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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

Paavi Franciscuksen uudet
autuaaksijulistukset
Kaikkien pyhien juhlan saarnassaan Malmön
Swedbank-stadionilla pyhä isä puhui pyhyydestä hyvin koskettavalla tavalla. Pyhyyttä eivät ole
vain suuret sankariteot, vaan se on myös “uskollista rakkautta, joka antaa itsensä kokonaan
toisille, kuten niiden äitien ja isien elämä, jotka
uhrautuvat perheensä eteen ja ovat valmiita luopumaan” paljosta.
Paavin mukaan “autuaaksijulistukset ovat
Herran meille osoittama elämän tie, jotta seuraisimme hänen jälkiään”,
tietynlainen “kristittyjen henkilötodistus”. Niiden avulla ja niitä soveltaen voimme elää ja toimia kristittyinä myös uusissa tilanteissa. Saarnassaan paavi täydensi evankeliumien autuaaksijulistuksia uusilla:
•
•
•
•
•
•

Autuaita ne, jotka kestävät uskollisesti toisten tekemät
pahuudet ja jotka antavat sydämestään anteeksi.
Autuaita ne, jotka katsovat hylättyjä ja syrjittyjä silmiin ja ovat
heidän lähellään.
Autuaita ne, jotka näkevät Jumalan jokaisessa ihmisessä ja
näkevät vaivaa, jotta toisetkin löytäisivät Jumalan.
Autuaita ne, jotka suojelevat ja hoitavat yhteistä kotiamme.
Autuaita ne, jotka luopuvat omasta mukavuudestaan
auttaakseen toisia.
Autuaita ne, jotka rukoilevat ja työskentelevät kristittyjen
yhteyden puolesta.

Tämä luettelo on ainakin niille, jotka ovat tutustuneet paavin sanoihin
ja kirjoituksiin jo aikaisemmin, varsin tutun tuntuinen. Se on sydämen
puhetta sydämille. Mutta jokaiselle, joka sen lukee, luettelo osoittaa, että
se käytännön työ, jota tekemään eri kirkkojen ja kirkollisten yhteisöjen
kristittyjä yhdessä kutsutaan, on jotakin hyvin periaatteellista ja tärkeää.
Se on luovuttamaton osa kristikunnan yhteistä todistusta, Jumalan rakkauden välittämistä ja julistamista mitä konkreettisimmalla tavalla.
Tietyssä mielessä nämä uudet autuaaksijulistukset ovat myös hyvä
kuva juuri päättyvästä laupeuden riemuvuodesta. Riemuvuoden teema
“Armahtavia kuten Isä” kutsui ja kutsuu edelleen meitä kaikkia osoittamaan rakkautta lähimmäisiämme kohtaan ja antamaan heille anteeksi,
silloinkin, kun se sattuu, kun se ei ole mukavaa.
Niin kuin tuhlaajapojan isä emme mekään menetä mitään siinä, että
olemme lempeitä ja hyviä ihmisiä, vaikka emme toimisikaan aina oman
etumme mukaisesti, vaikka ajattelisimme ensin toisten hyvinvointia.

Vuoden 2016 Ekumeeninen
teko -tunnustus Studium
Catholicumille

S

tudium Catholicum palkittiin vuoden 2016 Ekumeeninen teko
-tunnustuksella. Tunnustus annettiin 10.10.2016 Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä Kuopiossa. Kunniakirjan antoivat veli Gabriel Salmelalle SEN:n pääsihteeri MariAnna Pöntinen ja puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Tunnustuksen perusteluissa SEN:n hallitus toteaa, että tunnustus annetaan
ainutlaatuisesta ja pitkäjänteisestä ekumeenisesta toiminnasta.
Studium Catholicum on ekumenian hengessä järjestänyt lukuisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia, tapahtumia ja rukoushetkiä.
Eri kirkkoihin kuuluvien kristittyjen säännöllinen yhteinen kokoontuminen toteuttaa Kristuksen ylimmäispapillisen rukouksen
ja ekumeenisen liikkeen keskeistä tehtävää. Palvelualttius ja kohtaaminen todistavat evankeliumista ja kristittyjen yhteisestä kutsumuksesta. Studium Catholicum on myös jo vuodesta 2008 järjestänyt torstaiaamuisin ekumeenisen rukoushetken.
KATT/www.ekumenia.fi

