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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

Fatiman Neitsyt
Roomassa

Johannes Paavali II:n ja
Johannes XXIII:n kanonisaatio
27. huhtikuuta 2014

Tänä viikonloppuna paavi Franciscus järjestää jälleen huomiota herättävän
tapahtuman, joka toivottavasti saa osakseen vähintään yhtä paljon mielenkiintoa
kuin haastattelut, joita pyhä isä on antanut. Nyt kyseessä ei ole paavin ”seurustelu” maallisen tai teologisen lehdistön kanssa vaan teko, joka puhuu juuri
rukouksen ja hurskauden kautta – enemmän ehkä tavallisille uskoville: paavi
on kutsunut koolle Pyhän Pietarin basilikaan Uskon vuoteen liittyvän mariaanisen tapahtuman (Giornata Mariana), joka alkaa lauantai-iltana (12.10.) mariaa-

P

aavi Franciscus on maanantaina 30.9.2013 vietetyssä
konsistorissa
säätänyt kahden edeltäjänsä kanonisaatiopäivän. Autuaat paavit Johannes Paavali II ja Johannes XXIII julistetaan pyhäksi 27.
huhtikuuta 2014, pääsiäisen toisena sunnuntaita eli Jumalan laupeuden sunnuntaina.
KATT/Radiovaticana

nisella rukouksella ja päättyy sunnuntaina aamupäivällä ruusukkoon ja pyhään
messuun.
Mariaanisen päivän yksi piirre paljastettiin jo jokin aika sitten. Vatikaanista ja
Portugalista kerrottiin, että Fatiman pyhäkön alkuperäinen Neitsyt Marian
patsas lennätetään Roomaan tätä tilaisuutta varten. Pietarinkirkon iltarukouksen
jälkeen patsas kuljetetaan Rooman hiippakunnan järjestämää yövigiliaa varten
Jumalan rakkauden pyhäkköön, joka on suosittu paikallinen pyhiinvaelluskirkko. Aamulla patsas viedään takaisin Vatikaaniin.
Mikä on mariaanisen päivän tarkoitus? Uskon vuoden loppuvaiheessa se
varmaankin kertoo siitä luottamuksesta ja rakkaudesta, joka paavilla on pyhää
Jumalansynnyttäjää kohtaan, ja kirkon ja Marian läheisestä yhteenkuuluvuudesta, yhteisestä tehtävästä viedä kaikki kohti Kristusta. Sen lisäksi päivän aikana
paavin uskotaan vihkivän koko maailman Neitsyt Marialle. Vihkimys on yksi
niistä toiveista, joita Neitsyt Maria esitti ilmestyksissään Fatiman lapsille
vuonna 1917. Se ei kuitenkaan ole laatuaan ensimmäinen, sillä jo paavit
Pius XII ja Johannes Paavali II tekivät samoin, kumpikin omin sanoin.
Mariaaninen päivä muistuttaa kaikkia katolilaisia – kaikkia ihmisiä – siitä, että
Herramme äidin esimerkkiä seuraamalla ja hänen apuunsa turvaten me voimme
turvallisin mielin katsoa eteenpäin ja suunnata elämämme kohti sitä pyhyyttä,
johon meidät kaikki on alun perin luotu ja kutsuttu. Marian sanoin: ”Tapahtu-
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uterilaisen maailmanliiton (LML) neuvoston jäsenet ja neuvonantajat
Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopasta kokoontuivat yhteiseen kokoukseen ortodoksisessa kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa
30.9.–2.10.2013.
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koon minulle sanasi mukaan” ja ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se”.
Kirkon perinteessä lokakuu on omistettu pyhälle ruusukon kuningattarelle.
Ottakaamme mekin oma ruusukkomme esille ja pyytäkäämme taivaallisen
äitimme esirukouksia niin itsemme kuin muidenkin puolesta, varsinkin
paavimme Franciscuksen, emerituspaavi Benedictuksen ja piispamme ja koko
papistomme puolesta.
Rukoile puolestamme, pyhä Jumalansynnyttäjä, että me Kristuksen lupausten
arvoisiksi tulisimme.
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P

tökuntien jäseniä. Uppsalan tiedekunnat –
Newman-instituutti – ja Oslon seurakuntatiedekunta tarjoavat jo monipuolisesti katolisia
opintoja. Rohkaistakseen näitä teologeja kokoontumaan yhteen luentoja ja muita akateemisia aktiviteetteja varten piispainkokous
tuki heidän ensimmäistä kokoontumistaan
Roomassa tämän vuoden keväällä. Teologit
toivovat voivansa perustaa Pohjoismaihin
Katolisen akatemian yhteistyössä piispainkokouksen kanssa ja he toivovat saavansa sille
Katolisen opetuksen kongregaation hyväksynnän. Kongregaatio on ilmaissut kiinnostuksensa ja tukensa hankkeelle, ja lokakuussa
piispainkokouksen edustaja tapaa Roomassa
kongregaation prefektin.

ohjoismaiden piispat päättivät syysistuntonsa
Norjan Tromssassa 18. syyskuuta. He olivat
Pyhän Elisabethin sisarten ja Tromssan katolisen piispan, mons. Berislav Grgicin vieraina. Paavin nuntius, arkkipiispa Henryk Józef Nowacki, oli
läsnä koko kokouksen ajan. Piispat nauttivat myös
Tromssan maaherran Svein Ludvigsenin tarjoamasta
vieraanvaraisuudesta. He tapasivat myös Tromssan
luterilaisen piispan, Per Oskar Kjølaasin vaimoineen
sekä Tromssan luterilaisen tuomiokirkon kirkkoherran Kjell Y. Riisen.
Piispat ilmaisivat huolensa Syyrian kansan kärsimysten vuoksi ja rukoilivat heidän puolestaan sekä
päättivät aloittaa jokavuotisen rukouspäivän maailman vainottujen kristittyjen puolesta. Päiväksi päätettiin 26. joulukuuta, joka on ensimmäisen kristityn
marttyyrin, pyhän Stefanoksen juhlapäivä.

Saksan katolilaisten
Bonifatiuswerk
Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat ovat saaneet
monia vuosia nauttia Saksan katolilaisten runsaasta
moraalisesta, käytännöllisestä ja taloudellisesta tuesta. Piispat toivottivat mielihyvin vieraakseen Tromssaan Bonifatiuswerkin pääsihteerin, mons. Georg
Austenin. He keskustelivat Pohjois-Euroopan nopeasti kasvavan kirkon tarpeista ja mahdollisuuksista jatkaa yhteistyötä Saksan katolisen kirkon kanssa.
Bonifatiuswerk järjestää jo nuorille katolilaisille mahdollisuuksia tulla joksikin ajaksi työskentelemään
maidemme seurakuntiin tai laitoksiin. Mons. Austen
toivoo saatavan aikaan Pohjoismaiden nuorille vastaavia tilaisuuksia työskennellä Saksassa.

Pohjoismaiden katoliset
teologit
Viime vuosina on monia oppineita kääntynyt katolisuuteen, ja katolilaiset ovat suorittaneet teologian tohtorin tutkintoja ja muita ylempiä arvosanoja.
Monet heistä opettavat yliopistoissa ja akateemisissa
instituuteissa, eivätkä ole papiksi vihittyjä tai sään-

Katolinen lähetystyö
Paavillisen Uskon levittämisen seuran pääsihteeri –
isä Timothy Barret LeHane – kertoi piispoille tämän
seuran työstä. Lähetystyö on koko kirkon vastuutehtävä, ja Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat pyrkivät auliisti tukemaan paavillisten lähetysseurojen
koordinoimaa evankelioimistyötä.

YK:n pakolaisjärjestön Nansen-palkinto
kongolaiselle katoliselle nunnalle

K

ongolainen katolinen sisar Angélique Namaika on saanut YK:n pakolaisjärjestön
(UNHCR) myöntämän Nansenin pakolaispalkinnon 2013 työstään väkivallan uhrien hyväksi
Kongossa. Nansenin pakolaispalkinto on vuosittain
järjestöille tai yksittäisille ihmisille myönnettävä kansainvälinen tunnustus työstä pakolaisten auttamiseksi, ja sen jakaa YK:n pakolaisasioiden pääkomissaari.
Sisar otti palkinnon vastaan Genevessä 30. syyskuuta
ja matkusti sen jälkeen Roomaan, jossa hän tapasi paavi Franciscuksen 2. lokakuuta.
Sisar Angélique Namaikan “Uudelleensopeuttamisen ja kehityksen keskus” Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa sijaitsevassa Dungussa on auttanut tuhansia pahamaineisen sissijärjestön “Herran
vastarinta-armeijan” (LRA) uhreja. Kodeistaan pakenemaan joutuneet naiset ja tytöt ovat joutuneet hyväksikäytön uhreiksi ja kertoneet LRA:n sieppauksista, pakkotyöstä, murhista, raiskauksista ja muista
ihmisoikeusrikkomuksista. Uhrit ovat saattaneet joutua myös oman yhteisönsä hylkäämiksi. Keskus pyrkii auttamaan traumoista toipumisessa ja tukemaan
uhreja ammatin oppimisessa tai koulunkäynnissä.
Vuonna 2009 sisar Angélique joutui itse pakenemaan kodistaan Dungussa LRA:n hyökkäyksen takia.
Tämä kokemus sai hänet aloittamaan avustustyön.
Hän totesi: “On vaikea kuvitella, kuinka paljon LRA:n
hyväksikäyttämät naiset ja tytöt kärsivät. He kantavat
väkivallan jälkiä loppuikänsä. Tämän palkinnon avulla useammat pakolaiset Dungussa voivat saada tarvitsemaansa apua uuteen alkuun elämässään. En halua

koskaan lakata tekemästä kaikkea voitavaani antaakseni heille toivon ja mahdollisuuden elää taas.”
YK:n pakolaisasioiden pääkomissaari António Guterres kuvasi sisar Namaikan työtä: “Sisar Angélique
työskentelee väsymättä auttaakseen naisia ja tyttöjä,
jotka ovat äärimmäisen haavoittuvia traumansa, köyhyyden ja pakolaisuuden vuoksi. Haasteet ovat valtavia, minkä vuoksi hänen työnsä on todella huomionarvoista – hän ei anna minkään esteen pysäyttää
itseään… Sisar Angélique on osoittanut, että yhdenkin
ihmisen työllä voi olla valtava merkitys sodan repimien perheiden elämälle. Hän on todellinen humanitäärinen sankari.”
Lisätietoja englanniksi löytyy YK:n pakolaisjärjestö
UNHCR:n kotisivulta www.unhcr.org.
KATT/katolsk.no/www.unhcr.org
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Paavin suuri vallankumous?
mukaisesti.
Ihmisen kohtaaminen ihmisenä ja ihmisen rakastaminen kaikesta huolimatta
on paavi Franciscukselle ominaista. Hän
on ohittanut Vatikaanin ja Apostolisen
palatsin byrokratian ja soittanut suoraan
hänelle kirjoittaneille ihmisille, jotka ovat
kertoneet ongelmistaan. Hän ei halua,
että kirkko on virasto tai norsunluutorni, vaan että kirkko elää ja on läsnä, ymmärtää ihmisten hätää ja tukee ja lohduttaa. Läsnäolollaan kirkko antaa parhaan
todistuksen evankeliumista. Omalla toiminnallaan paavi Franciscus antaa siitä
kauniin esimerkin.

E

nsimmäistä kertaa historiassa katolisen kirkon
kardinaalit valitsivat vähän yli puoli vuotta sitten paaviksi jesuiitan, ja
vieläpä Argentiinasta, uudesta maailmasta. Hänestä ei tullut paavi Ignatiusta, ei Johannes Paavali III:a, ei Benedictus XVII:ä eikä Pius XIII:a. Hänestä
tuli Franciscus, fransiskaanien kerjäläissääntökunnan perustajan pyhän
Franciscus Assisilaisen mukaan. Kun
kansa Pietarinkirkon aukiolla hurrasi ja huusi hänen uutta nimeään, hän
sanoi: “Lopettakaa. Älkää huutako minun nimeäni, huutakaa mieluummin:
Jeesus!”

Paavi Franciscuksesta on median avustuksella välittynyt kuva yksinkertaisesta ja sympaattisesta kirkonmiehestä, joka
ei ole niinkään kiinnostunut kirkollisesta
loistosta vaan ennemminkin loistokkuuden kaihtamisesta, vanhojen juhlallisten
tapojen ja tottumusten ohittamisesta sekä
erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kohtaamisesta sellaisina kuin he ovat.
Katolisesta näkökulmasta katsottuna
uusi paavi ei ehkä sittenkään ole kovin
vallankumouksellinen. Hän vahvistaa
olevansa “kirkon poika” ja toteaa, että
kirkon opetus monissa mediaa kiinnostavissakin kysymyksissä on selvä eikä
hänen sen takia tarvitse sitä joka paikassa toistaa. Toisaalta hän kuitenkin peräänkuuluttaa muutosta, uudistumista
ja hyljeksii selvästi tavalla tai toisella le-

galistisia tai farisealaisia uskonelämän ilmenemismuotoja.

Kirkko on kenttäsairaala
Mitä paavi tarkoittaa? Eroaako hän
todella edeltäjistään? Muuttaako hän
kirkon? Mitä tuo muutos voisi pitää sisällään? Viimeisimmässä, La Civiltà Cattolica -lehden haastattelussa, pyhä isä
kertoo näkevänsä kirkon tämän päivän
maailmassa lähinnä kenttäsairaalana
taistelun jälkeen. Ehkäpä tämä ilmaisu
auttaa meitä paremmin ymmärtämään,
mitä paavi puheillaan tarkoittaa.
“Vakavasti loukkaantuneelta ihmiseltä on turha kysyä, onko hänellä korkea
kolesteroli tai mikä on hänen verensokerinsa taso. Meidän täytyy parantaa
hänen haavansa. Sitten voimme puhua
muusta.” Tämä analogia toimii kirkon
elämässä: Kirkon ensimmäinen tehtävä
ei ole puhua abortista, homoliitoista tai
talousmekanismeista vaan Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä.
Paavi haluaa kirkon julistavan evankeliumia, ilosanomaa Jumalan valtakunnasta, jokaisessa kadunkulmassa, kaikissa tilanteissa. Sen avulla me voimme
“parantaa kaikenlaisia sairauksia ja haavoja”. Kirkon on oltava todellinen “äiti ja
paimen”, syleiltävä ja huolehdittava kaikista ihmisistä synteineen ja vaikeuksineen ja kuljettava heidän mukanaan laupiaan samarialaisen antaman esimerkin

Jumala on rakkaus
Paavin toimintatavat voivat erota siitä,
mihin on totuttu, mutta sanoma ja sisältö eivät niinkään. Mistä muusta kirkko
muistuttaa yhtä suurella antaumuksella,
lasten uskonnollisen kasvatuksen ensimmäisistä hetkistä lähtien, kuin siitä, että
Jumala on rakkaus! — Deus caritas est oli
myös edellisen paavin Benedictus XVI:n
ensimmäisen kiertokirjeen nimi.
Paavi Franciscus selvästi haluaa palauttaa kristinuskon todellisuuden lähimmäisenrakkauden tasolle. On kuitenkin
väärin ajatella, että kirkko aikaisemmin
olisi jotenkin itse halunnut pysyä siitä
erossa. Enemmänkin lienee niin, että kirkon sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ei
viime vuosikymmeninä enää onnistunut
saamaan kuulijoita maallistuneessa yhteiskunnassa. Tällöin kirkon tehtäväksi
on jäänyt eettinen keskustelu, jossa Jumalaa hädin tuskin on voinut mainita.
Paavin projekti, jos sitä sellaiseksi voi
sanoa, on Jumalan rakkauden osoittaminen maailmalle, joka ei ymmärrä teologiaa eikä ole valmis loogiseen ja koherenttiin vuoropuheluun kirkon kanssa, koska
kirkko perustaa argumenttinsa ja ihmiskäsityksensä luonnollisten asioiden lisäksi johonkin yliluonnolliseen.
Maailman epäuskoon voi vastata lähinnä uskosta kumpuavilla teoilla. Sanat
eivät enää riitä. Siksi paavin sanat on
ymmärrettävä ennen kaikkea liikkeelle panevina sanoina: ohjeina, neuvoina,
kannustuksena. Paavi kutsuu kirkkoa

Anders Hamberg vihittiin diakoniksi
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihki
Pyhän Henrikin katedraalissa lauantaina
28.9.2013 hiippakunnan pappiskandidaatin Anders Hambergin diakoniksi. Uusi
diakoni piti ensimmäisen saarnansa katedraalin päämessussa 29.9.2013. Piispa on
nimittänyt diakoni Hambergin 28.9. alkaen Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin
seurakuntaan Turkuun.

Diakonvigning

Lördagen den 28 september 2013 vigdes
stiftets finlandssvenska prästkandidat Anders Hamberg till diakon i S:t Henrikskatedralen av biskop Teemu Sippo SCJ.
KATT

Vastavihitty diakoni vihkimysmessussa.

olemaan lähetyshenkinen. Evankeliumin
tarjoamisen on oltava yksinkertaista, syvällistä, loistavaa. Silloin myös kirkon
moraalinen opetus asettuisi kohdalleen.

Suuri vallankumous?
Paavi Franciscus elää itse varsin perinteistä, vaatimatonta katolista elämää.
Pappina hänen päiväänsä kuuluvat hetkipalveluksen rukoileminen ja messun viettäminen. Mieluusti hän rukoilee
päivittäin myös ruusukon ja viettää ns.
pyhän tunnin eli rukoilee palvoen eukaristista Kristusta tabernaakkelin ääressä
tai monstranssin edessä.
Paavi haluaa kirkon — siis meidän
kaikkien — uskovan luottavaisesti Jumalaan ja rakastavan lähimmäisiämme. Hän
haluaa, että kristityt välittävät lähimmäisilleen Jumalan rakkauden konkreettisella tavalla. Hän haluaa, että kaikki ihmiset
oppisivat tuntemaan Jumalan ihmiseksitulleen Pojan yhä paremmin ja haluaisivat samaistua häneen. Itse asiassa paavi
haluaa kiinnittää niin uskovien kuin uskonnottomienkin ihmisten katseen Jumalan työhön maailmassa, jotta maailma
uudelleen olisi valmis kuulemaan evankeliumin koko totuuden.
Mielestäni paavi Franciscuksen suurin vaikutus — tähän mennessä — on
siinä, että hän pyrkii palauttamaan kirkon uskon perusasiat ihmisten mieliin ja
toivottavasti myös sydämiin. Hän ei ole
poistanut eikä muuttanut mitään opinkohtaa eikä vaatinut täyskäännöstä kirkon moraaliopetuksessa. Hän esittää
päinvastoin, että kirkon on opetuksineen
kuljettava rakastaen ihmisten rinnalla ja
tuettava heitä Jumalan tahdon etsimisessä ja täyttämisessä. Hän arvostaa suuresti ripin sakramenttia ja rippituolissa saatavan hengellisen ohjauksen merkitystä.
Kysymys on toimintatavoista. Niissä on
paavi Franciscuksen suuri vallankumous.
Marko Tervaportti
Artikkeli on julkaistu myös Catholic Voices
Suomi –blogisivustolla (cvsuomi.wordpress.
com), josta kerrotaan enemmän seuraavassa
Fides-lehdessä.
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Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

13.10. KIRKKOVUODEN 28.
SUNNUNTAI (IV)

tausmaalla tai muuten rukoilevat kuolleiden puolesta.

1L 2. Kun. 5:14-17
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4. - 2b
2L 2. Tim. 2:8-13
Ev. Luuk. 17:11-19

2.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ – VAINAJIEN PÄIVÄ
Lukukappaleet: ks. sielunmessujen tekstit.

20.10. KIRKKOVUODEN 29.
SUNNUNTAI (I)
1L 2. Moos. 17:8-13
Ps. 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. – 2
2L 2. Tim. 3:14 - 4:2
Ev. Luuk. 18:1-8
Lähetyssunnuntai. Kolehti lähetystyön
hyväksi. Voidaan viettää messua ”pro
evangelizatione populorum”.

