Reykjavikin piispan
haastattelu 		
s.8
Uskon vuosi...		

Pyhä Franciscus ja
rahan maailma		

s.10

@pontifex: Paavi
Benedictus XVI
Twitterissä
					
s. 7

FIDES
s.12

KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI • KATOLSKT STIFTSBLAD • CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE • No. 12 • 13.12.2012

Vaasan kappeli siunattiin
Uutisia • Oremus • Artikkeleita • Nuorille • På svenska • English • Ohjelmat

		

2

FIDES 12

Piispan joulutervehdys 2012

Biskopens julhälsning 2012
Kära stiftsbor,

Rakkaat hiippakuntalaiset,

S

illoin tällöin ihmisen uskoon liittyvä kokemus voi
olla - paitsi henkilölle itselleen - myös toisille avuksi. Jokainen meistä voi kertoa muille
uskon kokemuksistaan. Arvelen
itselläni olleen sellainen kokemus.
Joitakin vuosia sitten minulla oli tilaisuus asua pitemmän aikaa myöhäissyksynä suuressa fransiskaaniluostarissa Etelä-Saksassa. Osallistuin luostarin elämään,
yhteisiin rukoushetkiin ja työhön. Mutta minulle avautui siellä myös mahdollisuus yksityiseen hiljentymiseen.
Erään sielunhoitajan neuvosta pidin aamuin ja illoin
lähes tunnin mittaisen mietiskelyhetken suuressa meditaatiohuoneessa. Siellä yksinäisyydessä istuin lattialla ja
pyrin parhaani mukaan hiljentymään. Tärkeänä seikkana neuvonantajani piti mm. sitä, että aluksi aina tyhjennän itseni ja sitä kautta ikään kuin päästän sanoinkuvaamattoman Jumalan salaisuuden astumaan mieleeni. Se
ei ollut helppoa ja tunsin monta kertaa epäonnistuvani.
Useimmiten koin kuitenkin myös Jumalan läheisyyttä
meditaatiohuoneen hiljaisuudessa.
Joulun tultua huomasin eräänä aamuna, että huoneen
keskelle lattialle oli asetettu patsas pienestä Jeesus-lapsesta makaamassa seimessä. Silloin meditaatio ei tahtonut ollenkaan onnistua. Kun yritin tyhjentää mieltäni,
katse kääntyikin jatkuvasti vaistomaisesti Jeesus-lapseen.
Tunsin että en pystynyt meditoimaan, eikä minkäänlaista
rauhaa syntynyt. Seuraavana aamuna tapahtui lisäksi jotain muuta. Nimittäen pyrkiessäni karkottamaan mielestäni kaikki kuvat ja ajatukset, niin hämärä huone tuli valoisaksi. Vastapäisestä ikkunasta näkyi miten kuu nousi.
Se oli kuin ilmestys - se oli valtavan suuri kultainen pallo.
Se pakotti minut katsomaan ja ihmettelemään. Katselin
kuun valossa Jeesus-lasta, joka makasi keskellä huonetta,
ja ymmärsin, että minun tuli keskittyä häneen eikä mihinkään muuhun. Hän halusi tulla kuulluksi.
Ymmärsin silloin paremmin kuin koskaan aikaisemmin miten suuri salaisuus piilee siinä, että sanoinkuvaamaton, majesteettinen, mahtava Luoja ja Jumala syntyy
pieneksi lapseksi tähän maailmaan, meidän keskellemme. Miten suuri Jumalan rakkaus meitä kohtaan onkaan!
Toivon, että meillä olisi keskellä arkielämäämme näinä
kiireisinä joulunaluspäivinä mahdollisuus hiljentyä ja
keskittyä ajattelemaan Jumalan ihmiseksi tulemisen salaisuutta ja ennen muuta ottamaan vastaan Jeesus, hänet,
joka on Vapahtajamme ja Pelastajamme.
Toivotan teille kaikille rauhallista ja iloista Herran syntymäjuhlaa!

The Bishop’s Christmas Message 2012
Dear Members of the Diocese,

I

bland kan en upplevelse som
har med tron att göra vara
till hytta inte bara för en själv
utan också för andra. Var och en
av oss kan berätta för andra om
sina upplevelser av tro. Jag tror
att jag själv har haft en sådan upplevelse.
En senhöst för ett antal år sedan hade jag tillfälle att bo
i ett stort franciskanerkloster i södra Tyskland en längre tid. Jag deltog i klosterlivet, i de gemensamma bönerna och i arbetet där. Men jag fick också möjlighet att förkovra mig i stilla bön på egen hand. Enligt anvisningar
från en själavårdare höll jag morgon och kväll en nästan
timmeslång meditationsstund i klostrets stora meditationsrum. I ensamhet satt jag där på golvet och försökte
enligt bästa förmåga stilla min själ. En viktig punkt var
enligt min rådgivare att jag skulle börja med att tömma
mitt sinne och på så sätt så att säga låta Guds obeskrivliga mysterium ta plats i mig. Det var inte lätt att göra
och många gånger kände jag att jag misslyckades. Oftast
upplevde jag ändå också Guds närhet i meditationsrummets stillhet.
När det blev jul märkte jag en morgon att man hade
lagt en liten staty av Jesusbarnet i en krubba mitt i rummet. Det gjorde det nästan omöjligt för mig att meditera.
Jag försökte tömma mitt huvud, men hur jag än försökte så vände sig min blick instinktivt till Jesusbarnet. Jag
kände att jag inte kunde meditera och inte uppnådde jag
någon som helst frid. Följande morgon hände dessutom
något annat. Medan jag försökte fördriva alla bilder och
tankar ur mitt sinne blev det plötsligt ljust i det dunkla
rummet. I fönstret mitt emot kunde jag se månen gå upp.
Månen var som en uppenbarelse – en enorm gyllene boll.
Den tvingade mig att se och förundras. När jag tittade på
Jesusbarnet i månljuset, där han låg mitt i rummet, insåg
jag att det var honom jag skulle fokusera på, ingenting
annat. Han ville bli hörd.
Då förstod jag bättre än jag någonsin hade förstått det
tidigare, vilket stort mysterium det är att vår obeskrivliga, majestätiska, kraftfulla Skapare och Gud föds till den
här världen som ett litet barn, mitt ibland oss. Hur stor är
inte Guds kärlek till oss!
Jag hoppas att vi mitt i våra vardagsbestyr i de här
bråda dagarna inför jul har tid att vara stilla och tar oss
tid att tänka på Guds människoblivandes mysterium, och
framför allt att ta emot Jesus, honom som är vår Frälsare.
Jag önskar er alla en lugn och glad Herrens födelse!
+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
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ometimes an experience of
faith can be of help not only
to the person having the experience, but also to those around
them. Surely each one of us has
some episode in their life of faith
that they could communicate to others, and I myself believe I have such a one.
A few years ago, in late autumn, I spent some time
in a large Franciscan Convent in southern Germany. I
took part in the life of the Convent, in their community
prayers and in their work. But I also had the opportunity to pray in silence on my own. Following the instructions of my spiritual advisor, each morning and evening I would meditate for nearly an hour in the Convent’s
large meditation room. I would sit alone on the floor and
try my best to calm my soul. According to my advisor it
was important that I should start by emptying my mind
and in this way make room for God’s inexpressible mystery to take its place within me. This was not easy and I
often felt that I had not succeeded. But I also often experienced God’s nearness in the silence of the meditation room. When Christmas came I noticed one morning that a small statue of the Infant Jesus in a Crib had
been placed in the middle of the room. That made it almost impossible for me to meditate. I tried to empty my
mind, but however hard I tried I instinctively turned to
look at the Infant Jesus. I felt I could not meditate, and I
did not reach any kind of peace. The next morning something else happened. While I tried to drive all thoughts
and images out of my mind, the dark room was suddenly filled with light. Through the window in front of me I
could see the moon rising. The moon was like a vision –
an enormous golden ball. And when I looked at the Infant Jesus in the moonlight, as He lay there in the middle
of the room, I understood that it was He I should concentrate on and nothing else. He wished to be heard.
Then I understood better than ever before what a great
mystery it is that our inexpressible, majestic and powerful Creator and God was born in this world as a little
baby, in our midst. How great is God’s love for us!
I hope that during our everyday cares in these hectic
days before Christmas we will still find time to be quiet
and think about the mystery of God becoming Man, and
above all to prepare to receive Jesus, He who is our Saviour.
I wish you all a peaceful and joyful celebration of the
Birth of Our Lord!
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Vaasan katolilaiset ovat saaneet jo vuoden 2012
alusta lähtien iloita uudesta kappelistamme, mutta kappelin varsinainen vihkimispäivä koitti vasta
2. joulukuuta, kun suurin osa remontti- ja sisustustöistä oli saatu valmiiksi. Juhlallinen piispanmessu
alkoi klo 16.00. Tavallisesta sunnuntaimessusta se
poikkesi siinä, että messun alussa piispamme Teemu Sippo SCJ, lausui erityiset rukoukset, jossa hän
pyysi Jumalalta, että uusi kappeli olisi hänelle otollinen asuinpaikka. Sen jälkeen piispa pirskotti kappelin seinät ja kaikki uskovat vihkivedellä. Uskontunnustuksen jälkeen hän siunasi myös alttarin ja
pirskotti sen vihkivedellä.
Messun päättyessä, ennen loppusiunausta, piispamme tervehti lämpimin sanoin kaikkia Vaasan
ja lähialueen seurakuntalaisia. Hän sanoi iloitsevansa siitä, että seurakunnassamme on jo toinen
kappeli ja että tämä uusi palvelee nyt hyvin Vaasan ja sitä ympäröivän alueen uskovia. Piispa kehotti kaikkia tukemaan työllään ja avustuksillaan
uutta kappelia ja aktiivisesti osallistumaan sen toimintaan, jotta kaikista uskovista tulisi yhdessä aito

20 		 Blessing of the new chapel
				 Prayers by St. Maximilian Kolbe
Paavi Benedictus XVI on nimittänyt pitkäaikaisen
sihteerinsä mons. Georg Gänsweinin paavillisen
talouden prefektiksi ja samalla korottanut hänet

22		 Seurakunnat ja ohjelmat
24		 En flyttande basilika

Kansikuva: Kappelin siunaaminen Vaasassa.

kristillinen yhteisö ja että siellä
vallitsisi rakkaus ja uskon henki.
Samalla piispamme ilmoitti, että
kappelin nimi on ”Jeesuksen
Pyhän Sydämen kappeli”.
Messussa lauloi pieni katekeesilasten ryhmä sisar Theresa Jezlin CPPS johdolla. Sisar Theresa
käy yhdessä Mari Malmin kanssa Vaasassa kerran kuukaudessa
opettamassa uskontoa lapsille.
Messun jälkeen nautittiin pienessä seurakuntasalissa kahvia
ja erittäin maukkaita seurakuntalaisten valmistamia leivonnaisia. Jokaisella oli mahdollisuus puhua piispamme
kanssa henkilökohtaisesti, mikä oli messuvieraille
merkittävä kokemus. Juhlan tunnelma oli kodikas
ja sydämellinen. Paikalliset katolilaiset olivat nähneet paljon vaivaa onnistuneen ja tärkeän juhlapäivän eteen. Monen messuvieraan sydämeen jäivät
piispan tulevaisuutta koskevat ajatukset siitä, että
oman seurakunnan perustaminen saattaa jonakin
päivänä toteutua.
Vaasan Jeesuksen Pyhän Sydämen kappelissa on noin 70 istumapaikkaa. Kappelin vihkimismessuun osallistui paljon seurakuntalaisia, joten
se oli täpötäynnä. Yleensä kuitenkin Vaasassa vietettävään messuun osallistuu noin 40-50 henkilöä.
Kappelissa vietetään messuja kolme tai joskus jopa
neljä kertaa kuukaudessa. Tervetuloa viettämään
yhdessä Herran juhlaa!
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra

Gänswein paavillisen talouden prefektiksi

19 		 Kirjallisuus
				 Ett steg är nog för mig

21 		 Ilmoituksia

3

arkkipiispan arvoon.
Gänswein syntyi Waldshuttissa Saksassa vuonna 1956. Hänet vihittiin papiksi 1984. Gänswein
työskenteli Jumalanpalvelus- ja sakramenttielämän kongregaatiossa ja sitten Uskonopin kongregaatiossa silloisen prefektin Joseph Ratzingerin
sihteerinä. Kun Ratzingerista tuli paavi Benedictus XVI, hän pyysi Gänsweinin henkilökohtaiseksi
sihteerikseen.
KATT/VIS

Seurakuntaneuvostojen vaalit
Seurakuntaneuvostojen vaalit järjestetään ensi
vuoden alussa. Seuraavassa on seurakunnista saadut tiedot vaalien ehdokasasettelusta. Tarkemmat
tiedot saa omasta seurakunnasta.
Henrik
Ehdokasasettelu on valmis. Ehdokkaina ovat Timo
Ala-Könni, Luz Arlegui, Andy Bassuday, Nikodemus Heikman, Inger Honkaranta, Diana Kaley, Tuula Luoma, Mervi Sarimo, Pio Simonsen ja
Christina Ståhle. Vaalipäivä on sunnuntai 27.1.2013,
myös postitse voi äänestää. Äänestysliput ja tarkemmat tiedot Sanctus Henricus-lehdessä.
Maria
Ehdokasasettelu päättyy 21.12., äänestysliput palautettava 25.1.2013 mennessä.
Birgitta
Ehdokasasettelu 14.12. -31.12. ja vaali 1.1.20.1.2013.

Olavi
Ehdokasasettelu päättyy 15.12., äänestää voi ajalla
1.-14.1. ja varsinainen vaalipäivä 15.1.2013.
Risti
Ehdokasasettelu päättyy 31.1. Sen jälkeen lähetetään vaaliliput seurakunnan 18 vuotta täyttäneille
jäsenille. Äänestysaika päättyy 25.2.2013.
Ursula
Ehdokasasettelu päättyy 15.12., mahdollinen vaali
ajalla 16.12.-15.1.
Perhe
Ehdokasasettelu päättyy on 15.12., mahdollinen
vaali 18.1.2013
KATT

4

FIDES 12

Maailmalta

Firenzen sodanaikainen arkkipiispa
“vanhurskas kansakuntien joukossa”

Yle Keski-Suomi haastatteli
ursuliinisisar Annaa

Israelin virallinen
holokaustin muiston museo Yad
Vashem on myöntänyt toisen maailmansodan
aikaiselle Firenzen
arkkipiispalle, kardinaali Elia Angelo Dalla Costalle kunnianimen ”vanhurskas kansakuntien joukossa”. Arvonimi annettiin tunnustuksena siitä,
että kardinaali auttoi pelastamaan satoja juutalaisia natsien vainoilta. Yad Vashem totesi lausunnossaan 26. marraskuuta 2012, että kardinaali Dalla
Costalla oli keskeinen rooli laajan pelastusverkoston järjestämisessä.
Natsit aloittivat juutalaisten poiskuljetukset Saksan miehitettyä Italian syyskuussa 1943. Firenzen
rabbi Nathan Cassuto ja juutalainen vastarintaliik-

Kerrankin oli ilo lukea suomalaisista tiedotusvälineistä positiivinen juttu katolisesta kirkosta. Yle Keski-Suomi julkaisi
27. marraskuuta kauniin uutisen ”Köyhyyslupauksen tehnyt
nunna ei ole köyhä”, jossa haastateltiin ursuliinisisar Anna
Krasuskaa Jyväskylästä.
Antti Seppälän ja Marika
Paason tekemässä haastattelussa jo 27 vuotta luostarissa ollut
sisar Anna kertoo, että luostari
”ei tarkoita keskiaikaisia muureja eikä muita perinteisiä ulkoisia tunnusmerkkejä. Täällä
Jyväskylässä luostari on leikkikoulu.” Ursuliinisisarten tehtävä on lastenkasvatus ja –opetustyö, ja sisar Anna on myös
mukana seurakunnan elämässä
ja uskonnonopetuksessa.
Sisar Anna kertoo köyhyyslupauksen
merkityksestä:
”Käytännössä se tarkoittaa, että
olen sitoutunut yksinkertaiseen
elämään. Olen riippuvainen
muista ja ennen kaikkea Jumalasta. Jeesus oli köyhä, ja yritän
seurata Häntä elämässäni. Olen
köyhä Jumalan edessä, mutta
samalla olen rikas, koska minulla on kaikki tarvitsemani.”

keen taistelija Raffaele Cantoni aloittivat ponnistelut juutalaisten pelastamiseksi, mutta tästä tuli
pian juutalaisten ja kristittyjen yhteistyötä, jota
kardinaali Dalla Costa auttoi ohjaamaan. Hän sai
pappeja mukaan pelastustyöhön ja kirjoitti kirjeitä luostareille pyytäen niitä antamaan turvapaikan
juutalaisille. Hän majoitti juutalaisia väliaikaisesti
myös omaan arkkipiispan palatsiinsa, kunnes heidät saatiin vietyä turvaan. Näin kardinaali oli keskeinen osa verkostoa, joka pelasti satoja paikallisia
ja muualta paenneita juutalaisia.
Kardinaali Dalla Costa kuoli vuonna 1961
89-vuotiaana. Hänelle myönnetty tunnustusmitali
sijoitetaan Yad Vashem -museoon.
KATT/CNA/www.yadvashem.org

Nimityksiä hiippakunnassa
Hiippakunnan liturgisen toimikunnan päätettyä toimikautensa Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on
nimittänyt 1.11.2012 alkaen viideksi vuodeksi hiippakunnan liturgisen toimikunnan jäseniksi Juho
Kyntäjän, Miika Miettusen ja Katri Tenhusen. Liturgisen toimikunnan puheenjohtajana toimii piispa.
KATT

15.12.2012, 2nd Open Forum of
the Diocese of Helsinki
“Priests and lay people: building the Church together”

Bishop Teemu Sippo S.C.I. invites all the faithful
to take part in a friendly exchange regarding our
ways of living as Catholics in Finland.
Fr. Pascal-René Lung, O.P., Vicar General of the
Diocese of Stockholm will give his witness about
the situation of the Catholic Church in Sweden, followed by some experiences from our local church.
Forum will be held from 9.30 am (Holy Mass at St.
Mary’s Church) to around 4.30 pm at the English
School, Mäntytie 14, 00270 Helsinki. Coffee and
lunch will be provided. Registration: by November
30 (necessary in order to prepare enough food!): fr.
Marco Pasinato, m_pasinato@hotmail.com, tel. 0465711152, or St. Henry’s Cathedral Parish. Finnish,
Swedish and English will be used during the event.
Organizers: Diocese of Helsinki/
Studium Catholicum
ÖPPET FORUM I HELSINGFORS
KATOLSKA STIFT 15.12.2012
“Präster och lekfolk – Vi bygger upp
Kyrkan tillsammans”
Biskop Teemu Sippo SCJ bjuder alla troende till
gemensam diskussion och meningsbyte kring olika sätt att leva som katolik i Finland.
Fader Pascal-René Lung OP, generalvikarie i
Stockholms stift, berättar om situationen i Sverige och därefter följer några inblickar i situationen i
Finland. Forumet den 15 december inleds med en
mässa i S:ta Mariakyrkan kl. 9.30 och därefter fortsätter forumet på Engelska skolan, Tallvägen 14,
00270 Helsingfors fram till kl. 16.30. Lunch och kaf-

feservering. Anmälan senast 30.11 till fader Marco
Pasinato, m_pasinato@hotmail.com, tfn 046 571 11
52 eller S:t Henriks katedralförsamling (så vi vet hur
mycket mat som behövs).
De språk som används är finska, svenska och engelska. Arrangörer: Helsingfors katolska stift/
Studium Catholicum
15.12.2012 TOINEN HELSINGIN
HIIPPAKUNNAN FOORUMI
“Papisto ja maallikot - rakennamme
kirkkoa yhdessä”
Piispa Teemu Sippo SCJ kutsuu kaikki katolilaiset osallistumaan avoimeen foorumiin, aiheena
tapamme elää katolilaisina Suomessa.
Isä Pascal-René Lung OP, Tukholman hiippakunnan yleisvikaari, kertoo meille Ruotsin katolisen
kirkon tilanteesta, ja sen jälkeen kuullaan muutamia kokemuksia omasta kirkostamme. Klo 09.30 on
messu Pyhän Marian kirkossa, ja sen jälkeen alkaa
foorumi joka pidetään Englantilaisessa koulussa Mäntytie 14, 00270 Helsinki, noin klo 16.30 asti.
Kahvit ja lounas tarjotaan paikan päällä. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä (ruokailun järjestämiseksi
välttämätön!): isä Marco Pasinato, m_pasinato@hotmail.com, 046-5711152, tai Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntaan.
Tapahtumassa käytetään suomea, ruotsia ja englantia. Järjestäjät: Helsingin hiippakunta/
Studium Catholicum

Maallisesta luopuminen ei ollut
sisarelle vaikeaa – hän on huomannut, miten paljon maailma vie mukanaan, mutta elämä
on enemmän kuin materiaalinen elämä. Haastattelussa sisar
Anna totesi: ”Olen saanut paljon enemmän ja olen paljon vapaampi, koska en ole huolissani omaisuudesta. Minulla on se,
mikä on tarpeellista elämään.”
Sisar Anna on luostarissa,
koska sai sydämessään tuntea,
että Jumala kutsui hänet olemaan sisar. Hän ajatteli myös
avioliittoa, mutta huomasi, ettei
se ole hänen tiensä. Yksi käänne
oli myös kurkistus omaan vaatekaappiin, joka oli täynnä tavaraa, mutta silti juhlia varten
piti lähteä kiertämään kauppoja, koska ei ollut mitään päällepantavaa. Nyt sisaren ei tarvitse
miettiä mitä hän panisi päälle.
Haastattelussa hän naurahtaakin: ”Olen onnellinen harmaasta mekosta. Joskus olen myös
ajan tasalla, kun harmaa tulee
muotiin.”

KATT/yle.fi

Helsingin seurakuntien ja Katolisen tiedotuskeskuksen järjestämä

JOHDANTOKURSSI KATOLISEEN
USKOON 2012-2013
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30
alkaen. Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta.

