle. Vastaavasti vahvistuksen sakramentin otti
vastaan 167 katolilaista. Avioliittoja solmittiin 42. Niistä
13:ssa molemmat osapuolet
olivat katolilaisia.

Uskonnonopetus
Maahanmuutto ja
kasteet pääosassa
Hiippakunnassa kastettiin
viime vuonna 237 ihmistä,
joista 216 liittyi Helsingin
hiippakuntaan. Kirkkoon
ottamisen kautta jäsenmäärä
lisääntyi 59 henkilöllä.

Toisesta hiippakunnasta,
siis ulkomailta, hiippakunnan jäseneksi on rekisteröity
373 katolilaista. Muista syistä
jäsenmäärä lisääntyi vielä 3
hengellä. Yhteensä vuoden
aikana rekisteröitiin 651 uutta
jäsentä.

Maastamuutto suurin
vähentävä tekijä
Hiippakunnan jäsenmäärää vähensi ennen kaikkea
maastamuutto. Yhteensä 142
ihmistä muutti toiseen hiippakuntaan. Kuolleita oli 49,
kirkosta eroamisia oli 44, ja
muista syistä jäsenmäärä

Uskonnonopetusiässä olevia
lapsia ja nuoria oli hiippakunnassa 1871. Heistä katoliseen
uskonnonopetukseen osallistui vain 1072 oppilasta. Tämä
on vain 57,3% kaikista katolisista koululaisista.
KATT