3.11. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIEN
JUHLA – PYHÄINPÄIVÄ, JUHLAPYHÄ
1L Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. – 6
2L 1. Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a
(Psalttarin III viikko)

27.10. KIRKKOVUODEN 30.
SUNNUNTAI (II)

10.11. KIRKKOVUODEN 32.
SUNNUNTAI (IV)

1L Sir. 35:15b-17, 20-22a
Ps. 34:2-3, 17-18, 19+23. - 7ab
2L 2. Tim. 4:6-8, 16-18
Ev. Luuk. 18:9-14

1L 2. Makk. 7:1-2, 9-14
Ps. 17:1, 5-6, 8+15. - 15b
2L 2. Tess. 2:16 - 3:5
Ev. Luuk. 20:27-38 tai Ev. Luuk. 20:27a,
34-38
Pyhän isän päivä. Kolehti Pyhän istuimen hyväksi.

Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin myönnetään niille
uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8. päivän välisenä aikana hartaasti käyvät hau-
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Rukouksen apostolaatti
Lokakuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

Ennen taivaaseenastumistaan Herramme Jeesus antoi lähetyskäskynsä apostoleille ja heidän
kauttaan meille, kaikille kristityille. Toisin sanoen meidän on ilmoitettava Jumalan ilosanomaa kaikkialla, jotta Jumalan rakkaus voisi parantaa ihmisiä ja uudistaa maailman kasvot.
Jokainen meistä on kutsuttu olemaan Jumalan lähettiläänä. Jokainen on kutsuttu omalla elämällään, saamiensa lahjojen ja aseman mukaan antamaan oman panoksensa Jumalan valtakunnan leviämiselle omassa ympäristössään tai kotimaansa ulkopuolella. Tämä on kunniatehtävä, kiitoksen merkki ja vastarakkauden osoitus Jumalalle, joka on kaikkien hyvien
lahjojen antaja. Se jakaa elämäniloa ja antaa sitä meille itsellemme. Toisaalta meidän kristillinen elämämme voi suuresti rohkaista kanssaihmisiämme luottamaan Jumalan läheisyyteen
myös silloin, kun elämän risti tuntuu ylivoimaiselta. Silloin lähimmäisen läheisyys ja pyyteetön rakkaus voi lohduttaa ihmisiä elämän koettelemuksissa ja palauttaa elämänhalun. Tämä
on lokakuun ensimmäinen rukousaihe niiden lähimmäistemme puolesta, jotka tuntevat olevansa oman onnensa nojaan jätettyjä ja miettivät itse lopettavansa elämänsä.
Jumalan lähettilään tehtävän vastaanottaminen ei aina ole helppoa. Tämä vaatii myös esirukouksia. Profeetta Jeremia kertoo, miten Jumala kutsui hänet työhön (Jer. 1:4-10). Alussa Jeremia melkein kuoli pelosta. Tapaaminen kolmiyhteisen pyhän Jumalan kanssa on aina ollut
ainutlaatuinen kokemus. Samoin Jeesuksen ilmestyessä ylösnousemuksensa jälkeen apostoleille hekin pelästyivät. Mutta pian hän rauhoitti heidät, niin kuin Jumala teki Jeremiallekin.
Mutta kun Jumala ei heti ottanut kaikkea pelkoa pois Jeremian sydämestä, Jeremia pyrki vielä muuttamaan Jumalan mieltä vaikeroiden: ”En minä osaa puhua, olen vielä nuori.” Nykyisin ilmaistaan sellaista pelkoa ehkä toisella tavalla, vältellen väärällä nöyryydellä sitoutuvaa
vastausta: ”En tiedä, pyydä toista, joka on minua sopivampi.” Mutta Jumala ei antanut periksi, vaan sanoi: ”Mene vain, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä käsken sinun puhua. Älä
pelkää ketään. Sillä minä olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.”

Piispan kalenteri

Kärlek och
mystik

Näin Jumalan jatkuvassa suojeluksessa Jeremia suoritti rohkeasti saamansa tehtävän kansansa hyväksi. Loppujen lopuksi profeetta muistutti kansaansa siitä, että Jumalan Sana on elämän lamppu. Samoin uskon lahja valaisee meitäkin elämän pimeissä hetkissä, jotta me emme

O Gud,

eksyisi tieltä kohti kotimaatamme.

Du är oändligt fjärran och ändå nära.
I dag är det vi lever, rör oss och är till.
Låt oss vara tacksamma. Du har gett oss
13.10. Vahvistuksen sakramentti Pyhän
Marian kirkossa klo 10.00
14.10. Johdantokurssi Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa klo 18.30
15.10. Pyhän Jeesuksen Teresan muistopäivän messu karmeliittaluostarissa klo 10.00 ja
vierailu Redemptoris Mater -pappisseminaarissa
17. -18.10. Suomen Ekumeenisen Neuvoston
syyskokous Paltamossa
20.10. Vahvistuksen sakramentti ruotsiksi
Pyhän Henrikin katedraalissa klo 12.30 / bekräftelsens sakrament i S:t Henrikskatedralen
kl. 12.30
21.-23.10. Pappienneuvoston kokous Stella
Mariksessa

så många gåvor. Du har framför allt gett
oss din Son.
Hjälp oss att svara med generositet och
att skänka honom hela vårt hjärta.
Ge oss endast kärlek och din nåd,
Ty det är oss nog.

Lokakuun toinen rukousaihe kehottaa meitä ottamaan vastuun lähimmäistemme elämänkohtalosta, elävätpä he lähellä tai kaukana - kotonamme, kadullamme tai lähetysmaissa. Jokainen pystyy osoittamaan esirukouksillaan, uhrilahjoillaan ja rakkaudellaan, että Jumalan
valtakunta on tullut lähelle ja että hän rakastaa meitä ihmisiä.
Rukoilkaamme...
Lokakuu
•

den läheisyyden.
•

Marraskuu
•

juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

Että papit saisivat kokea lohdutusta vaikeuksissaan ja tukea epäilyksen hetkinä
sekä uskossaan vahvistumista.

•

Urkumusiikin

Että Maailman lähetyspäivä auttaisi kaikkia kristittyjä ymmärtämään, ettemme ole
vain evankeliumin vastaanottajia vaan myös sen julistajia.

”Omnia ad majorem Dei gloriam”
Ur: Novena inför den helige Ignatius av
Loyolas fest (31.8)

Että ne, jotka elämän musertamina etsivät kuolemaa, tuntisivat Jumalan rakkau-

Että Latinalaisen Amerikan kirkot, jotka itse ovat lähetystyön tulosta, lähettäisivät
vuorostaan työntekijöitä toisiin kirkkoihin.

Oktober
•

Att de som känner livet som en så tung börda att de vill avsluta det, får uppleva
Guds kärleksfulla närhet.

25.10. Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari tulevaisuuden uskonnonopetuksesta
Helsingissä

•

26.10. Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan vuosikokous Turussa

November

27.10. Messu hiippakunnan nuorten retretissä Stella Mariksessa klo 11.00
27.10. Ekumeenisen vastuuviikon jumalanpalvelus Riihimäen varuskuntakirkossa 18.00
1.-3.11. Birgittalaissääntökunnan maallikkooblaattien retretti Turussa

Att firandet av världsmissionsdagen hjälper alla kristna att inse att vi inte endast är
mottagare utan även förkunnare av evangeliet.

•

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.

LIISA AHLBERG &
PILVI LISTO-TERVAPORTTI
(Helsinki)

•

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
7. marraskuuta 2013 klo 18.00.

isä Frans Voss SCJ

Att kyrkorna i Latinamerika, som resultat av den kontinentala missionen, sänder
missionärer till andra kyrkor.
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Paavi Franciscuksen viesti Maailman
lähetyspäivää varten 2013
Rakkaat veljet ja sisaret!
Tänä vuonna vietämme Maailman lähetyspäivää samaan aikaan kuin Uskon
vuosi on päättymässä. Se on tärkeä tilaisuus vahvistaa ystävyyttämme Herran
kanssa ja matkaamme kirkkona, joka julistaa rohkeasti evankeliumia. Tältä näkökannalta haluan esittää joitakin ajatuksia.

si, on myös näillä yhteisöillä velvollisuus
tunnustaa Kristusta kansojen edessä”
(dekreetti Ad gentes, 37). Jokaista yhteisöä kehotetaan ja kutsutaan tekemään
omakseen Jeesuksen apostoleille uskoma
tehtävä olla hänen ”todistajiaan Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja
maan ääriin saakka” (Ap.t. 1:8). Se ei ole
toissijainen näkökohta kristillisessä elä-

1

Usko on kallisarvoinen Jumalan
lahja, joka avaa mielemme tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä. Hän tahtoo olla suhteessa kanssamme tehdäkseen meidät osallisiksi omasta
elämästään ja tehdäkseen elämästämme
merkityksellisemmän, paremman ja kauniimman. Jumala rakastaa meitä! Usko
täytyy kuitenkin tulla vastaanotetuksi, se
edellyttää henkilökohtaista vastaustamme, rohkeutta uskoa itsemme Jumalalle,
elää hänen rakkaudestaan ja kiitollisena
hänen äärettömästä armostaan.
Se on lahja, joka ei ole varattu vain
harvoille, vaan jota tarjotaan anteliaasti.
Kaikkien pitäisi voida kokea ilo tuntea
itsensä Jumalan rakastamaksi, pelastuksen ilo! Se on lahja, jota ei voi pitää vain
itsellään, vaan joka on jaettava. Jos haluamme pitää sen vain itsellämme, meistä
tulee eristäytyneitä, steriilejä ja sairaita
kristittyjä.
Evankeliumin julistaminen on osa
Kristuksen opetuslasten olemusta ja jatkuva tehtävä, joka innoittaa kirkon koko
elämää. ”Lähetystyön tekeminen on
selvä merkki kirkollisen yhteisön kypsyydestä” (Benedictus XVI, apostolinen
kehotuskirje Verbum Domini, 95). Jokainen yhteisö on ”aikuinen” silloin kun se
tunnustaa uskon, viettää sitä iloiten liturgiassa, elää todeksi rakkautta ja julistaa lakkaamatta Jumalan sanaa, lähtien
omalta alueeltaan viedäkseen sen myös
syrjäseuduille, erityisesti niille, joilla ei
vielä ole ollut tilaisuutta tuntea Kristusta.
Uskomme vahvuus henkilökohtaisella ja
yhteisöllisellä tasolla mitataan myös kyvyssä välittää se toisille, levittää sitä, elää
sitä todeksi rakkaudessa, todistaa siitä
kaikille joita kohtaamme ja jotka jakavat
kanssamme elämän tien.
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Uskon vuosi 50 vuotta Vatikaanin II kirkolliskokouksen alkamisen jälkeen innoittaa kirkkoa uudistamaan tietoisuutensa läsnäolostaan
nykymaailmassa ja lähetystehtävästään
kansojen ja kansakuntien keskellä. Lähetyshenki ei koske vain maantieteellisiä alueita, vaan kansoja, kulttuureita ja
yksittäisiä ihmisiä, koska uskon ”rajat”
eivät kulje ainoastaan paikkojen ja inhimillisten traditioiden vaan myös jokaisen
miehen ja naisen sydämen kautta.
Vatikaanin II kirkolliskokous korosti
erityisellä tavalla sitä, että lähetystehtävä, uskon rajojen laajentaminen, kuuluu
jokaiselle kastetulle ja kaikille kristillisille yhteisöille: ”Koska Jumalan kansa
elää yhteisöinä, erityisesti hiippakuntina
ja seurakuntina, ja tulee niissä näkyväk-

mässä, vaan sen olennainen ulottuvuus.
Meidät kaikki on kutsuttu kulkemaan
maailman teitä yhdessä veljiemme ja sisartemme kanssa tunnustaen ja todistaen uskostamme Kristukseen ja julistaen
hänen evankeliumiaan.
Kehotan piispoja, pappeja, pappienneuvostoja ja pastoraalineuvostoja sekä
kaikkia kirkon vastuuhenkilöitä ja -ryhmiä kiinnittämään huomiota lähetystyön ulottuvuuteen koulutuksessa ja pastoraalisissa suunnitelmissa. Heidän on
ymmärrettävä, että heidän apostolinen
työnsä ei ole täydellinen, jos sen pyrkimyksenä ei ole Kristuksesta todistaminen kansakuntien ja kaikkien kansojen
edessä. Lähetystyön näkökohta ei ole
pelkkä ohjelmallinen ulottuvuus kristillisessä elämässä, vaan myös paradigmaattinen ulottuvuus, joka koskee kaikkia
kristillisen elämän ulottuvuuksia.
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Usein evankeliumin julistamisen
tehtävä ei kohtaa esteitä ainoastaan ulkoapäin, vaan myös kristillisen yhteisön sisältä. Joskus puuttuu
intoa, iloa, rohkeutta, toivoa julistaa kaikille Kristuksen sanomaa ja auttaa aikamme ihmisiä kohtaamaan hänet. Joskus vieläkin ajatellaan, että evankeliumin
julistaminen merkitsee vapauden loukkaamista.
Paavali VI vastasi tähän selkein sanoin: ”Olisi väärin, jos väkisin tyrkyttäisimme jotakin veljiemme omaatuntoa
rasittamaan. Mutta jos evankeliumin to-

tuus ja Jeesuksessa Kristuksessa tarjottu
pelastuksen tie esitetään omalletunnolle
selvästi ja omantunnon ratkaisuvapautta kunnioittaen…silloin juuri kunnioitetaan tuota vapautta” (apostolinen kehotuskirje Evangelii nuntiandi, 80). Meillä
täytyy aina olla rohkeutta ja iloa pitää
esillä, kunnioittavasti, Kristuksen kohtaamista ja olla hänen evankeliuminsa
sanansaattajia. Jeesus
tuli keskellemme osoittaakseen tien pelastukseen, ja hän uskoi meillekin tehtävän kertoa
siitä kaikille aina maan
ääriin saakka.
Aivan liian usein näemme korostettavan ja
ehdotettavan väkivaltaa, valheita, erehdystä. Omana aikanamme
on tärkeää julistaa ja
todistaa evankeliumin
hyvyyttä, ja tehdä se
kirkon sisältä käsin. On
tärkeää, ettei koskaan
unohdeta
jokaisen
evankeliuminjulistajan
perustavaa periaatetta:
ei voi julistaa Kristusta ilman kirkkoa. Evankeliumin julistaminen
ei koskaan ole eristäytynyt, yksilöllinen tai
yksityinen teko, vaan
aina kirkollinen teko.
Paavali VI kirjoitti,
että ”kaikkein yksinkertaisinkin saarnamies, uskonnonopettaja tai sielunhoitaja,
joka julistaa evankeliumia, kokoaa pienen seurakuntansa tai jakaa sakramentteja, tekee kirkon työtä silloinkin, kun hän
on aivan yksin.” Hän ei ”itse ole ottanut
tehtävää itselleen eikä toimi omasta aloitteestaan, vaan kirkon lähetystehtävän
yhteydessä ja kirkon nimessä” (Evangelii
nuntiandi, 60). Tämä antaa voimaa lähetystyöhön ja saa jokaisen lähetystyöntekijän ja evankeliumin julistajan tuntemaan,
ettei ole yksin, vaan osa yhtä ainoaa ruumista, jota elävöittää Pyhä Henki.
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Meidän aikanamme laajalle levinnyt liikkuvuus ja uuden median aikaansaama tiedonvälityksen
helppous ovat saaneet kansat, tiedot ja
kokemukset sekoittumaan. Kokonaisia
perheitä muuttaa työn vuoksi maanosasta toiseen. Ammatti- ja kulttuurivaihto,
turismi ja muut sen kaltaiset ilmiöt aiheuttavat ihmisten laajaa muuttoliikettä.
Joskus jopa seurakuntien on vaikea tietää
varmasti, kuka asuu alueella pysyvästi
tai väliaikaisesti. Yhä laajemmilla alueilla perinteisesti kristillisistä maista kasvaa
niiden lukumäärä, joille usko on vieras,
jotka ovat välinpitämättömiä uskontoa
kohtaan tai muiden uskomusten kannattajia. Ei ole harvinaista, että jotkut kastetut elämän valinnoillaan johtavat itsensä
kauas uskosta ja tarvitsevat näin ”uutta
evankelioimista”. Tähän kaikkeen on lisättävä tosiasia, että vieläkään hyvä uu-

tinen Jeesuksesta Kristuksesta ei ole saavuttanut suurta osaa ihmiskunnasta.
Elämme myös kriisin aikaa, joka koskee useita elämänalueita, ei vain talouselämää, rahamarkkinoita, elintarviketurvallisuutta, ympäristöä, vaan myös
elämän syvällistä merkitystä ja sitä innoittavia perustavanlaatuisia arvoja.
Myös ihmisten yhteiselämää leimaavat jännitteet ja konfliktit, jotka aiheuttavat turvattomuutta ja vaikeutta löytää
tie kestävään rauhaan. Tässä monimutkaisessa tilanteessa, jossa nykyisiä ja tulevaisuuden näköaloja varjostavat uhkaavat pilvet, on välttämätöntä julistaa
rohkeasti kaikissa tilanteissa Kristuksen
evankeliumia.
Se on julistusta toivosta, sovinnosta, yhteydestä, julistusta Jumalan läheisyydestä, hänen laupeudestaan ja pelastuksestaan; julistusta siitä, että Jumalan
rakkauden voima pystyy voittamaan pahuuden pimeyden ja ohjaamaan tielle
kohti hyvää. Aikamme ihminen tarvitsee
varmaa valoa, joka valaisee tien ja jonka
vain Kristuksen kohtaaminen voi antaa.
Tuokaamme tähän maailmaan todistuksellamme ja rakkaudella se toivo, jonka
usko antaa! Kirkon lähetyshenki ei ole
proselytismiä, vaan todistusta elämästä,
joka valaisee tien ja tuo toivoa ja rakkautta. Toistan vielä, että kirkko ei ole avustusorganisaatio, yritys eikä kansalaisjärjestö, vaan niiden ihmisten yhteisö, jotka
Pyhän Hengen toiminnan innoittamina ovat eläneet ja elävät Jeesuksen Kristuksen kohtaamisen ihmettä, ja tahtovat
jakaa tämän syvällisen ilon kokemuksen, jakaa sanoman pelastuksesta, jonka
Herra on meille tuonut. Juuri Pyhä Henki
ohjaa kirkkoa tällä tiellä.
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Haluan rohkaista kaikkia tulemaan Kristuksen hyvän sanoman
välittäjiksi. Olen kiitollinen erityisesti lähetystyöntekijöille, fidei donum
-papeille, sääntökuntalaisille ja yhä lukuisammille maallikoille, jotka ottavat
vastaan Herran kutsun ja lähtevät kotimaastaan palvellakseen evankeliumia
vieraissa maissa ja kulttuureissa. Mutta haluan myös korostaa, kuinka nuoret
kirkotkin lähettävät anteliaasti lähetystyöntekijöitä vaikeuksissa oleville kirkoille - usein kyseessä ovat kirkot, joilla
on vanha kristillinen traditio - tuoden
mukanaan tuoreuden ja innon, jolla niissä eletään todeksi uskoa, uskoa, joka uudistaa elämän ja antaa toivon.
Tämä yleismaailmallinen ulottuvuus,
vastauksena Jeesuksen käskyyn ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni” (Matt. 28:19), on rikkaus jokaiselle paikalliskirkolle ja yhteisölle. Lähetystyöntekijöiden lähettäminen
ei koskaan ole menetys vaan voitto. Vetoan kaikkiin, jotka tuntevat tämän kutsun, jotta he vastaisivat anteliaasti Pyhälle Hengelle, kukin elämäntilanteensa
mukaisesti, eivätkä pelkäisi olla anteliaita Herralle. Kutsun piispoja, sääntökunJatkuu s. 7
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Pyhä Franciscus ja
kohtuullisuus 1(2)

yhä Franciscus on meille
esimerkkinä monista keskeisen tärkeistä periaatteista. Kohtuullisuutta ei
kuitenkaan ole yleisesti pidetty näihin kuuluvana. Pyhästä Franciscuksesta voisi sanoa näinkin: Hän siirtyi äärimmäisyydestä toiseen. Elämänsä
ensimmäiset vuodet hän käytti iloiseen
elämään ja viimeiset 20 vuotta askeesiin,
joka hipoi kohtuuden rajoja. Siksi kohtuuden yhdistäminen pyhään Franciscukseen ei ehkä ole ensimmäisenä mieleen tuleva teema - silti sitä kannattaa
pohtia. Franciscus ei suoranaisesti kirjoituksissaan puhu kohtuudesta, mutta kaikenlainen liiallisuus - muussa kuin kuuliaisuudessa Jumalalle - ei ollut hänelle
mieluista. Joudumme siis miettimään
sekä kohtuullisuuden käsitettä että Pyhän Franciscuksen elämää.

kymmenessä käskyssä, joissa pyritään rajoittamaan ihmisen haluja ja himoja. Uusi
testamentti jatkaa ja vahvistaa tätä ihmiseltä edellytettävän itsekontrollin vaatimusta, jota sovelletaan kaikilla elämän alueilla.
Kreikkalainen termi enkrateia on mainittu
Galatalaiskirjeessä (5:23).

eikä ’noudata omaa mieltään ja voimaansa niin että vaeltaisi sydämensä himoissa’
(Sir. 5:2).”
Edelleen (KKK 2339): ”Siveyteen kuuluu harjaantuminen itsensä hillitsemiseen,
joka on kasvatusta inhimilliseen vapauteen. Vaihtoehto on selkeä: Ihminen on
joko viettiensä herra ja saavuttaa siten rauhan tai hän on niiden orja ja siis onneton.”
Ja myös näin (KKK 2341, 2342): ”Kohtuullisuus pyrkii tuomaan järkeä aistillisiin
intohimoihin ja mielihaluihin. Itsensä hillitsemiseen pääseminen vaatii pitkän ajan.
Emme saa milloinkaan kuvitella saavuttaneemme sen jo lopullisesti. Sen hyväksi on
ponnisteltava yhä uudestaan kaikissa elämän vaiheissa.”
Jumala on uskonut maan hyvyydet ihmiselle, mutta Katekismus edellyttää myös
kohtuullisuutta maailman hyvyyksien
käyttämisessä (KKK 2404): ”Tästä syystä ihminen ei saa näitä hyvyyksiä käyttäessään pitää laillisesti omistamaansa vain
hänelle itselleen kuuluvana vaan myös tavallaan yhteisenä siinä mielessä, että se voi
hyödyttää myös muita eikä vain häntä itseään.” Jakaminen toisille on siis tiiviissä yhteydessä maailman hyvyyksien kohtuullisen käytön kanssa.