Johdantokurssin ohjelma 2012-2013
Kristillisen salaisuuden vietto
7.1.2013

Avioliitto (mons. Marino Trevisini)

21.1.2013

Pappeus (isä Manuel Prado)

Elämä Kristuksessa
4.2.2013

Käskyt I (isä Marco Pasinato)

18.2.2013

Käskyt II (mons. Marino Trevisini)

Rukous kristillisessä elämässä
4.3.2013

Kirkkovuosi ja hetkipalvelus (isä Dung Dang)

18.3.2013

Rukouksista ja hartauksista (Marjatta
Jaanu-Schröder)

8.4.2013
22.4.2013

Neitsyt Maria ja pyhät (Javier Salazar)
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Sunnuntait ja juhlapyhät
16.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI – GAUDETE (III)
1L Sef. 3:14-17
Ps. Jes. 12: 2-3, 4bdc, 5-6. - 6
2L Fil. 4:4-7
Ev. Luuk. 3:10-18
23.12. ADVENTIN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Miika 5:1-4a
Ps. 80: 2ac+3b, 15-16, 18-19. - 4
2L Hepr. 10:5-10
Ev. Luuk. 1:39-45
HERRAN SYNTYMÄ – JOULU, juhlapyhä, velvoittava
Tänään ja huomenna kaikissa messuissa polvistutaan Credon sanojen ”Et incarnatus
est...homo factus est” kohdalla, lausuttaessa yhdelle polvelle, laulettaessa kahdelle polvelle.
24.12. maanantai, illalla, JOULUAATON ILTAMESSU
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89:4-5, 16-17, 27+29. - 2a
2L Ap.t. 13:16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Matt. 1:18-25
Kompletorium jää pois niiltä, jotka osallistuvat jouluyön messuun.
25.12. tiistai, JOULUYÖN MESSU
1L Jes. 9:1-3, 5-6
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 11-13a, 13. - vrt. Luuk. 2:11
2L Tit. 2:11-14
Ev. Luuk. 2:1-14
tiistai, JOULUAAMUN MESSU
1L Jes. 62:11-12
Ps. 97:1+6, 11-12. - 11
2L Tit. 3:4-7
Ev. Luuk. 2:15-20
tiistai, JOULUPÄIVÄN MESSU
1L Jes. 52:7-10
Ps. 98:1, 2-3b, 3cd-4, 5-6. - 3cd
2L Hepr. 1:1-6
Ev. Joh. 1:1-18 tai Joh. 1:1-5, 9-14
30.12. ensimmäinen joulun jälkeinen sunnuntai, PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA,
JOOSEF, juhla (I)
1L 1. Sam. 1:20-22, 24-28
Ps. 84: 2-3, 5-6, 9-10. - 5a
2L 1. Joh. 3:1-2, 21-24
Ev. Luuk. 2:41-52
1L, Ps. ja 2L: voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä: 1L Sir. 3:2-6, 12-14, Ps. 128:1-2, 3,
4-5. - 1, 2L Kol. 3:12-21, mutta C-vuoden evankeliumi Ev. Luuk. 2:41-52.
1.1.2013 tiistai, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN JUHLAPÄIVÄ,
juhlapyhä, velvoittava
1L 4. Moos. 6:22-27
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 2a
2L Gal. 4:4-7
Ev. Luuk. 2:16-21
6.1. toinen joulun jälkeinen sunnuntai, HERRAN ILMESTYMINEN – LOPPIAINEN,
juhlapyhä, velvoittava (II)
1L Jes. 60:1-6
Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. - vrt. 11a
2L Ef. 3:2-3a, 5-6
Ev. Matt. 2:1-12
13.1. kolmas joulun jälkeinen sunnuntai – HERRAN KASTE, juhla
1L Jes. 40:1-5, 9-11
Ps. 104:1b-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30. - 1ac
2L Tit. 2:11-14, 3:4-7
Ev. Luuk. 3:15-16, 21-22
Tai vuoden A lukukappaleet 1L Jes. 42:1-4, 6-7, Ps. 29:1-2, 3ac-4, 3b+10. - 11b, 2L Ap.t.
10:34-38, mutta C-vuoden evankeliumi Ev. Luuk. 3:15-16, 21-22.
18.-25.1. rukousviikko kristittyjen ykseyden edistämisen puolesta. Keräys Suomen
ekumeenisen neuvoston hyväksi.
19.1. lauantai, PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA KOKO
SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. -6
2L 2. Kor. 5:14-20
Ev. Joh. 4:34-39
tai 1L Viis. 3:1-9, Ps. 124:2-3a, 3b-5, 7b-8. -7a, 2L Room. 8:31b-39, Ev. Matt. 10:28-33
20.1. KIRKKOVUODEN 2. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 62:1-5
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 7-8, 9-10a+c. - 3b
2L 1. Kor. 12:4-11
Ev. Joh. 2:1-12
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Rukouksen apostolaatti
Joulukuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

Eräs tunnettu iskelmä alkaa näin: maailmassa on paljon mätää. Lause vaikuttaa olevan nykyaikainen käännös Raamatun pimeys-sanasta. Apostoli Johannes puhuu
evankeliumissaan ja kirjeissään usein siitä valosta, joka on voittanut pimeyden.
Meidän etuoikeutemme on, että saamme elää Jumalan Pojan maailmaan sytyttämästä valosta. Emme kulje pimeässä, kun seuraamme häntä. (Joh. 8:12-20). Psalmissa sanotaan samaa: Sinä et pelkää yön kauhuja, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä. Hän
antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. (Ps. 91:5-6, 11).
Idän tietäjät löysivät ihmeellisen tähden taivaankannelta. Se houkutteli heidät lähtemään liikkeelle ja tapaamaan maailman uuden hallitsijan. Betlehemin tallin yläpuolelle saavuttuaan tähti vetäytyi nöyrästi taka-alalle antaakseen Jeesus-lapsen loistaa
heille. Tietäjät kumarsivat häntä ja lahjoittivat hänelle uudelle kuninkaalle sopivat
lahjat. Sen jälkeen he matkasivat toista tietä takaisin kotimaahansa, jotta eivät vaarantaisi uuden kuninkaan elämää ja maailman tulevaisuutta. Kotona he ilahduttivat
maanmiehiään ainutlaatuisilla kokemuksillaan.
Joulukuussa rukoilemme erityisesti miljoonien maahanmuuttajien puolesta. Osa
heistä on joutunut lähtemään kotimaastaan toivoen, että heidät toivotettaisiin tervetulleiksi toiseen maahan ja he saisivat esimerkiksi meiltä turvapaikan ja ihmisarvoisia elämisen mahdollisuuksia. Heidän kohtalonsa tulisi koskettaa meitä kristittyjä
syvästi. Sillä emme mekään voi elää Jumalan valossa, jos emme välitä lähimmäisistämme, jotka ovat hädässä. Kuinka he voisivat kotiutua meidän maahamme, jos
emme ole valmiit vaikka tinkimään omasta hyvinvoinnistamme heidän hyväkseen.
Samoin apostoli Johannes kirjoitti tämän lähimmäisenrakkauden tärkeydestä puhuvan, vakavasti otettavan selityksen: “Se, joka ei rakasta veljeään, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt (1. Joh. 4:20). Ihminen, joka väittää rakastavansa Jumalaa ja elävänsä valossa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee
ja elää yhä pimeydessä” (ks. 1. Joh. 8:19-21). Hän ei todista elämällään siitä, että Betlehemiin syntynyt lapsi on Jumalan Poika, Kristus, maailman Vapahtaja. Hän antaa
myös väärän kuvan kirkosta, joka on Kristuksen ruumis ja hänen pelastustyönsä
väline koko ihmiskunnalle.
Meidän hiippakunnassamme on suhteellisesti paljon maahanmuuttajia. Meidän
pienissä seurakunnissamme tehtävä hoitaa heitä kaikkia vaikuttaa ylivoimaiselta.
Onneksi taloudellinen puoli ei ole suurin ongelma. Valtio on valmis antamaan apua
tarpeen mukaan. Mutta hyvään kotiutumisen prosessiin kuuluu myös muita tekijöitä: inhimillisiä ja hengellisiä. Näistä meidän seurakuntamme ja seurakuntalaiset
huolehtivat hyvin silloin, kun maahanmuuttajat tuntevat Jumalan läheisyyttä meidän sydämissämme. Meidän on oltava vieraanvaraisia, myötäeläviä ja mielikuvitusta omaavia lähimmäisiä. Tätä henkeä meidän on rukoiltava Herran syntymän
kuukautena.
Rukoilkaamme...
Joulukuu
• Että kristilliset seurakunnat kaikkialla maailmassa ottaisivat maahanmuuttajat
vastaan suopeasti ja osoittaen aulista rakkautta.
• Että Kristus ilmoittaisi itsensä koko ihmiskunnalle siinä valossa, joka loistaa Betlehemistä ja heijastuu kirkon kasvoista.
Tammikuu
• Että tänä Uskon vuonna kristityt ymmärtäisivät Kristuksen salaisuuden yhä syvemmin ja todistaisivat iloiten uskon lahjasta.
• Että Lähi-idän kristilliset kirkot, joita usein syrjitään, saisivat Pyhältä Hengeltä
voimaa uskollisuuteen ja kestävyyteen.
December
• Att alla de som bryter upp ifrån sina hem blir mottagna med generositet och
verklig kärlek i hela världen speciellt av kristna församlingar.
• Att Kristus, i ljuset från Betlehem, speglat i Kyrkan, uppenbarar sig för hela mänskligheten.
Januari
• Att de kristna, under detta ”trons år” fördjupar kunskapen om Kristi mysterium
och med glädje vittnar om sin tro.
• Att de kristna församlingarna i Främre Orienten, som ofta blir diskriminerade, får
kraft av den Helige Ande att förbli trogna och uthålliga.
isä Frans Voss SCJ
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Rukouksen apostolaatti 2013
SUOMI
Alkurukous
Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen
kautta uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni
ja kärsimykseni kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten
puolesta. Uhraan ne syntieni sovitukseksi yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa sekä kaikkien
sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta, erityisesti
pyhän isämme rukousaiheiden puolesta: (tähän lisätään
rukousaiheet). Aamen.
Tammikuu
Että tänä Uskon vuonna kristityt ymmärtäisivät Kristuksen salaisuuden yhä syvemmin ja todistaisivat iloiten uskon lahjasta.
Että Lähi-idän kristilliset kirkot, joita usein syrjitään, saisivat Pyhältä Hengeltä voimaa uskollisuuteen ja kestävyyteen.
Helmikuu
Että siirtolaisperheet ja erityisesti siirtolaisäidit saisivat
tukea ja apua vaikeuksissaan.
Että sodasta ja selkkauksista kärsivät kansat pääsisivät
rakentamaan turvallista tulevaisuutta.
Maaliskuu
Että luonnon kunnioittaminen kasvaisi sekä ymmärrys
siitä, että koko luomakunta on Jumalan työtä, josta ihmisellä on vastuu.
Että piispat, papit ja diakonit julistaisivat uupumatta
evankeliumia kaikkialla maailmassa.
Huhtikuu
Että harras julkinen jumalanpalvelus olisi elämän lähde
kaikille uskoville.
Että lähetysmaiden kirkot olisivat merkki toivosta ja
ylösnousemuksesta sekä tie osallisuuteen niistä.
Toukokuu
Että ne, jotka yhteiskunnassa ovat vastuussa oikeudenmukaisuudesta, toimisivat aina rehellisesti ja viisaasti.
Että seminaarit varsinkin lähetysmaissa kasvattaisivat
Kristuksen mielen mukaisia paimenia, jotka täysin antautuvat evankeliumin julistamiseen.
Kesäkuu
Että vuoropuhelun, kuuntelemisen ja keskinäisen kunnioituksen kulttuuri vallitsisi kansojen keskuudessa.
Että kristilliset yhteisöt edistäisivat tehokkaasti uutta
evankelioimista siellä, missä maallistuminen on lisääntynyt eniten.
Heinäkuu
Että Brasiliassa pidettävät Maailman nuorten päivät voisivat rohkaista kaikkia nuoria katolilaisia kasvamaan
evankeliumin opetuslapsiksi ja lähettiläiksi.
Että koko Aasia avautuisi evankeliumin julistajille.
Elokuu
Että vanhemmat ja opettajat auttaisivat uutta sukupolvea
elämään vilpittömin omintunnoin.
Että kirkko Afrikassa julistaisi evankeliumia uskollisesti
ja edistäisi siellä rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
Syyskuu
Että aikamme ihmiset, jotka elävät äänekkäässä maailmassa, löytäisivät hiljaisuuden arvon ja oppisivat kuuntelemaan Jumalan ääntä sekä veljiään ja sisariaan.
Että vainoista kärsivät kristityt eri puolilla maailmaa todistaisivat Kristuksen rakkaudesta profeetallisella tavalla.
Lokakuu
Että ne, jotka elämän musertamina etsivät kuolemaa,
tuntisivat Jumalan rakkauden läheisyyden.
Että Maailman lähetyspäivä auttaisi kaikkia kristittyjä
ymmärtämään, ettemme ole vain evankeliumin vastaanottajia vaan myös sen julistajia.
Marraskuu
Että papit saisivat kokea lohdutusta vaikeuksissaan ja tukea epäilyksen hetkinä sekä uskossaan vahvistumista.
Että Latinalaisen Amerikan kirkot, jotka itse ovat lähetystyön tulosta, lähettäisivät vuorostaan työntekijöitä toisiin
kirkkoihin.
Joulukuu
Että lapset, jotka ovat joutuneet hylätyiksi tai väkivallan
kohteiksi, saisivat osakseen rakkautta ja tarvitsemaansa
suojaa.
Että kristityt ihmiseksi syntyneen Sanan valaisemina valmistaisivat ihmiskuntaa Vapahtajan saapumiseen.

SVENSKA
Daglig bön
Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt
lidande för alla ditt heliga hjärtas intentioner. I förening
med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem
för försoning av mina synder och för alla mina släktingars
och vänners intentioner, i synnerhet för vår helige faders
böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.

ENGLISH
Daily Prayer
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer You
my prayers, works, joys and sufferings of this day for all
the intentions of Your Sacred Heart, in union with the Holy
Sacrifice of the Mass throughout the world, in reparation
for my sins, for the intentions of all my relatives and friends,
and in particular for the intentions of our Holy Father: (add
here the intentions). Amen.

Januari
Att de kristna, under detta ”trons år” fördjupar kunskapen
om Kristi mysterium och med glädje vittnar om sin tro.
Att de kristna församlingarna i Främre Orienten, som ofta
blir diskriminerade, får kraft av den Helige Ande att förbli
trogna och uthålliga.

January
That in this Year of Faith Christians may deepen their
knowledge of the mystery of Christ and witness joyfully to
the gift of faith in him.
That the Christian communities of the Middle East, often
discriminated against, may receive from the Holy Spirit the
strength of fidelity and perseverance.

Februari
Att migrantfamiljer, speciellt mödrarna, får stöd och hjälp i
sina svårigheter.
Att alla de folk som lider av krig och konflikter får uppleva
en framtid i fred.
Mars
Att respekten för naturen växer. Den är Guds verk som anförtrotts åt oss för att vi skall ta ansvar för den.
Att biskopar, präster och diakoner oförtröttligt predikar
evangeliet ända till världens ände.
April
Att de kristnas gemensamma böner blir en källa till liv för
alla troende.
Att kyrkorna i missionsländerna får bli tecken och medel
för hopp och uppståndelse.
Maj
Att de som har ansvar för rättvisan i samhället alltid handlar med integritet och klokhet.
Att seminarierna, speciellt de som finns i missionsländerna,
utbildar herdar enligt Kristi Hjärta, så att de blir helt hängivna sin uppgift att förkunna evangeliet.
Juni
Att det mellan folken råder en anda av dialog, lyhördhet
och respekt.
Att kristna församlingar framgångrikt kan förnya evangelisationen där sekulariseringen blivit som störst.
Juli
Att världsungdomsdagen i Brasilien uppmuntrar all unga
kristna att bli evangeliets lärjungar och missionärer.
Att dörrarna öppnas för evangeliets budbärare i hela Asien.
Augusti
Att föräldrar och lärare hjälper den nya generationen att
växa till i medvetande om världen och livet.
Att de lokala kyrkorna i Afrika troget förkunnar evangeliet
och stödjer fred och rättvisa.
September
Att vår tids människor som ofta översköljs av ljud, upptäcker värdet av tystnad och lär sig lyssna både på Guds röst
och på sina medmänniskor.
Att de kristna som förföljs kan vittna om Kristi kärlek.
Oktober
Att de som känner livet som en så tung börda att de vill avsluta det, får uppleva Guds kärleksfulla närhet.
Att firandet av världsmissionsdagen hjälper alla kristna att
inse att vi inte endast är mottagare utan även förkunnare
av evangeliet.
November
Att präster som har det svårt får stöd och hjälp i sitt lidande
så att de kommer över sina tvivel och blir styrkta i sin trohet.
Att kyrkorna i Latinamerika, som resultat av den kontinentala missionen, sänder missionärer till andra kyrkor.
December
Att alla de barn som blivit övergivna eller lidit av våld finner den kärlek och det skydd de behöver.
Att de kristna, upplysta av Ordet, kan förbereda mänskligheten för Frälsarens ankomst.

February
That migrant families, especially the mothers, may be supported and accompanied in their difficulties.
That the peoples at war and in conflict may lead the way in
building a peaceful future.
March
That respect for nature may grow with the awareness that
all creation is God’s work entrusted to human responsibility.
That bishops, priests, and deacons may be tireless messengers of the Gospel to the ends of the earth.
April
That the public, prayerful celebration of faith may give life
to the faithful.
That mission churches may be signs and instruments of
hope and resurrection.
May
That administrators of justice may act always with integrity
and right conscience.
That seminaries, especially those of mission Churches, may
form pastors after the Heart of Christ, fully dedicated to
proclaiming the Gospel.
June
That a culture of dialogue, listening, and mutual respect
may prevail among peoples.
That where secularization is strongest, Christian communities may effectively promote a new evangelization.
July
That World Youth Day in Brazil may encourage all young
Christians to become disciples and missionaries of the Gospel.
That throughout Asia doors may open to messengers of the
Gospel.
August
That parents and teachers may help the new generation to
grow in upright conscience and life.
That the local Church in Africa, faithfully proclaiming the
Gospel, may promote peace and justice.
September
That people today, often overwhelmed by noise, may rediscover the value of silence and listen to the voice of God and
their brothers and sisters.
That Christians suffering persecution in many parts of the
world may by their witness be prophets of Christ’s love.
October
That those feeling so crushed by life that they wish to end it
may sense the nearness of God’s love.
That the celebration of World Mission Day may help all
Christians realize that we are not only receivers but proclaimers of God’s Word.
November
That priests who experience difficulties may find comfort
in their suffering, support in their doubts, and confirmation
in their fidelity.
That as fruit of the continental mission, Latin American
Churches may send missionaries to other Churches.
December
That children who are victims of abandonment or violence
may find the love and protection they need.
That Christians, enlightened by the Word incarnate, may
prepare humanity for the Savior’s coming.
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Kodinsiunaus vuodelle 2013

@pontifex: Paavi Benedictus XVI
Twitterissä

T

E

nsi vuonna on jo kymmenes kerta, jolloin kodinsiunaus-tarroja
on saatavissa loppiaisjuhlan yhteydessä. Tarrat myydään kirkon lähetystyön hyväksi hintaan 2 euroa kpl.
Loppiaisjuhlan alkuperäinen nimi
on Herran ilmestymisen juhla. Vietämme idän tietäjien käyntiä Betlehemissä tervehtimässä vastasyntynyttä maailmankaikkeuden kuningasta. He olivat
nähneet hänen tähtensä taivaalla ja sen
opastamina he löysivät Jeesus-lapsen,
joka makasi eläinten kaukalossa. He kumarsivat syvään kuningastaan ja lahjoittivat kunnioittavasti hänelle kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Tietäjien nimet ovat
Caspar, Melchior ja Balthasar. Jeesus-lapsi täytti heidän sydämensä toivolla, että
hän ilmestyisi kerran heidän kansoilleen
ja siunasi kaikkia ihmisiä ja heidän perheitään pelastuksen lahjoilla: rakkaudella, rauhalla ja elämän ilolla.
Siunaamalla kotimme Casparin (C),
Melchiorin (M) ja Bathasarin (B) nimellä, mekin saamme toivoa, että Vapahtajamme olisi uutena vuotena aina meidän
kanssamme ja asuisi meidän luonamme,
meidän kodissamme, meidän sydämissämme ja kaikissa ihmisissä, jotka käyvät
luonamme.
Paitsi tarroja, myydään myös lähetysruusukkoja katolisen kirkon lähetystyön
hyväksi. Kaikki, jotka viime lähetyssunnuntaina jäivät vaille, voivat nyt hankkia
oman. Nekin maksavat vain 2 euroa kpl,
ja ovat halpoja siinä toivossa, että joskus
myös meidän kodeissamme rukoillaan
ruusukkoa lähetystyön hyväksi.
isä Frans Voss SCJ
hiippakuntamme lähetysasioiden
vt. hoitaja

Miten koti siunataan loppiaisena?

Kun koko perhe on kokoontunut yhteen,
teemme aluksi ristinmerkin ja lausumme yhdessä Herran rukouksen ja Terve
Maria -rukouksen. Sitten isä tai äiti lukee
yksin tai yhdessä lasten kanssa siunausrukouksen. Sen jälkeen joku kiinnittää
siunaustarran asunnon oveen tai sisäänkäynnin läheisyyteen, niin että se muistuttaa ohikulkijalle siunauksesta. Lopuksi juhlitaan yhdessä tapahtumaa.
Siunausrukous:
Esilukija: Jumala, taivaallinen Isämme!
Saattakoon siunauksesi kaikkia niitä, jotka käyvät ulos ja sisään tästä ovesta. Pidä
suojeleva kätesi meidän kotimme yllä tämän vuoden aikana.
Kaikki: Aamen

iedotusvälineet kautta maailman
ovat jo kertoneet, että paavi Benedictus XVI otti 12. joulukuuta
2012 käyttöön henkilökohtaisen Twitter-tilin, jonka osoite on @pontifex. Tilin käyttöönottaminen tapahtui paavin
keskiviikon yleisaudienssin yhteydessä,
ja ensimmäisissä “twiiteissä” paavi itse
vastasi joihinkin uskoa koskeviin kysymyksiin, joita hänelle sai lähettää kahdeksalla kielellä osoitteeseen #askpontifex. Paavin twitter-viestit julkaistaan
englanniksi (@pontifex) sekä seitsemällä
muulla kielellä: espanjaksi (@pontifex_
es), italiaksi (@pontifice_it), portugaliksi
(@pontifex_pt), saksaksi (@pontifex_de),
puolaksi (@pontifex_pl), arabiaksi (@
pontifex_ar) ja ranskaksi (@pontifex_fr).
Jatkossa paavin twitter-viestit ovat otteita esimerkiksi hänen yleisaudienssien
tai Angeluksen yhteydessä pitämistään
puheista. Viestit kirjoittaa joku Vatikaanin työntekijöistä, mutta paavi itse hyväksyy ne ennen julkaisemista.
On arvioitu, että maailmassa on jo
noin 500 miljoonaa Twitter-yhteisöpalvelun käyttäjää. Paavin läsnäolo Twitterissä
on konkreettinen ilmaus vakaumuksesta,
että kirkon on oltava läsnä myös digitaalimaailmassa. Paavin “twiitit” ovat sekä

The blessing of the home

Intercessor: God, Our heavenly Father!
Bless everyone, who goes in and out of
this door. May Your protective hand rest
over our home during the whole year.
All: Amen

Juhlia Pyhän Marian seurakunnassa
15. marraskuuta oli messu ja kiitosjuhla, kun Katekeettisen keskuksen johtajana toiminut TM Riitta Laukama siirtyi eläkkeelle. 19.
marraskuuta taas Katekeettisen keskuksen uusi johtaja isä Ryszard
Mis SCJ vietti sääntökuntaelämänsä 50-vuotisjuhlaa.