Dominikaanien 800-vuotisjuhla ja Ritarikadun Studium
Catholicumin 50-vuotisjuhla

M

arraskuun 4.-5. päivä juhlittiin dominikaanisääntökunnan
800-vuotisjuhlan merkeissä myös Studium Catholicumin
50-vuotista läsnäoloa Helsingin Ritarikatu 3:ssa. Perjantaina 4.11.
Olaus Petrin kirkossa järjestettiin konsertti ”Felix Thomas – lumen
mundi”, jonka esiintyjinä olivat Vox Silentii ja veli Marie-Augustin
Laurent-Huyghues-Beaufond OP. He ovat myös julkaisseet samannimisen levyn, joka sisältää 28 sävelmää Tuomas Akvinolaisen
juhlapäivien liturgioista (levyä voi tiedustella mm. Studium Catholicumista). Lauantaina 5.11. Studium Catholicumin kappelissa
vietettiin messu vanhan dominikaaniriituksen mukaan. Sen jälkeen ohjelmassa oli ”tarinoita Studium Catholicumista”, ja esillä
oli myös valokuvanäyttely Studium Catholicumin historiasta.
KATT/www.studium.fi
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Paavi nimitti uudet jäsenet Liturgian ja
sakramenttijärjestyksen kongregaatioon

					

					
					

P

aavi Franciscus on 28. lokakuuta 2016
nimittänyt 27 uutta jäsentä Liturgian ja
sakramenttijärjestyksen kongregaatioon. On
tavallista, että paavi säännöllisesti nimittää Vatikaanin eri kongregaatioihin muutamia uusia
jäseniä kauan palvelleiden jäsenten tilalle, mutta
tällä kertaa kaikki Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaation jäsenet vaihtuivat. Uusia
liturgiakongregaation jäseniä ovat mm. Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Pietro Parolin,
Kölnin arkkipiispa Rainer Maria Woelki, kauan
paavillisten liturgioiden seremoniamestarina
Johannes Paavali II:n aikana toiminut Piero Marini ja Pohjoismaista Oslon piispa Bernt Eidsvig
Can.Reg. (kuvassa).
KATT/VIS/CNA

Birgittalaisten yleisabbedissa vaihtuu

Caritas paavin matkassa Ruotsissa

B

irgittalaissisarten eli Kaikkein pyhimmän
Vapahtajan sääntökunnan uudeksi yleisabbedissaksi ja tunnetun äiti Tekla Famigliettin
OSSS seuraajaksi on valittu intialaissyntyinen äiti
Fabia Kattakayam OSSS. Äiti Fabia on viime vuodet toiminut birgittalaisluostarissa Napolissa. Intiassa on kaikkiaan 21 birgittalaisluostaria.
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Ekumeeninen vaellus ”paavin metsään”

KATT / La Croix / mattersindia.com

Piispan kirjoitus Vastuuviikon 			
blogisarjassa

Caritas: keräys ja kuulumisia

Ilmoituksia
Seurakunnat ja ohjelmat
Pohjoismaiden piispainkokouksen 		
paimenkirje – Vastakkainasettelusta 		
yhteyteen

		

Italiassa 30. lokakuuta 2016 tapahtunut 6,5
Richterin asteen maanjäristys ja sitä seuranneet jälkijäristykset aiheuttivat merkittävää tuhoa useilla paikkakunnilla; jo edellisinä päivinä
oli ollut useita maanjäristyksiä. Maanjäristyksen
keskus oli Norcian lähellä. Järistys koetteli osin
samoja alueita, jotka kärsivät pahoin jo elokuisesta maanjäristyksestä. Esimerkiksi Amatricen
kaupungissa tuhoutuivat ne harvat rakennukset,
jotka olivat jääneet pystyyn 24. elokuuta.
Varhain sunnuntaiaamuna 30. lokakuuta sattunut maanjäristys ei aiheuttanut kuolonuhreja, mutta parikymmentä ihmistä loukkaantui
ja kymmeniä tuhansia jäi kodittomiksi. Järistys vaurioitti myös lukuisia arvokkaita kirkkoja. Niistä ehkä tunnetuin oli Norcian Pyhän Be-

nedictuksen basilika, josta ainoastaan julkisivun
pääty jäi pystyyn. Basilika oli rakennettu pyhän
Benedictuksen, Euroopan suojelijan, ja hänen sisarensa pyhän Scholastican syntymäkodin paikalle.
KATT/Corriere della Sera

Ordo ja osoitekalenteri 2017
Kirkkovuoden 2016-2017 Ordo
julkaistaan marraskuun loppupuolella.
Ennakkotilaukset Katoliseen tiedotuskeskukseen.