Psykologia näkee kohtuullisuudessa
useita erilaisia osa-alueita, kuten säälin ja
anteeksiannon, nöyryyden ja vaatimattomuuden, järkevyyden ja itsekontrollin.
Anteeksinanto on kohtuullisuutta, joka
pyrkii välttämään äärimmäisyyksiä muiden ihmisten tuomitsemisessa. Tämä oli
Franciscukselle hyvin tärkeä käsite. Nöyryys merkitsee pohjimmiltaan omien kykyjensä hyväksymistä sellaisina ja sellaisella tasolla kuin ne ovat, vaatimatta itseltään
äärimmäisiä ponnistuksia. Kuten tiedämme, Franciscus - myös omien sanojensa mukaan - ei aina osoittanut nöyryyttä
tässä mielessä itseään kohtaan. Psykologia
katsoo että nöyryys sisältää myös ihmi-

sen kyvyn tunnistaa omat virheensä, rajoitteensa ja puutteensa. Nöyryys voi olla
myös itsensä poistamista huomion keskipisteestä ja perspektiivin säilyttämistä verrattuna muuhun maailmaan, muiden ihmisten ponnistuksen arvostamista
ja maailman arvostamista sellaisenaan, Jumalan luomana kokonaisuutena. Tässä Franciscus oli esimerkillinen.
Järkevyyttä luonnehtii valintojen tekeminen harkiten, liikoja riskejä ottamatta ja pyrkiminen sellaiseen
toimintaan, jota ei myöhemmin tarvitse katkerasti katua.
Aristoteles kirjoitti käytännöllisestä viisaudesta, jota
hän piti kaikkea muuta yhteen liittävänä hyveenä. Järkevä ihminen arvostaa itseään ja muita ihmisiä ja pyrkii
päätöksiin, jotka eivät aiheuta hankaluuksia hänelle itselleen tai muille ihmisille.
Tässä mielessä viisaus on
kaukonäköisyyttä, joka ulottuu yli lähiajan välittömien
hyötyjen ja pyrkii säilyttämään eikä tuhoamaan. Järkevä ihminen kykenee myös
tasapainottamaan monet erilaiset ihmiselämän päämäärät ja muodostamaan koherentin ja muita ihmisiä hyödyttävän elämän. Kaikki tämä edellyttää
itsekontrollia, kykyä hallita itseään ja olla
antamatta periksi hetkellisille impulsseille.
Kristillinen usko tuntee kohtuullisuuden yhtenä neljästä päähyveestä. Katekismus sanoo (KKK 1809): ”Kohtuullisuus,
maltillisuus (temperantia) on moraalinen hyve, joka hillitsee nautinnonhalua ja
luo tasapainoa luomakunnan hyvyyksien
käyttöön. Se varmistaa sen että tahto hallitsee viettejä ja se säilyttää halujen toteuttamisen kunniallisuuden rajoissa. Itsensä hillitsevä ihminen ohjaa aistien halut hyvää
kohti ja säilyttää terveen arvostelukyvyn

matkansa jälkeen ”kertoivat, että Jumala
oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja
ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille
avannut uskon oven” (Ap.t. 14:27). Heistä voi tulla tie uskon ”paluuseen”, kun he
tuovat nuorten kirkkojen tuoreuden vanhan kristillisen tradition kirkoille ja auttavat niitä löytämään uudelleen uskon
jakamisen ilon ja innon vaihdossa, joka
rikastuttaa molempia Herran seuraamisen tiellä.
Huolenpito kaikista kirkoista, jonka
Rooman piispa jakaa veljiensä piispojen kanssa, toteutuu merkittävällä tavalla Paavillisten lähetysseurojen toiminnassa. Niiden päämääränä on innoittaa
ja syventää kaikkien kastettujen ja jokaisen yhteisön lähetystietoisuutta muistuttamalla, että koko Jumalan kansa tarvitsee syvällisempää lähetyskasvatusta, ja
rohkaisemalla kristillisiä yhteisöjä tarjoamaan apuaan evankeliumin leviämiseksi

maailmassa.
Lopuksi haluan muistaa niitä kristittyjä, jotka eri puolilla maailmaa kokevat
vaikeuksia tunnustaa avoimesti uskoaan
ja saada laillisen oikeuden harjoittaa uskoaan arvokkaasti. He ovat veljiämme ja
sisariamme, rohkeita todistajia - heitä on
jopa enemmän kuin ensimmäisten vuosisatojen marttyyreita. He kärsivät apostolisella kestävyydellä monenlaista vainoa.
Monet vaarantavat henkensä pysyäkseen uskollisina Kristuksen evankeliumille. Haluan vakuuttaa, että olen rukouksessa lähellä niitä ihmisiä, perheitä ja
yhteisöjä, jotka kärsivät väkivallasta ja
suvaitsemattomuudesta, ja toistan heille Jeesuksen lohduttavat sanat: ”pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33).
Benedictus XVI kehotti: ”’Että Herran
sana leviäisi nopeasti ja pääsisi kunniaan’
(2. Tess. 3:1): tehköön tämä Uskon vuosi

suhteemme Herraan Kristukseen yhä lujemmaksi, sillä vain hänessä on varmuus,
jolla voimme katsoa tulevaisuuteen, ja
tae aidosta ja pysyvästä rakkaudesta”
(apostolinen kirje Porta fidei, 15).
Tämä on minun toiveeni Maailman lähetyspäivälle tänä vuonna. Siunaan koko
sydämestäni lähetystyöntekijöitä ja kaikkia, jotka auttavat ja tukevat tätä kirkon
perustavanlaatuista tehtävää, jotta evankeliumin julistus voisi kaikua kaikkialla maailmassa, ja me, evankeliumin palvelijoina ja lähettiläinä, saisimme kokea
”evankelioimistyön sisäisen ja lohduttavan ilon” (Paavali VI, apostolinen kehotuskirje Evangelii nuntiandi, 80).

Kohtuullisuus
Laajimmassa mahdollisessa merkityksessä kohtuullisuus tarkoittaa pyrkimystä välttää äärimmäisyyksiä kaikessa sellaisessa, mistä ihmiselle koituu nautintoa tai
tyydytystä. Varsinkin uskonnollisessa kielenkäytössä tällöin puhutaan perinteisten
nautintojen rajoittamisesta, mutta käsite on
itse asiassa laajempi. Myös hengellinen ilo
ja emotionaalinen mielihyvä erilaisista positiivisiksi mielletyistä toiminnoista, kuten
rukoileminen, musiikki ja yleisemmin esteettinen kokemus, saattavat ylittää kohtuullisuuden rajat. Koska ihminen pyrkii
useimmiten toimimaan mielihyvää synnyttävällä tavalla, kohtuullisuus säätelee
useimpia toimintoja. Kohtuullisuus edellyttää tietoista kontrollia, jolla luontaista
mielihyvän halua rajoitetaan.
Filosofiassa kohtuullisuus oli tärkeässä asemassa jo kreikkalaisessa klassisessa
ajattelussa. Se oli yksi Platonin ideaalivaltion perushyveistä, ja Aristoteles korosti sen
merkitystä. Myös Vanha testamentti piti
kohtuullisuutta tärkeänä, mikä käy ilmi jo

Jatko s. 6
taperheitä, yhteisöjä ja kaikkia kristillisiä ryhmiä tukemaan kaukokatseisesti
ja huolellisesti harkiten lähetystyötä ad
gentes, sekä auttamaan kirkkoja, jotka
tarvitsevat pappeja, sääntökuntalaisia ja
maallikkoja vahvistaakseen kristillistä
yhteisöä. Tähän tulisi kiinnittää huomiota myös niiden kirkkojen kesken, jotka
kuuluvat samaan piispainkokoukseen tai
alueeseen: on tärkeää, että kirkot joilla on
paljon kutsumuksia auttavat anteliaasti
niitä kirkkoja, jotka kärsivät kutsumusten vähyyden vuoksi.
Samalla kehotan lähetystyöntekijöitä, erityisesti fidei donum -pappeja sekä
maallikkoja, elämään iloiten arvokasta
palvelutehtäväänsä niissä kirkoissa, joihin heidät on lähetetty, ja tuomaan ilonsa ja kokemuksensa myös kirkoille, joista
he ovat lähtöisin. Muistakoot he kuinka
Paavali ja Barnabas ensimmäisen lähetys-

Pyhä Franciscus on meille esimerkkinä monista keskeisen
tärkeistä periaatteista. Kohtuullisuutta ei kuitenkaan ole
yleisesti pidetty näihin kuuluvana.

Marjatta Tarkoma
(Alustus Fransiskaanimaallikoiden kokouksessa
12.2.2013 Pyhän Marian seurakuntasalissa)
Lähteet:
Franciscus Assisilainen, Kutsu köyhyyteen
(1981 Kirjaneliö)
Perugian legenda (1988 Katolinen tiedotuskeskus)
Pyhä Franciscus ja Rouva Köyhyys (1985 Kirjapaja)
Katolisen kirkon katekismus (2005 Katolinen
tiedotuskeskus)
Kuka sinä olet, Jumala, ja kuka minä olen
(2012 Henrik Roelvink)
Wikipedian artikkeleita
Isä Frans Voss (keskustelu)

Vatikaanissa 19. toukokuuta 2013,
helluntain juhlapyhänä
FRANCISCUS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

8

FIDES 10

Hiippakunta

Ystävyyden juhla – Jeesuksen
pikkusisaret 60 vuotta Suomessa

Pikkusisar Margareta seurakuntaperheen ympäröimänä juhlapäivän messussa.

Tampereen Pyhän ristin kirkossa vietettiin sunnuntaina 8.9.2013
Jeesuksen pikkusisarten kolminkertaista juhlaa: pikkusisarten
Suomeen saapumisen 60-vuotisjuhlaa, pikkusisar Margaretan
luostarilupausten 50-vuotisjuhlaa ja sääntökunnan perustajan
pikkusisar Magdeleinen elämästä ja spiritualiteetista kertovan
kirjan julkaisemista suomeksi.

J

uhla alkoi pyhän messun vietol-

pikkusisarten vaiheikkaasta elämästä tääl-

la, jossa pikkusisaret joka sunnun-

lä. Kartta olikin tarpeen, sillä pikkusisaret

tai ovat Tampereen seurakuntaper-

ovat ehtineet asua useilla paikkakunnilla

heen olennainen osa. Messussa laulettiin

ja he kävivät vuosina 1975–1980 kesäisin

Charles de Foucauldin antautumisruko-

kolttasaamelaisten luona Sevettijärvellä.

us, jonka kertosäkeeseen kaikki yhtyivät:

Jeesuksen pikkusisaret ovat suuri lahja

”Isäni, antaudun sinulle. Tee kanssani,

seurakunnallemme. Tekisi mieli sanoa, että

mitä haluat, mitä tehnetkin minulle, kii-

heidän spiritualiteettinsa sopii erityisen

tän sinua.”

hyvin Tampereelle: siitä ei tehdä numeroa,

Ennen loppusiunausta lukupulpettiin

mutta sitä eletään jatkuvasti sekä rukouk-

nousi pikkusisar Leila. Hän ei tullut yksin,

sessa pyhän sakramentin edessä hervan-

sillä hänen mukanaan oli pikkusisar Mag-

talaisen kerrostaloasunnon kappelissa että

deleine - niin kuin kuvasta näkyy - joka

yhdessä ihmisten kanssa ystävinä, naapu-

kertoi käynneistään Suomessa, onnitte-

reina, työtovereina.

Pikkusisar Magdeleine tuo tervehdyksen juhlaan.

Angelika Daiker: Yli rajojen –
Jeesuksen pikkusisar Magdeleinen
elämä ja spiritualiteetti

li pikkusisar Margaretaa ja tervehti seura-

Juhlan kolmas aihe oli pikkusisar Mag-

kuntalaisia. Vuonna 1989 tapahtuneen

deleinen elämästä ja spriritualiteetista ker-

kuolemansa vuoksi hän saapui teatterinu-

tovan ”Yli rajojen” -kirjan julkaiseminen

ken muodossa Sinikka Meurmanin avus-

suomeksi. Sen on kirjoittanut Angelika

tuksella. Pikkusisar Margareta oli valmis-

Daiker, jonka väitöskirja käsitteli pikku-

tanut täydellisen asun nyyttiä myöten, joka

sisarten sääntökunnan kontemplatiivista

ISBN 978-952-67712-3-6, koko A5, 182 s.,

pikkusisar Magdeleinella oli aina matkoil-

elämää keskellä maailmaa, ja suomenta-

valokuvia. Amanda-kustannus

laan mukana.

nut Elina Grönlund. Pikkusisarten sään-

Grönlund oli sanoittanut pikkusisar Mar-

kutsumuksesta elää islaminuskoisten pai-

garetalle sydämellisen laulun, jonka kaik-

mentolaisten parissa Saharassa Charles

ki yhdessä lauloimme. Siinä käytiin läpi

de Foucauldin esimerkin innoittamana.

J

hänen elämänsä vaiheita ja ilmaistiin ilo

Se laajeni kohti kaikkia rajoja ja niiden yli;

misiä jakaen heidän elin-, asuin- ja työ-

ja kiitollisuus hänestä. Melkoisen mat-

sinne, missä ihmiset elävät marginaalissa,

olonsa. Pikkusisarten rukouselämässä

kan pikkusisar Margareta olikin kulkenut:

johtui se sitten kansallisuudesta, köyhyy-

vuorottelevat autiomaan kutsuva hiljai-

syntynyt Sveitsissä, antanut lupauksensa

destä tai elämäntavasta. Se on hämmästyt-

suus ja Jumalaa janoavien ihmisten elä-

50 vuotta sitten Jerusalemissa ja päätynyt

tävä tarina naisesta, jonka hullunrohkean

mä ja kärsimys. Suomeen Jeesuksen pik-

Ruotsin ja Norjan kautta Suomeen ja nyt

ja erilaisen ihanteen ei järjen mukaan olisi

kusisaret tulivat 1953.

Tampereelle.

pitänyt onnistua - mutta Magdeleinelle Jee-

Juhla jatkui seurakuntasalissa. Elina

Luonnollisesti seurakuntasalin kahvi-

tökunta

syntyi

Magdeleine

Hutinin

sus olikin ”Mahdottoman Mestari”.

Niiden lisäksi kiinnosti erityisesti seinälle kiinnitetty Suomen kartta ja valokuvat

Marja-Liisa Linder

Kirjan kirjoittaja, saksalainen teologi
Angelika Daiker välittää sääntökunnan

eesuksen pikkusisaret on katolinen

perustamisvaiheet, liittäen ne Jeesuksen

sääntökunta, jonka jäsenet elävät

elämän tärkeisiin paikkoihin: Betlehe-

kontemplatiivista elämää keskellä

miin, Galileaan, Nasaretiin, Betaniaan ja

maailmaa, keskellä tavallisia, köyhiä ih-

Tämä kirja on matka pikkusisarten elämän alkulähteelle. Kirja on huikea kuvaus siitä, miten ”Jumala tarttui käteeni ja

pöytä notkui kakkuja ja muita herkkuja.

taan kuvaa.

sokeasti minä seurasin häntä” niin kuin
pikkusisar Magdeleine itse kutsumus-

Jerusalemiin.
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Rukouksen
salaisuus
- elämä
rukouksessa

K

ristityn elämän olennainen osa on
rukous. Uskonelämän olennainen
osa on rukous. Katolinen kirkko
viettää parhaillaan Uskon vuotta. Uskoon
liittyy aina myös rukous, ja Marjatta JaanuSchröderin ”Rukouksen salaisuus. Jumalan
kasvoja etsimässä” avaa oven katolisen kirkon rukousaarteistoon. Rukous kantaa ihmistä ilossa ja surussa, se on aina saatavissa, aina
käytettävissä oleva, koskaan loppumaton
lahja. Rukousta ei voi kilpailuttaa, sitä ei voi
viedä pörssiin eikä sitä voi ulkoistaa. Rukous on Jumalan edessä olemista, oman itsensä
täydellistä antamista Jumalan haltuun sellaisena kuin on, ei sellaisena kuin haluaisi olla
tai millaisena muut ihmiset meidät näkevät.
Sydämestä nouseva rukous riisuu ihmisen sisimmän olemuksen kaikesta turhasta painolastista.
Katolisen kirkon elämän lävistää rukous.
Sen perintö ulottuu katkeamattomana Kristuksen opettamasta Isä meidän -rukouksesta
tämänpäiväiseen ruokarukoukseen. Kirkkovuoden juhlat, kirkon sakramentit, kansanhurskauden perinteet ja kirkon pyhimysten
elämä rukouksessa rytmittävät rukouselämää.
Marjatta Jaanu-Schröder on kirjoittanut
hyvän ja monipuolisen oppaan katolisen kirkon rukousaarteistoon. Monelle katolisuuteen tutustuvalle on uutta juuri rukouksen
rikkaus, sen voima ja perusta hengelliselle
elämälle. Kirkon tärkein rukous on messu,
se on koko kirkon yhteinen rukous. Siihen
osallistuvat sekä kirkossa messussa olevat
uskovat että taivaassa riemuitsevat autuaat.
Messun rukouksissa ovat aina läsnä myös kiirastulessa olijat, joiden puolesta rukoillaan.
Tämä kirja sisältää lähes kaiken, mitä rukouksesta voi tietää. Se toimii erinomaisena
opastajana rukouksen maailmaan, joka on
niin paljon muuta ja paljon enemmän, kuin
äkkiseltään voisi kuvitella. Tietenkin rukouksesta voi tulla myös pelkkä tapa, mutta silloinkin sen lausuminen voi yhtäkkiä avata
rukoilijan sydämen kohtaamiselle Jumalan
kanssa. Tämän kirjan soisi löytyvän mahdollisimman monen katolilaisen kirjahyllystä. Se
on myös erinomainen lahja annettavaksi ystävälle, joka haluaa tietää mitä on katolinen rukouselämä.Suosittelen lämpimästi!
Tuula Luoma OP

Rukouksen salaisuus
– Jumalan kasvoja etsimässä

Marjatta Jaanu-Schröder

Kirjassa
tarkastellaan
rukousta, joka
on etsimistä,
kohtaamista,
puhumista,
kuuntelemista,
vastaanottamista,
jakamista, palvomista, pysähtymistä ja näkemistä. Nid., 164
sivua, 21€.
katolinenkirjakauppa.net

Pyhän Haudan ritarien
pyhiinvaellus Roomaan
Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan
kansainvälinen pyhiinvaellus Roomaan Uskon
vuoden johdosta tehtiin 13.–15. syyskuuta
2013. Joka puolelta maailmaa saapuneita
ritarikunnan jäseniä oli 3 000 ja Suomestakin
18 ritaria, daamia, puolisoa ja ystävää.