KATT/VIS

Pyhä istuin kiitti YK:n
päätöstä hyväksyä Palestiina
tarkkailijavaltioksi

How do you bless your home on
the feast of the Epiphany?

When the whole family has gathered together, they make the sign of the cross
and pray the Lords prayer and the Hail
Mary.Then one of the parents will say
the blessing alone or together with the
children. After that some attaches the
blessed sticker to the front door or near
the entrance so that it will remind the
passer-by. Finally this event can be an
opportunity to celebrate a little feast in
the family.

uskovia että ei-uskovia varten keskustelun ja vuoropuhelun edistämiseksi.
Kun uutinen paavin @pontifex-tilistä
julkistettiin, tili sai heti ensimmäisen tunnin aikana kymmeniätuhansia seuraajia
eli tilin päivityksiä lukevia käyttäjiä, ja
määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Paavin
Twitter-tiliä ei käytetä kenenkään muun
käyttäjän seuraamiseen.
Twitter-viestissä voi olla korkeintaan
140 merkkiä. Olennaisen viestin voi ilmaista muutamalla sanalla – on huomautettu, että esimerkiksi useat Raamatun jakeet ovat lyhyempiä kuin 140 merkkiä.

Y

K:n yleiskokous hyväksyi 29.
marraskuuta 2012 enemmistöpäätöksellä Palestiinan YK:n
tarkkailijavaltioksi. Pyhä istuin julkaisi
tämän johdosta tiedotteen, jossa se suhtautuu päätökseen myönteisesti. Samalla
Pyhä istuin kuitenkin kehottaa palestiinalaisia ja israelilaisia jatkamaan neuvotteluja ja kansainvälistä yhteisöä tukemaan pyrkimystä “kestävään rauhaan”.
Pyhän istuimen mukaan Palestiinan hyväksyminen YK:n tarkkailijavaltioksi on
tärkeä päätös, joka on nähtävä osana lopulliseen ratkaisuun pyrkiviä ponnistuksia. Tällä se viittaa YK:n vuonna 1947 antamaan suositukseen kahdesta valtiosta.
15. toukokuuta 2009 paavi Benedictus
XVI ilmaisi Pyhän maan pyhiinvaelluk-

sensa päätteeksi toiveen:
ei enää taistelua, terrorismia eikä sotaa, vaan väkivallan kehä on murrettava. On yleismaailmallisesti
tunnustettava, että Israelin
valtiolla on olemassaolon
oikeus ja oikeus rauhaan ja
turvallisuuteen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Samoin on tunnustettava, että Palestiinan
kansalla on oikeus itsenäiseen kotimaahan, arvokkaaseen elämään ja vapaaseen matkustamiseen. Kahden valtion
ratkaisusta olisi tultava todellisuutta
unelman sijasta.
Pyhä istuin toteaa, että nyt tehty päätös ei vielä ole riittävä ratkaisu alueen
ongelmiin, jotka voidaan ratkaista vain
sitoutumalla rauhan ja pysyvyyden rakentamiseen oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen sekä israelilaisten että palestiinalaisten oikeutettuja toiveita. Siksi Pyhä
istuin on useita kertoja kehottanut näiden kahden kansan johtajia aloittamaan
neuvottelut uudelleen. Rauha edellyttää
rohkeita päätöksiä.
KATT/VIS
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Maailmalta

Reykjavikin piispan
Peter Bürcherin haastattelu
Piispa Peter Bürcher on syntyjään sveitsiläinen,
kotoisin Fieschertalista Wallisin kantonista. Hänet
vihittiin papiksi 1971 ja piispaksi 1994. Nykyään
hän on noin 10 000:n katolilaisen piispana
Islannissa. Millaista on olla kaukana Pohjolassa
ja millaisia vaatimuksia kirkolla on Islannissa,
siitä piispa Bürcher kertoo haastattelijalleen sisar
Anna Mirijam Kaschnerille.

Piispa Bürcher, Te olette syntynyt ja
kasvanut Sveitsissä, mahtavien vuorten
keskellä. Onko tuo ympäristö vaikuttanut teihin?
Kyllä varmasti! Olen syntynyt hyvin kauniissa vuoristossa, ja kun olin seitsemänvuotias, perheeni muutti Länsi-Sveitsiin
yhtä kauniisiin Genevenjärven maisemiin. Molemmat seudut ovat varmasti
vaikuttaneet minuun: majesteettiset vuoret vahvistivat sisintäni ja Genevenjärven
suuruus ja ympäristön värikylläisyys on
varmasti kehittänyt minussa laaja-alaisuutta.
•••
Joskus silloin Te siis tunsitte sisällänne
kutsun pappeuteen?
Ensin halusin veturinkuljettajaksi, sitten
lentäjäksi ja sitten lääkäriksi … ja lopulta minusta ei tullut mitään niistä. Kun
valmistauduin vahvistuksen sakramenttiin, tunsin sisälläni halun tulla papiksi.
Sen jälkeen kun olin täyttänyt kaksitoista
vuotta, tuo toive pysyi minussa.
•••
Oliko perheenne katolinen? Mitä he sanoivat päätöksestänne tulla papiksi?
Kyllä, perheeni oli hyvin katolinen, mutta aivan vaatimattomalla tavalla ja ilman
suuria teorioita. Usko elettiin yksinkertaisesti todeksi arjessa. Vanhempani ja
viisi sisarustani olivat päätöksestäni yllättyneitä ja sitten jopa ylpeitä.
•••
Pappina Te toimitte apulaisena Freiburgissa ja Lausannessa, sen jälkeen Veveyn kirkkoherrana ja lopulta pappisseminaarin johtajana Freiburgissa. Ja
sitten tuli Roomasta tieto, että Teidät
haluttiin nimittää piispaksi. Mitä Te silloin ajattelitte?
Se oli minulle suuri yllätys. Sitten otin
nöyrästi ja uskoen vastaan paavi Johannes Paavali II:n tekemän päätöksen.
•••
Piispanvirkanne tunnuslauseeksi Te
valitsitte sanat: “Kristus on meidän rauhamme”. Miksi?
Niin, “Christus pax nostra” - Kristus on
meidän rauhamme. Valitsin tämän tunnuslauseen kahdesta syystä. Ensinnäkin olen itse luonteeltani rauhallinen ihminen. Toiseksi, teologiassa sanomme:

Katolinen Kristus-kuninkaan katedraali sijaitsee komealla paikalla Reykjavikissa.
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Maailmalta
“Gratia supponit naturam” - armo edellyttää luontoa. Kaikki hyvä tulee Jumalalta: myös rauha, joka minussa on. Rauha on Pyhän Hengen hedelmä, myös siis
Jumalan lahja minulle ja kaikille, jotka
tahtovat ottaa sen vastaan.
•••
Teillä on kuten kaikilla piispoilla myös
piispanvaakuna. Voisitteko kertoa sen
sisällöstä?
Piispanvaakunassani näkyy kahdessa ylimmässä kentässä osia neliosaisesta Bürcherien perhevaakunasta: siinä on
hopeinen mantovanristi kultaisella kolmivuorella, jonka yllä on viisisakarainen
tähti, sekä kenttä, joka on jaettu palkittain
punaiseen ja hopeaan ja jonka vihreässä
yliössä on kaksi viisisakaraista kultaista
tähteä. Piispanvaakunani kolmannessa
kentässä on kuvattuna Lausannen piispan pyhän Amadeuksen ehtoolliskalkki. Se on myös viittaus eukaristiaan, joka
on minulle päivittäinen, elävä keskipiste.
Kalkki on kuvattuna punaisessa kentässä, punainen on rakkauden väri. Rakkaus on minullekin tärkeintä. Se toteuttaa
ja saa aikaan rauhan.
•••
Paavi Johannes Paavali II kutsui Teidät Idän kirkkojen kongregaation jäseneksi 2004. Mikä tehtävä Teillä on tässä
kongregaatiossa?
Kuten kongregaation tehtävissä sanotaan: Pyhä isä on antanut virassa oleville institutionaalisen tehtävän pitää yhteyttä idän katolisiin kirkkoihin, edistää
niiden kasvua ja varmistaa niiden oikeudet, sekä - latinalaisen kirkon liturgisen,
järjestykseen kuuluvan ja hengellisen perinnön ohella - säilyttää täysin ja elävänä myös erilaisten idän kristillisten traditioiden perintö. Sen lisäksi minulla on
Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen antama tehtävä edustaa piispainkokoustamme idän katolisiin kirkkoihin
liittyvissä asioissa.
•••
Te olette toiminut yhteensä 13 vuotta
piispana Sveitsissä. Lokakuussa 2007
tiedotti Sveitsin katolinen lehdistötoimisto (Kipa): “Peter Bürcheristä tulee
maailman suurimman tulivuorisaaren
piispa”.
Niin, minulle oli todella suuri yllätys,
että paavi Benedictus XVI nimitti minut
Reykjavikin piispaksi. Kuitenkaan en
epäröinyt ottaa vastaan tätä paimenvirkaa. Jeesushan sanoi suojeluspyhimykselleni Pietarille: Duc in altum - souda
syvään veteen. Siitä tuli minulle kerralla
aivan konkreettista. Olen nyt kuudes katolinen piispa Islannissa reformaation jälkeen, ja vain yksi edeltäjistäni on ollut islantilainen. Kirkkommehan on katolinen,
vailla rajoja.
•••
Mikä oli alussa vaikeinta Reykjavikissa?
Vaikea kieli - ja pitkät talviyöt.

Missä piispa viettää lomaa?
Lomaa minulla ei ole ollut enää moniin
vuosiin. Se varmaan kuitenkin muuttuu
iän myötä.
•••
Te olette nyt suhteellisen pienen lauman paimen. Kuinka paljon katolilaisia
Islannissa on ja montako seurakuntaa?

katoliselle identiteetille. Siinä auttavat
oleellisesti myös sääntökuntasisaret, jotka ponnistelevat paljon tavatakseen kaukana eläviä katolilaisia ja säilyttääkseen
hyvän yhteyden heihin. Hiippakuntalehti lähetetään kaikille säännöllisesti, ja
olemme perustaneet myös monia nettisivuja. Tämän kaiken pitäisi vahvistaa uskoa Islannissa ja levittää sitä ekumeenisessa hengessä.

Paastonajan
retretti
Fastereträtt
Lenten retreat

•••
Reykjavikin hiippakunta käsittää Pohjoisnavan lähellä olevat saaret ja on siten
Euroopan toiseksi suurimman saarivaltion kokoinen. Islanti on kaksi ja puoli kertaa Sveitsin suuruinen. Asukkaita on 319
000, joista rekisteröityjä katolilaisia on 10
455, eli 3,27 % väestöstä. Heitä hoitaa 15
pappia viidessä seurakunnassa koko Islannin alueella. Kirkkoja ja kappeleita on
yhteensä 14. Sääntökuntasisaria on 33.
•••
Mitkä ovat Teidän mielestänne suurimmat vaatimukset katoliselle kirkolle Islannissa?
Reykjavikin hiippakunta on vielä nuori,
kolme vuotta sitten vietettiin sen 40-vuotisjuhlia. Islannista tuli kristitty maa noin
vuonna 1000 jKr, ja sen kristillisyys alkoi pian kukoistaa. Reformaation alkaessa tanskalaiset hallitsivat Islantia ja
pakottivat kaikki omaksumaan luterilaisen uskon. Katolisuus hävisi pois. Vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen se sai
uudestaan jalansijaa. Kaksi ranskalaista pappia saapui 1859 Islantiin ja osti
“Landakot”-nimisen maatilan, missä nykyään sijaitsee Kristus-Kuninkaan katedraali keskellä Reykjavikia.
Viime vuosina katolilaisten lukumäärä
on noussut yli 10 000:een, kun se 2004
oli vielä 5775 henkeä. Syynä kasvuun on
ollut sekä katolisista maista tulleiden työnhakijoiden runsaus että myös katolisten kasteiden suuri määrä. Vuonna 2011
kastettiin 168 lasta katolilaisiksi; hautauksia oli vain 13.
Miten nykyinen taantuma vaikuttaa
maahanmuuttajiin, sitä ei voi vielä tietää.
Monet ovat jo palanneet kotimaahansa,
mutta enemmistö näyttää odottavan talouden toipumista. Siksi katolisen kirkon
täytyy Islannissa paneutua tärkeimpiin
maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin,
erityisesti uskonnonopetukseen ja koulutukseen. Nämä ovat meillä osa uutta
evankeliointia.
•••
Teidät on valittu piispaksi, jotta Te vahvistaisitte Teille uskottujen ihmisten
uskoa. Mikä Teille on tässä tehtävässä
tärkeää?
Yksin en voi tehdä mitään. Rukous ja
kaikkien yhteistyö on tärkeää. Kirkkohan
on kommuunio. Viisi seurakuntakeskusta tarjoaa päivittäin messun ja rukoushetket, kuten eukaristisen palvonnan, ruusukkorukouksen, ristintien jne. Näiden
keskusten ulkopuolella pastoraalinen
työ rajoittuu tilapäisiin messuihin ja kotikäynteihin. Henkilökohtainen yhteydenpito pappien ja hajallaan elävien katolilaisten välillä on äärettömän tärkeä tuki

Paavi Benedictus XVI on julistanut
vietettäväksi Uskon vuotta. Mitä tämä
vuosi merkitsee Teille aivan henkilökohtaisesti ja mitä aiotte henkilökohtaisessa elämässänne tehdä tai muuttaa
tänä vuonna?
Minusta itsestäni pitää tulla parempi
kristitty, jotta voisin olla parempi piispa.
Se tarkoittaa minun kohdallani samoin
kuin kaikkien kohdalla syvää kääntymistä kohti elävää Jumalaa.

Maallikkodominikaanit järjestävät
paastonajan retretin aiheesta
”Dominican Prayer” Turun birgittalaisluostarissa 22. - 24.2. 2013.
Retretin pitää englanniksi dominikaani-isä Paul-Dominique Masiclat. Messut ovat ruotsiksi ja hetkirukoukset suomeksi. Hinta 100 €
maksetaan käteisellä retretin alussa, sisältää täysihoidon.

•••
Mitä aloitteita on tehty Teidän hiippakunnassanne Uskon vuoden viettämiseksi ja toteuttamiseksi?
Olen julkaissut paimenkirjeen ja siten
julistanut Uskon vuoden alkaneeksi ja
selittänyt sitä. Kun Pohjoismaiden katolinen piispainkokous kokoontui Reykjavikissa syyskuussa, kaikki Pohjoismaiden piispat viettivät yhdessä uskovien
kanssa alkajaismessun Kristus-Kuninkaan katedraalissa. Pappienneuvostossa myös päätettiin, että jokainen pappi
kirjoittaa tämän vuoden aikana saarnan
jostakin uskontunnustuksen kohdasta.
Jokainen näistä saarnoista pidetään kaikissa kirkoissa Uskon vuoden aikana.
Erilaisia aiheita, kokouksia, pyhiinvaelluksia, esitelmiä ja juhlia on myös tämän
vuoden ohjelmassa. Tärkeintä kuitenkin
on, että varmasti jokainen ja kaikki näkevät vaivaa henkilökohtaisen ja yhteisen kääntymyksen tiellä. Vuoden lopussa saapuu valo Betlehemistä Islantiin. Se
kannustaa kaikkia olemaan täällä valona
maailmalle.
•••
Onko jokin raamatunlause erityisen rakas Teille?
Kyllä, se mikä on piispallinen tunnuslauseeni: Kristus on meidän rauhamme (Ef.
2:14).
sisar Anna Mirijam Kaschner CPS

Tiedustelut ja ilmoittautumiset nikodemus.heikman@gmail.com tai puh.
050-564 0686. Tervetuloa!

Lekmannadominikanerna

ordnar

en fastereträtt om temat ”Dominican Prayer” i birgittaklostret i Åbo
22. - 24.2. 2013. Reträtten hålls på
engelska av dominikanfader PaulDominique Masiclat. Mässorna läses på svenska och tidebönerna på
finska. Priset 100 € betalas kontant i
början av reträtten, priset innehåller kost och logi.
Förfrågningar och anmälningar nikodemus.heikman@gmail.com eller
tel. 050-564 0686. Välkommen!

Lay Dominicans arrange a Lenten
retreat about Dominican Prayer in
the Bridgettine convent of Turku
22. - 24.2.2013. Dominican father
Paul-Dominique Masiclat preaches the retreat in English. The Masses are in Swedish and the Hours in
Finnish. The participation fee 100 €
is paid in cash at the beginning of
the retreat, full board included.
Inquiries and enrollments nikodemus.heikman@gmail.com or tel. 0505640686. Welcome!

Maallikkodominikaanit
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Uskon vuosi
Tällä Uskon vuosi -teemasivulla julkaistaan
tulevan vuoden ajan joka kuukausi Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mietelmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista.
Tämän pienoiskatekeesin on kirjoittanut
Reykjavikin piispa Peter Bürcher. Lisäksi esitetään tulevia, jollakin tavalla uskon vuoteen
liittyviä tapahtumia sekä kerrotaan Uskon
vuoden aiheista.

USKON VUODEN ANE
Helsingin hiippakunnassa

“Uskon Jeesukseen Kristukseen,
… joka sikisi Pyhästä Hengestä ja
syntyi Neitsyt Mariasta.”
Rakkaat veljet ja sisaret,
Mitä tarkoittaa “minä uskon”? Usko
Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa tässä
“luottaa johonkuhun”, “luottaa täysin johonkuhun ja jonkun sanaan”. Se ei tarkoita samaa kuin “uskon, että jokin asia
on näin”, mikä merkitsisi samaa kuin
“luulen, että asia on näin”, tai “minun
mielestäni on näin”, tai “en ole ihan varma, onko näin”. Ei, uskomisessa on kyse
varmasta uskosta Jeesukseen Kristukseen, samassa mielessä kuin rukouksessa: “Herra, minä uskon, lisää minun uskoani!”
Elämäni paras päivä oli päivä, jolloin minut kastettiin. Kastetta vietettäessä pappi kysyi: Mikä on tämän lapsen
nimi? Mitä hän pyytää Jumalan kirkolta? Uskoa. Ja pappi jatkoi: Oletteko valmiit kasvattamaan lapsenne kristilliseen
uskoon, jotta hän saisi iankaikkisen elämän? Kyllä. Se joka sitä haluaa, pitäköön
käskyt: “Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta
voimastasi. “ Ja: “Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.” Siten oli kaikki valmista perheeni ja minun kannaltani ja elämän
kolmiulotteinen suunta edessäni: usko,
iankaikkinen elämä ja rakkaus.
Voisimme tänä uskon vuonna katsoa,
mitä Katolisen kirkon katekismus sanoo
asiasta. Tänä vuonna vietetään Katekismuksen 20-vuotispäivää. Katekismuksen
numerossa 484 sanotaan: Enkelin ilmoituksesta Marialle alkaa “aikojen täyttymys” (Gal. 4:4): lupaukset täyttyvät, valmistelut on saatettu päätökseen. Maria
kutsutaan tulemaan raskaaksi ja synnyttämään hänet, jossa “jumaluus on ruumiillistunut koko täyteydessään” (Kol.
2:9). Jumalan vastaus Marian kysymykseen: “Miten se on mahdollista? Minähän
olen koskematon” (Luuk. 1:34), viittaa
Pyhän Hengen voimaan: “Pyhä Henki
tulee sinun yllesi” (Luuk. 1:35).
Rakkaat ystävät, Pyhä Henki voi tehdä
kaiken! (485): Pyhän Hengen lähettäminen liittyy aina Pojan lähettämiseen ja
tähtää siihen. Pyhä Henki lähetetään pyhittämään Neitsyen kohtu ja tekemään
se jumalallisella tavalla hedelmälliseksi.
Hän, “Herra ja eläväksi tekijä“, saa aikaan
sen, että Neitsyessä sikiää Isän ikuinen
Poika, joka saa Neitsyeltä ihmisluonnon.
Niin astui eräs nainen ja vieläpä erikoislaatuinen nainen Pyhän Hengen vai-

kutuksesta meidän pelastushistoriaamme. Nainen nimeltä Maria on saanut
myös oman paikkansa apostolisessa uskontunnustuksessamme. Eikö tällä seikalla ole suuri merkitys myös sille, miten
nykyään ymmärrämme naisen aseman, ja
myös oman aikamme ekumeeniselle dialogille?
Todellakin, Jeesus Kristus, Jumalan
Poika on syntynyt naisesta, Neitsyt Mariasta. Myös suuressa uskontunnustuksessamme, Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksessa, me tunnustamme:
“Meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja
Neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi.” Khalkedonin kirkolliskokous vuonna 451 otti
selkeästi käyttöön Mariaa tarkoittavan
käsitteen Theotokos (Jumalansynnyttäjä).
“Idän tradition isät kutsuvat Jumalan
äitiä ‘kokonaan pyhäksi’ (Panhagia); he
ylistävät häntä ‘vapaaksi kaikesta synnin tahrasta ja ikään kuin Pyhän Hengen
luomaksi ja uudeksi luontokappaleeksi muovaamaksi’ (LG 56). Jumalan armosta Maria on pysynyt koko elämänsä
ajan vapaana kaikesta henkilökohtaisesta synnista” (493). Enkeli sanoi Joosefille
hänen kihlatustaan Mariasta: “Lapsi, joka
hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä
Hengestä” (vrt. Matt. 1:20). Profeetta Jesaja jo sanoi: “Katso, neitsyt tulee raskaaksi
ja synnyttää pojan” (Jes. 7:14).
Joulu on jo lähellä! “Lapsi on meille
syntynyt, hänen nimensä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme!” Suostumalla Jumalan suunnitelmaan ja uskonsa
tähden Mariasta on todella tullut Jumalan
äiti. Koko olemuksellaan hän on “Herran
palvelijatar” (Luuk. 1:38).
Sen tähden, rakkaat veljet ja sisaret, me
tunnustamme ja rukoilemme: “Uskon
Jeesukseen Kristukseen, … joka sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi Neitsyt Mariasta.” Maria johtaa meitä yhä enemmän
Kristuksen, Jumalan Pojan, ja taivaallisen
Isämme luokse. Isä lahjoittaa meille joka
päivä Pyhän Henkensä täyteyttä iloksemme ja pelastukseksemme. Meistä tulee
uuden evankelioimisen uusia todistajia.
“Herra, minä uskon, lisää minun uskoani! Tule, Immanuel!”
+ Peter Bürcher
Reykjavikin piispa

U

skon vuoden aikana, joka alkoi
11.10.2012 ja päättyy 24.11.2013,
kaikki uskovat voivat Jumalan
armeliaisuuden avulla saada täydellisen
aneen itselleen tai kuolleiden uskovien
sielujen hyväksi kaikista synnin ajallisista rangaistuksista. Aneen saaminen
on mahdollista silloin, kun uskova, jonka katumus on aitoa, ripittäytyy sakramentaalisesti, ottaa vastaan eukaristian
sakramentin ja liittyy rukouksessaan pyhän isän rukousaiheisiin.
Täydellinen ane voidaan saada:
a) lukemalla perheessä yhdessä Raamattua tai katekismusta ainakin 15 minuuttia; tai
b) vierailemalla Pyhän Henrikin katedraalissa ja osallistua liturgiseen viettoon tai rukoilemalla pyhän sakramentin
edessä ainakin 30 min tai rukoilemalla
ruusukkorukousta; tai
c) kirkosta kaukana asuvat osallistumalla sunnuntaimessuun omassa seurakunnassaan; tai

d) osallistumalla ainakin kolmeen uskosta annettavaan esitelmään seurakunnassa; tai
e) osallistumalla yhteen seuraavista messuista: Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen (8.12. ), joulu (25.12.), pyhän
Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä
(1.1.), loppiainen (6.1.), pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso (19.3.), pääsiäinen
(31.3.), helatorstai (9.5.), Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla (2.6.), pyhät
apostolit Pietari ja Paavali (29.6.), Neitsyt
Marian taivaaseen ottaminen (15.8.); tai
f) osallistumalla seurakunnassa 8.12.2012
hiippakunnan ja Suomen vihkimiseen
Neitsyt Marialle; tai
g) osallistumalla Corpus Christi -kulkueeseen.
Helsingissä 7.11.2012
+ Teemu Sippo SCJ

Uskon vuoden tapahtumia Helsingin
katolisessa hiippakunnassa
15.12. Open forum “Priests and lay people:
building the Church together”/Öppet forum
“Präster och lekfolk – vi bygger upp kyrkan
tillsammans”/Avoin foorumi “Papisto ja
maallikot - rakennamme kirkkoa yhdessä”
(ks. erillinen ilmoitus).
Katekismuksen opiskelua: Helsingissä maallikkodominikaanien järjestämänä sekä englanniksi English Catechism, ks. erilliset ilmoitukset.
Katekeesi aikuisille Pyhän Henrikin seurakuntasalissa tiistaisin ja torstaisin klo 19, järjestäjänä Neokatekumenaalinen yhteisö.

nisisaret. Ilmoittautuminen 22.12. mennessä ursuliinit@elisanet.fi tai puh. 050 5747 251.
Hinta 180 EUR. Ks. erillinen ilmoitus.
On tärkeää, että tieto Uskon vuoden tapahtumista saavuttaa kaikki hiippakuntalaiset.
Fides pyrkii kokoamaan tähän kalenteriin
tiedot kaikista Uskon vuoteen liittyvistä tapahtumista, luennoista, seminaareista, retreteistä ja muista hengellisistä tilaisuuksista
koko hiippakunnassa. Kaikkia seurakuntia
ja yhdistyksiä pyydetään lähettämään tiedot
Uskoon vuoteen liittyvistä tapahtumistaan
osoitteeseen fides@catholic.fi. Uskon vuoden
aineistoa löytyy myös internetistä osoitteesta
katolinen.net > Uskon vuosi.