Hiippakunnan osoitekalenteri 2017
Kannen kuva: Paavi Franciscus saarnaa Lundin tuomiokirkon ekumeenisessa
rukoushetkessä 31.10.201. Kuva: Mikael Stjernberg.

Päivitykset ja korjaukset vuoden 2017 Hiippakunnan
osoitekalenteriin pitää toimittaa sähköpostitse
tiedotuskeskukseen 7.12. mennessä: info@katolinen.fi.
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Yhteinen julistus reformaation
merkkivuoden johdosta
lisuuksineen ja koko kauneudessaan.
Rukoilemme sydänten ja mielten muutosta, joka johtaa pitämään rakastaen ja
vastuullisesti huolta luomakunnasta.

Paavi Franciscus ja Luterilaisen
maailmanliiton puheenjohtaja,
piispa Munib Younan allekirjoittivat reformaation 500-merkkivuoden alkaessa tämän yhteisen julistuksen ekumeenisen
rukoushetken yhteydessä
Lundissa 31. lokakuuta 2016.

Yhtä Kristuksessa

Yhteinen julistus
reformaation yhteisen
katolis-luterilaisen
muistamisen johdosta
Lund, 31. lokakuuta 2016
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei
se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään,
ellette pysy minussa” (Joh. 15:4).
Kuva: Mikael Stjernberg

Kiitollisin sydämin
Tällä yhteisellä julistuksella ilmaisemme
iloiten kiitollisuutemme Jumalalle tästä
yhteisestä rukoushetkestä Lundin tuomiokirkossa aloittaessamme reformaation 500-vuotismuiston vuoden. 50 vuoden ajan käyty hedelmällinen ekumeeninen dialogi katolilaisten ja luterilaisten
välillä on auttanut meitä voittamaan
monia eroja ja syventänyt keskinäistä
ymmärrystämme ja luottamustamme.
Samalla olemme lähentyneet toisiamme palvellen yhdessä lähimmäisiämme
– usein kärsimyksen ja vainon oloissa.
Vuoropuhelun ja yhteisen todistuksen
kautta emme enää ole vieraita toisillemme. Pikemminkin olemme oppineet, että
se, mikä meitä yhdistää, on suurempaa
kuin se, mikä meitä erottaa.

Siirtyminen vastakkainasettelusta yhteyteen
Vaikka olemme syvästi kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja
teologisista lahjoista, me myös tunnustamme ja valitamme Kristuksen edessä
sitä, että luterilaiset ja katolilaiset ovat
haavoittaneet kirkon näkyvää ykseyttä.
Teologisia eroja saattelivat ennakkoluulot ja konfliktit ja uskontoa käytettiin
välineenä poliittisiin tarkoituksiin. Yhteinen uskomme Jeesukseen Kristukseen
ja kasteemme vaativat meiltä päivittäistä
kääntymystä, jonka kautta hylkäämme
historialliset erimielisyydet ja konfliktit,
jotka estävät sovinnon palvelutehtävää.
Vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa,
se, mitä muistetaan ja millä tavoin sitä
muistetaan, voidaan muuttaa. Rukoilemme, että haavamme ja muistomme,
jotka synkentävät näkemystämme toisistamme, parantuisivat. Torjumme päättäväisesti kaiken vihan ja väkivallan, sekä
menneen että nykyisen, erityisesti sen,
jota ilmaistaan uskonnon nimissä. Tänään kuulemme Jumalan käskyn siirtää

kaikki konfliktit syrjään. Tunnistamme
sen, että armo vapauttaa meidät kulkemaan kohti yhteyttä, johon Jumala jatkuvasti kutsuu meitä.