K

ohokohdista mainittakoon, että
ensimmäisen päivän ohjelmaan
kuului pyhän isän vastaanotto, ja
viimeisenä iltana 34 brasilialaista ja ranskalaista kandidaattia otettiin juhlallisessa investituuramessussa ritarikunnan uusiksi jäseniksi koko suuren pyhiinvaeltajajoukon,
omaisten ja ystävien todistaessa tapahtumaa ja rukoillessa heidän puolestaan.
Saavuttuamme Roomaan saimme jokainen
käsikirjan, jossa oli jokaisen päivän ohjelma,
hengellisiä johdatustekstejä tähän pyhiinvaellukseen, pyhiinvaelluskirkkojen esittely sekä
rukoushetkien ja messujen tekstit ja nuotit.
Ritarikunnan kenraalikuvernöörin Agostino
Borromeon sanoin Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan pyhiinvaellus oli osa kaksituhatvuotista hurskaus- ja hartausperinnettä. Sillä, että se tehtiin Benedictus XVI:n
11.10.2012 julistamana Uskon vuonna pyhien
apostolien Pietarin ja Paavalin haudoille, oli
meille ritareille ja daameille kaksinainen merkitys. Se ensiksikin saattoi vahvistaa meitä
vaelluksen kautta, joka oli fyysinen, mutta
mikä vielä tärkeämpää, hengellinen matka
uskon, toivon ja rakkauden vahvistamiseksi.
Toiseksi, meidän oli mahdollista niiden pyhiinvaeltajasukupolvien saatossa, jotka ovat
aikojen kuluessa tulleet Roomaan kunnioittamaan apostolien hautoja, tuoda uudelleen
julki vankkumaton uskollisuutemme Pietarin seuraajalle paavi Franciscukselle ja hänen
opetukselleen.
Ritarikunnan ja sen jäsenten kutsumus
Ritareilta ja daameilta edellytetään, että he
elävät kirkon täydessä yhteydessä, toimivat
aktiivisesti seurakunnissaan ja hiippakunnissaan ja tukevat niitä taloudellisesti. Sen lisäksi heiltä edellytetään lujaa tahtoa kolmen ritarikunnan erityishyveen kehittämiseksi ja
syventämiseksi. Nämä ovat uhrautuvuus ja
vaatimattomuus yltäkylläisyyden yhteiskunnassa, apu heikoille ja suojattomille sekä rohkea toiminta oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta.
Erityinen toiminta kohdistuu katolisen kirkon läsnäolon tukemiseen Pyhällä maalla Jerusalemin latinalaisen patriarkaatin kautta.
Tuki ei kuitenkaan kohdistu pelkästään kristittyihin, vaan ritarikunnan ylläpitämät koulut ja sairaalat ovat avoimia myös muihin
uskontokuntiin kuuluville ihmisille. Kolmasosa koulujen oppilaista on muslimeja. Tämä
edistää eri uskontokuntien nuorten välistä
ystävyyttä, kykyä yhteistoimintaan ja viime
kädessä rauhaa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ritarikunnan rahallinen panos on
ollut sata miljoonaa dollaria. Näin ritarikunta yhtyy tarkoitusperissään ja toiminnassaan
pyhän isän antamaan luonnehdintaan kristi-

tyn elämästä: se vaeltaa, rakentaa ja tunnustaa.
13.9.2013 paavi Franciscus antoi ritarikunnalle audienssin. Vastaanotolla näimme hänet hieman toisenlaisena kuin hänet
on usein nähty esimerkiksi nuorison parissa:
hän oli tavallista vakavampi. Pyhä isä kertoi
rukoilevansa joka päivä Jeesuksen kotimaan
kristittyjen puolesta ja kiitti ritarikuntaa sen
toiminnasta Pyhän maan hyväksi. Hän lisäsi, että kaikkien ihmisten velvollisuus, uskosta riippumatta, on työ paremman yhteiskunnan puolesta. Saimme siunauksen, minkä
jälkeen ritarikunnan johdolla, käskynhaltijoilla ja kunniakäskynhaltijoilla oli mahdollisuus henkilökohtaisesti tervehtiä hänen pyhyyttään.
Suuri pyhiinvaellus
Pyhiinvaellukselle oli saapunut 3 000 ritaria ja daamia ja heidän lisäkseen myös ystäviä ja sukulaisia. Tästä syystä alkuperäiseen
suunnitelmaan viettää messu ja rukoushetki Rooman jokaisessa neljässä suuressa basilikassa tuli muutos: emme olisi mahtuneet
Santa Maria Maggioreen, ja sinne suunniteltu ensimmäisen päivän aamumessu siirrettiin
San Paolo fuori le Mura -basilikaan, jossa on
pyhän apostoli Paavalin hauta ja jossa vietettiin myös viimeisen päivän illan investituuramessu. Kaikki messut vietettiin ritarikunnan
kardinaali-suurmestarin Edwin F. O’Brianin
johdolla ja konselebrantteina toimivat ritarikunnan pyhiinvaellukselle tulleet papit ja
piispat sekä osa paikallisesta papistosta. Ristin ylentämisen juhlallinen messu lauantaina
14.9.2013 vietettiin Pyhän Pietarin basilikassa.
Sitä edelsi saman päivän aamuna rukoushetki ja konsertti San Giovanni in Laterano -ba-

silikassa, joka on koko katolisen kirkon pääkirkko ja paavien katedraali.
Pyhän Pietarin basilikan eli Pietarinkirkon
merkitys on siinä, että siellä on pyhän Pietarin, meidän pyhän isämme Franciscuksen
edeltäjän hauta. Vaikka San Giovanni in Laterano on paavien katedraali, tunnelma ja järjestelyt olivat kuitenkin kaikkein juhlallisimmat juuri Pietarinkirkossa. Turvatarkastusten
jälkeen meidät ohjattiin järjestäytymään Paavali VI:n vastaanottosalin ulkopuolella olevalle pihalle, mistä marssimme juhlallisessa kulkueessa neljä rinnan kirkkoon. Meidät
suomalaiset daamit sijoitettiin pääalttarin oikealle puolelle konselebroivien pappien taakse. Olimme uskoneet, että vain paavi voi viettää pääalttarilla messua, mutta nyt saimme
iloksemme nähdä, kuinka kardinaali-suurmestarimme sai saman kunnian.
Viimeisen päivän aamuna, sunnuntaina,
meillä oli mahdollisuus opastettuun kiertokäyntiin Vatikaanin puutarhoissa. Niitä hoitaa 27 puutarhuria, mutta vain pääpuutarhuri asuu puutarhojen alueella Vatikaanissa.
Kolmituntinen kierros sisälsi valtavan määrän nähtävää ja kuultavaa. Ohitimme myös
talon, jossa paavi Benedictus XVI nykyään
asuu. Oppaan neuvon mukaan kuljimme
rauhallisesti ja eleettömästi ohi. Tarkoitus ei
ole asettaa häntä alttiiksi jatkuvalle huomiolle, vaan antaa hänelle kunnioittavasti oma
rauhansa. Niinpä tyydyimme rukoilemaan
hänen puolestaan hiljaisuudessa.
Näimme myös pyhän arkkienkeli Mikaelin uuden patsaan, joka paljastettiin äskettäin samassa yhteydessä, kun Vatikaani
omistettiin ja pyhitettiin pyhälle Joosefille ja
pyhälle arkkienkeli Mikaelille. Kaikkien niiden, myös muiden kuin ritarien ja daamien,
jotka haluavat puolustaa hyvyyttä, rakkautta,
oikeudenmukaisuutta ja rauhaa pimeyden ja
pahan voimia vastaan, on hyvä muistaa myös
Mikaelia. Hän on olemukseltaan hengen soturi, joka voi toimia meille kaikille esimerkkinä hengellisestä rohkeudesta.
Terhi Kiiskinen
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Uskon vuosi
Tällä Uskon vuosi –teemasivulla julkaistaan Uskon
vuoden aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mietelmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista.
Tämän pienoiskatekeesin on kirjoittanut Helsingin
piispa Teemu Sippo SCJ.

Uskon

iankaikkisen elämän

JOHDANTOKURSSI
2013-2014 HELSINGISSÄ
Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen johdantokurssi on yleensä joka toisena
maanantaina klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin aukio 1) alla olevan aikataulun mukaisesti.
Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy toukokuussa. Kurssi on ilmainen eikä sille tarvitse ilmoittautua.
Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta. Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että Katolisessa kirjakaupassa. Lisätietoja pappiloista (Henrik 09-637853 tai Maria 09-2411633).
USKONTUNNUSTUS
14.10.2013
Raamattu, traditio ja opetusvirka (piispa Teemu Sippo SCJ)
KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
04.11.2013
Kaste (isä Matthew Azzopardi)
18.11.2013
Vahvistuksen sakramentti (isä Rafal Czernia SCJ)
02.12.2013
Eukaristia (isä Marco Pasinato)
16.12.2013
Rippi ja sairaiden voitelu (isä Ryszard Mis SCJ)
13.01.2014
Avioliitto (isä Manuel Prado)
27.01.2014
Pappeus (isä Ryszard Mis SCJ)
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
10.02.2014
Käskyt I (Javier Salazar)
24.02.2014
Käskyt II (isä Marco Pasinato)
RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
10.03.2014
Kirkkovuosi ja hetkipalvelus (isä Dung Dang)
24.03.2014
Rukouksista ja hartauksista (Marjatta Jaanu-Schröder)
07.04.2014
Neitsyt Maria ja pyhät (isä Frans Voss)
28.04.2014
Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)

U

skontunnustuksen luettelo uskon
keskeisistä asioista antaa kokonaiskuvan ja käsityksen kristillisestä ja katolisesta uskosta. Samalla on
kyse luettelosta, johon ihmisen ymmärrys ei täysin riitä. Jokainen uskontunnustuksen lause virtaa lopulta mysteeriin,
salaisuuteen. Ehkä niistä juuri viimeinen
iankaikkisesta elämästä on nykyihmiselle erityisen vaikeasti käsitettävä. Epäily
ja suoranainen epäusko ei ole kuitenkaan
mitään uutta. Jo apostoli Paavalia pilkattiin Ateenassa siitä, kun hän julisti ylösnousemusta kuolleista (vrt. Ap.t. 17:32).
Kirkon julistus elämän voitosta kuolemasta, mikä perustuu ristillä kuolleen Kristuksen herättämiseen kuolleista katoamattomaan elämään, kuuluu
sen uskon keskukseen. Jumala näyttää
ylösnousseen Poikansa kautta, että kaikki ihmiselämä on pyhää ja että sillä on
mittaamaton arvo. Kaikella inhimillisellä elämällä on periaatteessa ikuinen tulevaisuus. Jumala on sekä elävien että
kuolleiden Jumala, joka vastustaa tappamista ja kykenee nostamaan kuolleenkin
uuteen elämään.
Huolimatta epäilyksistä ja epäuskosta jokaisen ihmisen syvin toive on saada
elää ja elää jopa ilman kuoleman rajoitusta, elää iankaikkisesti. Tähän liittyy
myös kysymys ylipäätään elämän tarkoituksesta. Mikä elämän tarkoitus lopulta
olisi, jos kaikki elämä virtaisi vain kuoleman tyhjyyteen - niin kuin näyttää olevan? Jos sekä hyvä että paha heitettäisiin
erotuksetta pois kuin roskana ainaiseksi
kuoleman ei-minnekään?
Meitä ihmisiä rakastava Jumala tulee
vastaan tässä ihmisen toiveessa ikuisesta

elämästä ja elämän tarkoituksesta. Hän
tarjoaa kätensä, kuin sanoen: ”Ota vastaan usko minuun ja minun mahdollisuuksiini. Niin kuin otat vastaan tämän
ajallisen elämäsi käsistäni, ota vastaa
myös iankaikkisuus!” Katolisen uskon
taustana on se vakaumus, että ihmisellä on kuolematon sielu ja ettei mikään,
mikä on hyvää katoa milloinkaan, vaan
säilyy hamaan iankaikkisuuteen. Pyhä
Ristin Johannes sanoo: ”Elämämme iltana meidät tuomitaan rakkautemme mukaan.” (Avisos y sentencias, 57)
Uskoon ja ajatukseen ikuisesta elämästä saattaa liittyä kuitenkin myös pelkoa,
sillä kuolemansa jälkeen ihminen kohtaa myös tuomion. Hän saattaa kysellä:
Miten kestän Jumalan kasvojen edessä?
Tuomitseeko Jumala minut ehkä kadotukseen? Tuleeko osakseni suuri kärsimys synneistäni?
Kadotuksen mahdollisuus on kirkon
opetuksen mukaan todellinen. Katolisen
kirkon katekismus sanoo: ”Kuolla kuolemansynnissä katumatta sitä ja ottamatta
vastaan laupiaan Jumalan rakkautta merkitsee, että jäämme omasta vapaasta päätöksestämme hänestä ikuisesti eroon.”
(KKK 1033). ”Helvetin suurin kärsimys
on ikuinen ero Jumalasta, sillä ainoastaan hänessä ihminen voi löytää elämän
ja onnen, joita varten hänet on luotu ja
joita hän kaipaa.” (KKK 1035) Kirkko rukoilee joka päivä kaikkien pelastumista
ja on vakuuttunut siitä, että se on myös
Jumalan tahto. Jumala vetää rakkaudellaan ihmistä puoleensa, mutta hän ei
tahdo pakottaa, vaan odottaa ihmisen vapaata suostumista ottaa hänet vastaan ja
kääntyä vääriltä teiltä.

LOPUKSI
12.05.2014
13.-27.05.

Harjoitus
Rippi (järjestetään jonkun papin kanssa)

Kiirastulessa on kyse jostakin muusta kuin kadotuksesta. Tuli kyllä viittaa
myös kärsimykseen. Kiirastuli on kuitenkin aina välivaihe tiellä taivaaseen, ei helvettiin. Se on ”purgatorium”, puhdistus,
jossa kuolemansa jälkeen syntinen ihminen, joka on periaatteessa tehnyt ratkaisun Jumalan puolesta, pyhitetään täydellisesti astumaan taivaan kirkkauteen.
Kiirastuli merkitsee Jumalan armoa ihmiselle, sitä että itse rakastava Jumala
kohtaa hänet kuoleman jälkeen ja että
ihmiselle annetaan vielä mahdollisuus
puhdistua kaikesta synnin tahrasta. Mikään, mikä on epätäydellistä, ei voi päästä taivaan valtakuntaan. Ihmisen apuna
ja rinnalla ovat kirkon, pyhimysten ja uskovien monet esirukoukset.
Katolisen kirkon katekismus sanoo
taivaasta seuraavaa: ”Täydellistä elämää kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden kanssa, elämän ja rakkauden yhteyttä Jumalan, Neitsyt Marian, enkeleiden
ja kaikkien autuaiden kanssa kutsutaan
’taivaaksi’. Taivas on ihmisten lopullinen päämäärä ja heidän syvimpien kaipauksiensa täyttymys, korkeimman, lopullisen onnen tila.” (KKK 1024) ”Me
julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä
silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut,
mitä ihminen ei ole voinut sydämessään
aavistaa, minkä Jumala on valmistanut
niille, jotka häntä rakastavat.” (1. Kor.
2:9) Taivas ylittää ihmisen käsityskyvyn.
Siksi siitä voidaan puhua vain vertauk-

sin. Raamatussa sanotaan, että se on kuin
elämä, valo, rauha, juhlallinen hääateria,
valtakunnan viini, Isän koti, taivaallinen
Jerusalem ja paratiisi (vrt. KKK 1027). Se
on ikuista Jumalan autuuttavaa katselemista (visio beatifica) (vrt. 1028).
Yksityisen tuomion tapahtuessa heti
ihmisen kuoleman jälkeen yleinen, viimeinen tuomio tapahtuu kuolleiden
noustessa haudoistaan. Evankelista Matteus kuvailee sitä: ”Kristus tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa...
Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja
hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin
paimen erottaa lampaat vuohista...ja niin
he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” (Matt. 25:31-46) Silloin
paha erotetaan lopullisesti hyvästä ja Jumalan valtakunta toteutuu täydellisesti. ”Uusi taivas” ja ”uusi maa” syntyvät.
Raamatun viimeinen kirja, Johanneksen
ilmestys, kuvailee Jumalan uutta luomusta: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan,
ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ainoan kyyneleen.
Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut.” (Ilm. 21:4)
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
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Uskon vuosi