27.–31.12.2012 Uskon vuoden retretti Turussa, isä Ryszard Mis SCJ, järjestäjänä ursulii-

Marraskuun Fides-lehden sivulla 10 oleva retrettiselostus ”Uskon ovella” oli vahingossa jäänyt vaille kirjoittajan nimeä. Pahoittelemme tapahtunutta. Kirjoittaja oli
Tuula Luoma OP.
Toimitus
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Uskon vuosi

Piispa Paul Verschurenin
päiväkirjamerkintöjä
Vatikaanin II kirkolliskokouksesta

S

uomen katolilaisten silloinen lehti, Kellojen kutsu, seurasi Vatikaanin II kirkolliskokouksen valmistelua ja tapahtumia tiiviisti jo vuodesta
1959, jolloin Kellojen kutsun numerossa
3-4/1959 isä Jac Reijnders kirjoitti otsikolla ”Paavi Johannes XXIII:s kutsuu ekumeenisen kirkolliskokouksen koolle”:
”Sunnuntaina, tammikuun 25. p:nä, paavi odottamatta puhui siitä, että hän aikoo
kutsua maailman kardinaalit, arkkipiispat, piispat ja muut prelaatit yleiseen kirkolliskokoukseen eli ekumeeniseen konsiiliin...”
Ensimmäisen uutisen jälkeen lähes jokaisessa Kellojen kutsun numerossa oli
sekä suomeksi että ruotsiksi tietoja ja
pohdintoja tulevasta kirkolliskokouksesta ja sen merkityksestä, ja aiheesta kirjoittivat useat hiippakunnan papit. Näitäkin
kirjoituksia on todella mielenkiintoista
lukea, jotkut niistä sisälsivät jälkikäteen
arvioiden varsin tarkkanäköisiä havaintoja, ja niistä välittyy kirkolliskokouksen
poikkeuksellinen tärkeys ja sen aikaansaama innostus.
Kirkolliskokoukseen osallistui tietenkin Suomesta jo piispa Gulielmus Cobben, mutta erityisen mielenkiintoista on
lukea Kellojen kutsu -lehtiä vuoden 1964
puolivälistä alkaen. Tuon vuoden huhtikuussa Helsingin apulaispiispaksi ja piispa Cobbenin seuraajaksi nimitettiin Paul
Verschuren SCJ, ja hänet vihittiin piispaksi elokuussa 1964. Tuore piispa Verschuren osallistui Vatikaanin II kirkolliskokoukseen sen kolmannesta istuntokaudesta
14.9.1964 alkaen, ja Kellojen kutsu alkoi
julkaista suomeksi hänen päiväkirjamerkintöjään konsiilista. Herättäkööt nämä
”kirkolliskokouksen isän” omat kuvaukset meissäkin kiinnostuksen lukea uudelleen Vatikaani II:n asiakirjoja.
Mgre Verschurenin vaikutelmia
konsiilista, 1964
(Rooma 19.9.1964) ”Konsiilin kolmannen istuntokauden ensimmäisen viikon
päätyttyä tahtoisin ’alokkaana’ tässä ainutlaatuisessa seurassa esittää – luonnollisesti henkilökohtaiset – vaikutelmani seuraavasti. Ennen kaikkea minua
liikuttaa se kollegiaalinen ilmapiiri, joka
leimaa istunnot ... Vaivatta saadaan kosketus ei ainoastaan jo ennestään tunnettuihin Pohjois-Euroopan tai oman kielialueen piispoihin, vaan myös Espanjan
tai Etelä-Amerikan tai rautaesiripun takana olevien maiden piispoihin, jotka
mielenkiinnolla tiedustelevat Suomen
katolilaisuutta ... Sama ilmapiiri ilmenee
myös siinä arvonannossa, jolla kuunnellaan puhujien joskus toisistaan eriäviä
puheita...
Edelleen huomasin istuntojen vaativan
kaikilta läsnäolevilta suurta ponnistusta, eikä ainoastaan Roomassa vallitsevan
suuren helteen takia. Istunnot kestävät
kauan; puoli yhdeksältä on ajettava kotoa

ollakseen hyvillä ajoin saapuvilla pyhässä messussa, joka alkaa klo 9 ... Sitten
seuraavat latinankieliset keskustelut toinen toisensa jälkeen puoli yhteen saakka,
joten kotona ollaan vasta yhden maissa.
Ei ihme siis, että monet konsiilin isät mielellään jättävät välillä paikkansa nauttiakseen jotain ’Bar Jonassa’ tai ’Bar Abbassa’ [näin sanotaan leikillisesti Pietarin
kirkkoon kuuluvaa kahvibaaria] sekä levätäkseen hetkeksi keskustelujen seuraamisen ponnisteluista. Mitä tulee ensimmäisen viikon työohjelmaan, niin alettiin
käsitellä niitä kahta ’Kirkkoa’ koskevan
skeeman lukua, joita viime istunnossa ei
tuotu esille, nimittäin lukua VI, joka
käsittelee kristityn
kutsumuksen eskatologista luonnetta
ja hänen suhdettaan
riemuitsevaan Kirkkoon, sekä lukua
VII, joka käsittelee Marian asemaa
Kristuksen ja Kirkon mysteerissä...
•••
(27.9.1964)
Ä
änestysten
kuluessa väittelyt eivät lakkaa; niinpä
keskusteltiin kahtena päivänä piispan pastoraalivirasta Kirkosta ja sen
jälkeen kolmena päivänä ekumeeniaskeemasta...” Verschuren kuvasi uskonvapautta koskevan väittelyn tilannetta. Toisaalla olivat kardinaalit, jotka
abstraktista lähtökohdasta puolustivat
klassisissa käsikirjoissa esiintyviä lausumia, toisaalla ryhmä, joka piti silmällä konkreettista tilannetta. ”On todella luultavaa, että jos kummankin
näkökohdan edustajat pääsisivät henkilökohtaiseen ja avoimeen keskusteluun, ilmenisi, että he eivät voi ymmärtää toisiaan...”( Kellojen kutsu 7-8/1964)
•••
(Rooma 7.10.1964) Verschuren kertoi
Kirkko-skeeman äänestyksistä varsinkin diakonaattia koskien. ”Tässä yhteydessä lienee mielenkiintoista kertoa jotakin äänestämisen tekniikasta. Joka kerta
äänestettäessä lukujen alaosista voidaan
äänestää vain puolesta tai vastaan (placet
tai non placet). Vasta äänestettäessä kokonaisesta luvusta on olemassa kolmaskin mahdollisuus: placet iuxta modum,
so. varauksin. Tämä varaus ei kuitenkaan
saa koskea oleellisia kohtia. Kiitos elektronisten laskukoneiden voidaan äänestyksen tulos ilmoittaa jo istunnon aikana
... Mainittakoon lopuksi, että naiskuuntelijoiden lukumäärä on noussut. Monet heistä valittanevat, että he ovat vain

kuuntelijoita eikä heillä ole puheoikeutta. Mutta Kirkolla on aikaa: jo itse naiskuuntelijoiden läsnäolo näyttää toiveita
herättävältä...” (Kellojen kutsu 9/1964)
•••
(Rooma 8.11.1964) ”Toissapäivänä ennen
konsiilin istunnon alkamista pidin messun paavi Johanneksen haudalla, hänen,
joka oli tämän konsiilin tahtonut ja aloittanut. Silloin sanottiin, että konsiilia saadaan sanoa onnistuneeksi, vaikka sen tulos rajoittuisikin liturgiaa ja ekumeeniaa
koskevaan julistukseen. Nyt ollaan jo sitä
mieltä, että vaikka
ei olisi laadittu yhtäkään
julistusta,
konsiili on silti onnistunut juuri sen
ajattelutavan muutoksen takia, jonka
se kaikkialla ja ensi
sijassa piispoissa on
aiheuttanut. Piispathan ovat tulleet
voimakkaasti tietoisiksi koko Kirkon
elämästä ja ongelmista ja he ovat oppineet katsomaan
omien hiippakuntiensa rajoja pitemmälle. Se on tulos,
joka olisi ilahduttanut paavi Johannesta... ”
Piispa Verschuren selosti myös skeeman ’Kirkko meidän aikamme maailmassa’ käsittelyä, erityisesti perheen ja
avioliiton suhteen lehdistön yksipuolista mielenkiintoa siitä, lausuisiko konsiili
mielipiteensä e-pilleristä: ”Sille, joka rauhallisesti ajattelee tätä kysymystä, pitää
olla selvä, ettei tämä ole konsiilin ratkaistava kysymys, koska se ensiksikin on
liian teknillinen kysymys, jonka yksityiskohtia on mahdotonta käsitellä yli 2.000
henkeä käsittävässä kokouksessa ja toiseksi tämä kysymys, joka tällä hetkellä
on tärkeä, on niin paljon sidottu aikaan,
että sama kysymys ehkä jo ensi vuonna
koskee uusia lääketieteellisiä keinoja. ...
mutta vastapainoksi otettiin avioliittoa
koskevassa esityksessä miehen ja naisen välisen rakkauden suhteen sellainen
asenne, joka pitkälti ylittää sen, mitä käsikirjat tällä alalla tavallisesti esittävät, ja
joka saattaa muodostua uusitun aviomoraalin pohjaksi Kirkossa...”
•••
(Rooma 19.11.1964) ”Käytännöllisesti katsoen on kolmannen istuntokauden loppu
käsillä ... Konsiilin isille oli tyydytys, että
– Pyhän Isän kiittävistä sanoista huolimatta – lähetystoimintaa koskeva skeema
ylen suurella äänten enemmistöllä lähetettiin takaisin komissiolle. Kuten jo edel-

lisessä kirjeessä mainitsin, ei tätä tosiasiaa
suinkaan saa leimata kunnioituksen puutteeksi paavia kohtaan, vaan pikemminkin
todistukseksi siitä suuresta vapaudesta,
jolla konsiili saa neuvotella sille esitetyistä aiheista ... Tässä ei ole kuitenkaan vielä mainittu kaikkia menneiden päivien
huippukohtia, tapahtumia, joiden jännitys ehkä jäi salatuksi siltä, joka ei voinut
läheltä seurata istunnon kulkua. Niinpä en tule hevin unohtamaan sitä Pietarinkirkon aulassa syntynyttä kuolonhiljaisuutta, kun yleissihteeri ilmoitti
äänestyksen tuloksen Kirkko-skeeman
kolmannessa luvussa tehdyistä muutoksista, enkä myöskään sitä vapauttavaa
käsientaputusta, kun ilmeni, että käytännöllisesti oli päästy yksimielisyyteen...”
(Kellojen kutsu 10/1964)
Kirkolliskokouksen kolmas istuntokausi päättyi 21.11.1964, jolloin hyväksyttiin konstituutio kirkosta (Lumen
Gentium) sekä dekreetit ekumeniasta (Unitatis redintegratio) sekä idän kirkoista (Orientalium ecclesiarum). Neljäs
ja viimeinen istuntokausi alkoi 14.9.1965.
•••
(Rooma 19.9.1965) Verschurenin päiväkirjamerkintä viittasi jonkinlaiseen lamaannukseen kirkolliskokouksessa. Uskonnonvapautta koskeva luonnosteksti
oli parantunut, mutta oli kaksi vastakkaista ajatusmaailmaa, jotka eivät pystyneet vakuuttamaan toisiaan: enemmistö ei pystynyt ymmärtämään, että
vähemmistö ei käsitä tämän julistuksen välttämättömyyttä, ja vähemmistö
oli omantuntonsa mukaan vakuuttunut
siitä, että on pidettävä kiinni jo kauan sitten vakiintuneesta kannanotosta.
•••
(Rooma 26.9.1965) Verchuren merkitsi
muistiin, että oli paavin syntymäpäivä,
ja paavi oli päättänyt viettää sitä sellaisen kansanheimon luona, jota useimmat
ihmiset katselevat ennakkoluuloisesti,
eli mustalaisten luona, jotka olivat saapuneet kansainväliselle pyhiinvaellukselle Roomaan. Kirkolliskokous käsitteli
parhaillaan Dei Verbum-konstituutiota:
”on sanottava jotakin niistä äänestyksistä, jotka tällä viikolla pidettiin jumalallista ilmoitusta käsittelevästä dogmaattisesta konstituutiosta. Kuivasta traktaatista,
josta kokous ensiksi keskusteli, on kehittynyt kaunis kokonaisuus...” (Kellojen
kutsu 8/1965)
Tämän jälkeen tarkemmat päiväykset
puuttuvat, ja Verschuren kuvaa tapahtumia istuntoviikoittain. Kolmannella
viikolla keskustelut jatkuivat konstituutiosta ’Kirkko nykymaailmassa’, jonka
skeema oli todella pitkä ja latina käsittämättömän huonoa.
Jatkuu s. 16 >>
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Pyhä Franciscus ja
rahan maailma
I FRANCISCUKSEN MAAILMA
Fransiskaaninen tie, joka on Kristuksen tie, koska pyhä Franciscus asetti tavoitteeksi Kristuksen seuraamisen (imitatio Christi), on kokonaisuus,
täydellinen tie, jota ei välttämättä tarvitsisi eritellä tai analysoida. Elämme kuitenkin yhteiskunnassa, joka on
oleellisella tavalla monimutkaisempi kuin 800 vuotta sitten. Fransiskaaninen tie kulkee maisemassa, joka on
täynnä uusia rakenteita, osittain todellisia ja elämäämme liittyviä mutta suurelta osalta kulisseja. Kulissien maailmassa lukematon määrä teitä kulkee
eri suuntiin, leveinä, houkuttelevina
ja usein pakottavina. Ne vievät kuitenkin väärään suuntaan ja niiden joukosta meidän olisi löydettävä Jeesuksen
seuraamisen tie, läpi lyhytaikaisten rakennelmien. Ongelmamme on tunnistaminen: oikea tie väärien joukosta,
hyveellinen paheellisten joukossa, suora mutkittelevien joukossa. Joudumme
miettimään yhteiskunnan puitteita ja
kehityssuuntia valitaksemme oikean
tien. Tämä on myös kirkkomme asettama velvollisuus.

oli radikaali. Bonaventuran lyhyempi legenda kertoo: Hän piti köyhyyttä iankaikkisen perintöosansa panttina
ja kaikkea katoavaa arvokkaampana.
Maailman pettäviä rikkauksia hän ei
pitänyt minkään arvoisina, vaan vain
lainana, joka on myönnetty hetkeksi.
Siksi hän rakasti köyhyyttä enemmän
kuin mitään varallisuutta ja halusi voittaa siinä kaikki muut.
Franciscus oli myös mustasukkainen
köyhyyden suhteen. Bonaventura sanoo: Jos Franciscus näki jonkun olevan
puettu köyhemmin kuin hän itse, hän
heti nuhteli itseään ja pakottautui jäljittelemään tätä; hän kilpaili kuin ka-

on loukku kristillisille hyveille Rahan
tehtävä maailmassa on olla vaihdon
väline, arvon mitta ja arvon säilyttäjä,
ja Franciscus näki kahteen jälkimmäiseen liittyvät vaarat: rahan käyttämisen kaiken mittana ja sen kahmiminen
rikastumisen takia. Toisin kuin työsuoritus, raha on epälineaarinen ja voi ahneen käsissä lisääntyä epäsuhteessa
tehtyyn työhön ja todellisiin tarpeisiin.
Ilman rahaa suhde työn ja toimeentulon välillä säilyy viivasuorana, ja elämässä säilyy työn ilo ja tyydytyksen
tunne. Franciscus näki rahan elämänilon tuhoajana.

Oman itsensä suhteen Franciscus oli
radikaali. Bonaventuran lyhyempi
legenda kertoo: Hän piti köyhyyttä
iankaikkisen perintöosansa
panttina ja kaikkea katoavaa
arvokkaampana.

TAUSTA
Franciscuksen oma tie oli näköjään
mutkainen mutta kuitenkin lyhyt, koska Jumala antoi hänelle valaistuksen
ja oikean suunnan. Hänen taustansa
ei viitannut uudistajan uralle. Hänen
isänsä Pietro di Bernardone oli menestyvä vientikauppias ja harjoitti todennäköisesti myös pankkitoimintaa sen
aikaisella tavalla. Franciscus sai opetusta liike-elämän alkeissa ja seurusteli nuoruudessaan pääasiassa rikkaiden
perheiden jälkikasvun kanssa. Hänellä oli nuorena oma käyttötili, jonka isä
lopulta lakkautti. Varakas tausta näytti
antavan hänelle turvatun ja leveän elämän. Jumalalla oli kuitenkin varattuna
toisenlainen ura.
Franciscuksen kääntymys tapahtui hänen sisäistäessään apostoleille
annetun käskyn olla ottamatta rahaa
tai tavaraa mukaansa lähetystehtävään. Tästä hetkestä Franciscus näki
elämänsä matkana pitkin Kristuksen
tietä. Hän luopui tarpeettomasta taakasta, rahoistaan ja tavaroista, alkaen
kirjaimellisella tavalla seurata Kristusta. Seuraamisen ytimeksi muodostui
Franciscukselle köyhyys, ja hän saikin omana aikanaan kutsumanimen
poverello – pieni köyhä. Tässä ilmenee hänen keskeisen ajatuksensa, joka
oli ristiriidassa ympäröivän maailman
ideologian kanssa – silloin ja nyt.
Oman itsensä suhteen Franciscus
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kristillisen ajattelutavan. Rikkaiden ja
köyhien eriytyminen ilmeni niissä monissa liikkeissä, jotka syntyivät samantyyppisen näkemyksen siivittäminä.
Vain Franciscus korosti ilon merkitystä ja Köyhyyttä itsenäisenä, arvokkaana objektina. Franciscuksen maailma oli laajempi kuin muilla ihmisillä.
Hän näki maailman dualiteetin; mystisen ulottuvuuden ja käytännön maailman, yhtä aikaa tämän ja tuonpuoleisen. Omistuksen kohteiden arvon hän
mittasi tässä laajemmassa maailmassa. Hän halusi omistaa pysyvää eikä
väliaikaista, taivaallista eikä maallista. Köyhyys oli ohjelmanjulistus ja
Bonaventura kutsuukin Franciscusta
Köyhien Patriarkaksi.
ALLEGORIA: DOMINA
PAUPERTAS
Köyhä oli Franciscuksella enemmän
kuin adjektiivi. Franciscus näki jumalallisten hyveiden – uskon, toivon ja
rakkauden – ohella kolme evankelista hyvettä (consiglia evangelica): köyhyyden, kuuliaisuuden ja naimattomuuden, joihin kaikkiin hän velvoitti
lähimmät seuraajansa. Tärkein oli köyhyys, jonka Franciscus personoi Rouva
Köyhyytenä (Domina Paupertas). Tunnetuimpia pyhään Franciscukseen liittyviä legendoja on hänen allegorinen
romanssinsa Rouva Köyhyyden kanssa. Rouva Köyhyys oli rakkauden kohde, substantiivi, aarre ja rahan vastakäsite, ilon ja kiitoksen aihe.
BONAVENTURAN SANOIN:

teellisena köyhyydessä ja hengeltään
jalona pelkäsi siinä häviävänsä. Koska Franciscus näki kaikissa kohtaamissaan köyhissä Kristuksen kuvan, hän
antoi heille auliisti kaiken saamansa,
vieläpä välttämättömänkin; hän jopa
piti velvollisuutenaan antaa se heille
ikäänkuin se olisi ollut heidän omaisuuttaan.
YHTEISKUNTA
Franciscus ei ollut välinpitämätön ihmisen välttämättömistä tarpeista.
Kuitenkin hän vastusti materiaalisen
maailman ylikorostamista ja korosti työntekoa: ei raha vaan työ oli silta,
joka oli ylitettävä. Työn ja toimeentulon välillä oli lineaarinen suhde, ja raha

Franciscus vastusti pyrkimystä materiaaliseen turvallisuuteen, katsoen
että vain Jumala antaa elämässä varmuuden ja vakuuden. Kuitenkaan
Franciscus ei ollut sosiaalireformaattori, vaikka vastustikin rahan valtaa.
Hän sisäisti köyhyyden ja perusteli sen
Kristuksen seuraamisena kristologiselta pohjalta. Franciscus ei suoranaisesti
ottanut kantaa maailman asioiden järjestelyyn eikä tulon tai omaisuuden jakautumiseen. Hän otti kantaa sielun
mahdollisuuksiin päästä Jumalan luo
ja tätä tavoitetta haittaaviin tai edistäviin tekijöihin.
Franciscuksen ajattelutapa oli protesti Italian kaupankäynnin tarpeisiin
syntynyttä uutta raha- ja pankkitaloutta vastaan, joka näytti syrjäyttävän