Sitoutuminen yhteiseen
todistukseen
Siirtyessämme eteenpäin meitä kuormittavista historian jaksoista lupaamme
todistaa yhdessä Jumalan laupiaasta armosta, joka tehtiin näkyväksi ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Kristuksessa.
Tietoisina siitä, että suhteemme toinen
toisiimme muovaa myös todistustamme
evankeliumista, sitoudumme edelleen
kasvamaan yhteydessä, joka juurtuu
kasteesta, pyrkiessämme poistamaan
jäljellä olevat esteet täyden ykseyden
saavuttamiseksi. Kristus tahtoo, että olisimme yhtä, jotta maailma uskoisi (vrt.
Joh. 17:21).
Monet yhteisöjemme jäsenet kaipaavat eukaristian vastaanottamista yhdessä pöydässä konkreettisena ilmauksena täydestä ykseydestä. Koemme niiden
tuskan, jotka jakavat koko elämänsä,
mutta eivät voi jakaa Jumalan lunastavaa läsnäoloa eukaristian pöydässä.
Tunnistamme, että yhteinen pastoraalinen vastuumme on vastata kansamme
hengelliseen nälkään ja janoon olla yhtä Kristuksessa. Kaipaamme sitä, että tämä haava Kristuksen ruumiissa paranee.
Tämä on ekumeenisten pyrkimystemme
päämäärä, jota tahdomme edistää myös
uudistamalla sitoutumisemme teologiseen dialogiin.
Rukoilemme Jumalaa, että katolilaiset
ja luterilaiset voisivat yhdessä todistaa
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja
kutsua ihmiskuntaa kuulemaan ja vastaanottamaan hyvän sanoman Jumalan
lunastustyöstä. Rukoilemme Jumalalta innoitusta, rohkaisua ja voimaa, jotta
voisimme palvella yhdessä, tukea ihmisen arvokkuutta ja oikeuksia, erityisesti
köyhien, työskennellä oikeudenmukai-

suuden eteen ja torjua kaikenlaisen väkivallan. Jumala käskee meitä olemaan
lähellä kaikkia niitä, jotka kaipaavat arvokkuutta, oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja sovintoa. Erityisesti tänään korotamme äänemme, jotta niin monia maita
ja yhteisöjä ja lukemattomia sisaria ja veljiä Kristuksessa vahingoittava väkivalta ja ekstremismi saataisiin loppumaan.
Kehotamme luterilaisia ja katolilaisia
työskentelemään yhdessä muukalaisten
vastaanottamiseksi, niiden auttamiseksi,
joiden on ollut pakko paeta sotaa ja vainoa, ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolustamiseksi.
Enemmän kuin koskaan ennen ymmärrämme, että yhteisen palveluksemme tässä maailmassa täytyy ulottua
myös Jumalan luomakuntaan, joka kärsii riistosta ja kyltymättömän ahneuden
seurauksista. Tunnistamme sen, että tulevilla sukupolvilla on oikeus nauttia
Jumalan maailmasta kaikkine mahdol-

Tämän otollisen tilaisuuden johdosta
ilmaisemme kiitollisuutemme läsnä oleville veljillemme ja sisarillemme, jotka
edustavat eri kristillisiä maailmanyhteisöjä ja yhtyvät kanssamme rukoukseen.
Sitoutuessamme uudelleen siirtymään
vastakkainasettelusta yhteyteen teemme
niin osana yhtä Kristuksen ruumista,
johon meidät on kasteessa liitetty. Kutsumme ekumeenisia kumppaneitamme
muistuttamaan meitä sitoumuksistamme ja rohkaisemaan meitä. Pyydämme
heitä jatkuvasti rukoilemaan puolestamme, kulkemaan kanssamme ja tukemaan
meitä eläessämme todeksi sitä, mihin tänään rukouksessa sitoudumme.

Kehotus katolilaisille ja
luterilaisille kautta maailman
Kehotamme kaikkia luterilaisia ja katolisia seurakuntia ja yhteisöjä olemaan
rohkeita ja luovia, iloisia ja toivorikkaita sitoutuessaan jatkamaan edessämme
olevaa suurta matkaa. Menneisyyden
konfliktien sijasta Jumalan ykseyden lahja keskuudessamme ohjatkoon yhteistyötämme ja syventäköön solidaarisuuttamme. Lähestymällä uskossa Kristusta,
rukoilemalla yhdessä, kuuntelemalla
toisiamme, elämällä todeksi Kristuksen
rakkautta suhteissamme me katolilaiset
ja luterilaiset avaudumme Kolmiyhteisen Jumalan voimalle. Kristukseen juurtuneina ja hänestä todistaen uudistamme
päätöksemme olla uskollisia Jumalan rajattoman rakkauden sanansaattajia koko
ihmiskunnalle.