Vatikaanin II kirkolliskokouksen antropologiasta

Pastoraalikonstituution Gaudium et
spes esittämä näkemys ihmisestä

V

atikaanin II kirkolliskokouksen (1962-1965) eräänä keskeisenä tavoitteena oli kulttuurin
evankelioiminen eli sen edistäminen,
että ”kristikunnan ääni kuuluisi julkisessa elämässä ja evankeliumin arvot
tuotaisiin kantamaan yhteiskuntaa ja
kulttuureita”[1]. Tällainen tavoite oli aiheellinen, koska kristinusko oli alkanut
hiipua ja epäusko edetä etenkin Euroopassa.
Kirkolliskokouksen 7.12.1965 hyväksymässä pastoraalikonstituutiossa ”Kirkko
nykymaailmassa” (tai Gaudium et spes,
sen latinankielisen tekstin alkusanojen
mukaan) katolinen kirkko esitti ensimmäisen kerran systemaattisesti antropologiansa eli käsityksensä siitä, mitä ihminen
on, siinä toivossa, että tämä opetus olisi
tehokas evankelioimisen väline.
Vatikaanin II kirkolliskokouksen antropologisen opetuksen taustalla ovat pitkälti seuraavat teokset:
• Ranskalaisen Henri de Lubacin (†
1991) Catholicisme (1938), joka on eräs
1900-luvun katolisen teologian tärkeimpiä teoksia, sekä myös muut de Lubacin
teokset
• Niin ikään ranskalaisen Jean
Mouroux´n († 1973) Sens chrétien de
l´homme (Ihmisen olemus kristinuskon
mukaan) (1945), jossa aihetta käsiteltiin
kattavasti
• Saksalaisen Romano Guardinin Das
Wesen des Christentums (Kristinuskon
olemus) (1938), jonka pääajatuksena on
se, että Jeesus Kristus on kristinuskon
keskiössä ja sen päämäärä. Tämä on myös
pastoraalikonstituution kantava ajatus ja
punainen lanka.
Pastoraalikonstituution ensimmäinen
osa käsittelee ihmisen arvokkuutta ja
yhteisöllisyyttä sekä ihmisen toimintaa
maailmassa.
Ensimmäisen luvun aiheena on ihmisen persoonallinen arvo. Lähtökohtana on raamatullinen käsitys ihmisestä Jumalan kuvana ja kaltaisuutena (1.
Moos. 1:26) ja sosiaalisena olentona. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi (1.
Moos. 1:27), joiden liitto on ensimmäinen
persoonallinen yhteisö. Ihminen ei voi
elää eikä kehittää lahjojaan ilman suhteita toisiin ihmisiin. (GS 12)
Tässä luvussa käsitellään myös syntiä,
ihmisen olemusta ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena, hänen älynsä suurta arvoa, omaatuntoa ja vapautta sekä
kuoleman salaisuutta. Luvussa käydään
läpi epäuskon eri variantteja ja esitellään
kirkon suhtautumista ateismiin.
Seuraavat kolme ajatusta ovat keskeisiä:
• Vastineeksi ateismille tarjotaan seuraava tulkinta elämälle: Ihminen on kutsuttu keskusteluun Jumalan kanssa olemassaolonsa alusta lähtien. (GS 19)
• Konsiilin tärkein antropologinen opetus on se, että ihmisen salaisuus tulee sel-

västi näkyviin vain lihaksi tulleen Sanan
kautta: ”Ilmoittamalla Isän ja hänen rakkautensa salaisuutta Kristus paljastaa ihmisen kokonaan ihmiselle itselleen ja
osoittaa hänelle hänen korkeimman kutsumuksensa.” (GS 22).
• Kolmas koskee synnin seurauksia:
Ihmisen kieltäytyessä tunnustamasta Jumalaa alkuperäkseen hän menettää oikean suunnan kohti lopullista päämääräänsä ja rikkoo samalla omaa itseään,
muita ihmisiä ja koko luomakuntaa vastaan. (GS 13)
Pastoraalikonstituution toisen luvun aiheena on ihmisten yhteisö,
hänen sosiaalinen olemuksensa. Luvussa
kerrataan ja selitetään kirkon yhteiskuntaopetuksen päätotuuksia sekä tehdään
joitakin johtopäätöksiä.
Kohtaan GS 24 sisältyy eräs kirkolliskokouksen tärkeimpiä tuloksia. Jumalan
lasten välistä yhteyttä totuudessa ja rakkaudessa verrataan Pyhän Kolminaisuuden persoonien väliseen yhteyteen. Tätä
samankaltaisuutta Jeesus Kristus opetti meille ylipapillisessa jäähyväisrukouksessaan (Joh. 17:21-22). Näiden kahden
yhteyden, jumaluuden persoonien ja ihmisten välisen, eräänlaisella samankaltaisuudella on suuri merkitys kirkon lähetystehtävän tulkinnalle. Kirkon missio
ei siten perustu ihmisten väliseen solidaarisuuteen, vaan ihmisen ja Jumalan rakkauden yhtäläisyyteen, oman itsensä antamiseen.
Kolmas luku, jonka aiheena on ihmisen toiminta maailmassa, käsittelee niitä suhteita, jotka vallitsevat yhteiskunnallisen edistyksen, Kristuksen
valtakunnan kasvun ja tulevan maailman
elämän välillä.
Todetaan toisaalta, että kirkko ja maailma, usko ja toiminta maailmassa ovat
erottamattomia, toisaalta taas tähdennetään, että maallisilla asioilla on oma autonomiansa. Tällä jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että kaikella luodulla on omat
lainalaisuutensa ja arvonsa, joihin kristityn pitää nöyrästi perehtyä. Tieteellinen
tutkimus on siten oikeutetusti itsenäistä
toimintaa. Usko ja tiede eivät ole keskenään ristiriidassa. (GS 36)
Muistutetaan myös siitä, että inhimillinen kehitys voi
palvella ihmisten
onnea vain, jos pyritään eroon ylpeyden ja pahuuden hengestä, joka
tekee ihmisen toiminnan synnin välikappaleeksi. (GS
37)
Kirkolliskokous torjuu ajatuksen
maallisen kehityksen samaistumisesta Kristuksen valta-

kunnan kasvuun. Mutta se toteaa samalla,
että tämä valtakunta on silti jo läsnä maailmassa salaisesti ja että Herran tullessa se
saavuttaa täyttymyksensä. (GS 39)
Neljäs luku käsittelee kirkon tehtävää nykymaailmassa. Seuraavat kolme
ajatusta ovat keskeisiä:
• ”Jokainen, joka seuraa Kristusta, täydellistä ihmistä, tulee itsekin inhimillisemmäksi.” (GS 41)
• Kirkko on koko ihmissuvun ykseyden sakramentti eli merkki ja välikappale. (GS 42) Tämä ajatus sisältyy myös
dogmaattiseen konstituutioon kirkosta
(Lumen gentium).
• ”Todellinen sosiaalinen yhdistyminen saa alkunsa mielten ja sydänten yhteydestä, siis siitä uskosta ja rakkaudesta,
johon perustuu sen oma erottamaton ykseys Pyhässä Hengessä.” (GS 42)
Pastoraalikonstituution hyväksymisestä on kohta kulunut viisikymmentä vuotta. Sen sanoma ei kuitenkaan ole menettänyt ajankohtaisuuttaan: Mitä enemmän
ihmiset noudattavat omantuntonsa ääntä,
sitä paremmin yksilöt ja yhteisöt pääsevät
eroon puhtaasta mielivallasta ja sitä paremmin objektiivinen moraali pääsee toteutumaan (GS 16).
Kirkolliskokouksen opetus tuntuu suorastaan päivänpolttavalta: ”Mikään inhimillinen laki ei voi turvata ihmisen arvoa
ja vapautta yhtä hyvin kuin kirkon haltuun uskottu Kristuksen evankeliumi.”
(GS 41)
Heidi Tuorila-Kahanpää

[1] Paavi Johannes Paavali II:n puheesta
Pohjoismaiden piispoille ad limina apostolorum -vierailun yhteydessä 5. huhtikuuta 2003.
Lähteet:
- Pyhä ekumeeninen Vatikaanin II kirkolliskokous. 1. osa. Konstituutiot. KATT.
- Juan Luis Lorda, Antropología cristiana. Del concilio Vaticano II a Juan Pablo II. Ediciones Palabra, Madrid 1996, 2.
luku. (Heidi Tuorila-Kahanpään lyhentämä.)

Tulevaisuuden
uskonnonopetus –
seminaari 25.10.
Millaista on nykyajan uskonnonopetus? Mitä kerromme muista
uskonnoista? Kuinka kehittää
uskonnonopetusryhmien yhteistyötä
kouluyhteisön voimavarana? Miten
edistää uskontojen lukutaitoa
koulussa? Muun muassa näitä
kysymyksiä pohditaan kaikille
kiinnostuneille avoimessa
Suomen Ekumeenisen Neuvoston
seminaarissa.
Paikka: Helsingin ortodoksisen
seurakunnan sali, Unioninkatu 39
(sisäpiha)
Aika: perjantai 25.10.2013 klo
14–17
Ohjelma:
14.00 Seminaarin avaus
• SEN:n puheenjohtaja, piispa
Teemu Sippo SCJ
• SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen
• Kasvatusasiain jaoston pj, dosentti
Jyri Komulainen
14.30 Puheenvuoroja
uskonnonopetuksesta
• Opetusministeri Krista Kiuru
• Esseisti Jukka Relander
• Filosofi Tuomas Nevanlinna
• Professori Laura Kolbe
Kahvitauko
15.45 Moniuskontoinen paneeli
• Puheenjohtaja, FT Kati Mikkola
• FM Suaad Onniselkä, islam
• DI Tapo Divyam Dasa (Tapio 		
Paljakka), Krishna-uskonto
• TM Sirpa Okulov, ortodoksinen
uskonto
• TM Liisa Franssila-Ylinen, 		
luterilainen uskonto
• Rehtori Kari Louhivuori, 		
Kirkkojärven koulu, Espoo
16.45 Päätössanat
• Arkkipiispa Leo
Lisätietoja: Kasvatusasiain jaoston
puheenjohtaja, dosentti Jyri
Komulainen p. 040 1425189,jyri.
komulainen@evl.fi
Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton.
Toivomme ilmoittautumista 16.10.
mennessä kasvatusasiain jaoston
sihteerille: marianne.kantonen@
ort.fi
Lämpimästi tervetuloa!

Suomen Ekumeeninen Neuvosto,
kasvatusasiain jaosto

12

FIDES 10

Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Kommentti

Viimeinen tuomio
Matt. 25:31-46

K

un Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä
kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset
toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ‘Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan,
joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.
“‘Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle
ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’
“Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle:
‘Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin
me näimme sinut kodittomana ja otimme
sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme
sinut? Milloin me näimme sinut sairaana

tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’
Kuningas vastaa heille: ‘Totisesti: kaiken,
minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle.’
“Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun luotani,
te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu
Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli
nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet
minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta
te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin
alasti, mutta te ette vaatettaneet minua.
Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette
käyneet minua katsomassa.’
“Silloin nämäkin kysyvät: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai
vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ‘Totisesti: kaiken,
minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle
näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet
tekemättä minulle.’
“Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen
rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Ruusukko rauhan
rukouksena

M

aailmaa tämän uuden vuosituhannen alussa koettelevat
vaikeudet saavat meidät tunnustamaan, että ainoastaan Korkeimman
väliintulo, Hänen, joka saa muuttumaan
konfliktitilanteissa elävien ja kansakuntien
kohtaloista päättävien sydämet, saattaa antaa toivoa vähemmän synkästä tulevaisuudesta.
Ruusukko on luonteeltaan rauhan rukous, koska se on Kristuksen, rauhan ruhtinaan ja ”meidän rauhamme” (Ef 2.14)
kontemplaatiota. Joka sisäistää Kristuksen
salaisuuden – ja ruusukko johdattaa juuri
tähän – oppii tuntemaan rauhan salaisuuden ja ottaa sen elämäntehtäväkseen. Lisäksi ruusukko mietiskelevän luonteensa
voimasta, Terve Maria –rukousten toisiaan
seuraavassa ketjussa, vaikuttaa rukoilijaansa rauhoittavasti, tekee hänet kykeneväksi

vastaanottamaan ja kokemaan syvällä
olemassaolossaan sekä levittämään ympärilleen sitä
todellista rauhaa, joka on Ylösnousseen erityinen lahja (vert. Joh. 14:27; 20:21).
Ruusukko on rauhan rukous myös siksi,
että se kantaa lähimmäisenrakkauden hedelmiä. Kun sitä rukoillaan oikealla tavalla
mietiskellen, jolloin se edesauttaa kohtaamista Kristuksen kanssa hänen salaisuuksissaan, se osoittaa väistämättä hänen kasvonsa myös veljissämme, erityisesti niissä,
jotka kärsivät eniten. Kuinka on mahdollista iloisissa salaisuuksissa kiinnittää katseensa Betlehemin Lapsen salaisuuteen
tuntematta kaipuuta ottaa vastaan, puolustaa ja edistää elämää, ottaa kantaakseen
maailman kaikkien kolkkien lasten kärsimyksen taakka? Kuinka on mahdollista
valoisissa salaisuuksissa seurata Kristusta, Ilmoittajaa, sitoutumatta todistamaan
hänen ”autuaaksijulistuksistaan” jokapäi-

Viimeisen tuomion hetki koittaa, kun
Kristus palaa kirkkaudessaan. Isä yksin
tietää päivän ja hetken; hän yksin päättää, milloin aika on koittanut. Kaksi päivää
ennen kuolemaansa Jeesus ilmoittaa, että
hän on saapuva kirkkaudessaan. Jeesus selittää, millä tavalla ihmiset tuomitaan, kun
tämän aikakauden viimeinen päivä saapuu. Viimeinen tuomio on osoittava, että
Jumalan oikeudenmukaisuus voittaa kaiken epäoikeudenmukaisuuden, jota hänen
luotunsa ovat harjoittaneet, ja että hänen
rakkautensa on kuolemaa voimakkaampi.
Jeesus Kristus, Jumala ja ihminen, erottaa lampaat ja vuohet toisistaan. Lampaista
saadaan monia hyödyllisiä tuotteita: maitoa, villaa, lihaa. Lammas on kesy eläin,
niin kuin Jeesuskin on lempeä ja nöyrä sydämessään. Vuohet kapuavat kallioita jyrkänteen syrjässä. Joskus niitä saatetaan teurastaa uhrivietossa syntien symbolina.
Jeesus asettaa seitsemän ruumiillista laupeudentyötä pelastustieksi: nälkäisten ruokkimisen, janoisten juottamisen,
kodittomien majoittamisen, alastomien
vaatettamisen, sairaiden ja vankien luona
käymisen sekä kuolleiden hautaamisen.
“Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen
te olette tehneet minulle”. Jeesus kuvailee
tässä yksinkertaista ja viatonta ihmistä. Jos
huomaisin, että vieressäni onkin Jeesus,
käytökseni luultavasti muuttuisi.
Jumala on laupias ja antelias, minkä
vuoksi taivas on olemassa. Kuolemallaan
ja ylösnousemisellaan Kristus on avannut meille taivaan portit. Autuaiden elämä
tulee täydellisesti osalliseksi niistä hedelmistä, jotka syntyivät Kristuksen aikaansaamasta lunastuksesta. Hän suo niiden,
jotka ovat uskoneet häneen ja pysyneet
uskollisina hänen tahdolleen, olla osallisia
hänen taivaallisesta kunniastaan.
Samalla Herramme on oikeudenmukainen, ja sen vuoksi Hän sallii ihmisten

väisessä elämässä? Kuinka on mahdollista
katsella ristin alla nääntyvää ja ristiinnaulittua Kristusta tuntematta tarvetta ryhtyä
hänen ”kyreneläisekseen” jokaista kärsimyksen murtamaa tai epätoivon murskaamaa veljeä kohtaan? Ja lopulta, kuinka on
mahdollista kiinnittää katseensa ylösnousseen Kristuksen kirkkauteen ja Kuningattareksi kruunattuun Mariaan tuntematta
tarvetta tehdä tästä maailmasta kauniimpi,
oikeudenmukaisempi, enemmän Jumalan
suunnitelman mukainen?
Samalla kun ruusukko saa kiinnittämään silmämme Kristukseen, se tekee
meistä myös rauhan rakentajia maailmassa. Toistavan ja yhteisöllisen pyyntörukouksen luonteensa takia, noudattaen Kristuksen kutsua rukoilla ”aina, koskaan
lannistumatta” (Luuk. 18:1), ruusukkorukous antaa meille syyn toivoa, että meidänkin päivinämme rauhan vaikea ”taistelu” voidaan voittaa. Olematta pakopaikka
maailman ongelmista ruusukko saa meidät tarkastelemaan ongelmia vastuuntuntoisin ja anteliain silmin. Se antaa meille
voiman palata niiden pariin varmoina Ju-

tehdä omassa elämässään myös valinnan
elää ilman Jumalaa: tätä on helvetti. Jeesus puhuu hyvin usein ”Gehennan sammumattomasta tulesta” (vrt. Matt. 5:22,29;
13:42,50; Mark. 9:43-48), joka on määrätty
niille, jotka kieltäytyvät elämänsä loppuun
asti uskomasta ja kääntymästä. Tähän kadotukseen voi joutua sekä ruumis että
sielu.
Jeesus huutaa: ”Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen”. Helvetti
on olemassa, ja se tulee kestämään ikuisesti. Niiden sielut, jotka kuolevat kuolemansynnin tilassa, joutuvat heti kuoleman
jälkeen tuonelaan kärsimään helvetin tuskia, ”ikuista tulta”. Helvetin suurin kärsimys on ikuinen ero Jumalasta, sillä ainoastaan hänessä ihminen voi löytää elämän ja
onnen, joita varten hänet on luotu ja joita
hän kaipaa.
isä Raimo Goyarrola

Nuorten retretti
(18-30v)

25.-27.10.2013. Retretti alkaa
perjantaina klo 18.00 ja päättyy
sunnuntaina klo 15.30.
Hinta 20 EUR.
Retretti päättyy sunnuntaina
piispanmessuun.
Ilm. 040-9370227
(Puhelinaika klo 9-10, muulloin
tekstiviesti.)

malan avusta ja päättäväisinä todistaa jokaisessa tilanteessa ”rakkaudesta kaiken
kruununa, joka tekee kaiken täydelliseksi”
(vert. Kol. 3:14).
Paavi Johannes Paavali II:n apostolisesta
kirjeestä Rosarium Virginis Mariae (Neitsyt
Marian ruusukko), 40.

Äiti Teresan peittopiiri

kokoontuu Stella Mariksessa kerran
kuukaudessa 3. keskiviikkona klo 14-16.
Tervetuloa!
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Pyhiinvaellus

Uskon juurille Uskon vuonna – papiston
pyhiinvaellus Pyhälle maalle 2013

U

skon vuosi on otettu innokkaasti vastaan kirkossamme.
Apostolisessa
kirjeessään
Porta fidei emerituspaavi Benedictus XVI kehotti meitä
käymään uskon syntysijoilla. Pyhiinvaelluksella me saamme hengellistä ravintoa
ja meidän uskomme vahvistuu. Siksi tänä
Uskon vuonna Suomessa toimiville papeille järjestettiin pyhiinvaellusmatka Pyhään
maahan. Ensimmäinen pappien ryhmä
vaelsi sinne jo viime helmikuussa. Niille papeille, jotka eivät päässeet silloin mukaan,
annettiin toinen mahdollisuus elokuun lopussa (25.-31.8.2013). Niinpä toinen pappien ryhmä, kahdeksan pappia mukaan
lukien allekirjoittanut, lähti vuorostaan Jeesuksen jalanjäljille yhdessä piispa Teemun
kanssa.
Varsinainen pyhiinvaellus kesti vain viisi
päivää, maanantaista perjantaihin – kaksi
päivää kului edestakaisiin lentoihin ja kuljetuksiin. Kolme ensimmäistä päivää vietimme Galileassa, jonka jälkeen matkustimme Betlehemiin ja Jerusalemiin, joissa
vietimme kallisarvoiset kaksi päivää pyhiinvaelluksen lopulla. Matka ei siis kestänyt kauan, mutta oli hyvin antoisa. Kolmelle meistä se oli ensimmäinen matka
Pyhälle maalle, ja siksi he ihailivat ja yllättyivät lakkaamatta. Ollessamme aidolla pyhiinvaelluksella Uskon vuoden merkeissä
meillä oli mukanamme aina alba ja stola
pyhää messua varten. Jokainen eukaristian vietto Pyhällä maalla oli papeille ainutlaatuista ja koskettavaa. Saatoimme tuntea
Jeesuksen läsnäolon konkreettisesti pyhillä paikoilla – olimmehan hänen jalanjäljillään – mutta erityisesti eukaristian viettämisessä, sillä ”Herra on todella noussut
kuolleista ja ilmestynyt Simonille” (Luuk.
24:34), kuten apostolit kertoivat niille kahdelle, jotka olivat palaamassa Emmauksesta ja olivat tunteneet Jeesuksen leivän murtamisesta. Hetkipalveluskirjan ja Raamatun
avulla hiljennyimme rukoukseen ja mietiskelimme syvällisesti niitä Jumalan pelastustekoja, joiden tapahtumapaikoilla olimme konkreettisesti.
Galilea
Ihmetys piti meitä vallassaan, ja olimme hyvin kiitollisia koko matkamme ajan.
Aluksi meidät otettiin lämpimästi vastaan
neokatekumenaalisen tien kansainvälises-

sä keskuksessa, Domus Galilaeaessa, joka
oli täynnä ihmeellisiä asioita. Domus Galilaeae International Centerin terassilta on sanoinkuvaamattoman upea, henkeäsalpaava
näköala Gennesaretinjärvelle, jonka ympäristössä Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja
teki useimmat ihmeensä.
Sen jälkeen alkoi varsinainen pyhiinvaellus katumuksen liturgialla Korasinin kaupungin raunioilla, jonne allekirjoittanut
saapui myöhässä lennon aikataulun viivästyttyä. Joka tapauksessa ehdimme liittyä
ryhmään viime hetkellä ja saimme parannuksen sakramentin Korasinin raunioilla. Jeesus moitti tämän kaupungin asukkaita (Luuk. 10:13), koska
he eivät olleet kääntyneet,
vaikka olivat nähneet niin
paljon Jumalan voimatekoja.
Seuraavaksi
kuljimme Jeesuksen jalanjäljissä
hänen elämänsä tärkeimmillä paikoilla. Vierailimme Kapernaumin synagogassa, jossa Jeesus
saarnasi, karkotti pahan
hengen riivatusta miehestä ja sen jälkeen astui Pietarin taloon parantamaan tämän anopin. Saimme ihmetellä Pietarin talon kaivauksia. Vietimme
yhdessä eukaristiaa lähellä Pietarin primaatin kirkkoa, Mensa Christi -kirkkoa
Gennesaretinjärven rannalla. Sen jälkeen
kun Pietari oli kolmesti kieltänyt Jeesuksen
oikeudenkäynnin yhteydessä, Jeesus kysyi
häneltä tällä paikalla: ”Simon, Johanneksen
poika, rakastatko minua?” Nämä sanat tavallaan kohdistuvat nyt kaikille paimenille, meille papeille. Muistelimme Ylösnousseen sanoja Pietarille, ”Kaitse lampaitani!”
(Joh. 21:1-24), ja rukoilimme erityisesti Pietarin seuraajan, paavi Franciscuksen, puolesta. Kävimme Tabghassa, leipien ja kalojen kirkossa, muistellen Jeesuksen tekemää
leivänlisäämisen ihmettä (Mark. 6:40-44).
Teimme myös kauniin kierroksen veneellä Gennesaretinjärvellä, jossa mietiskelimme hiljaisuudessa, laineiden ääntä ja
tuulen huminaa kuunnellen, Jeesuksen tekemiä monia voimatekoja täällä. Syötyämme pietarinkalaa Gennesaretinjärven rannalla sijaitsevassa ravintolassa lähdimme
Taaborinvuorelle, jossa Jeesus ilmaisi kirkkautensa kolmelle rakkaalle opetuslapselleen ennen kärsimystään vahvistaakseen

heidän uskoaan. Siellä upeassa Kirkastuksen basilikassa meidän oli helppo palauttaa mieleen Jeesuksen, Elian ja Mooseksen
ilmestyminen apostoleille (Luuk. 9:28-36).
Oikeastaan Pyhän maan matkalla jokainen
vierailu on ikään kuin kirkastusvuoren hetkeä, todella kaunista mutta valitettavasti lyhyttä.
Nasaretille oli varattu kokonainen aamu.
Vietettyämme pyhää messua Herran syntymän ilmoittamisen basilikassa rukoilimme
yhdessä ruusukkoa Neitsyt Marian talon
edessä, siinä luolassa, jossa Sana tuli lihaksi Marian neitseellisessä kohdussa. Sen
jälkeen siirryimme Joosefin talolle raken-