Kun hän nyt Kristuksen Jeesuksen rakkaudesta halveksi kaikkea talonsa tavaraa pitäen sitä tyhjän arvoisena, hän
tunsi löytäneensä kätketyn aarteen
ja kallisarvoisen ja hohtavan helmen.
Hän halusi saada ne haltuunsa ja päätti siksi luopua kaikesta omistamastaan
ja tehdä pyhän kaupan: vaihtaa maalliset liiketoimensa evankeliumin työksi.
Franciscus käytti aikansa tapaan allegoriaa esittääkseen ajatuksensa. Allegorian tematiikka keskittyy kahteen
päähahmoon: Rouva Köyhyyteen ja
toisaalta Ahneuteen, joka ei ollut mikään veli Ahneus vaan kiusaaja, joka
vietteli Franciscuksen seuraajia kompromissien tekoon. Franciscuksen duaalisessa maailmannäkemyksessä maallinen omaisuus sitoo ihmisen maallisiin
huoliin, kiusauksiin ja tuskiin ja vie
hänen aikansa ja huomionsa. Perspektiivin kaventuu vain tähän maailmaan.
Omaisuuden vaihtaminen maallisesta
taivaalliseen vie ihmisen pelastuksen
tielle.
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Franciscus oli tietoinen siitä, että näkemys ei ollut suosittu ihmisen keskuudessa. Bonaventura sanoo:
Mutta tuohon aikaan Aadamin lapset eivät puhuneet eivätkä kuulleet,
joten he eivät halunneet keskustella eivätkä puhua köyhyydestä. He vihasivat köyhyyttä väkevästi, niin kuin he
vihaavat nykyäänkin, eivätkä he kyenneet puhumaan siitä rauhallisesti kyselijälle.
Kun tavalliset ihmiset ajattelivat
näin, ylhäiset suhtautuivat uuteen ajatustapaan vieläkin vihamielisemmin.
Edelleen Bonaventuraa siteeraten:
Kuultuaan häntä ylhäiset vastasivat
hänelle vieläkin tylymmin: Mikä on
tämä uusi oppi, jonka sinä tuot korviimme? Olkoon tämä etsimäsi köyhyys aina oma osasi ja lastesi ja jälkeläistesi sinun jälkeesi. Me sen sijaan
haluamme nauttia huvituksista ja olla
ylen määrin rikkaita, sillä lyhyt ja surkea on elämämme aika, eikä ole parannuskeinoa ihmisen kuolemaa vastaan.
Bonaventura toteaa, että Franciscuksen ratkaisu oli kerätä samanmielisiä
tovereita ja pyrkiä jaloon köyhyyteen
yhdessä heidän kanssaan. Yksinäiselle tie on vaarallinen mutta ystävät auttavat, kun tie muuttuu vaikeaksi. Franciscus näki tien köyhyyteen matkana
vuorelle, kuten monissa Raamatun
kohdissa, missä Jumalaa lähestytään
vuorella. Franciscukselle vuori on sekä
paikka lähellä Jumalaa että allegoria
evankelisen köyhyyden saavuttamisen
vaikeudesta.
Franciscus ehkä personoi köyhyyden tehdäkseen eron siihen sosiaaliseen surkeuteen, joka oli hänen aikanaan nähtävissä Italiassa. Rouva
Köyhyys ei ole ihmisen pakkotila vaan
hengellinen tavoite, joka avaa tien taivaan valtakuntaan. Ne, jotka ovat pakosta köyhiä eivät arvosta tilaansa.
Kuten Bonaventura sanoo:
Kaikille eläville sinä olit perin vastenmielinen, kaikki pakenivat sinua,
ja kaikki karkoittivat sinut luotaan, jos
vain kykenivät. Ja vaikka jotkut eivät
voineetkaan kokonaan paeta sinua, et
sen vuoksi ollut heistä vähemmän vastenmielinen ja vihattava.
Köyhyyden valtakunta ei ole siis
tästä maailmasta vaan taivaasta, ja
tässä syntyy ristiriita mystisen köyhyyden ja tämän maailman reaalisen
köyhyyden välillä.
FRANCISCUKSEN REALISMI
Franciscuksen romanssi Rouva Köyhyyden kanssa ei ollut teoreettinen,
sillä hän täsmensi ajatuksensa Köyhyydestä seuraajiaan varten. Ensimmäisessä säännössään Franciscus määräsi:
Sen vuoksi kukaan veljistä, olkoonpa hän missä tahansa ja menköönpä
minne hyvänsä, ei saa millään tavoin
ottaa eikä saada eikä otattaa rahaa eikä
kolikoita. Millään tavoin veljet eivät
saa ottaa vastaan rahaa eivätkä sallia

sitä otettavan eivätkä pyytää sitä, eivätkä sallia sitä pyydettävän almuksi eivätkä liioin minkään talojen tai
asuinsijojen ylläpitoon.
Franciscuksen Toinen sääntö vielä
tarkensi näitä kieltoja. Franciscus oli
mystikko, mutta hän oli myös veljeskuntansa johtaja ja käytännön uudistaja. Hän otti aikansa laimentuneen kristinuskon kuin vanhan kiviveitsen ja
teroitti ja muokkasi sen käyttöä varten
– Kristuksen alkuperäisten ohjeiden
mukaan. Franciscus havaitsi, että usko
on tehokas työkalu, josta tulee terävä
ja leikkaava kuten obsidiaaniveitsestä.
Hänen uskonsa oli tehty käyttöä varten
Duaalisessa
maailmankuvassaan
Franciscus tunnisti kaksi köyhyyden
käsitettä, mystisen ja käytännöllisen,
ja kehitti niihin vastaavat toimintaohjelmat.
Franciscuksen Pyhä Köyhyys oli
hengellinen tavoite ja taivaaseen pääsemisen ehdoton edellytys. Hän halusi olla köyhä ja pieni, suhteessaan
ihmisiin mutta myös suhteessaan Jumalaan. Franciscuksen maailmankuvassa Jumala on äärettömän suuri ja
rikas ja toisen ääripään, ihmisen, tulee
olla äärettömän pieni ja köyhä. Franciscuksen ohjelma oli inhimillisen minimaalisuuden ja jumalallisen maksimaalisuuden tunnustaminen. Nämä
ovat mystisen dualismin ääripäät.
Toisaalta Franciscus tunnisti maailmassa vallitsevan yhteiskunnallisen köyhyyden tilan. Hän tunsi syvää
myötätuntoa yhteiskunnallisesti köyhiä kohtaan ja pyrki auttamaan heitä
kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Hänen tavoitteensa oli herkistää veljeskuntansa köyhien tarpeille, ja hän
näki että vain se, joka on itse vapaa rikkaudesta ja itsekkyydestä, voi ymmärtää osattomia. Franciscukselle köyhyys
oli omansa jakamista vähäosaisten ja
yhteiskunnan ulkopuolelle suljettujen
kanssa, solidaarisuutta, jota omat halut
ja tarpeet eivät saaneet rajoittaa.
FRANCISCUS JA RAHAMAAILMA
Rahan maailma oli Franciscukselle tuttu. Elämänsä alkupuolella hän sai kaupallista koulutusta ja näki isänsä toiminnan ja siitä seuraavan omaisuuden
kertymisen. Tämä ei kuitenkaan johtanut häntä rahan hankkimisen korostamiseen. Siitä Franciscus sanoutui irti
koko elämänsä ajan. Hän ei nähnyt rahaa tavoitteena vaan välineellisesti:
aluksi välineenä huvituksiin ja mukavaan elämään. Kääntymisensä jälkeen
hän näki rahan välineenä hyvän tekemiseen. Lopulta hän luopui rahan käsitteestä ja kielsi sen myös tovereiltaan.
Hän varoitti Ahneuden tarjoamasta
kompromissista - rahan kahmimisesta
näennäisesti hyviin tarkoituksiin. Kuitenkin Franciscus lopulta salli tertiaareille vapaammat säännöt. Tämä oli
myönnytys - ei Ahneudelle, vaan maailman toiminnalliselle olemassaololle.
Rahan maailma oli ikään kuin maise-

ma, jonka kautta oikea Tie kulkee.
Franciscus hyväksyi reaalitalouden,
mutta tunsi syvää epäilystä rahataloutta kohtaan, jonka hän näki kärsimyksen ja Jumalasta irtautumisen lähteeksi. Koronotto oli kirkon kieltämä,
joten Franciscus jo lähtökohtaisesti
näki pankkitoiminnan syntisenä. Franciscuksen visio on seurausta hänen
uskonnollisesta
minimalismistaan.
Omaisuuden kerääntyminen aiheuttaa
vihaa ja kitkaa, joka estää yhteiskuntaa tulemasta homogeeniseksi Jumalan leiväksi. Hengellinen Köyhyyden
tavoittelu tekee mahdolliseksi meidän
muuttumisemme pisteiksi Jumalan
suunnitelmassa. Franciscus ei vaatinut
tertiaareja eroamaan maailman rakenteista mutta vaati meitä hylkäämään
sen ideologiat. Evankeliumin sanoin:
”Eläkää maailmassa mutta älkää maailmasta”.
FRANCISCUKSEN PERINTÖ
Franciscuksen perintö on laaja ja syvä.
Fransiskaanisuus on Kristuksen työväline, jonka tulee kehittyä vastaamaan
ihmiskunnan muuttuvia kiusauksia ja
ongelmia. Nämä ongelmat ovat monimutkaistuneet, mutta perustavat elementit ovat samat: ihmistä kiusaavat
heikkous ja turvattomuus, joka johtaa
ahneuteen. Franciscus etsi uusia työtapoja ja menetelmiä teroittaa kristinuskosta leikkaava väline Jumalan tahdon
toteuttamiseen. Niin meidänkin pitäisi tehdä. Monimutkaistuvassa maailmassa tämä on yhä tärkeämpi mutta
myös vaikeampi tehtävä, jonka edessä meidän on kehitettävä havaintokykyämme tarkemmaksi seurataksemme
Ahneuden yhä hienorakeisemmaksi
muuttuvaa kuviota.
Franciscus eli syvän feodalismin
aikaa, jolloin ruhtinaiden hallitessa rahatalous muotoutui ja etsi ensimmäisiä
ilmaisujaan. Feodaaliruhtinaan valta
sijaitsi yhdessä linnassa. Nyt rahan
maailma on täyttänyt kaikki vallan lokerot. Ahneuden ja vallanhimon verkko on levittäytynyt kaikkialle, mutta
sen logiikka on muuttumatonta, petojen logiikkaa: syö tai tule syödyksi, rikastu tai häviä näkyvistä. Katolinen kirkko on jatkuvasti muistuttanut
tällaisen maailman vaaroista Franciscuksen hengessä, varsinkin nykyisen
paavin ja hänen edeltäjänsä aikana.
Paavimme Benedictus XVI sanoi Maailman perhetapaamisessa seuraavasti:
Näemme, että nykyajan talousteorioissa usein vallitsee utilitaristinen käsitys työstä, tuotannosta ja markkinoista. Mutta Jumalan suunnitelma ja
oma kokemuksemme osoittavat, että
yksipuolinen hyödyn ja maksimoidun
voiton logiikka ei edistä harmonista kehitystä, perheiden hyvää eikä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamista. Se tuo mukanaan raivokkaan
kilpailun, raskaita epäoikeudenmukaisuuksia, ympäristön turmeltumista, kulutushyödykkeiden perässä

juoksemista, jännitteitä perheissä. Utilitaristinen ajattelutapa pyrkii leviämään myös ihmisten välisiin suhteisiin
ja perhesuhteisiin ja kutistaa ne pelkästään yksilöllisiin intresseihin sopiviksi.
Näin se on uhka sosiaalisen verkoston
pysyvyydelle.
Kuluvan vuoden paastonajan viestissä paavi puuttui suoraan siihen ajatustapaan, joka on väärän kehityksen
taustalla:
Huolenpito toisista on vastakkainen
sille mentaliteetille, joka supistamalla elämän pelkästään sen maalliseen
ulottuvuuteen ei pysty näkemään sitä
eskatologisessa perspektiivissä ja hyväksyy minkä tahansa moraalisen valinnan henkilökohtaisen vapauden nimissä.
Hillittömän yksilönvapauden ja hedonistisen elämänasenteen korostaminen on johtanut altruismin ja ihmisten
keskeisen solidaarisuuden romahtamiseen, eli juuri siihen mistä Franciscus
meitä varoitti.
Jarno Tarkoma OFS (postul.)
Alustus Fransiskaanimaallikoiden kokouksessa Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa 16.10.2012.

Dialogi Jumalan
kaitselmuksesta
Pyhän
mystikon
ja kirkonopettajan
Katariina
Sienalaisen
suurteos.
347 sivua,
nid., 38€.
katolinenkirjakauppa.net

Jouluyö ja
joulupäivä
televisiossa
Perinteiseen tapaan Yleisradio lähettää
paavi Benedictuksen viettämän jouluyön
messun Pyhän Pietarin basilikasta ja joulupäivän Urbi et orbi -siunauksen televisiossa seuraavasti:
• ti 25.12.2012 klo 0.00 Yle TV1: Jouluyön
messu. Paavi Benedictus XVI viettää perinteisen jouluyön pyhän messun Pietarinkirkosta Roomasta.
• ti 25.12.2012 klo 13.00 Yle TV1: Paavin joulutervehdys. Paavin perinteinen
joulutevehdys ja ”Urbi et Orbi” -siunaus
Pietarinkirkon aukiolta Roomasta. Tuotanto Italian televisio.
KATT/YLE
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Ekumenia

Katolinen kirkko ja Suomen
Ekumeeninen Neuvosto

K

atolinen kirkko Suomessa liittyi Suomen Ekumeenisen
Neuvoston
(SEN) jäseneksi vuonna
1968 piispa Paul Verschurenin johdolla; Helsingin hiippakunta oli yksi ensimmäisistä katolisista
paikalliskirkoista koko maailmassa, joka
liittyi kansallisen ekumeenisen järjestön
täysjäseneksi. SEN:n nykyinen puheenjohtaja on Helsingin katolinen piispa Teemu Sippo SCJ. Mikä SEN on ja mitä sen
jäsenyys katolisen kirkon kannalta käytännössä merkitsee?
Vuonna 1917 perustettu SEN on yksi
maailman vanhimmista kansallisista
ekumeenisista neuvostoista. Nimi tosin
on muuttunut: aluksi kyseessä oli World
Alliance -liikkeen ”Suomalainen kansallistoimikunta”, vuodesta 1933 ”Suomen
Yleiskirkollinen Toimikunta” ja lopulta vuodesta 1963 Suomen Ekumeeninen
Neuvosto.
SEN on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Sen jäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka ”tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja
Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka
sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään
yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan,
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.”
Ykseys on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde.
Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen
kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen: ”Minä rukoilen, että
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee
heidänkin olla yhtä meidän kanssamme,
jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen
minut.” (Joh. 17:21).
SEN:n tarkoitus on edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä,
palvelua ja todistusta Suomessa ja toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen
kohtaamispaikkana. SEN kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja
keskusteluun ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä. SEN:n jäsenkunnan
muodostavat tällä hetkellä 11 jäsenkirkkoa, joista yksi on Katolinen kirkko Suomessa, 5 tarkkailijakirkkoa ja 19 kumppanuusjärjestöä.
Katolinen kirkko on nimennyt edus-

tajansa myös kaikkiin SEN:n jaostoihin, joita on nykyään seitsemän. Eettisten kysymysten jaosto
käsittelee sosiaalietiikan ja terveydenhuollon etiikan alaan kuuluvia kysymyksiä kristillisen etiikan
kannalta, Kasvatusjaosto koulujen uskonnonopetuksen ja ekumeenisen kasvatuksen kysymyksiä. Naisjaoston alaa ovat kirkot
naisten ja miesten yhteisönä, tasa-arvokysymykset,
ekumeeninen yhteistoiminta ja naisten erityiset vaikuttamismahdollisuudet.
Nuorisojaosto edistää ekumeenista nuorisotoimintaa ja järjestää vuosittain KETKO-koulutusohjelman nuorille.
Opillisten kysymysten jaosto käsittelee
ekumeenista teologiaa ja oppiin ja järjestykseen liittyviä kysymyksiä. Paikallisen
ekumenian jaosto järjestää erilaisia paikallisen tason ekumeenisia tapaamisia, ja
Sektionen för finlandssvensk ekumenik
käsittelee ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä SEN:n ruotsinkielisten yhteisöjen näkökulmasta.
Katolinen kirkko on ekumeenisessa
työssä oma itsensä
SEN korostaa, että ekumenia on toimintaa, johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan
käsin. Joskus mietityttää se, miksi ekumeeninen toiminta näyttää kiinnostavan
vain pientä osaa katolilaisista. Ehkä Suomessa, jossa olemme pieni vähemmistö,
on helppo omaksua puolustusasenne,
ajatella, että ekumenia merkitsee oman
identiteetin menetystä tai uskon vähentämistä ”minimitasolle”, joka olisi mahdollisimman suuren joukon hyväksyttävissä. Voisiko asiaa ehkä ajatella toisin:
mitä me pelkäämme? Eikö juuri katolisella kirkolla ole erityinen aarre, uskon ja
sakramenttielämän täyteys? Eikö ole menetys muille, jos katolinen näkökulma jää
pois?
Vuonna 1968, hiippakuntamme liittyessä SEN:n jäseneksi, isä Martti Voutilainen OP kommentoi asiaa varsin osuvasti (Kellojen kutsu 3/1968):
”... Kun hiippakuntamme edustus
sen jäsenmäärän pienuuden johdosta muodostuu melko suppeaksi, ei
katolisen kirkon mukanaolo sanottavasti muuta Suomen Ekumeenisen Neuvoston kokoonpanoa, mutta
tulee sen sijaan tarjoamaan tilaisuuden entistä laajempaan ja hedelmällisempään teologiseen keskusteluun.
Kirkoltamme odotetaan siis, että se
Ekumeenisessa Neuvostossa on oma
itsensä ja tuo yhteiseen keskusteluun
oman katolisen panoksensa. Katolinen kirkko uskoo, että sillä on annettavanaan kristittyjen yhteyspyrkimykseen jotakin aivan ainutlaatuista,
nimittäin Kristuksen säätämä ja yhteyttä palveleva yleismaailmallinen

paimenvirka sekä juuri sen ansiosta elävänä säilynyt uskon ja sakramenttielämän yhteys sekä piispojen maailmanlaajuinen ja tehokkaasti toteutuva yhteistyö.
Näistä sille ominaisista piirteistä, samoin
kuin myös kaikille kristityille yhteisistä
uskon aarteista sen on todistettava kaikkialla, mutta tämän todistuksen se tahtoo
antaa veljellisesti, ei kenenkään vahingoksi vaan kaikkien yhteiseksi hyödyksi
ja samalla uskoen, että se tästä veljellisestä yhteistyöstä voi itsekin hengellisesti rikastua.”
Katolinen ekumenia kansainvälisesti
Paavillisen Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston synty liittyi Vatikaanin
II kirkolliskokoukseen. Autuas paavi Johannes XXIII toivoi kirkolliskokouksen
käsittelevän myös katolisen kirkon osallistumista sen ajan ekumeeniseen liikkeeseen, ja siksi paavi perusti 5.6.1960 ”Kristittyjen ykseyden sihteeristön” yhdeksi
kirkolliskokouksen valmistelukomiteaksi. Sihteeristön ensimmäinen puheenjohtaja oli kardinaali Bea.
Aluksi sihteeristön tehtävänä oli kutsua kirkkoja ja yhteisöjä lähettämään
tarkkailijoita Vatikaanin II kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokouksen ensimmäisestä istunnosta 1962 alkaen sihteeristö
valmisteli kirkolliskokouksen asiakirjoja ekumeniasta (Unitatis redintegratio),
muista uskonnoista (Nostra aetate), uskonnonvapaudesta (Dignitatis humanae) sekä yhteistyössä opillisen komitean
kanssa dogmaattista konstituutiota jumalallisesta ilmoituksesta (Dei Verbum).
Kirkolliskokouksen jälkeen paavi Paavali VI vahvisti 1966 sihteeristön pysyväksi
osaksi kuuriaa. Kardinaali Bean jälkeen
sihteeristön puheenjohtajana oli parikymmentä vuotta kardinaali Johannes
Willebrands, hänen jälkeensä kardinaali Edward Idris Cassidy, sitten kardinaali Walter Kasper ja nykyisin kardinaali

Kurt Koch. Vuonna 1988 paavi Johannes
Paavali II korotti sihteeristön paavilliseksi neuvostoksi.
Kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvoston tehtävä on ensinnäkin edistää katolisen kirkon sisällä autenttista
ekumeenista henkeä ekumeniadekreetti
Unitatis redintegration mukaan. Sitä varten julkaistiin Ekumenian ohjeisto 196770 ja uudistettu versio 1993, joka on julkaistu suomeksi Katolinen näkökulma
-sarjassa. Toisaalta neuvosto kehittää
maailmanlaajuista vuoropuhelua ja yhteistyötä muiden kristillisten kirkkojen ja
yhteisöjen kanssa. Neuvosto nimeää katoliset tarkkailijat ekumeenisiin tapahtumiin ja samoin kutsuu muiden kirkkojen
tarkkailijoita katolisen kirkon merkittäviin tapahtumiin. Neuvosto käy kansainvälistä teologista vuoropuhelua käytännössä kaikkien kristillisten kirkkojen ja
yhteisöjen kanssa. Se on jaettu itäiseen ja
läntiseen osastoon, edellisen vastuulla on
vuoropuhelu ortodoksisten ja orientaaliortodoksisten kirkkojen kanssa, ja toisen vastuulla ovat lännen kirkot ja kristilliset yhteisöt sekä suhteet Kirkkojen
maailmanneuvostoon.
Kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvostolla on jonkin verran yhteistyötä Kirkkojen maailmanneuvoston kanssa ja katolinen kirkko on edustettuna
KMN:n Faith & Order -komissiossa. Katolinen kirkko ei kuitenkaan kuulu Kirkkojen maailmanneuvostoon eikä ole koskaan pyrkinytkään sen jäseneksi. Tämä
johtuu ennen kaikkea katolisen kirkon itseymmärryksestä: yksi Kristuksen kirkko ei ole lakannut olemasta kokonaisena
eikä ”synny” muodostamalla uutta kirkkojen yhteenliittymää. Kristuksen kirkko
on (subsistit in) katolisessa kirkossa, joskin sen näkyvän rakenteen ulkopuolella
esiintyy monia pyhityksen ja totuuden
aineksia (Lumen gentium 8).

Suomen uskontojohtajat tapasivat 13.11.2012 Pyhän Henrikin
katedraalin seurakuntasalissa

Katri Tenhunen
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Ekumenia –
ekumeeninen liike

E

kumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa
koko asuttua maailmaa. Sanaa
ekumeeninen on kristikunnan historiassa käytetty useassa eri merkityksessä. Yksi tärkeimmistä on ekumeeninen
kirkolliskokous. 1960-luvulla kuitenkin
”Vatikaanin II ekumeenisen kirkolliskokouksen” koolle kutsuminen herätti jopa
hämmennystä, koska perinteinen käsite
”ekumeeninen kirkolliskokous” ei enää
ollut tuttu, ja sana ”ekumeeninen” oli
yleisessä käytössä jo alkanut viitata kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen. Jouduttiin selventämään, että Vatikaanin II
ekumeeninen kirkolliskokous ei tarkoittanut tunnustustenvälisen kirkolliskokouksen järjestämistä, vaikka konsiiliin
sitten kutsuttiinkin eri kirkkojen ja yhteisöjen tarkkailijoita.
Sana ”ekumeeninen” yleistyi kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen nimeksi
erityisesti ruotsalaisen arkkipiispa Nathan Söderblomin (1866–1931) ansiosta.
Termillä viitataan nykyisin yleisessä kielenkäytössä kahden tai useamman kirkon välisiin suhteisiin tai asenteeseen,
joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä. Katolisen kirkon kannalta on tärkeää korostaa, että ekumeenisen liikkeen

päämäärä on pyrkimys kirkon täyteen ja
näkyvään ykseyteen. Ekumeeninen liike
on kristillisen kirkon historiassa melko
nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin
ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
Hiippakunnan edustajat Suomen
Ekumeenisessa Neuvostossa 1.1.201331.12.2015
• SEN:n yleiskokoukset: piispa Teemu
Sippo SCJ (pj.) ja mons. Marino Trevisini
SEN:n hallitus: piispa Teemu Sippo SCJ
(pj.), henkilökohtaisena varajäsenenä
yleisvikaari Raimo Goyarrola
• Eettisten kysymysten jaosto: yleisvikaari Raimo Goyarrola
• Kasvatusjaosto: isä Ryszard Mis SCJ
• Naisjaosto: Katri Tenhunen
• Nuorisojaosto: Anna-Riina Hakala
• Opillisten kysymysten jaosto: mons.
Marino Trevisini
• Paikallisen ekumenian jaosto: isä Zdzislaw Huber SCJ
• Sektionen för finlandssvensk ekumenik: Sara Torvalds

Adventtikeräys 2012
Apua tulvan uhreille Aasiassa

E

ri puolilta maailmaa kuullaan jatkuvasti uutisia myrskyistä ja tulvista, jotka aiheuttavat vahinkoa
sekä väestölle, viljelmille että rakennuksille. Filippiineillä kärsitään yhä elokuisen trooppisen myrskyn aiheuttamista
tulvista. Myrsky aiheutti maan lounaisosissa rankat monsuunisateet ja tulvat tuhosivat laajoja alueita. Ne jättivät jälkeensä satoja tuhansia perheitä vailla suojaa ja
ruokaa. Olosuhteet ovat yhä erittäin vaikeat, ruokaa on niukasti eivätkä lukuisat
perheet ole voineet palata koteihinsa.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Yli 6000 perhettä majoitettiin Caritaksen evakuointikeskuksiin. Caritas huolehtii perheistä viidessä hiippakunnassa jakaen ruokaa, hygieniatuotteita ja
keittiötarvikkeita. Ensisijaisesti autetaan
heikoimmassa asemassa olevia kuten
odottavia äitejä, vanhuksia, invalideja
ja lapsiperheitä, jotka ovat menettäneet
kotinsa tai joiden koteja vesi on pahasti
vaurioittanut. Pääpaino on tautien ehkäisyssä ja ihmishenkien pelastamisessa äärimmäisissä olosuhteissa.

Advent collection 2012
Help to flood-hit Philippines

C

aritas is appealing for funds to
help families in the Philippines,
many of whom are living is still
living in temporary evacuation centers
following massive floods.
Heavy rains in August left over 100
people dead and hundreds of thousands
of families without shelter and food.
Conditions are still very difficult with
food scarce and many people unable to
return home.
Caritas’ help has covered over 6000 fa-

milies in five dioceses, providing food,
hygiene items and cooking utensils. Caritas works in the flood areas to prevent
illness and further deaths. Priority has
been given to vulnerable people such as
pregnant women, the elderly, the disabled and child-headed households who
have either lost their homes completely
or whose homes have been severely damaged by water.
We wish a blessed Advent,
Caritas’ board and office

!
DANSKE BANK
800012-70154504, FI7380001270154504
Suomen Caritas ry
Maneesikatu 2a
00170 Helsinki

TILISIIRTO GIRERING

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
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Maailmalta

Piispa Paul Verschurenin
päiväkirjamerkintöjä

Paavin Jeesus Nasaretilainen
-kirjan kolmas osa julkaistiin

Vatikaanin II kirkolliskokouksesta

•••
Neljännellä viikolla Verschuren kirjoitti
kirkon lähetystoimintaa koskevasta skeemasta: ”Uusi luonnos on huomattavasti
parempi: 28 sivulla se käsittelee lähetystyön periaatteita, lähetystyön organisaatiota, lähetyspappeja jne. Se on kaunis
asiakirja, jota tarpeellisen muokkauksen
jälkeen todella voidaan sanoa Magna cartaksi Kirkon lähetystoiminnalle.”
•••
Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas viikko: ”Kolmen kuluneen viikon kohokohta oli epäilyksettä 28. pnä pidetty julki-

nen istunto, jolloin pyhä Isä julisti viisi
dekreettiä, nim. dekreetin piispojen tehtävästä, luostarielämän sovelletusta uudistuksesta, sitten dekreetit pappien koulutuksesta, kristillisestä kasvatuksesta ja
Kirkon suhteesta ei-kristillisiin uskontoihin ... Vaikka ei näkisikään paljon mitään
varsinaisista juhlamenoista, koska – kuten allekirjoittanut – istuu toisten vastavihittyjen piispojen kanssa lähellä Pietarin kirkon ovea, joutuu kuitenkin niiden
vaikutuksen alaiseksi. Koetaan voimakkaammin kuin tavallisissa istunnoissa,
mitä merkitsee kaikkien maailman piispojen kokoontuminen yhdessä Rooman
piispan kanssa. Se inhimillinen, joka
konsiilin jokapäiväisessä elämässä astuu
voimakkaasti esille, joutuu hetkeksi taustalle, joten Hengen läsnäolo korostuu.
Tämä tuli erityisen voimakkasti esille
Veni Creator’ia laulettaessa: kun yli kaksi tuhatta piispaa yhdessä paavin kanssa
polvistuu rukoillakseen Pyhää Henkeä,
kun hiljaisuus Pietarin kirkossa voidaan
melkein tuntea, silloin häipyy kaikki polemiikki, kaikki erimielisyydet, ja jää ainoastaan ykseys Hengessä.” (Kellojen
kutsu 9-10/1965)

Verschuren päätti merkintänsä kirkolliskokouksesta seuraavasti: ”... konsiilin
loppu merkitsee samalla sen alkua, nimittäin hengellistä perehtymistä tämän
konsiilin aatteisiin ja sen päätösten toteuttamista. Koska jokainen katolilainen
on siitä vastuussa, meitä kaikkia odottaa
kaunis, mutta vaikea tehtävä.” (Kellojen
kutsu 1/1966)
Lyhentänyt Katri Tenhunen

Kemian ja filosofian tohtori,
isä Wojciech Grygiel FSSP vierailee Suomessa:
perjantai 4.1. friday
Pyhä Messu (MR 1962) Pyhän Henrikin
katedraalissa
lauantai 5.1. saturday

16.15

Pyhä Messu (MR 1962) Pyhän Henrikin
katedraalissa
Esitelmä ”Does Science Contradict Religion?”
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
sunnuntai 6.1. sunday

12.30

Äidillä ja syntymättömällä
lapsella on yhtäläinen oikeus
elämään

Kymmenennellä viikolla keskusteltiin edelleen kirkosta nykymaailmassa,
ja 19.11. oli lopullinen äänestys uskonnonvapautta koskevasta julistuksesta,
jolloin edelleen noin 250 ääntä oli vastaan. ”Mikään muu skeema ei ole saanut osakseen niin paljon vaikeuksia
kuin tämä.” Vielä viimeiselläkin viikolla oli edelleen jännitystä joistakin Kirkko nykymaailmassa -tekstin osista.

Vanhan messun päivät 4.-6.1.2013 Tridentine Days

15.00

KATT/VIS

•••

Societas Sancti Gregorii Magni

19.00

P

Badger Catholic

V

erschuren selosti skeeman sisältöä, joka oli jaettu pitkään johdantoon sekä kahteen osaan.
Ensimmäinen oli ”ikään kuin luonnos
kristillisestä antropologiasta ja ihmisen
arvojen teologiasta. Toinen osa käsittelee
viidessä luvussa muutamia aikamme perustavimpia kysymyksiä, kuten avioliittoa, kulttuuria, taloudellis-yhteiskunnallista elämää, kansain yhteisöä jne. Kuten
huomaatte, se on suurenmoinen kokonaisuus, mutta sellainen, joka on täynnä
jalka-ansoja ja loukkuja...”
”Voidaan näet kysyä, mikä on tämän
skeeman
nimenomainen
tarkoitus.
Tähän kysymykseen vastattiin, että sillä
tahdotaan aloittaa vuoropuhelu Kirkon
ja maailman välillä. Mutta siinäpä juuri
se suuri vaikeus on! Todellisuudessa
skeema ei ole dialogi, vaan Kirkon pitkä
yksinpuhelu maailmalle, jolloin otaksutaan, että maailma todella kuuntelee,
myöntyy siihen ja on jopa valmis vastaamaankin. Sitä paitsi ei ole selvää, kuka
täällä puhuu. Tarkoittaako Kirkko tässä
hierarkkiaa, kirkolliskokousta tai kaikkia
uskovia? Entä maailma? Muodostavatko sen kaikki ihmiset, joihin lukeutuvat
myös uskovat, vai ainoastaan epäuskoiset? Onko se sama maailma, josta pyhä
Raamattu puhuu? Sen lisäksi kysytään
täysin oikeutetusti, ymmärretäänkö
skeemassa maailmaa tarpeeksi? Onko
sitä tarpeeksi kuunneltu, jotta voitaisiin
määritellä tauti ja määrätä lääkkeet?”

aavi Benedictus XVI:n/Joseph
Ratzingerin Jeesus Nasaretilainen-kirjan kolmas osa, joka käsittelee Jeesuksen lapsuuskertomuksia,
julkaistiin 21. marraskuuta 50 maassa yhtäaikaisesti useilla kielillä: alkukieli saksan lisäksi italiaksi, englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, portugaliksi, puolaksi
ja kroatiaksi. Kirjan ensimmäinen painos
kautta maailman on yhteensä yli miljoona kappaletta. Tulevina kuukausina kirja käännetään parillekymmenelle kielelle
julkaistavaksi 72 maassa.

Gregoriaaninen messu (Missa Cantata, MR
1962) Pyhän Henrikin katedraalissa

I

rlannissa ja myös ympäri maailmaa
paljon keskustelua ja vaatimuksia Irlannin aborttilainsäädännön
muuttamisesta herätti traaginen kuolemantapaus, jossa keskenmenosta kärsinyt nainen kuoli verenmyrkytykseen.
31-vuotias Savita Halappanavar menehtyi Galwayn yliopistollisessa sairaalassa
28. lokakuuta useita päiviä sen jälkeen,
kun oli tullut sairaalaan ja keskenmenon
oli todettu alkaneen; lehtitietojen mukaan vakavista kivuista kärsinyt nainen
oli useita kertoja pyytänyt aborttia, mistä
hoitohenkilökunta oli kieltäytynyt, koska
sikiön sydänäänet eivät olleet lakanneet.
Tapaus on viranomaisten tutkittavana.
Irlannin katolinen piispainkokous
antoi 19.11. kokouksessaan Maynoothissa lausunnon, jossa ilmaisi syvän osanottonsa Halappanavarin aviomiehelle ja
perheelle. Piispat totesivat, että tragedia
on tyrmistyttänyt koko maata, ja he jakavat ihmisten ahdistuksen ja surun äidin
ja lapsen kuoleman vuoksi.
Piispainkokous muistuttaa, että katolinen kirkko ei ole koskaan opettanut,
että syntymättömän lapsen elämä on asetettava etusijalle äidin elämään nähden.

Sekä äiti että syntymätön lapsi ovat ihmisiä, molemmat ovat pyhiä ja molemmilla
on yhtäläinen oikeus elää. Kun vakavasti sairas raskaana oleva nainen tarvitsee
hoitoa, joka saattaa vaarantaa syntymättömän lapsen hengen, hoidon antaminen on eettisesti sallittua, kunhan kaikki mahdollinen on tehty sen hyväksi, että
sekä äidin että lapsen henki säästyisi.
Abortti eli suora ja tarkoituksellinen
syntymättömän lapsen surmaaminen on
kaikissa olosuhteissa vakavasti moraaliton teko. Se on eri asia kuin hoito, jonka
päämääränä ei ole suoranaisesti ja tarkoituksellisesti lapsen elämän lopettaminen,
vaan äidin elämän pelastaminen. Sekä Irlannin nykyinen lainsäädäntö että lääketieteelliset hoitosuositukset mahdollistavat tämän toteuttamisen.
KATT/Zenit

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen on toimitettava viimeistään 3.1.2013
mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi.
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Näkemys

Reiki ja muut uudet parantamisterapiat
– sopivatko ne kristitylle?

E

rilaisten uusien ”kosketus- ja
energiaterapioiden” suosio on lisääntymässä. Reiki on yksi tällaisista hoitomuodoista. Mitä niistä pitäisi
ajatella? Sopivatko ne kristitylle? Yhdysvaltain piispainkonferenssi julkaisi joitakin vuosia sitten kysymystä koskevan
ohjeistuksen, joka on tässä vapaasti käännettynä.
”On olemassa kahdenlaista kristillistä parantumista: paraneminen Jumalan
voiman avulla ja parantuminen, joka
hyödyntää luonnon omia voimia. Ensimmäisestä on esimerkkinä Kristuksen
toiminta: hän paransi monia ihmisiä ja
antoi opetuslapsilleen tehtävän jatkaa
tätä työtä. Pyhän Hengen voimalla ja
Jeesuksen nimeen vedoten kristityt ovat
siitä asti rukoilleet sairaiden puolesta.
Tämä ei sulje pois turvautumista myös
jälkimmäiseen, tavallisia luonnon voimia
hyväksi käyttävään tieteellisesti todistettavaan lääketieteeseen.

nä, luonnollisena parannuskeinona (erotuksena henkisestä). Tällöin reikiä tulisi
tarkastella puhtaan tieteellisellä tavalla.
Vaikkakin voi olla luonnollisia parantamistapoja, joita tiede ei vielä ole tunnistanut, niiden käyttämisestä päätettäessä
tulisi pitäytyä siihen, mitä tällä hetkellä
tiedetään. Tieteellistä näkökulmasta reiki
ei ole luotettava hoitomuoto: luotettavista tieteellisistä tutkimuksista on puutetta, samoin puuttuu uskottava selitys siitä,
miksi reiki toimisi. Reikin toimivuuden
selitys riippuu erityisestä maailmankuvasta, maailman jonka ”universaali energia” läpäisee. Reikin harjoittajien
mukaan koulutus tekee mahdolliseksi
universaalin, kaikkialla olevan energian välittämisen. Luonnontiede ei kuitenkaan tunne tällaista energiaa. Sen vuoksi reikin käytön puolustus täytyy nousta
jonkin muun kuin tieteen pohjalta.

epäselviä menetelmiä. Kristillisestä näkökulmasta reikin käyttö on vaarallista, koska reikiä harjoittava hyväksyy
ainakin alitajuisesti kristinuskon
vastaisen käsityksen maailmasta.
Koska reikissä ei ole kysymys
tieteestä eikä kristinuskosta, se kristillisen näkemyksen
mukaan sijoittuu taikauskon
ja magian kenttään. Taikausko puolestaan turmelee Jumalan palvomisen kääntämällä
uskonnolliset tunteet ja toiminnan pois Jumalasta. Vaikka ihmiset joskus lankeavatkin
taikauskoon
tietämättömyyden
vuoksi, on kristinuskon mukaista
työskennellä tällaisen tietämättömyyden poistamiseksi.”

•••

•••

Jotkut esittävät, että reikissä on kyse samasta jumalallisesta voimasta, jolla kristityt parantavat. Tämä on väärinkäsitys.
Ero näkyy radikaalisti siinä, että reikissä
voima on ihmisen käytössä. Osa reikin
opettajista haluaa välttää tämän käsityksen esittämällä, että reikin harjoittaja ei
itse aiheuta paranemista, vaan sen saa aikaan energia, jota ohjaa jumalallinen tietoisuus. Kristityille pääsy jumalalliseen
parantamiseen on kuitenkin rukous, joka
on suunnattu Kristukselle Herrana ja Vapahtajana. Reikin olemus ei ole rukouksessa vaan tekniikassa, joka siirretään
reikimestarilta oppilaalle – tekniikassa,
joka hallittuna tuottaa luotettavasti odotettavat tulokset. Jotkut reikiä harjoittavat koettavat kristillistää reikin lisäämällä rukouksen Kristukselle, mutta tämä ei
muuta reikin luonnetta. Tästä syystä reikiä tai vastaavia terapeuttisia tekniikoita
ei voida samaistaa siihen, mitä kristillinen parantaminen on.

Ensimmäisen
käskyn
yhteydessä
(”Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä
pidä muita Jumalia”) katekismus opettaa
näin: ”Ensimmäinen käsky kieltää synnit
Jumalan kunnioittamista vastaan. Niihin
kuuluvat ensi sijassa Jumalan kärsivällisyyden koetteleminen sanoin ja teoin,
pyhäinhäväistys ja simonia eli hengellisten asioiden ostaminen tai myyminen.
Kaikenlainen magia ja taikuus, jolla
yritetään saattaa salaisia voimia ihmisen palvelukseen ja saada yliluonnollinen valta toisiin ihmisiin – olkoon kyseessä vaikka heidän tervehtymisensä
– on vakavasti Jumalan kunnioittamisen
vastaista. Sellaiset toimet ovat erityisen
tuomittavia silloin, kun niillä halutaan
vahingoittaa toisia tai turvaudutaan demoneihin. Myös amuletin kantaminen
on hylättävää. Spiritismiin liittyy usein
ennustelu ja magia, siksi kirkko kehottaa uskovia pidättäytymään siitä. Niin
sanottujen luonnollisten parantamiskeinojen käyttö ei oikeuta kutsumaan avuksi pahan valtoja eikä käyttämään hyväksi
toisen hyväuskoisuutta” (Katolisen kirkon katekismus 2118, 2117)

Reiki on parantamistekniikka, jonka
Mikao Usui kehitti Japanissa 1800-luvun
lopulla. Reikin mukaan sairaudet johtuvat jonkinlaisesta epätasapainosta tai
häiriöstä siinä, mitä kutsutaan elämän
energiaksi. Reikiparantaja parantaa asettamalla käsiään potilaan päälle tietyissä
asennoissa, mahdollistaen ”universaalin
energian” virtaamisen hoitajasta parannettavaan. Eri vaivoille on erilaisia käsien
asentoja. Reikin kannattajat katsovat, että
parantaja ei ole voiman lähde vaan vain
sen kanava. Reikin harjoittajaksi tuleva
tarvitsee reikimestarilta saatavan ”virityksen” tai ”harmonisoinnin”. Tämän rituaalin läpikäynyt tulee reikisysteemissä
viritetyksi ”universaalille energialle” ja
kykenee välittämään sitä eteenpäin. Virityksen tasoja sanotaan olevan kolme, joskus neljä.
Vaikkakaan reikin kannattajat eivät
pidä reikiä uskontona, vaan katsovat
että sitä voi harjoittaa erilaisista uskonnollisista taustoista tulevat, reikillä on
monia uskonnon ominaisuuksia. Se on
luonteeltaan ”henkistä” parantamista
erotuksena lääketieteellisestä fyysisestä parantamisesta. Reikikirjallisuudessa
on paljon viittauksia jumalaan, jumalattareen, jumalalliseen parantavaan voimaan ja jumalalliseen mieleen. Elämän
voiman energian katsotaan olevan Jumalan, ”korkeimman älyn” tai ”jumalallisen tietoisuuden” ohjaamaa. Samoin erilaiset ”viritykset”, joita reikin harjoittaja
saa reikimestarilta, saadaan erilaisten uskonnollisten seremonioiden kautta, joissa esimerkiksi mietiskellään tai tuodaan
esiin tiettyjä ”pyhiä symboleja” (joita
reikimestarit perinteisesti ovat pitäneet
salassa). Lisäksi reiki kuvataan usein
”elämäntapana”, johon liittyy ”viisi reikikäskyä” tai -periaatetta ohjaamaan oikeaan toimintaan.
On olemassa esimerkiksi sairaanhoitajia, jotka pitävät reikiä puhtaasti fyysise-

•••
Ero sen välillä, mitä kristityt kutsuvat
parantumiseksi Jumalan avulla suhteessa reikiterapiaan on selvä myös
toiselta kannalta. Reikin kannattajat
kuvaavat reikissä tapahtuvaa asiaa ”universaalin energian virtaamiseksi”. Kristillinen Raamattu tai perinne eivät puhu
maailmasta, joka perustuisi ihmisen voimin tai tahdolla manipuloitavissa olevalle universaalille energialle. Tällaisen
maailmankäsityksen juuret ovat idän uskonnoissa, jotka ovat luonteeltaan panteistisia (= kaikki on jumalaa) ja joissa ero
oman itsen, maailman ja Jumalan välillä
tahtoo kadota. Reikin harjoittajien onkin
vaikea tehdä selvää eroa jumalallisen parantamisvoiman ja ihmisen käytettävissä
olevan voiman välillä.
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että
reikiterapia ei saa tukea tieteen tai kristinuskon pohjalta. Tieteellisestä näkökulmasta ei ole yleensä viisasta käyttää

•••

•••
Apostolien teoissa on seuraava kertomus Simonista, josta sana ”simonia”
juontaa juurensa: ”Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset
kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne
tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet
vapautuivat saastaisista hengistä, jotka
lähtivät heistä kovalla äänellä huutaen,
ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu.
Jo pitkään oli kaupungissa harjoittanut noituutta muuan Simon, joka väitti
olevansa jotakin suurta ja piti Samarian
kansaa ihmetyksen vallassa. Kaikki, pienimmästä suurimpaan, juoksivat hänen
perässään ja sanoivat: ”Hän on Suuri
Voima, Jumalan voima.” Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli noita-

tempuillaan
hämmästyttänyt ihmisiä. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti
hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja
Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. Jopa Simon
itse uskoi, ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa, ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot,
joita Filippos teki, hän oli hämmästyksestä suunniltaan. ...
Kun Simon näki, että ne, joiden päälle
apostolit panivat kätensä, saivat Hengen,
hän tarjosi heille rahaa ja sanoi: ”Antakaa
minullekin tuollainen valta, että kenen
päälle panen käteni, se saa Pyhän Hengen.” Mutta Pietari sanoi hänelle: ”Kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet,
että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa! Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa,
sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä.
Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile
Herraa! Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näen, että sinä olet myrkkyä
täynnä ja vääryys pitää sinua kahleissaan.” Silloin Simon sanoi: ”Rukoilkaa
minun puolestani Herraa, ettei minulle
tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanoitte!” ”(Apt. 8:5-24)
Alkuperäinen ohjeistus on luettavissa osoitteessa: http://old.usccb.org/
doctrine/Evaluation_Guidelines_finaltext_2009-03.pdf
Tuomas Nyyssölä

Huomio!
Hiippakunnan osoitekalenteri 2013
julkaistaan seurakuntavaalien jälkeen
eli se ilmestyy todennäköisesti vasta
helmikuun lopussa 2013, jolloin uusien seurakuntaneuvostojen jäsenet
ovat tiedossa. Seurakuntaneuvostojen
vaalit järjestetään tammi-helmikuussa.
KATT
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Tuhlaajapojan veli
Luuk. 15:26-32

V

anhempi poika oli pellolla. Kun
hän sieltä palatessaan lähestyi
kotia, hän kuuli laulun, soiton ja
tanssin. Hän huusi luokseen yhden pal-

Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta
hän vastasi: ”Kaikki nämä vuodet minä
olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole
kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle
edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi
tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan!”
Isä vastasi hänelle: ”Poikani, sinä olet
aina minun luonani, ja kaikki, mikä on
minun, on sinun.
Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa mutta on
nyt löytynyt.”
velijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä.
Palvelija vastasi: ”Veljesi tuli kotiin, ja
isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun
sai hänet terveenä takaisin.”
Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään.