Uskon vuosi on otettu innokkaasti vastaan kirkossamme. Apostolisessa kirjeessään Porta fidei emerituspaavi Benedictus XVI kehotti meitä käymään uskon
syntysijoilla. Pyhiinvaelluksella me
saamme hengellistä ravintoa ja meidän
uskomme vahvistuu.
nettuun kirkkoon muistelemaan Pyhän perheen elämää ja Jeesuksen lapsuusvuosia.
Vierailimme myös Nasaretin synagogassa, jossa Jeesus luki profeetta Jesajan tekstiä
aloittaakseen julkisen toimintansa tosi Messiaana (Luuk. 4:16-21). Käväisimme lyhyesti Kaanan kirkossa matkallamme Baniasiin,
Jordanin alkulähteille, jossa muistelimme
Pietarin tunnustusta ja Jeesuksen sanoja:
”Sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni” (Matt. 16:13-20).
Juudea
Oli aika hyvästellä rauhallinen Galilea ja
suunnata kulku Jerusalemin kautta Betlehemiin. Saavuttuamme Betlehemiin vietimme eukaristiaa pyhän Katariinan kirkossa,
joka on Jeesuksen syntymäkirkon vieressä,
vaikka tarkoituksena oli viettää eukaristiaa
Jeesuksen seimen äärellä. Liikenneruuhka
Jerusalemin tiellä ja basilikan tiukasti jaettu aikataulu muiden kristittyjen kanssa tekivät meille mahdottomaksi viettää messua
Jeesuksen synnyinpaikalla. Silti me uskomme, että Jeesus ”syntyy” alttarilla aina jokaisessa eukaristian vietossa missä tahansa
paikassa.
Iltapäivällä lähdimme Jerusalemiin, joka
oli tavallaan matkamme huippukohta.
Onhan Jerusalem tärkeä juutalaisille, kristityille ja muslimeille. Raamatun mukaan
Abraham vaelsi sinne uhraamaan Iisakin.
Daavid perusti sen Israelin pääkaupungiksi. Juutalaiset rakensivat sinne temppelin, joka on tuhottu kahdesti. Jeesus ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista Jerusalemissa,
jossa myös Muhammedin kerrotaan nousseen taivaaseen.
Aluksi vierailimme siinä Yläkerran huoneessa (Cenacolo), jossa Jeesus vietti viimeistä ehtoollista opetuslastensa kanssa
asettaen eukaristian ja pappeuden sakramentin. Siksi se oli hyvin tärkeä paikka
meille papeille. Yläkerran huoneessa Jeesus
myös ilmestyi opetuslapsille heti ylösnousemuksensa jälkeen ja asetti samalla ripin
sakramentin (Joh. 20:19-23). Samassa pai-

kassa opetuslapset saivat Pyhän Hengen
vuodatuksen helluntaipäivänä (Ap.t. 2:111) ja heti sen jälkeen lähtivät julistamaan
evankeliumia. Yläkerran huoneessa me uudistimme pappislupauksemme piispamme
kanssa, syventäen uskollista rakkauttamme
Kristukseen ja hänen antamaansa suureen
lahjaan, pappeuteen. Seuraava etappimme
oli Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen kirkko - Pyhä Siion. Laulettuamme Ave
Marian latinaksi suuntasimme kulkumme
kohti Pyhän haudan kirkkoa, jonka sisällä ovat sekä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
paikka Golgata että tyhjä hauta, joka todistaa yhä Herran ylösnousemuksesta. Pyhän
haudan kirkko oli todella vaikuttava ja
koskettava. Siellähän Jeesus kärsi, kuoli ja
nousi ylös - ainutlaatuinen tapahtuma historiassa; se muutti koko ihmiskunnan kohtalon.
Seuraavana eli viimeisenä aamuna otimme suunnan takaisin Jerusalemiin. Rukoiltuamme Getsemanessa, Kaikkien kansojen
kirkossa, pistäydyimme katsomassa Jeesuksen pidätyksen luolaa ja Neitsyt Marian hautapaikkaa, siinä lähellä. Kuljimme
yhdessä Via Dolorosaa Pyhän haudan kirkkoon. Aamu päättyi rukouksiin itkumuurilla. Illalla meille järjestettiin mielenkiintoinen tapahtuma: vierailu ja eukaristian
vietto Jerusalemia vastapäätä olevan vuoren laella, Domus Mamressa, neokatekumenaalisen yhteisön kanssa. Traditio mainitsee patriarkka Abrahamin pysähtyneen
siellä ollessaan matkalla Morian vuorelle
uhraamaan poikansa Iisakin. Abrahamin
kerrotaan jättäneen aasinsa ja palvelijansa pysähdyspaikkaan ja lähteneen viimeiselle matkaosuudelle kahdestaan Iisakin
kanssa. Iisakin kantamat polttopuut ovat
kuva tulevasta Jeesuksen kantamasta rististä Golgatalle. Abraham oli valmis uhraamaan poikansa luottaen Jumalan huolenpitoon ja siihen, että Jumala kykenisi jopa
herättämään kuolleen (Hepr. 11:19). Näin
Uskon vuonna me mietiskelimme Abrahamin uskoa, seuraten hänen rohkeaa esimerkkiään, niin kuin paavi Franciscus kirjoitti hänestä uudessa kiertokirjeessään
Lumen fidei.
Oli ihanaa vierailla Pyhällä maalla, jonne
pelastushistorian tapahtumapaikat keskittyvät ja jossa kirkko on monipuolisesti läsnä. Näin se syvensi papillista suhdettamme Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.
Henkilökohtaisesti pyysin, että Herra vahvistaisi kaikkien uskoa ja uudistaisi meissä papeissa valmiuden uhrata iloisesti elämämme lähimmäistemme palvelemiseen.
Tietysti koko matkan aikana ilmaisimme
Jumalalle hiippakuntamme ja seurakuntiemme tarpeet. Rukoilimme kaikkien puolesta, erityisesti kärsivien ja hädässä olevien puolesta. Rukoilimme myös rauhan
puolesta, erityisesti Egyptin ja Syyrian kansan puolesta, sillä konflikti ja uhkaava sota
olivat julkisesti tiedossa. Lopuksi emme
unohda vieraanvaraisia neokatekumenaalisia yhteisöjä Domus Galilaeaessa ja Domus
Mamressa emmekä matkaoppaita, isä Felipe Torreblancaa ja isä Marco Pasinatoa,
jotka kuljettivat meitä joka päivä ja asiantuntemuksellaan valaisivat mielenkiintoisia seikkoja.
Nguyen Toan Tri
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På svenska

Medeltida kapell i den
Åboländska skärgården
Att höra och se - och börja gå
Texter och introduktioner, meditation och inre bön. Övningar i
att vara närvarande. Att bli beredd! Att stå upp och gå!
Fredag 8 november 17.30 - söndag 10 november 14.00

To Hear and See –
and to Start Walking
Retreat in silence. Texts and talks. Meditation and inner prayer.
Exercices in being present. To become prepared! To stand up and walk!
Friday Nov 8th 5.30 pm – Sunday Nov 10th 2 pm

U

nder 1100- och 1200-talen uppkom i den Åboländska skärgården en
stark kristen gemenskap
och tradition. Franciskanerklostret på Kökar är välkänt. Vid
den gamla klosterruinen finns idag en
kyrka och begravningsplats. Franciskusdagarna anordnas årligen i början
av juli på holmen. Franciskanerklostret på Kökar är inte det ända katolska
minnet i skärgården från medeltiden.
Endast i den Åboländska skärgården
finns det ett tiotal dokumenterade kapell bl.a. på Björkö, Aspö, Iniö, Nötö,
Jurmo, Utö, Vänö och Hitis samt i
Attu vid Pargas Port. Kapellen byggdes längs med den s.k. itinerarieleden
längs Finland sydkust.

Itinerarieleden är en ledbeskriving från
1300-talet och den äldsta i norra Europa.
Man utnyttjade naturhamnar. Dagsmåttet var ett roddarmått ”veckosjön”. Den
inre varianten av leden går tillbaka till
fornhistorisk tid. Det dokumenterade itinerariet förekommer redan i kung Valdemars jordebok från 1200-talet. Sjövägen
gick till hans estniska egendomar genom
de svenska skären till Finska viken och
ned till Balticum. Itinerariehamnarna var
lotsplatser var kyrkan även grundade
sina kapell.
I kapellen hölls givetvis mässor, man
kunde bikta sig och de var religiösa samlingsplatser för skärgårdsbefolkningen.
Upp till 25 familjer besökte regelbundet
mässorna, d.v.s. ca. 100-150 personer,
förutom besättningen på fartyg som roddes eller seglade längs med itinerarieleden. De lade grunden för en stark kristen
tradition i skärgården som ännu idag är
levande.
Skärgårdskapellens storlek varierade från ort till ort. Kapellet på Björkö i
Korpo hade en fyrkantig stenvägg på 4–5
meter eller ca. 25 m2. Vid stranden fanns
det naturligtvis stenbryggor som mässbesökarna kunde använda sig av för att
förtöja sina båtar. Uppe på berget bakom
kapellet fanns ett klocktorn som kallade
till söndagens mässa. Enligt den muntliga traditionen inleddes klockringningen
då prästen passerade Ringahörnet eller

ett lodrätt stup nära kapellet.
Kring kapellen fanns stenmurar som
kunde variera mellan 15 och 27 m. Själva
kyrkområdet kunde sålunda vara upptill
400 m2. Bakom många av dessa kapell
var givetvis franciskanermunkarna på
Kökar, men man antar att det fanns kapell i skärgården redan innan munkarna
kom dit. Dessa kapell grundades antagligen av andra munkar eller präster som
seglade med vikingar eller handelsskepp
under fornmedeltiden längs med itenerarieleden. Man antar att bl.a. kapellruinerna på Jurmo hör till dessa.
Hitis Kyrksund, ett smalt sund mellan Hitis och Rosala, hade flera kapell.
Det som arkeologiskt forskats är ett kapell på 9,5 x 8 m eller 676 m2. Själva stapelgrunden är betydligt större, 35 x 30 m
eller drygt 1000 m2. Man har även funnit ett relativt stort antal gravar på området. Kyrkan är från 1200-talet. Kyrksundet var en betydande knutpunkt för den
fornmedeltida skärgårdstrafiken och ett
viktigt religiöst centrum.
Religionen spelade en betydande roll
i det Åboländska skärgårdslivet under
medeltiden. Förutom ett stort antal kyrkor på fastlandet fanns det ett helt system av kapell längs med norra Europas
viktigaste sjötransportrutt. Idag är situationen en helt annan. Kapellen har så gott
som helt försvunnit. Kapell har grundats
under vår tid på Vänö och östra hamnen i Mariehamn. Aktivt verkande kyrkor finns fortfarande på vissa större holmar bl.a. Hitis och Kökar. Den katolska
traditionen har så gått som försvunnit
från hela skärgården. På Åland finns det
inom vissa kretsar ett intresse att grunda
ett katolskt kapell. Det är betydelsefullt
med tanke på den ökade katolska befolkningen i landskapet.
Jan-Peter Paul

Källor:
Finska skären (1990) utgivet av
Konstsamfundet, Helsingfors
Westerdahl Ch. (1978) Hamnarkeologi,
”Valdemarsleden” och Itinerariet, Tjustbygden, Sverige

Language: Swedish and English
Place: Stella Maris
Cost: 50€ and a voluntary gift to the leader
Leader: fr Björn Engdahl, Dominican brother
Info: bjorn@dominikan.nu
Registration: kirjasto@studium.fi, 09-61206711 latest October 31st

Tillfälle att lära känna
Hildegard von Bingen

M

ånga vet litegrann om Hildegard von Bingen – hennes
visioner och bilder, hennes
dikter, musik eller kunskaper om läkande växter. Men kanhända saknar man
ofta en helhetsbild av denna medeltidens
stora heliga. Så var åtminstone fallet för
mig tills jag av en ren händelse träffade
Nelly Jurvelius bredvid det vackra keltiska korset på Gamla Begravningsplatsen
i Helsingfors. Vi talade om olika slags
kors, och sedan om katolska kyrkan…
och så småningom fick jag höra att Nelly ägnat flera år av sitt liv åt den heliga
abbedissan Hildegard. Boken Hildegard
von Bingen - hon som såg mera än andra, som är frukten av hennes studier,
utkom i augusti 2013 och presenterades

i Visby på Gotland. Jag kan inte tänka
mig ett vackrare sätt att bekanta sig med
Hildegard än denna bok! Texten som är
handskriven av författaren tillsammans
med hennes egna illustrationer på varje
boksida, leder läsaren genom Hildegards
enastående liv, och detta på det mest lärorika och samtidigt mycket angenäma
sätt. Boken finns på Akademiska Bokhandeln och kommer att presenteras på
Helsingfors Bokmässa den 27.10 kl 17 på
Tottiscenen, där Cita Reuter intervjuar
författaren, samt på Luckan i december.
Diana Kaley

Nelly Jurvelius, Hildegard von Bingen hon som såg mera än andra, 2013.
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In English

I believe in life
everlasting

T

he articles of the Creed state
the key things about Christianity, giving a snapshot of
what is integral to the Christian − and Catholic − faith.
At the same time, the articles comprise a list
that human understanding alone cannot quite grasp. In the end, each article of the Creed
flows into a mystery. Perhaps the last one of
them, the article regarding everlasting life, is
particularly difficult to grasp for people today. But doubt and lack of faith are nothing
new. The Apostle Paul was mocked in Athens
for preaching the resurrection of the dead (cf.
Acts 17:32).
The Church’s teaching about life overcoming death, which is based on Christ rising
from his death on the Cross into everlasting
life, is at the very heart of our Faith. Through
his risen Son, God is showing us that all
human life is sanctified and has immeasurable value. In principle, all human life has an
everlasting future. God is the God both of the
living and of the dead, opposed to killing and
able to raise even the dead to new life.
Despite doubts and unbelief, it is the deepest wish of every human being to be alive,
to live, even to live without the limitation of
death, to live forever. Part of this is also the
question of the meaning of life. What is the
meaning of life in the end, if all life merely
flows into the void of death – as would appear to be the case? If both good and evil
are dealt with without distinction, like trash
tossed into the nothingness of death forever?
In our wish for eternal life and the meaning
of life, we are met by a loving God. He offers
us His hand, as if saying: ”Receive this faith
in me and the chances I offer you. As you receive this life in time from my hands, also receive eternity!” The Catholic Faith is based
on the conviction that each human being
possesses an undying soul and that nothing
which is good is gone forever, but remains
into eternity. Saint John of the Cross says: ”At
the evening of our life we shall all be judged
on our love.” (Avisos y sentencias, 57)
Faith in and thoughts about eternal life can
also include elements of fear, because after
death each person also faces judgement. You
might start to question yourself: How do I
stand up in the face of God? Will God judge
me and cast me off into oblivion? Will I have
to suffer greatly for my sins?
The risk of damnation is real, the Church
teaches us. The Catechism of the Catholic Church says: ”To die in mortal sin without repenting and accepting God’s merciful
love means remaining separated from him
for ever by our own free choice” (CCC 1033).
”The chief punishment of hell is eternal sep-

aration from God, in whom alone man can
possess the life and happiness for which he
was created and for which he longs” (CCC
1035). Every day the Church prays that all
will be saved and is convinced that that is also
God’s will. God attracts us with his love, but
he will not force us, but waits for us to freely
accept him and turn away from evil.
Purgatory, on the other hand, is something
other than damnation. Yes, the fire of purgatory is a reference to suffering. But purgatory is always a temporary stage on the way to
heaven, not to hell. The word purgatorium
means cleansing; it is where the sinner who
has in principle made his decision in favour
of God is completely sanctified after death
and made ready to step into heaven. Purgatory is about God’s mercy to man, about a loving God who meets each person after death
and gives them another chance to become
clean from the stain of sin. Nothing imperfect can enter heaven. Helping us reach heaven are the many prayers of the Church, the
saints and the faithful.
Of heaven, the Catechism of the Catholic Church says: ”This perfect life with the
Most Holy Trinity – this communion of life
and love with the Trinity, with the Virgin
Mary, the angels and all the blessed – is called
’heaven’. Heaven is the ultimate end and fulfilment of the deepest human longings, the
state of supreme, definitive happiness.” (CCC
1024) ”It is as scripture says, ‘What no eye has
seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who
love him’.”(1 Cor 2:9) Heaven is beyond what
man can perceive. That is why we can only
speak of it in images. The Bible likens it to life,
light and peace, says it is like a wedding feast,
wine of the kingdom, the Father’s house, the
heavenly Jerusalem and paradise (cf. CCC
1027). It is a constant contemplation of God in
his heavenly glory (”the beatific vision”, visio
beatifica) (cf. 1028).
The particular judgement of each person
takes place immediately after death, whereas the Last Judgement comes with the resurrection of all the dead. This is how the evangelist Matthew describes it: ”When the Son
of man comes in his glory, and all the angels
with him … Before him will be gathered all
the nations, and he will separate them one
from another as a shepherd separates the
sheep from the goats. ... And they will go
away into eternal punishment, and the righteous into eternal life.” (Matt 25:31ff) Then
evil will be separated from good once and
for all and the Kingdom of God will come in
full. ”The new heaven” and ”the new earth”
will be born. The last book of the Bible, the
Book of Revelation, describes this new creation of God’s: ”Behold, the dwelling of God is
with men. He will dwell with them, and they
shall be his people, and God himself will be
with them; he will wipe away every tear from
their eyes, and death shall be no more, neither
shall there be mourning nor crying not pain
any more, for the former things have passed
away.” (Rev. 21:4)
+ Teemu Sippo SCI
Bishop of Helsinki

Mission Sunday is
a celebration

I

n his message this year the Holy Father reminds us that Mission Sunday
is a celebration because we believe.
He says that “Faith is a precious gift from
God”, that He wants to be in communion with us so that we may participate in
His life. This experience helps us to open
our minds to understand the way of truth,
search for, and care for each other. St. Teresa Benedicta, Edith Stein, tells us: “Anyone who honestly and passionately searches
for truth is on the way to Christ.” It is a gift
that has to be accepted by each person and,
“that one cannot keep to oneself, but it is to
be shared. If we want to keep it only to ourselves, we will become isolated, sterile and
sick Christians.”