Kommentti

V

vissa “selvä tarve tukea latinan kielen yhä
parempaa tuntemusta ja asiantuntevampaa käyttöä sekä kirkossa että laajemminkin kultuurin piirissä”.
Pyhä isä totesi myös, että humanististen
tieteiden opintojen lisääntyessä on yllättävää, kuinka pinnallisiksi latinan opinnot
ovat jääneet jopa seminaareissa ja papiston
keskuudessa. Kuitenkin vakava teologian,

Kaikki rakkaudesta!
isä Raimo Goyarrola

Isoveli ei käsitä hyvin, mitä tarkoittaa rakastaminen. Hän aina on täyttänyt
omat velvollisuutensa, mutta ainoastaan
suoritettavina tehtävinä. Pitää tehdä se,

Latinan osaamista edistetään

atikaani julkisti 10. marraskuuta
paavi Benedictus XVI:n omasta
aloitteestaan antaman apostolisen kirjeen Latina lingua (latinan kieli),
jolla perustetaan Paavillinen latina-akatemia. Samalla paavi lakkautti vuonna
1976 perustetun Latinitas-säätiön.
Paavin mukaan uuden akatemian perustaminen on aiheellista, koska on havaitta-

mikä pitää tehdä, hän ajattelee. Tällä tavalla elämästä tulee kuitenkin vasta pelkkää velvollisuuden täyttämistä.
Tehtävien syvin syy elämässäni on rakkaus, ilman sitä olisin kuin kylmä kone.
Minun pitää käyttää sydäntäni ja yhdistää tarkoitusperäni ylevään motiiviin.
Miksi minä rukoilen? Koska rakastan
Jumalaa. Miksi tottelen vanhempiani?
Koska rakastan heitä. Miksi opiskelen
tai työskentelen ahkerasti? Koska rakastan perhettäni ja haluan olla hyödyllinen
heille ja maalleni. Miksi kasvatan lapsiani? Koska rakastan heitä.

liturgian, kirkkoisien ja kanonisen oikeuden tutkimus edellyttää latinan osaamista,
sillä suurin osa näiden alojen peruslähteistä on kirjoitettu latinaksi.
Uuden latina-akatemian tehtävä onkin
siksi edistää latinan opiskelua etenkin katolisissa kouluissa, yliopistoissa ja seminaareissa ja auttaa nuoria sukupolvia
oppimaan latinaa “myös moderneja vies-

tintävälineitä hyödyntäen”.
Akatemia asettuu hierarkkisesti Paavillisen kulttuurineuvoston alaisuuteen
ja sen toimintaa johtaa puheenjohtaja,
sihteeri ja akateeminen neuvosto. Puheenjohtajaksi pyhä isä nimitti Bolognan
Alma Mater Studiorum -yliopiston rehtorin, tunnetun latinistin Ivano Dionigin, ja
sihteeriksi salesiaani-isä Roberto Spataro
SDB, joka toimii Paavillisen Salesianumyliopiston latinan opintojen instituutissa.
KATT/VIS/CNS

Lukijoilta

Joululaulujen sanomaa koko vuodeksi

”Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula
Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan
asukkaat!” (Ps. 96:1)
”Terve Maria, Äiti maan lapsien. Taas
meihin katso suojellen, kun Poikas syntymäpäivä on. Mä pieni ihminen turvaton
pyydän siunauksen. Anna harras mieli,
joulu puhtain tuo ja hengelläs meitä suojaa. Näin muistaen kaiken Luojaa johda
meistä jokainen Poikas luo.”
”Kirkko viettää jouluna Jeesuksen syntymäjuhlaa, Jumalan ihmiseksi tulemista.
Siinä toteutuu ihmeellinen vaihto: Jumala tulee Jeesuksessa kuolevaiseksi ihmiseksi, ja ihmiset saavat hänessä jumalalli-

sen elämän.” (Katolinen rukouskirja)
Kauneimmat joululaulut ja muut joululaulutilaisuudet ovat hyvä tapa valmistautua suuren Kuninkaan syntymäjuhlaan. Jeesus iloitsee varmasti lauluista,
joilla osoitamme rakkauttamme ja kiitollisuuttamme häntä kohtaan. ”Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään!” (Ps. 30:5)
Puhuttelevimpia ovat ne joululaulut,
joissa muistetaan, miksi Jumalan Poika
syntyi ihmiseksi. ”Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin.” ”Syntiemme
tähden henkensä hän antoi ja kärsi ristinkuoleman. Jo kirvonneet on syntiemme
kahleet, on taivas auennut lapsille maan.
Toi rauhan meille Herra taivahasta ja
puolestamme astui kuolemaan.”
Kuuluvatko tontut Kristuksen syntymäjuhlaan? Eivät kuulu, vaikka meillä
onkin useita tuttuja tonttulauluja, jotka
muistamme lapsuudestamme saakka.
”Tonttu, kansanuskossa pienikokoinen,
nais- tai miespuolinen tavallisesti hyväntahtoinen kodinhaltija, jolla on harmaa
vaatetus ja punainen piippolakki. Joulutonttu on myöhemmin omaksuttua skandinaavista kirjallista saturomantiikkaa.”

(WSOY Iso Tietosanakirja)
On surullista, että osa kristityistä ei välitä vähääkään Herrastaan ja Kuninkaastaan Jeesuksesta. He eivät tule laulamaan
kauneimpia joululauluja, eivät mieti joulun merkitystä eivätkä tule edes jouluna
kirkkoon. Kuitenkin hekin viettävät Jeesuksen syntymäjuhlaa ilman suurta päivänsankaria! ”Missä lienee Kristus merkkipäivänään? Miksi läsnä ei hän olla saa?
Ihmiskunta juhlaa viettää keskenään.
Hän, ken parhaan lahjan tarjoaa, aivan
yksin yössä vaeltaa.” ”Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin. Nuo
rikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin: suun ruoka, juoma, meno muu.
Laps hankeen hukkuu, unhoittuu.”
Mutta lopulta käy niin, että ”Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin
maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ’Jeesus Kristus on Herra.’” (Fil.
2:10,11) ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta
hän ottaisi pois kaikkien synnit, ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää syn-

nin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka
häntä odottavat” (Hepr. 9:27,28).
Hannele Kotka

Urkumusiikin juhlaa
katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa
Konserttisarja joka kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 18.00
Pyhän Henrikin katedraalissa,
Pyhän Henrikin aukio 1, Kaivopuisto.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

3.1. Marko Pitkäniemi
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Kirjallisuus

På svenska

Lähellä enkeleitä,
lähellä Jumalan
tahdon toteutumista

Ett steg är nog
för mig

Kirja-arvio: Esko Miettinen: Taivaallisia
vieraita. Kristillinen enkeliperinne Suomessa. Kirjapaja 2012.

E

nkelikohtaamisista ja seurustelusta enkeleiden kanssa on tullut
nykyaikana jonkinlainen muotiilmiö. Asiaan vihkiytyneet opettavat enkelimietiskelyä ja ohjaavat taivaallisen
konsultin luo. Henkisyyden filosofia enkelioppeineen vie ajatukset idän uskontoihin. Enkelit ovat kuitenkin olleet eri
uskontojen ja kulttuurien yhteistä omaisuutta maailman sivu.
Tietokirjailija, teologi ja toimittaja Esko
Miettinen on tehnyt kunnioitettavan tutkimustyön selvittäessään luterilaista enkeliperinnettä ja sen taustoja sekä teologis-uskonnollisesta että kansanperinteen
näkökulmasta ja ajanhengen osuutta aiheeseen. Kirja on kirjoitettu ekumeenisessa hengessä. Sen sävy on valoisa ja kodikas.
Kristilliset, erityisesti suojelevat enkelit ja saattajaenkelit, ovat osa suomalaista uskonmaailmaa. Miettinen toteaa,
että on olemassa luterilaista uskonyhteisöä vanhempia, suurempia ja enkeleiden
suhteen myös viisaampia kirkkoja, kuten
ortodoksinen ja katolinen kirkko. Kirjan
perimmäisenä pontimena on toive, että
suomalaiseen enkeliajatteluun löytyisi
mietteitä, jotka olisivat myös 2010-luvulla
ymmärrettäviä ja hengellisesti eläviä.
1932 ilmestyi teologian professori Antti
J. Pietilän Kristillinen dogmatiikka, jossa
enkelit ovat laajasti esillä ja jonka mukaan
enkelit kuuluvat Jumalan ilmoitukseen.
Heidän apuaan tarvitaan elämästä eroamisen hetkellä ja erityisesti sitä tarvitsevat heikot ja kehittymättömät lapsivainajien sielut. Vuoden 1948 kirkolliskokous
oli suomalaisen enkeliopin Waterloo, sillä
silloisessa luterilaisessa katekismuksessa
enkelit kuitattiin enää yhdellä lauseella ja
jäivät sivuseikaksi samoin kuin vuonna
1999. Jälkimmäisessä enkeleiden sanansaattajan rooli nostettiin esille.
Kirjoittaja on tutustunut syvällisesti mm. suomalaiseen kansanrunouteen,
jossa enkelit ovat usein salaperäisiä pelastajia ja ”varjelijoita”. Suomalaisen enkeliuskon kulmakiviä on kaikille tuttu las-

tenrunoilija Immi Hellenin sanoittama ja
musiikin lehtori J. P. Hannikaisen säveltämä laulu ”Suojelusenkeli”. Hugo Simbergin maalaus ”Haavoittunut enkeli”
on myytti, mutta se kertoo havainnollisesti 1900-luvun maailmankuvasta, jossa
ihminen on elämän keskuksena ja enkelille jää vain sivuosa. Kuuluvatko enkelit
vain lapsille vai kuuluvatko ne myös aikuisille, sillä nykyaikana luterilaisen kirkon lapsityössä enkeleillä on näyttävä
asema. Arkkienkeli Mikael on ollut tärkeä
hahmo ja siksi hän voisi olla nimenomaan
aikuisten enkeli.
Luterilaisessa kirkossa hyväksyttiin
vuonna 1986 käyttöön uusi virsikirja.
Siinä enkelit mainitaan 72 virressä. (Helsingin katolisen hiippakunnan uudessa
Cantemus -laulukirjassa vuodelta 2012
enkelit esiintyvät nopean tarkistuksen
perusteella 70 laulussa.) Ovatko enkelit
kovin tuonpuoleisia ja taivaallisia ylistäessään Jumalaa ja soittaessaan ja laulaessaan pelastuneiden kanssa taivaallisessa
konsertissa? Vaivaako enkeleitä elitismi?
Varovatko he liikaa likaamasta valkeita
siipiään, pohtii Miettinen virsien sanomasta?
Enkelit luotiin maailman luomisen yhteydessä ja Augustinus tarkentaa ajankohtaa hetkeen, jolloin 1. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa lausutaan:
”Tulkoon valo!” Raamattu puhuu hyvistä
ja pahoista eli valkoisista ja mustista enkeleistä. Miettinen kysyy, voisiko protestanttista hurskauselämää sävyttää paastonaikana esimerkiksi hyvän ja pahan
välinen kilvoittelu, koska ruokapaasto on
vierasta.
Kun 1990-luvulla kansainvälinen kiinnostus enkeleihin nousi esille, oli luterilaisen kirkon vastaus, että enkeleitä on.
”Ei ihme, jos uusi hengellisyys ohjautui
muualle kuin kirkon yhteyteen”, toteaa
Miettinen.
Rukous on uskonelämän hengitystä.
Kun enkeleitä säännöllisesti muistetaan
rukouksessa, he ovat todella hengellisen
elämän osa. Päivittäiset suojelusenkelirukoukset pitäisivät yllä yhteyttä enkeleihin
samoin kuin ortodoksisessa ja katolisessa
kirkossa.
Elina Grönlund

Paluu hyveeseen
Peter Kreeft
Puhutteleva
kirja, joka
kannustaa
ottamaan
hyveet uudelleen käyttöön
elämässämme. 231
sivua, sid.
16€.
katolinenkirjakauppa.net

J

ohn Henry Newmans självbiografi –
nåja, halva självbiografi – Apologia
pro vita sua beskriver hur en rörelse
uppstod, hur den stora visionen tog gestalt,
hur man hänfördes av den, hur den krossades, hur rörelsen splittrades och vännerna
skingrades – alltsammans inom loppet av
tolv år, 1833-1845. Det är en fascinerande
bok.
Det var frågan om den anglikanska Oxfordrörelsen, så kallad eftersom dess centrum var Oxfords universitet, där Newman
(1801-1890) och hans vänner var verksamma. De ansåg eller insåg att den anglikanska kyrkan hotades av främmande krafter
och såg sin livsuppgift vara att skydda den
från dessa. Newman skriver: “På en del
håll rådde apati i frågan, på andra en enfaldig bestörtning. De rätta principerna för
hur en kyrkans man borde uppträda föreföll att ha urartat i grund, och på kyrkomötena rådde förvirring.” Vilka åtgärder man
vidtog och vad som skedde under de dramatiska åren, det kan man läsa om i uppslagsböckerna, där man också kan inhämta
att Newmans upptagande i Katolska kyrkan i oktober 1845 innebar ett avgörande
slag för rörelsen.
Det intressanta är att notera vad det var
som gav liv åt rörelsens vision. Det var
fornkyrkan, fäderna, ”den stora traditionen”. Denna tradition ville man återupptäcka, återvinna och hålla levande. Men ju
mer man fördjupade sig i den, desto klarare såg man – och särskilt Newman själv –
hur det egentligen stod till med den anglikanska kyrkan. Man jämförde och blev illa
till mods.
Fornkyrkan med sitt jublande nit för det
gudomliga mysteriet kände man igen som
sin andliga mor: ”Jag blev både upprymd
och förvirrad av hennes asketers självövervinnelse, hennes martyrers saktmod,
hennes biskopars oemotståndliga beslutsamhet och den fröjdefulla spänsten i hennes anlopp.” Men hur var det då med den
anglikanska kyrkan? ”Jag kände tillgivenhet för min egen kyrka, men inte ömhet,
jag kände mig illa till mods inför hennes
utsikter, jag kände vrede och förakt över
hennes slappa rådlöshet. Jag menade att
om liberalismen väl fann ett fotfäste inom
henne skulle den vara viss om den slutliga segern.”
Men vad var det för fel på liberalismen?
Newman svarar utan att blinka: den är antidogmatisk och individualistisk. Den upphöjer vars och ens eget omdöme till normativ status. Just tanken på den enskildes
privata mening (private judgment) som
domare i trosfrågor var föremål för Newmans och Oxfordrörelsens särskilda motvilja. Denna motvilja kom för övrigt också
att riktas mot alla former av protestantism,
ty också där såg man private judgment
sittande i högsätet. Mot detta ville man
sätta ”kyrkans tro” såsom överlägsen den
enskildes infall. Man ivrade för dogmat,
för en sakramental och liturgisk förnyelse
samt för ”det episkopala systemet”.
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Läsningen av Apologia pro vita sua ger
en del intressanta insikter. Bl.a. känner
man igen tankegångar som också möter
hos senare teologer – Newman har genom
sitt författarskap utövat ett stort inflytande,
säger kännarna. Men en sak som är särskilt
slående är insisterandet på att man i varje
läge – utan tanke på följderna, utan beräkningar – skall göra det rätta. Spekulationer om vilka vägar Gud kan vilja leda oss
längre fram är ofruktbara, ja, leder vilse.
Mottot skall vara: ett steg åt gången. Det
är just denna tanke som uttrycks i en dikt
av Newman som senare fann sin väg in i
hymn- och psalmböcker: ”Styr du min fot.
Min fjärran framtids stig / jag vill ej se, ett
steg är nog för mig.”
Apologia pro vita sua utkom 1864. Författaren tänker tillbaka på den morgon i
februari 1846 då han tog farväl av universitetet, vännerna och rörelsen: ”Jag har inte
sett Oxford sedan dess, utom dess tornspiror, som man ser dem från järnvägen.”
Sven-Olav Back

Kärlekens väg
Gud,
Låt oss söka och finna dig i allting
genom Jesus Kristus,
vår broder och Herre.
Amen.
Ur: Novena inför den helige Ignatius av
Loyolas fest (31.8)
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In English

Blessing of the New
Chapel in Vaasa

Prayers by and related
to Saint Maximilian
Kolbe
Saint Maximilian Kolbe
”Consecration Prayer”

O
T

he Catholics of Vaasa have had
the joy of a new chapel since the
beginning of this year, but the
blessing of the chapel took place on the
2nd of December, when the greatest part
of the remodelling and furnishing were
finished. The solemn Pontifical Mass began at 16.00. It differed from the usual
Sunday Mass in that our bishop Teemu
Sippo SCJ prayed some special prayers
in which he asked God to make the new
chapel a worthy dwelling place for Himself. After that the bishop sprinkled the
chapel walls and all the faithful with holy
water. After the Creed, he also blessed
the altar and sprinkled it with holy water.
At the end of the Mass before the final
blessing our bishop greeted warmly all
the parishioners from Vaasa and the surrounding areas. He said that he rejoiced
that our parish has another chapel and
that this new one well serves the faithful of Vaasa and the surrounding areas.
The Bishop encouraged all to support the
new chapel with their work and assistance, and to actively take part in its services
so that all of the faithful would become
a really genuine Christian community in
which reigned the spirit of love and faith.
At the same time, the bishop announced
that the chapel’s name would be “Sacred
Heart of Jesus Chapel”.

A small group of the children, who
attend catechetical classes, sang at the
Mass under the direction of Mari Malm
and Sister Theresa Jezl CPPS. Sister Theresa and Mari Malm teach religion to the
children from Vaasa and the area once a
month.
After Mass coffee and really delicious baked treats made by the parishioners were enjoyed in the little parish hall.
Everyone had a chance to speak to the bishop personally, which was a special experience for all attending. The feast was
warm, friendly and heartfelt. The local
Catholics had gone to a lot of trouble
for the successful and important occasion. The Bishop’s thoughts of the future
in which Vaasa might have its own parish remained in the hearts of many of the
parishioners.
The Chapel of the Sacred Heart of Jesus
in Vaasa has about 70 seating places. The
Mass of the blessing of the chapel was so
well attended that it overflowed. Normally about 40 to 50 people attend Mass
on Sunday. Mass is celebrated in the chapel three or four times a month. Welcome
to participate in the feast of the Lord together!
Father Zenon Strykowski SCJ
parish priest

Immaculata, Queen of Heaven
and earth, refuge of sinners
and our most loving Mother,
God has willed to entrust the entire order
of mercy to you. I, (name), a repentant
sinner, cast myself at your feet, humbly
imploring you to take me with all that I
am and have, wholly to yourself as your
possession and property. Please make of
me, of all my powers of soul and body, of
my whole life, death and eternity, whatever pleases you.
If it pleases you, Use all that I am
and have without reserve, wholly to accomplish what was said of you: She
will crush your head” and ”You alone
have destroyed all heresies in the whole
world”. Let me be a fit instrument in
your immaculate and mercyful hands for
introducing and increasing your glory
to the maximum hands in all the many
strayed and indifferent souls, and thus
help extend as far as possible the blessed kingdom of the most Sacred Heart of
Jesus. For wherever you enter you obtain
grace of conversion and growth in holiness, since it is through your hands that
all graces come to us from the most Sacred Heart of Jesus.”

might use me for the coming of the Kingdom of Jesus in the whole world. To this
end I offer you all my prayers, actions
and sacrifices of this day.”
Amen.
•••

Prayer (song) by the
Fransiscan Friars to
Saint Maximilian Kolbe
”Our patron, Saint Maximilian Kolbe,
inspires us with his unique Mariology
and apostolic mission, which is to bring
all souls to the sacred Heart of Christ
through the Immaculate Heart of Mary,
Christ’s most pure, efficient, and holy
instrument of evangelization – especially
those most estranged from the Church.”
Amen.

V: Allow me to praise you, O sacred Virgin.
R. Give me strenght against your enemies. Amen.
•••

Prayer by Saint
Maximilian Kolbe
”Immaculata, Queen and Mother of the
Church, I renew my consecration to you
for this day and for always, so that you

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 January 7th,
2013 at 18.45

Contact person: Diana Kaley, 040-7235703, diana.kaley@studium.fi. Moderator of the group: fr. Antoine Lévy, OP.

IN ENGLISH • ILMOITUKSET
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Ilmoitukset

Avioliittokurssi
vuonna 2013
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa tiistaisin klo 19.0020.00: 8.1., 15.1., 22.1.,
29.1., 5.2., 12.2. ja 19.2.2013

Domenico Zipolin
messu Turun
tuomiokirkossa

Kuninkaantien muusikot, barokkiorkesteri, kuoro ja solistit esittävät italialaisen jesuiittaisän Domenico Zipolin
pyhälle Ignatiukselle omistaman messun Turun tuomiokirkossa loppiaisena

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals
and other occasions. Yhteys, Contact:
Markus Mäkelä 044-5021206.

6.1.2013.
Konsertti soitetaan periodisoittimilla
ja se on kokonaisuudessaan omistettu

Pysähtykäämme tänä tulevana Vapahtajamme syntymäjuhlana katselemaan Seimen
Lasta ja vastaanottamaan Hänen äärettömän Rakkautensa lahja. Silloin saamme turvallisin ja luottavaisin mielin kulkea askel askeleelta elämämme tietä, sillä me tiedämme
että Emmanuel - Jumala meidän kanssamme – ohjaa kulkuamme. Siunattua Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013!

Jeesuksen pikkusisaret Tampereelta

tälle Etelä-Amerikassa kuolleelle säveltäjälle. Konsertin lippujen ennak-

JOULUNOVENA
KATEDRAALISSA
15.-23.12.2012

”Todennäköisesti monille ihmisille maailmassa
joulu on ankea ja karu juhla…					
Mutta jos se on ankea,
pienen lapsen hymy antaa kuitenkin sydämeen
hiukan lempeyttä ja lohtua…			
Ja kun tämä pienokainen on Jumala, joka tulee yhdeksi meistä,		
ilmaisee se kaiken toivon äärettömästä rakkaudesta, 			
joka otti kantaakseen meidän kärsimyksemme 			
ja joka on meidän kanssamme koko elämänmatkamme ajan.”
Jeesuksen pikkusisar Magdeleine

komyynti on kaikissa Lippupisteen

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25. tammikuuta

(www.lippu.fi) toimipaikoissa. Lip-

Kansainvälistä kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain 18.-

pujen ennakkomyynti on myös Turun

25. tammikuuta. Ekumeenisen rukousviikon aineiston vuodelle 2013 on valmistanut Intian

tuomiokirkon infossa.

Tervetuloa!

kristillinen ylioppilasliitto (SCMI, Student Christian Movement of India) yhteistyössä Intian katolisten yliopistojen liiton (All India Catholic University Federation) ja Intian kirkkojen
neuvoston (National Council of Churches in India) kanssa. Tarkempia tietoja rukousviikon tapahtumista tammikuussa seurakuntien ilmoitustauluilla ja seuraavassa Fides-lehdessä.

www.ekumenia.fi
Maallikkodominikaanit
järjestävät

Katekismuksen
opiskelua
Kirkkoherra Marino Trevisini viettää
Pyhän Henrikin yhdistys ry:n kanssa
joulunovenan Pyhän Henrikin

Hyväntekeväisyys

Caritaskuulumisia

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

katedraalissa 15.-23.12.2012.
Novenarukous
luetaan päivittäin kello 17.30.
Tervetuloa valmistautumaan
Vapahtajamme
syntymäjuhlaan!
A Christmas novena will be said
in the cathedral by mons.
Marino Trevisini with the Society
of St. Henry 15.-23.12. 5.30 pm daily.
The novena will be said in finnish.
Everyone is cordially invited to
join us in preparing ourselves

Käymme läpi kirkon sakramentteja.
Tammikuun kokoontumisessa lauantaina 12.1.2013 klo 14 - 15.50 käymme läpi
Katekismuksen sivut 367-384: Parannuksen sakramentti. Lopuksi vietämme vesperin.
Kevään muut kokoontumiset ovat lauantaina 16.2., 23.3. 13.4. ja 18.5. Jokaisessa kokoontumisessa on mukana joku papeista. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma
Katekismus mukaan.
Tervetuloa!

Kiitos!
Caritas kiittää tukijoitaan ja ystäviään
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Joulukuu
7.-22.12. Tuomaan markkinat Senaatintorilla, avoinna arkisin 10-19, la-su 10-18.

for the birth of Our Lord!

Pyhän Henrikin yhdistys ry

Maallikkodominikaanit

Caritaksen 5 euron klubi
Liity Caritaksen 5 EURON KLUBIIN ja
olet mukana tukemassa arvokasta työtä 5
eurolla kuukausittain.

Kun teet maksupalvelusopimuksen,
voit huoletta jättää maksun pankin hoidettavaksi. Voit tehdä toistuvan maksusitoumuksen myös omassa verkkopankissasi.
Tuki kanavoidaan Caritaksen tekemään seurakuntien maahanmuuttajatyöhön, kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuna maailman kriisipisteisiin.
Klubilaisena saat Caritaksen uutiskirjeet
kotiisi ja kutsun jäsentapahtumiin.
Yhteystiedot:
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki.
Puh 09-1357998, fax 09-68423140.
Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 13.12.-13.1.
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45
missa latina, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai gregoriaaninen
messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu,
ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous,
pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45
ja sopimuksen mukaan.
Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in Latin, 11.00 High Mass in Finnish,
12.30 Mass in other languages, family Mass or Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed.,
Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 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.)
13.12. to 18.00 elokuvakerho, 18.00 lectio
divina
15.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 11.30-15.00 uskonnonopetus ruotsiksi/undervisning på svenska, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
18.12. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous, 18.00
CSC: ruusukko ja messu
22.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/messa
in italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00
iltamessu
24.12. ma jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 12.00 joulupäivän
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
26.12. ke pyhä Stefanos: 11.00 päämessu, 16.00
messu puolaksi//Msza sw. po polsku, 18.00
joululauluja seimen äärellä
29.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.12. su pyhän perheen juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu, 18.00 iltamessu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
3.1. to 18.00 urkukonsertti
5.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.1. su Herran ilmestyminen: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen
messu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 iltamessu
12.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.1. su Herran kaste: 9.45 lat/engl, 10.30-13.00
lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

us, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1.
su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3. su vietnami, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su espanja, 3. su puola), 17.30 ruusukko englanniksi,
18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 18.00
messu suomeksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30
ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to,
pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-17.55.
Seurakunnan kanslia on avoinna ti 13-16, ke
9-12 ja to 13-16.
Sat. 9.30 or 11.00 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. Swedish,
2nd ja 4th Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietnamese, 5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. Spanish, 3rd Sun. Polish), 17.30 Rosary in English,
18.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs.,
Fri. 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.
9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open: Tues.
13-16, Wed. 9-12 and Thurs. 13-16.
15.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00
opetus vahvistuksen sakramenttia varten
Englantilaisessa koulussa, 18.00 messu suomeksi
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, messun
jälkeen Cafe Maria, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.30 adoraatio, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
24.12. ma jouluaatto: 14.00 perhemessu, 24.00
jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 12.00 piispanmessu suomeksi, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.00 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi
30.12. su pyhän perheen juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
saksaksi/Messe auf Deutsch, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 12.00 messu suomeksi, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English,
6.1. su Herran ilmestyminen: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
12.1. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00
messu suomeksi
13.1. su Herran kaste: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu,
16.00 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu
suomeksi joka sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): Turku

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.12. su
15.00 (Huom. uusi aika!)
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 23.12. su 15.00 (Huom. uusi aika!)
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 9.30 tai 11.00 aamumessu suomeksi, 18.00
aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkoruko-

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 022314389, fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
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.)

18.30 iltamessu
13.1. su Herran kaste: 9.00 messu Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Joensuussa,
18.00 katekeesi Joensuussa

14.12. pe 18.00 messu Porissa
15.12. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
18.12. ti 19.00 informaatiokurssi
22.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 10.30 joulupäivän messu, 12.30 messu vietnamiksi, 16.00
messu Porissa, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 messu
27.12. to pyhä Johannes: 18.30 messu
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
31.12. ma 18.30 kiitosmessu
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
6.1. su Herran ilmestyminen: 10.30 päämessu,
messun jälkeen perhejuhla, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
8.1. ti 19.00 miestenpiiri
12.1. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
13.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.30 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
16.12., 13.1. su 17.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 23.12.
su 12.00
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 23.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 22.12. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 16.12.,
13.1. su 9.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 15.12.
la 15.00

DIASPORA
Ahvenanmaa: 22.12. la 10.00
Eurajoki: 16.12., 13.1. su 15.00
Pori: 14.12. pe 18.00, 25.12. ti 16.00
Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Isä Krystian Kalinowski 044-5001383. Sähköposti olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00 iltamessu, to 18.30 iltamessu. Ti ja to 7.00 messu (sisarten kappelissa,
Kalervonkatu 6). To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass in
English. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in
Finnish, Thurs. 18.30 Mass in Finnish. Tues. and
Thurs. 7.00 Mass in Finnish (in Sisters’ chapel at
Kalervonkatu 6). Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment.
13.12. to pyhä Lucia: 16.00 Raamattupiiri,
18.00 adoraatio, 18.30 messu
14.12. pe pyhä Ristin Johannes: 18.00 messu,
19.00 johdantokurssi
15.12. la 13.00 lounas, 15.00 messu Varkaudessa
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu
Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Joensuussa, 18.00 katekeesi Joensuussa
20.12. to 16.00 seniorit, 18.00 adoraatio, 18.30
iltamessu
22.12. la 15.00 messu Mikkelissä
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English,
12.00 messu Kajaanissa, 17.00 messu Kuopiossa
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä (velvoittava juhlapyhä): 12.00 messu
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 12.00 messu
6.1. su Herran ilmestyminen: 10.30 päämessu
13.00 seurakuntajuhla
10.1. to 16.00 Raamattupiiiri, 18.00 adoraatio,

KATEKEESI
Jyväskylä: Joensuu: 16.12., 13.1. su 18.00
Savonlinna: JOHDANTOKURSSI
14.12. pe 19.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
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.)
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 10.30 joulupäivän
messu, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 16.00! messu englanniksi/Mass in
English
26.12. ke pyhä Stefanos: 10.30 päämessu
30.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.12. ma 18.00 kiitosmessu vuoden päätteeksi, 18.30 adoraatio
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.1. su Herran ilmestyminen: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 11.45
sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon katu 11): 6.1. su 15.00
Kokkola
(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 23.12. su
16.00, 12.1. la 16.00
(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29):
23.2. la 18.00
Kristiinankaupunki (uusi kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): 21.12. pe 18.00, 11.1. pe 18.30
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 26.12. ke 12.00, 10.1. to 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
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lintie 5): klo 12.00: su 16.12., ti 25.12., su 30.12.,
la 5.1., su 13.1.
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1): 15.12. la 19.00!, 25.1. pe 18.00 (poikkeuksellisesti toimituskappelissa)
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 16.12.,
la 22.12., ti 25.12., su 30.12., la 5.1., su 13.1.

Kouvola

2013 kaikille seurakuntalaisillemme ja ystävillemme! Toivottaa Pyhän Ursulan seurakunta.
OULU

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu, 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.)
13.12. to pyhä Lucia: 18.00 iltamessu
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00 messu
20.12. to 18.00 iltamessu
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 messu
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: 11.00 juhlamessu
26.12. ke pyhä Stefanos: 11.00 juhlamessu
27.12. to pyhä Johannes: 18.00 iltamessu
30.12. su pyhän perheen juhla: 11.00 juhlamessu
31.12. ma 18.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1. ti pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 11.00 juhlamesssu
3.1. to 18.00 iltamessu
4.1. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
6.1. su Herran ilmestyminen: 11.00 messu,
messun jälkeen perhejuhla seurakuntasalissa
10.1. to 18.00 iltamessu
12.1. la 13.00 perhemessu
13.1. su Herran kaste: 11.00 messu
DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopimuksen mukaan.
Kotka
(Hovisaaren srk-talo, Ruununmaankatu 3): (Ev.lut. seurakuntakeskus, Mariankatu 14 D):
13.1. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 5.1. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
16.12., 20.1. su 12.00

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

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.
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.)
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
23.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
24.12. ma jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. ti Herran syntymä: ei messua englanniksi/no Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
30.12. su pyhän perheen juhla (seurakuntamme nimikkojuhla): 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.15 päämessu
1.1. la pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhla: 11.15 päämessu
4.1. pe 17.00 messu, messun jälkeen näytelmä
(Kolmen tietäjän vierailu)
6.1. su Herran ilmestyminen: 11.15 juhlamessu, messun jälkeen näytelmä, ei messua Torniossa
13.1. su Herran kaste: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 16.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 25.12. ti 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 23.12. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.1. su 17.30
USKONNONOPETUS ensikommuuniota ja
vahvistuksen sakramenttia varten
15.12. la 10.00

Toimistot
Katekeettinen keskus

KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 5.1. la 14-16
Kouvola (seurakuntasali): 12.1. la 11-13 (messu
klo 13.00)

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

SEURAKUNTANEUVOSTON VAALIT
PYHÄN URSULAN SEURAKUNNASSA
1. vaihe: ehdokaslistan laatiminen (15.12. saakka)
- Ehdolle voivat asettua 18 vuotta täyttäneet
ja vahvistuksen sakramentin vastaanottaneet
Pyhän Ursulan seurakunnan jäsenet, jotka ovat
sakramentaalisessa yhteydessä.
- Myös toista henkilöä voi myös ehdottaa ehdokkaaksi tämän kirjallisella suostumuksella.
- Ehdokkaitten nimet toimitetaan seurakunnan
kansliaan.
2. vaihe: mahdollinen äänestäminen (16.12–
15.1.)

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. Toimistomme on suljettu
23.12.-1.1. välisen ajan.

PERHEJUHLA LOPPIAISENA 6.1.
11.00 juhlamessu
Messun jälkeen seurakuntasalissa mm.:
- joululauluja
- pienten lahjojen vaihtaminen
- mukavaa yhdessäoloa
Juhlan onnistumiseksi tarvittaisiin leivonnaisia. Mukaan myös pieni lahja (arvo n. 5 e).
TERVETULOA!
Siunattua joulua ja armorikasta uutta vuotta

Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@
caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

Academicum Catholicum

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi

Pyhän Ursulan seurakunta

puhelimitse kirjaston aukioloaikoina.

Katolinen tiedotuskeskus

Keskukset
Stella Maris

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

Studium Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi.
Kirjasto on kiinni joulun ja loppiaisen välisen
ajan ja avoinna jälleen 8. tammikuuta. Aukioloajat ovat ennallaan: tiistaisin ja torstaisin klo
13-16 ja keskiviikkoisin 13-18.
Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta
ja muusta toiminnasta www.studium.fi sekä

Ohjelma keväällä 2013 / Verksamhetskalender för våren 2013
Kokoonnumme Pyhän Marian seurakunnan
seurakuntasalissa, Mäntytie 2, keskiviikkoisin klo 18.00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Vi samlas i Sankta Marias församlingssal,
Tallvägen 2, på onsdagar kl. 18.00. Mötena är
öppna för alla.
Keskiviikkona 23.1. klo 18.00: Messu Tuomas
Akvinolaisen muistoksi. N. klo 18.30 Professori Gunnar af Hällströmin aiheena on Klemens Aleksandrialainen: Protreptikos-Paidagogos-Stromateis, ruotsiksi/ Kl. 18.00 mässa
för Thomas av Aquinos. Ca kl. 18.30: Professor
Gunnar af Hällström talar om Klemens av Alexandria: Protreptikos-Paidagogos-Stromateis
Keskiviikkona 27.2. klo 18.00: Pastori Timo
Keskitalon esitelmän aiheena on International
Evangelical Church ja islamin kohtaaminen/
Pastor Timo Keskitalo talar på finska om International Evangelical Church och mötet med
islam
Keskiviikkona 20.3. klo 17.30 AC:n jäsenet
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. klo 18.00 TT Timo Nisula esitelmöi aiheesta: 2000-luvun Augustinus –katsaus nykytutkimukseen. / Onsdagen 20.3. kl.17.30
sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Ca kl. 18.00 talar TD Timo Nisula på finska
om” 2000-talets Augustinus – överblick i nytida forskning”
Keskiviikkona 24.4 klo 18.00: Heidi TuorilaKahanpään aiheena on Karmeliittasääntökunnan synty ja karmeliittasääntö/Onsdagen 24.4.
Heidi Tuorila-Kahanpää talar om karmelitorderns ursprung och karmelitstadgan

Birgittalaisoblaatit

Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä, nettisivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Vs. yhteyshenkilö Markku Vähätalo, vahatalo@iki.fi.

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä
Antoine Lévy OP.
Vanhan messun päivät 4.-6.1.2013. Kemian ja
filosofian tohtori, isä Wojciech Grygiel FSSP
vierailee Suomessa. Messu pe 4.1. klo 19.00
Pyhän Henrikin katedraalissa. Missa Cantata su klo 12.30 Pyhän Henrikin katedraalissa.
Lauantain ohjelma ja paikka erillisessä ilmoituksessa. Tervetuloa!
Tridentine Days Jan. 4-6, 2013. Doctor of Chemistry and Philosophy, Fr. Wojciech Grygiel
FSSP is visiting Finland. Holy Mass on Friday at 19.00 in Saint Henry’s Cathedral, Missa
Cantata on Sunday at 12.30 in Saint Henry’s
Cathedral. Programme and location for Saturday in a separate announcement. Welcome!

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, Email harri.v.makela@kolumbus.fi.
• Tampere:
Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 0404197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.
com.
• Turku:
Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

Kirjallisuuspiiri

kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. Alustava ohjelma on seuraava:
• 14.1. Czeslaw Milosz: Issan laakso
• 25.2. G. K. Chesterton: Oikea oppi
• 11.3. Tatu Vaaskivi: Pyhä kevät
• 15.4. Tadeusz Konwicki: Isoäitini tarina
• 20.5. Renata Wrede: Roomalainen leijona
Illat alkavat klo 18. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum

Vastuuhenkilö: Nikodemus Heikman OP,
puh. 050-564 0686, s-posti: nikodemus.heikman@gmail.com.

Catholic Students’ Club

Katolisen kirkon katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa lauantaisin 12.1.,
16.2., 23.3., 13.4. ja 18.5 klo 14-16. Joka kerran päätteeksi yhteinen vesper. Ks. myös
erillinen ilmoitus. Tervetuloa! maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Elokuvakerho

• Ke 9.1. HUOM pvm! 14.00 Pyhä messu Mar-

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.
Dec. 18
jatkaa Henrikin seurakuntasalissa. Kevään
alustava ohjelma:
• 10.1. Minä tunnustan
• 14.2. Raamattu: Daavid
• 14.3. Näin hänen kuolevan
• 18.4. auki
• 2.5. Isä Camillo näkee punaista
Aloitamme aina klo 18. Tervetuloa!

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis

Syksy 2012 - 64. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran
kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian srksalissa, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme ovat avoimia kaikille uskoville.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00.
• Tiistaina 11.12. Aihe: Usko, joka voittaa
maailman. Risto Mantovani.
• Tiistaina 8.1. Aihe: Pyhä Dominicus ja dominikaanit. Tuula Luoma.
Hyvää adventin aikaa ja siunattua joulua!
Pax et bonum!

Maria-klubi

ian kirkossa, jonka jälkeen srk-salissa esitelmä
ja kahvitus. Lehtori Heidi Tuorila-Kahanpää:
”Karmeliittojen jäljillä Pyhällä maalla”.
• Ke 6.2. Kirjallisuusmatinea: Analysoimme joululahjakirjojamme ja muuta mielenkiintoista.
• Ke 6.3. Heléne Nygård: ”Paasto Itävallassa
ennen ja nyt”. Tervetuloa mukavaan seuraan
uudet ja vanhat!

Rakkauden lähetyssisaret

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

Seniorit

Tiistaina 18. joulukuuta messu Pyhän Henrikin
katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen seurakuntasalissa joulujuhlan merkeissä.
Tervetuloa!

Suomen Samaritas-apu ry
(Finlands Samaritas-hjälp rf)

Postitusosoite Rastaspuistontie 3 M 106, 02620
Espoo. Kotisivu sites.google.com/site/suomensamaritas. Pankkiyhteys FI81 1478 3000
7283 16. Puheenjohtaja Jan Krook, Gsm 0415067808, E-mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri
Miira Kuhlberg, Gsm 044-3336767, E-mail
miira.makela@welho.com.
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TAKASIVU

Resa

En flyttande basilika
För en tid sedan besökte jag Turkiet och det
historiska Istanbul. Museet Hagia Sofia, den
Blåa Moskén, stadsmuren och det ortodoxa
patriarkatet i Konstantinopel var alla
intressanta besöksobjekt.

M

an berättade att staden fick sin
första kristna kyrka redan på
100-talet, men idag finns det
endast några tusen kristna kvar i staden.
Närmare 100 procent av alla turkar bekänner sig till islam.
Därför var det för mig en glad överraskning att mitt i centrum av staden uppleva
en katolsk aktivt verkande basilika – Sankt
Antonius basilika (Sent Antuan). Kyrkan
låg mitt i det f.d. diplomatdistriktet nära
de brittiska och ryska ambassaderna, franska konsulatet och Taksim torget.
Inne i basilikan fanns en stor tavla av
den barmhärtige Kristus med hjärtat som
strålar ut kärlek. Samma tavla finns också
i Sankta Maria kyrkan i Mejlans i Helsingfors. Basilikan har besökts av de senaste påvarna Johannes Paulus II, vars stora
staty pryder ingången till basilikan, samt
Benedikt XVI.
Basilikans historia ligger lång bak i tiden till 1200-talet och den s.k. latinska perioden då korsriddarna invaderade och

administrerade staden under
närmare 60 år. Den första kyrkobyggnaden
härstammar
från år 1221 och franciskanerna, som grundade kyrkan
Theotokos Kyriotissa. Knappt
10 år senare grundades redan följande
kyrka, som ansågs vara en betydande kyrkobyggnad d.v.s. den heliga Visdomen –
Santa Sofia. Man skall inte blanda denna
kyrka med den historiska storkyrkan med
samma namn som byggdes under den bysantiska perioden.
Efter det att ”latinarna” fördrevs från
Konstantinopel verkade franciskanerna i
stadsdelen Galata i en kyrka ägnad den
helige Antonius. Denna kyrka brann ett
antal gånger, men återbyggdes alltid på
samma plats. Kyrkan omvandlades, kanske som hämnd; till moské 1696 efter sultan Mehmed IV’s misslyckade ockupationen av Wien några år tidigare.
En ny kyrka byggdes ca. 30 år senare 1724 i stadsdelen Pera i Istanbul. Tvåhundra år senare måste kyrkan igen flytta, denna gång p.g.a. tekniska skäl. Man
ville nämligen bygga en spårvagnsrutt
just genom den plats var kyrkan låg. Sålunda härstammar den nuvarande kyrkan

i romantisk stil från 1913. Kyrkan upphöjdes till status av en basilika av påven Pius
XI 1932.
Ursprungligen tjänade basilikan främst
de i Istanbul boende utlänningar: diplomater och businessmän. Idag är turkiska
det dominerande språket och kyrkan tjänar eller strävar i alla fall att betjäna den
kristna turkiska minoriteten.
Jan-Peter Paul

Ursuliinisisaret kutsuvat
kaikki halukkaat

USKON VUODEN
RETRETTIIN
isä Ryszard Misin SCJ johdolla
Turkuun 27.–31.12.2012

Retretti alkaa torstaina 27.12. klo
18.30, jolloin on pyhä messu pyhän
Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa (Ursininkatu 15 A) ja loppuu
maanantaina 31.12. aamulla pyhän
messun ja aamiaisen jälkeen.
Ilmoittautumiset 22.12. mennessä:
E-mail: ursuliinit@elisanet.fi tai puh.
050 5747 251. Retretin hinta 180 €.
Pankkiyhteys: Birgittalaissisaret, FI25
8000 1300 2182 87

Ordo
2012-2013

Sankt Antoniusbasilikans fasad. På de
övriga bilderna syns andra kyrkor eller
kyrkobyggnader i Istanbul.

Viitteet
kirkkovuoden jokaisen
päivän
messun
lukukappaleisiin.
122 sivua,
sid., 11€.
katolinenkirjakauppa.net

Hävinneiden historia
Magnus Nyman
Ruotsalaisen
tutkijan ja
papin upea
historiateos!
Katolista
elämää
RuotsiSuomessa
Kustaa
Vaasasta
kuningatar Kristiinaan. 309
sivua, sid., 32€.
katolinenkirjakauppa.net

Ruumis Jumalan kuvana
Jason Lepojärvi
Johdatus
paavi
Johannes
Paavali II:n
ruumiin
teologiaan.
Katsaus
joihinkin
katolisen
ihmiskäsityksen ydinkysymyksiin. 131
sivua, nid., 20€.
katolinenkirjakauppa.net