Mission Sunday is a day
of thanksgiving

T

he Holy Father also says that Mission Sunday is a thanksgiving day
because of the experiential joy of
faith as a gift. A gift that grows only when
imparted, a gift that needs our response;
the one who answers becomes a follower
of Christ and a witness who enriches the
life of the community. It “is a gift, not reserved for a few but offered with generosity”. All have the mission “of broadening
the boundaries of faith” and to be witnesses
of Christ because the world needs to experience this transformative love of God. “We
are all simple but important instruments of
God; we have not received the gift of faith
to keep it hidden, but, rather, to spread it
so that it can illumine a great many of our
brethren on their journey.”
This witness is not just a task, but a way of
life. Through baptism, every witnessing is
an ecclesial act. Understanding this makes
the individual believer thankful with the
knowledge that he or she does not act alone
but, as part of the one community guided
by the Holy Spirit, the Body of Christ which
is the Church. Pope Francis rejoices in re-

verse mission and observes that “the young
churches are engaging generously in sending missionaries to the Churches that are
in difficulty-- not infrequently churches of
ancient Christian tradition-- and thus bring
the freshness and enthusiasm with which
they live the faith.”

Mission Sunday is a sign
of ecclesial maturity

P

ope Emeritus Benedict once wrote:
“The missionary outreach is a clear
sign of maturity of an ecclesial
community”. A mature Christian Community worships with joy, cares for others, and
proclaims untiringly the Gospels to the “suburbs” where Christ is not yet known. Therefore, as missionaries, our task is to help
that others may know God and have an experience of meeting Him. Our spirituality is
missionary, because it seeks the life of God
for others and the union of human beings
in God’s heart. We encourage young Churches because “missionaries are needed, indeed they are still needed today because
there are so many peoples who are still not
acquainted with Christ and have not yet encountered him.”
Newness and new beginnings always
take the current requirements and our context into consideration. It is “urgently necessary to find new forms and new ways
to ensure that God’s grace may touch the
heart of every man and of every woman
and lead them to him.”
Let us pray in unison that the spirit of the
Message this year helps to initiate personal and new beginnings because like Francis
we too can continue to bring freshness and
enthusiasm by a faith that renews life and
gives hope.
Fr. Timothy Lehane Barrett S.V.D.
Secretary General, Pontifical Society for the
Propagation of the Faith

All Saints and All Souls

Please note, that in the Catholic Church in Finland, the All Souls Day (Omnium
Fidelium Defunctorum) precedes the All Saints Day (Omnium Sanctorum). Thus,
in 2013, All Souls Day is celebrated on Saturday, Nov. 2nd, and All Saints Day
on Sunday, Nov. 3rd.
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Lukijoilta

Katolinen retretti
Uudessa Valamossa

Transcending the Ordinary
- Andrej Tarkovsky
a spiritual journey in the world of the Russian filmmaker
Andrej Tarkovsky
- imagemaking, storytelling, and a world coming to life.
Magnus Ingvarsson, editor and writer on films, from Lund,
and fr Björn Engdahl OP
Saturday November 30th at 16.00 at the Studium Catholicum

Taizé European Meeting
in Strasbourg at New Year
The Taizé community is organizing their big European Meeting (about
70 000 young people) in Strasbourg, France, December 28th to January 1st 2014 - living in families (mostly), participating in local prayers,
workshops, big common prayers...
Do you want to go there? Age 18 to 35 only.
Tell br Björn, bjorn@dominikan.nu
Look at http://www.taize.fr for info about the meeting

Konservatismi? Mikä konservatismi?
/Conservatism? What conservatism?

P

yhän Olavin seurakunnan olutklubin jäsenet järjestivät kirkkoherra isä Krystian Kalinowskin
siunauksella syyskuun ensimmäisenä
viikonloppuna retretin Uudessa Valamossa. Retrettiin kutsuttiin katolilaisia
koko hiippakunnan alueelta, ja sitä ohjaamaan lupautui isä Frans Voss SCJ.
Hän on jyväskyläläisille tuttu jo vuosilta
1998-2001, jolloin hän toimi Pyhän Olavin seurakunnassa kirkkoherrana. Isä
Fransin mukaan tämä oli ensimmäinen
aikuisille suunnattu yli yön kestävä katolinen retretti Pyhän Olavin seurakunnan
alueella sitten reformaation; ehkäpä jopa
sitten vedenpaisumuksen.
Valamossa oltiin 11 retrettiin tulijalle
vieraanvaraisia. Käytössämme oli Valamon vanha kirkko, kokoustila ja majoitustilat kunkin yöpyjän toiveiden mukaisesti. Täysihoitoon kuuluvan ruokailun
tarjosi Valamon Trapesa.
Järjestetty retretti oli toinen olutklubin
järjestämä tapahtuma. Ensimmäinen oli
isä Rudolf Larenzin pitämä rukouspäivä
ja esitelmä Opus Dein filosofiasta.
Retretin ohjelman toivottiin koostuvan
perinteiseen tapaan rukouksesta, opetuspuheista, omasta ajasta ja keskusteluista. Isä Frans Voss opetti Uskon vuoden
teemaan liittyen. Ensimmäistä kokoontumistamme kokoustilassa tuli avaamaan
munkki isä Joona, joka kertoi lyhyesti elämästä Valamossa ja toivotti meidät
tervetulleiksi.
Retriitin kestäessä hiljennyimme joka
päivä rukoilemaan yhdessä messuun ja
hetkirukoukseen sekä lauantaina myös
hiljaiseen rukousmietiskelyyn ja ruusukkorukoukseen. Retrettiä aloitettaessa
osa toivoi hiljaista retrettiä, mutta koska
ryhmä tuntui kaipaavan myös inhimillistä vuorovaikutusta, puhuimme iloisesti
keskenämme ruokailujen aikana ja lauantai-illan illanvietossa.
Meitä osallistujia oli monenikäisiä.
Sanonta yhdessä rukoilevan perheen
koossapysymisestä toteutuu myös seu-

rakunnassa. Aina ei tarvita sanoja, ja jo
viikonlopun yli kestävä yhdessä rukoileminen vahvistaa hyvällä tavalla käsitystä siitä, ettei uskoa eletä yksin. Retretin
järjestelyt antoivat yksinäisyyttä kaipaavalle mahdollisuuden hiljentyä rauhassa
ja samalla toivat mahdollisuuden kokea
yhteisen rukouksen kantavan omaa hiljentymistä.
Koska retretin pitopaikkana toimi ortodoksiluostari, meillä oli todella hyvä
tilaisuus toteuttaa ekumeniaa käytännössä; tutustua Valamon kirkkoon ja liturgiseen elämään. Valamon uuden
kirkon hieno ikonikokoelma on tutustumisen arvoinen. Tuolle viikonlopulle
osui Neitsyt Marian syntymäjuhla, jonka
kunniaksi liturgia oli juhlava. Varasimme retriittiin osallistujille mahdollisuuden tutustua lauantai-illan vigiliaan.
Lauantai-iltana maistelimme myös valamolaista viiniä, joka ilahduttaa sydämen kohtuudella nautittuna. Moni ostikin luostarin kaupasta erilaisia tuliaisia
kotiinviemisiksi. Tarjolla oli juomien lisäksi monipuolinen valikoima mm. ikoneja, koriste-esineitä ja kirjoja.
Jatkossa Pyhän Olavin seurakunnan
olutklubi toivoo voivansa tarjota vierailevien opettajien luentoja Jyväskylässä. Myös seuraavaa retrettiä on jo alettu
suunnitella.
Kristiina Pihl & Veli Kolhinen

Neokatekumenaalisen
Tien
järjestämä katekeesi aikuisille
keskiviikkoisin ja perjantaisin 23.
lokakuuta lähtien klo 19.00 Pyhän
Henrikin seurakuntasalissa. Lisää
tietoa saa Henrikin pappilasta tai
isä Marco Pasinatolta,
050 5377775.
Tervetuloa!

Oikea traditio ja uuskonservatismi katolisessa kirkossa/True Tradition
and Neoconservatism in the Catholic Church.
Antti Nylén, esseisti- Prof. fr.Antoine Levy, OP- TM Emil Anton
Esitelmät ja avoin keskustelu / Presentations and open debate. Suomi
ja/and English.
Torstai/Thursday 7.11 klo 17.30-19.00
Studium Catholicum, Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki. www.studium.fi

YK:n 68. yleiskokous pidettiin New Yorkissa 24.9. – 1.10.2013. Sidosryhmät
ympäri maailman osallistuivat aktiivisesti valmisteluihin ja antoivat omia vetoomuksiaan hallitusten edustajille kestävän kehityksen tavoitteista ja vuoden
2015 jälkeisestä ajasta. Niin myös Suomen Caritas, joka otti osaa kansalaisjärjestöjen yhteiseen lausumaan Suomessa,
pohjanaan kattojärjestömme Caritas Euroopan lausunto.
Kokousviikko New Yorkissa oli haasteellinen, sillä yhteinen suunnitelma on
valtioilta pahasti hukassa. Maailman talousjärjestelmän valuvikoja tulisi korjata
ja planeetan raja-arvoja ottaa jo todesta.

Valtioiden päätöksiä ei aina ohjaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvon pitäminen niiden perusohjenuorana. YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja
ja pääsihteeri odottivat ennen kokousta paljon kansalaisyhteiskunnalta, jonka
rooli nousee aina kunniaansa valtioiden
ollessa kyvyttömiä tekemään päätöksiä.
Hyviä konkreettisia ehdotuksia on paljon, samoin hyviä käytännön esimerkkejä, mutta toistaiseksi ne ovat jääneet
paikallistasolle. Kirkko on myös suuressa roolissa osana kansalaisyhteiskuntaa.
Kirkon sanoma on edelleen ajankohtainen ja merkityksellinen. Tätä sanomaa
on viety myös edelleen eteenpäin myös
YK:n foorumille.
Larissa Franz-Koivisto
Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja

KATT Helsingin
kirjamessuilla 24.-27.10.

K

atolinen tiedotuskeskus on mukana Helsingin kirjamessuilla
24.-27.10. Näinä päivinä toimistomme Kaivopuistossa on kiinni. Kirjamessuilla osastomme numero on 6h77.
Painosta on tulossa kolme uutta Uskon
vuoteen liittyvää suomenkielistä julkaisua: Katolisen kirkon katekismuksen kompendium, paavi Franciscuksen
ensimmäinen kiertokirje Lumen Fidei

(Uskon valo) sekä Vatikaanin II kirkolliskokouksen julistukset ja dekreetit. Tervetuloa tutustumaan niihin ja muihin
kirjatarjouksiimme. Helsingin kirjamessut ovat avoinna to, la ja su klo 10-18 ja
pe klo 10-20. Lisätietoja ja pääsylippujen
hinnat löytyvät sivulta www.messukeskus.fi/Sites3/Kirjamessut.
KATT
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Ilmoitukset

Schönstattin vaeltava
Jumalanäidin pyhäkkö
Lauantaina 26.10.2013 klo 15
Sisar M. Katarzyna Antolak ISSM kertoo kokemuksiaan Vaeltavan Jumalanäidin apostolaatista pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa, Mäntytie 2,
Helsinki • Sisar Katarzyna vastaa apostolaatin toiminnasta Puolassa, Venäjällä ja myös
Suomessa.

Pilgrim Shrine of the
Mother of God from
Schoenstatt
Saturday October 26th, 2013,
at 3 p.m.
Sister M. Katarzyna Antolak ISSM will talk about her
experience with the Pilgrim Mother apostolate in St
Mary’s parish hall, Mäntytie 2, Helsinki. • Sister Katarzyna is responsible for the work
of the apostolate in Poland, Russia, and also Finland.

Maallikkodominikaanit
järjestävät Katekismuksen
opiskelua
Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka
Jatkamme Katekismuksen kolmatta osaa,
Elämää Kristuksessa. Paneudumme sivuihin 448 - 468, joita on hyvä katsoa etukäteen.
Kokoontuminen on lauantaina 26.10. klo 1415.50, lopuksi rukoilemme vesperin. Seuraavat kerrat ovat la 16.11. ja 14.12. Jokaisessa
kokoontumisessa on mukana joku papeista.
Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Katekismus
mukaan. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit

Caritas-kuulumisia

Caritaksen toimisto/kauppa on avoinna arkisin 11.00-16.00 (Huom!)
Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €/vuosi, jonka voi suorittaa Danske Bankin tilille FI73
8000 1270 1545 04, viite 2215. Kannatustuen
viitenumero on 2202.
KIITOS KUN OLET MUKANA AUTTAMASSA!
Löydät Caritaksen nyt myös Facebookista
https://www.facebook.com/suomencaritas

Birgittalaisoblaattien
retretti

Birgittalaisoblaattien retretti pidetään
Birgittalaisluostarissa 1.11. - 3.11. alkaen perjantaina klo 18 ja päättyen lounaaseen sunnuntaina. Retretin johtaa piispa
Teemu Sippo SCJ. Retrettimaksu, joka sisältää yöpymiset ja ruoat, on 90 €. Ilmoittautuminen birgittalaissisarille, birgitta.turku@kolumbus.fi tai puhelimitse 02
2501910.
Retretti ei ole tarkoitettu pelkästään oblaateille, vaan kaikki ovat tervetulleita!

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.
The next English-language Catechism
for Adults dates are:
• Monday October 21st at 18.45
• Monday November 4th at 18.45
• Monday November 18th at 18.45
For following dates please consult:
www.studium.fi/en/activities
Contact person: Diana Kaley, 0407235703, diana.kaley@studium.fi.
Moderator of the group: fr. Antoine
Lévy, OP.

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.

Seurakuntaretretti

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
lauantaina 19.10.
Johtaa isä Ryszard Mís SCJ
klo 9.00 messu kirkossa
kahvi
meditaatio
klo 11.30 lounas
meditaatio
Hinta 15 euroa maksetaan paikan
päällä. Ilmoittautuminen p. 0466175314 Marko Pitkäniemi, kaarina.
koho@katolinen.fi
Järjestäjä:
Pyhän Henrikin yhdistys ry

WELCOMING TEAM

Tervetuloa kirkkoon
Oletko vastatullut tai
uusi katolilainen?
Welcoming Team on Helsingin katolisen hiippakunnan vapaaehtoisten jäsenten ryhmä,
joka haluaa auttaa uusia katolilaisia kotiutumaan kirkkoonsa.
Seuraavat tapaamiskerrat Studium Catholicumissa klo 13-15:

•
•

13.10. Katolinen kirkko Nigeriassa • 10.11. Katolinen kirkko Puolassa
8.12. Katolinen kirkko Suomessa

Lisätietoja antaa Lucia Indren, +358 40 414 5861 tai lucia.indren@studium.fi
Studium Catholicum, Ritarikatu 3 B A 4, Helsinki 00170. www.studium.fi

Karmeliittamaallikot kutsuvat kaikkia kiinnostuneita
osallistumaan Pyhän Teresan Sisäinen linna”
–opintopiiriin 2013-2014
Teos on pyhän Jeesuksen Teresan (1515-1582) pääteos ja hengellisen elämän
klassikko. • Klo 17 Studium Catholicumin kirjastossa, Ritarik. 3 A. Opintopiirin jälkeen kappelissa on teresiaaninen rukoushetki klo 18-18.50, johon kaikki
opintopiiriläiset ovat tervetulleita.
OHJELMA
22.9. Johdantoesitelmä. Opintopiirin vetäjä Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS.
27.10. klo 16 Johdantoesitelmä (Uusinta). Klo 17 Ensimmäiset asunnot
24.11. Toiset ja kolmannet asunnot
15.12. Neljännet asunnot
19.1. 2014 Viidennet asunnot
16.2. Kuudennet asunnot
16.3. Kuudennet asunnot
13.4. Kuudennet asunnot
18.5. Seitsemännet asunnot
KIRJALLISUUS:
Pyhä Teresa, Sisäinen linna. Kirjaneliö, Helsinki. 1981.
tai: Teresa av Avila, Den inre borgen. Karmeliterna, Tågarp-Glumslöv.
tai: St. Teresa of Avila, The Interior Castle. Study edition. Translated by Kieran
Kavanaugh, O.C.D. and Otilio Rodriguez, O.C.D. ICS Publications. Institute of
Carmelite Studies, Washington D.C. 2010.
tai: Teresa von Avila. Wohnungen der Inneren Burg. Herder, Freiburg 2012.

Första kommunionsundervisning
på svenska hösten
2013 och våren 2014
De svenskspråkiga barn i Helsingforsförsamlingarna som är i åldern att gå till första
kommunion år 2014 ska delta i undervisning som ordnas i S:t Henriks katedralförsamling i samband med de svenska mässorna. Lärare är Sara Torvalds.
Den 20 oktober, alltså den tredje söndagen i oktober, inleds undervisningen i S:t Henriks församlingssal kl. 11.30. Sara och eleverna deltar tillsammans i den svenska mässan
kl. 12.30 och fortsätter därefter undervisningen till kl. 14.30.
De följande undervisningsgångerna är tredje söndagen i november, december, januari
och mars, alltså 17 november, 15 december, 19 januari och 16 mars. Observera att det inte
är undervisning i februari, då är det sportlov, och inte heller i april, eftersom den tredje söndagen i april sammanfaller med påskdagen! Förstakommunionsmässan firas den
tredje söndagen i maj.
Förstakommunionsundervisning
klo 11.30−14.30: 20.10, 17.11, 15.12, 19.1 och 16.3.
Informationen finns också på webben på
http://henrikkatolinenfi.weebly.com/sakramentsundervisning.html
och på www.sarax.com/1kommunion. Vi finns också på Facebook, sök
på ”Sakramentsundervisning i Helsingfors”.
Om ni har frågor går det bra att ta kontakt med Sara Torvalds (050-5424632 eller sara.
torvalds@sarax.com eller www.facebook.com/sara.torvalds) eller rycka henne i armen i
samband med en mässa.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 12.10.-10.11.
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.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, useimmiten ennen messua, sekä 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, usually
preceding Mass, and by appointment. Masses also
in other cities. (See the Mass schedule for diaspora
below.)
12.10. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
14.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.10. ti 14.00 seniorit, 16.30-19.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten,
18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja
messu
17.10. to 18.00 elokuvakerho
19.10. la 9.00-15.00 seurakuntaretretti, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 11.30-14.30 ensikommuunio-opetusta ruotsiksi/förstakommunionsundervisning, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska (bekräftelsens sakrament), 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
21.10. ma 7.30 messu
22.10. ti Ei messua!
23.10. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa (Tarkempaa tietoa erillisessä ilmoituksessa.)
24.10. to 18.00-19.00 lectio divina
25.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.00-12.30 ensikommuunio-opetus italiaksi, 12.30 messu italiaksi/
Messa in Italiano, 15.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu
29.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
30.10. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
1.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä: 11.00 messu, 13.00 hartaushetki
hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
18.00 iltamessu
4.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
6.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
7.11. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
8.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
9.11. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina ja adoraatio, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.10. su
15.00 • Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 27.10. su 15.00

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.
fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 tai 11.00 messu, 18.00 aattomessu
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 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
ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu
englanniksi. Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi,
ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika ma, ti, ke, to, pe, la 17.3017.55, 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 and 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., Wed., Fri. 8.00
Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri.
7.30 Lauds, 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00
Adoration. Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open: Tues. 13-16, Wed. 9-12 and Thurs. 13-16.
12.10. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 messu suomeksi
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 12.00 lastenmessu,
16.00 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
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
21.10. ma 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi,
Huom. illalla ei messua!
22.10. ti Ei messua kirkossamme!
23.10. ke 18.00 messu suomeksi, 18.30–19.00
adoraatio
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 16.30 adoraatio/Adoration, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.11. la 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu
suomeksi
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 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
9.11. la 11.00 messu suomeksi, 16.00 messu
saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.00 messu
suomeksi
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/
Santa Misa en Castellano, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu
suomeksi klo 11.00 joka sunnuntai
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36):
19.10., 9.11., 14.12. la 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 23.11., 21.12. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 19.10., 9.11., 14.12. la 11.00
TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan

Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.
fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu,
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish,
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 18.00
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs.
17.30 Adoration. Confessions half an hour before
Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
12.10. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.10. ti 18.30 informaatiokurssi
18.10. pe 18.00 messu Porissa
19.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
26.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 17.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 rukoushetki hautausmaalla
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.11. ti 18.30 miestenpiiri
9.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI
12.10. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa: 26.10. la 10.00 • Eurajoki: 13.10.,
27.10., 10.11. su 15.00 • Naantali: - • Pori: 18.10.
pe 18.00
JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi.
Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 messu, ke
18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja messu, pe
7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 messu. La
10.00 tai 12.15 messu (katekeesi kerran kuussa
klo 10.00), 19.00 Neokatekumenaalisen tien eukaristia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus keskiviikkoisin ja sunnuntaisin puoli tuntia ennen
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in
Sisters’ chapel, 18.00 Mass, Wed. 18.00 Mass,
Thurs. 18.00 Adoration and Mass, Fri. 7.00 Mass
in Sisters’ chapel, 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15
Mass (Catechesis once a month at 10.00), 19.00
Eucharist of the Neocatechumenal Way in the parish hall. Confessions on Wednesdays and Sundays
half an hour before Mass and by appointment.
11.10. pe 19.00 johdantokurssi katoliseen
uskoon
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi
Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
18.10. pe pyhä evankelista Luukas: 18.00
messu
19.10. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille,
12.15 perhemessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.-23.10. ma-ke Ei messua! (Pappienneuvosto
kokoontuu Stella Mariksessa.)
24.10. to seniorit: 14.00 messu
26.10. la 10.00 messu, 15.00 messu Mikkelissa,
18.30 messu Varkaudessa
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 katekeesi Kuopiossa, 17.00 messu Kuopiossa
28.10. ma pyhät apostolit Simon ja Juudas:
18.00 messu
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä: 10.00 messu vainajien puolesta, 11.15 hartaus hautausmalla
3.11. su kaikkien pyhien Juhla: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.11. pe 19.00 johdantokurssi katoliseen
uskoon
9.11. la Lateraanikirkon vihkiminen: 10.00
messu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi
Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
KATEKEESI
19.10. la 9.00 (12.15 perhemessu)
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
13.10., 10.11. su 16.00 katekeesi, 17.00 messu •
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 27.10.
su 12.00 • Kuopio: 27.10. su 16.00 katekeesi,
17.00 messu • Mikkeli (ort. kirkko, Paavalinkatu 4): 26.10. la 15.00 • Savonlinna (Pääskylahden
ev.lut. kirkko, Kaartilantie 62): 13.10., 10.11. su
9.00 messu, 10.00 katekeesi • Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 26.10. la 18.30
Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 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, 17.30 Rosary in English, 18.00 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.)
12.10. la 10.30 lastenkerho
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
25.10. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio,
19.00 Ignatiaanisen ryhmän kokoontuminen
26.10. la 15.00 retretti vietnamiksi, 17.00 messu
vietnamiksi
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu vietnamiksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
30.10. ke 17.40 vesper, 18.00 messu, 18.45 informaatiokurssi
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä: 10.30 messu suomeksi, 14.00
messu puolaksi/Msza po polsku, 16.00
messu englanniksi/Mass in English
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

19

Yhdistykset • Societies • Muut • Others
6.11. ke 17.40 vesper, 18.00 messu, 18.45 informaatiokurssi
9.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
KATEKEESI
19.10., 9.11. la 9.50
DIASPORA
• Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti
Alangon katu 11):
messu: su klo 15.00: 3.11., 1.12.
katekeesi (Poltinahon seurakuntatalon rippikoululuokassa, Turuntie 34): 30.11. la 10.0011.30 Vanhempia, joiden lapset osallistuvat
tähän uskonnonopetukseen, pyydetään ottamaan yhteyttä opettajaan. (Marita Eronen puh.
044-3468447) • Kokkola (ort. rukoushuone,
Katariinankatu 3): 22.11. pe 18.00 Huom aika!,
7.12. la 16.00, 26.12. to 16.00
(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): Kristiinankaupunki
(Kristiinankaupungin
kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): 25.10., 20.12.
pe 18.00 • Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 1.11. pe 16.00, 22.11. pe
14.00, 14.12. la 16.00, 27.12. pe 11.00 • Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5):
klo 12.00: la 12.10., la 2.11., la 16.11., la 23.11.,
la 30.11., su 8.12., to 26.12. • Seinäjoki (ev.lut.
kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1): klo 18.00: pe
8.11., la 14.12. • Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22) messu: 12.10.
la 16.00, 26.10. la 16.00, 16.11. la 16.00, 23.11. la
16.00, 30.11. la 16.00, 8.12. su 16.00, 25.12. ke
17.00 Huom aika! katekeesi la klo 10.00: 26.10.,
16.11., 30.11. Vanhempia, joiden lapset osallistuvat tähän uskonnonopetukseen, pyydetään
ottamaan yhteyttä opettajaan. (Sisar Theresa Jezl puh. 050-5456024) • Ylihärmä (Ylihärmän seurakuntatalo, Päämajantie 29): 13.12.
pe 18.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi.
Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. 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, 4th and
5th Sun.) or 18.00 (3rd 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.)
12.10. la 13.00 perhemessu
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
messu
17.10. to pyhä Ignatios Antiokialainen: 18.00
iltamessu ja ruusukkorukous
20.10. su kirkkovuoden 29 sunnuntai: 18.00
messu
22.10. ti autuas Johannes Paavali II: 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
24.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 11.00
messu
31.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkorukous
1.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
7.11. to 18.00 sielunmessu
9.11. la 13.00 perhemessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopimuksen mukaan. • Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 13.10., 10.11. su 16.00
Huom. uusi paikka! • Lahti (ort. kirkko): 2.11. la
16.00 • Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
20.10., 17.11. su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 2.11. la

14.00–16.00 • Kouvola (seurakuntasali): 12.10.,
9.11. la 11.00-13.00 (opetuksen päätteeksi
messu klo 13)
SYYSTALKOOT lauantaina 26.10. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja eväitä grillijuhlaa varten.
Tervetuloa!
Pyhän Ursulan kirkon ulkoseinien maalaustyö on nyt loppunut. Työn kokonaishinta oli
20 000 e. Edelleen tarvitsemme teidän apuanne
velan maksamiseksi!
Avustukset voi lähettää seurakunnan tilille: Danske Bank FI91 8000 1501 8884 41 (viesti: Avustus kirkon maalaamista varten). Paljon
kiitoksia!
OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu
perhe.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio, messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.00
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.00 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.)
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
18.10. pe pyhä evankelista Luukas: 17.00 juhlamessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien
muistopäivä: 10.00 messu, hartaus hautausmaalla messun jälkeen
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.11. pe Lateraanikirkon vihkiminen: 17.00
juhlamessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
LASTENMESSU
19.10., 16.11. la 11.30
USKONNONOPETUS ENSIKOMMUUNIOTA JA VAHVISTUKSEN SAKRAMENTTIA
VARTEN 19.10., 2.11., 16.11. la 10.00
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 20.10., 17.11. su 17.00 •
Tornio (Lukiokatu 1): 3.11. su 17.00 • Raahe
(Brahenkatu 2): 27.10., 24.11. su 17.00 • Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.10., 10.11.su 17.30

Studium Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi.
Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
13-16 sekä keskiviikkona ja perjantaina klo 1318. • Kappelissa vietetään messua maanantaisin ja perjantaisin klo 12 ja mahdollisesti myös
keskiviikkona samaan aikaan. Adoraatio on
tiistaina klo 19.30. Mahdollisten muutosten
varalta messujen ja adoraation aikataulu kannattaa aina tarkistaa Studiumin kotisivuilta
löytyvästä kalenterista. Torstaisin järjestetään
ekumeeninen rukoushetki 8.30.
Veli Björnin, OP, tiistait jatkuvat. Meditaatio on
klo 17-17.30, klo 16.30 alkaen on mahdollisuus
henkilökohtaiseen ohjaukseen. Meditaation
jälkeen klo 17.45-19.00 on aiheena joka toinen
tiistai Meister Eckhart – reading and discussion (22.10., 5.11., 19.11., 3.12.) tai Lukasevangeliet – läsning och samtal (15.10., 29.10., 12.11.,
26.11., 10.12.). • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta www.studium.fi.

Suomen Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@
caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 11.00-16.00.

Yhdistykset
Academicum Catholicum

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.
• Syksyn ohjelmassa esitellään eräitä hiippakunnassamme aktiivisesti toimivia ryhmiä/ I
höstens program presenterar vi några grupper
som är aktiva i stiftet.
Keskiviikkona 16.10. klo 18.00: Isä Marco Pasinato ja Oscar ja Paula Pasinato: Neokatekumenaalinen tie ja Redemptoris Mater- seminaari,
ruotsiksi/Fader Marco Pasinato och Oscar och
Paula Pasinato: Neokatekumenala vägen och
Redemptoris Mater-seminariet, på svenska
Keskiviikkona 20.11. klo 18.00: Vietämme messua, jossa muistamme AC:n vainajia. Messun
jälkeen n. klo 18.30 Manuel Airava: Comunione e Liberazione/Klo 18.00 mässa för ACs avlidna. Efter mässan, ca klo. 18.30 Manuel Airava: Comunione e Liberazione.
• Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa 15.10.2013 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2013 på AC:s konto 200120513060.

Birgittalaisoblaatit

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

Catholic Students’ Club

Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
with Readings and Homily in English at
Saint Henry’s Cathedral starting at 18.00.
Afterwards, a nice get-together in the parish
hall. Welcome! See: cschelsinki.wordpress.
com. • 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Elokuvakerho

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

kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa hyvien elokuvien äärellä klo 18 seuraavina torstaipäivinä: 17.10. Viimeinen metro, ohj. Francois
Truffaut • 14.11. Likakasvoiset enkelit, ohj.
Michael Curtiz • 12.12. Pähkinänsärkijä, ohj.
Andrei Konchalovsky
Ihmisten valintoja elämässä ja yhteiskunnassa,
hyvää ja pahaa, satua ja totta. Tervetuloa!

Katolinen tiedotuskeskus

Fransiskaanimaallikot OFS

Toimistot
Katekeettinen keskus

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

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793.

Ordo Franciscanus Saecularis
Syksy 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme ovat avoimia kaikille. Kokouksen
jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00.
• 12.11. mystikot
• 10.12. seimitraditio

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori
isä Antoine Lévy OP.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com.
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com. Helsingin kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja
adoraation jälkeen.
• Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman,
gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
• Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

Karmeliittamaallikot (OCDS)

Vastuuhenkilö: Sinikka Luukkanen,
puh. 040-4137498, s-posti: sinikka.luukkanen@
helsinki.fi

Kirjallisuuspiiri

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs.
klo 18 seuraavina maanantaipäivinä:
• 14.10. Edgar Lee Masters: Spoon River Antologia • 11.11. Zhang Jie: Raskaat siivet • 9.12. Ephraim Kishon: Paratiisi vuokrattavana
Tervetuloa kaikki kirjojen ystävät maailmanympärimatkalle erilaisten ihmiskohtaloiden mukana!

Maallikkodominikaanit OP

Laici ordinis praedicatorum
Vastuuhenkilö: Nikodemus Heikman OP, puh.
050-564 0686, s-posti: nikodemus.heikman@
gmail.com. • maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Maria-klubi

Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. Klo 14.00 messu Pyhän Marian kirkossa, jonka jälkeen kahvitus ja ohjelmaa srksalissa.
Ke 6.11.Heidi Tuorila-Kahanpää: ”Edith Steinin näkemys uskosta”. • Ke 4.12. Pekka Kivekäs: Piae cantiones - joululauluja.

Marian legioona

kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen
noin klo 19. • Legion of Mary meets every Friday at St. Mary’s parish hall after the Mass and
adoration, ca. at 19:00.

Rakkauden lähetyssisaret

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

Seniorit

Tiistaina 15.10. messu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen seurakuntasalissa. 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 041-5067808, Email jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira Kuhlberg, Gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@
welho.com.

Teresa ry

Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina
aikoina tiistaisin messun jälkeen Marian seurakunnassa Pyhän. Toivotamme tervetulleiksi
mukaan kaikki nykyiset ja uudet Teresat ja teresaystävät.
SYKSYN 2013 OHJELMA
• ti 15.10.2013 työilta, askartelua ja joulumyyjäisten esivalmistelua • ti 5.11.2013 Teresa-vainajien muistaminen messussa. Esitelmäilta,
lääkäri Heimo Langinvainio alustaa aiheenaan
”Avaimia onnellisuuteen”. Keskustelua.
• la 30.11.2013 joulumyyjäisten valmistelu klo
10.00 – 14.00 srk-salissa • su 1.12.2013 joulumyyjäiset klo 11.15 – 14.00 srk-salissa • ti
10.12.2013 joulujuhlat
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Kirjasto

Meillä on aarre!

Vi förfogar över en skatt!
We have a Treasure!
Meillä on aarre!

T

ämä aarre on tosin maan päällä,
mutta erinomaisena oppaana taivaallisiin aarteisiin, nimittäin Studium Catholicumin loistava kirjasto. Se
on yleisölle avoinna neljänä päivänä viikossa, mutta valitettavasti lukuisille katolilaisille täysin tuntematon paikka.
Kuitenkin sieltä löytää tietoa ja hengellistä opastusta, jota ei ole löydettävissä
kovin helposti mistään muualta. Siellä on
myös isä Martti Voutilaisen OP alulle panema ja piispa Paul Verschurenin arvostama kokoelma Suomessa julkaistua klassista katolista kaunokirjallisuutta, jota
sotien jälkeen suomennettiin runsaasti ja
jota kirjastoista on vaikeasti saatavissa.
Lisäksi sieltä löytää usealla kielellä kirkkoisien teoksia, keskiajan teologiaa, kirkkohistoriaa, kirkon virallisia dokumentteja, hengellistä kirjallisuutta, nykyajan
teologiaa, paaveja, pyhimyksiä ja paljon,
paljon muuta. Nykyisin sinne ovat löytäneet tiensä lähinnä teologian opiskelijat,
jotka etsivät sieltä aineistoa graduihinsa,
mutta toivottavaa olisi, että myös suomalaiset katolilaiset löytäisivät paikan. Neuvoja ja opastusta kirjojen löytämisessä ja
lainaamisessa - myös äskettäin hankitun
digitaalisen kirjaston käytössä - saa kirjaston aukioloaikoina, joten ei pidä pelätä
vaan kysyä reippaasti!
Kirjaston osoite on Studium Catholicum, Ritarikatu 3b A, 3. krs ja se on avoinna yleisölle tiistaisin klo 13-16, keskiviikkoisin klo 13-18 ja torstaisin klo 13-16,
näinä päivinä paikalla on kirjastonhoitaja. Perjantaisin klo 13-18 kirjastossa päivystävät vapaaehtoiset. Suurin osa kirjoista on jo luetteloitu ja luetteloon voi
tutustua Studiumin kotisivuilla www.
studium.fi.
Huom! Avoimet ovet Studium Catholicumissa 25. lokakuuta klo 15.00-20.00. Tervetuloa
tutustumaan kirjastoon ja sen uusiin toimintoihin! Piispa Teemu Sippo SCJ viettää messun Studiumin kappelissa klo 18.00.

Vi förfogar över en skatt!

D

enna skatt, den finns här på jorden, och den visar vägen till de
himmelska skatterna - det rör sig
om Studium Catholicums fantastiska bibliotek. Biblioteket som är öppet fyra dagar i veckan, verkar tyvärr vara helt okänt
bland många katoliker i Finland. Trots att
man här finner kunskap och andlig vägledning som inte är lätt att hitta på andra
håll i Finland. Dessutom finns en värdefull samling påbörjad av fader Martti
Voutilainen OP av klassisk katolsk skönlitteratur utgiven i Finland, mycket uppskattad av biskop Paul Verschuren. Efter
kriget översattes många av dessa verk till
finska, men är nu svåra att få tag i på andra bibliotek. Biblioteket innehåller också

verk på många olika språk och ämnen:
kyrkofäderna, medeltida teologi, kyrkohistoria, officiella kyrkliga dokument,
andlighet, modern teologi, påvar, helgon
och mycket, mycket mer. Den senaste tiden har teologistudenter som förbereder
sina examensarbeten och avhandlingar
hittat till biblioteket – förhoppningsvis
skall nu finska katoliker också finna vägen dit.
Information och handledning i att använda biblioteket och att låna böcker –
inklusive det nyligen anskaffade digitala
biblioteket – kan man få under öppettiderna, det är bara att fråga! Bibliotekets
adress är: Studium Catholicum, Riddaregatan 3b A 3tr, och det är öppet tisdag och
torsdag kl 13-16, onsdag kl 13-18. Under
dessa tider finns en bibliotekarie tillgänglig. På fredagar hålls biblioteket öppet av
volontärer och man kan låna och återlämna böcker kl 13-18. Ett stort antal av bibliotekets verk har redan katalogiserats, och
katalogen finns tillgänglig för konsultation på Studiums hemsida, www.studium.fi

ing without hesitation! The library’s address is: Studium Catholicum, Ritarikatu
3b A, 3rd floor, and it is open on Tuesdays and Thursdays from 13-16, and on
Wednesdays from 13-18. During these
opening times the librarian is available.
On Fridays the library is kept open by voluntary workers from 13-18 for borrowing
and returning books. A large number of
the books are already catalogued, and the

catalogue can be consulted on the Studium’s home page: www.studium.fi.
Tuula Luoma

Note: ”Open House” at the Studium Catholicum on October 25th from 15.00 to 20.00.
Welcome to learn about the renewed and expanded library! At 18.00 Bishop Teemu Sippo
SCJ will celebrate Mass in the Studium Chapel.

Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki

Notera: Öppet Hus på Studium den 25 oktober från kl 15.00 till kl 20.00. Välkommen att
lära känna det nya och utökade biblioteket. Kl
18.00 kommer biskop Teemu Sippo SCJ att fira
mässa i Studiums kapell.

We have a Treasure!

T

his treasure, although certainly on
earth, is a guide to the treasures of
heaven - namely the outstanding library of the Studium Catholicum.
Unfortunately the library, which is open
four days each week, seems to be totally
unfamiliar to a large number of Catholics in Finland. And yet here can be found
knowledge and spiritual guidance that is
not easy to find elsewhere in the country.
Furthermore there is the valuable collection of Catholic fiction published in Finland, a collection which was started by
Father Martti Voutilainen OP and which
Bishop Paul Verschuren highly appreciated. After the last wars many of these
works were translated into Finnish but
are now difficult to find in other libraries.
The library also contains works in many
languages on the Fathers of the Church,
Medieval Theology, Church History, official Church documents, Spiritual writings, Modern Theology, Popes, Saints and much, much more. Recently students
of Theology preparing their theses and
dissertations have found their way to the
library - it is to be hoped that now Finnish
Catholics will also find their way there.
Information and instructions on how
to use the library and borrow books - including the use of the newly-acquired
Digital Library - can be obtained during
opening hours - it is just a matter of ask-

Avoimet ovet
Open house
Öppet hus
Friday, October 25th. 2013,
15.00 - 20.00
GET TO KNOW THE INSTRUMENTS NOW PUT AT YOUR DISPOSITION! DIGITAL COLLECTION OF BOOKS- COMPUTERS AND TABLETSREADER SPACE INTRODUCTIONS AND PERSONAL TUTORIALS WILL
BE PROVIDED ON THE SPOT BY SATU LEHTONEN (LIBRARIAN), BR.
BJÖRN ENGDAHL OP (ASSISTANT LIBRARIAN), DIANA KALEY (SECRETARY GENERAL), LUCIA INDREN (PROJECT MANAGER) AND FR.
ANTOINE LEVY, OP (DIRECTOR)

18.00: MASS CELEBRATED
BY OUR BISHOP TEEMU SIPPO
Coffee will be generously
provided!