.

Tridentinum: isä Martti Voutilaisen
suomennos jälleen saatavilla

I

sä Martti Voutilaisen OP (1926-2001)
ansiokas suomennos Trenton kirkolliskokouksen reformi- ja oppidekreeteistä
sekä kaanoneista julkaistiin vuonna 1984
sarjassa ”Missiologian ja ekumeniikan
seuran julkaisuja”, 43. Teos on jo kauan ollut loppuunmyyty, mutta Trenton kirkolliskokouksen oppi- ja kirkkohistoriallisen
merkityksen vuoksi tuo suomennos on
edelleen jatkuvasti teologien ja teologian
opiskelijoiden käytössä. Trenton kirkolliskokouksen oppidekreetit ovat monella
tavalla pysyvästi arvokkaita katolisen
kirkon opin tuntemiseksi ja välttämättömiä myöhempien opillisten tekstien, erityisesti Vatikaanin II kirkolliskokouksen
tekstien ymmärtämiseksi. Luonnollisesti

niistä on hyötyä myös reformaation teologiasta kiinnostuneille lukijoille.
Missiologian ja ekumeniikan seuran
julkaisuoikeudet nykyisin omistava Luther-Agricola-Seura antoi Katoliselle tiedotuskeskukselle luvan tehdä uuden
julkaisun isä Martti Voutilaisen suomentamista Trenton teksteistä. Suomennoksen kieliasu on pääasiassa säilytetty sellaisenaan, ainoastaan joitakin painovirheitä
sekä hakemistojen sivunumerot on korjattu. Myöhemmässä vaiheessa Trenton
tekstit on tarkoitus julkaista myös katolinen.fi-sivulla. Kirjan hinta on 20 eur,
www.katolinenkirjakauppa.net.
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Sunnuntait juhlapyhät

Rukous

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai (I)
1L Mal. 3:19-20a
Ps. 98:5-6, 7-9a, 9bcd. - 9d
2L 2. Tess. 3:7-12		
Ev. Luuk. 21:5-19

Adventtiuhrin keräys adventin aikana
Caritaksen ilmoittaman kohteen hyväksi.
4.12. adventin 2. sunnuntai (II)
1L Jes. 11:1-10
Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. - 7
2L Room. 15:4-9
Ev. Matt. 3:1-12

Pyhän isän päivä. Kolehti Pyhän
istuimen hyväksi.
20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai		
KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS,
juhlapyhä (II)
1L 2. Sam. 5:1-3
Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5. - 1
2L Kol. 1:12-20		
Ev. Luuk. 23:35-43
Yhdeksännen hetken jälkeen päättyy
kirkkovuosi 2015-2016.

8.12. torstai, AUTUAAN NEITSYT
MARIAN PERISYNNITÖN
SIKIÄMINEN, juhlapyhä
1L 1. Moos. 3:9-15, 20
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1:3-6, 11-12
Ev. Luuk. 1:26-38
11.12. adventin 3. sunnuntai
– gaudete (III)
1L Jes. 35:1-6a, 10
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - Jes. 35:4
2L Jaak. 5:7-10
Ev. Matt. 11:2-11

Adventtiajan ensimmäinen jakso alkaa.
27.11. adventin 1. sunnuntai (I)
1L Jes. 2:1-5
Ps. 122:1-2, 4-5, 6-7, 8-9. - 1
2L Room. 13:11-14a
Ev. Matt. 24:37-44

			

Rukouksen apostolaatti
Marraskuun 2016 rukouksen apostolaatin palsta

R

akkauden ja totuuden pitää olla aina yhdessä. Meidän kristittyjen velvollisuus on mahdollisimman pian osoittaa rakkautta
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Tämä rakkaudenosoitus

täytyy hyväksyä, sillä se palvelee yhteistä hyvää.
Rakkaus on vastuullista. Paavi Franciscus sanoi, että jokaisen seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön tulisi majoittaa yksi siirtolaisperhe.
Hän sanoi yksi, koska hän tietää, kuinka vaikeaa tämän asian hoitaminen
on. Emme voi ottaa kotiimme montaa ihmistä, koska ei ole mahdollista hoitaa kaikkia. Tämän kuukauden aikana rukoilemme niiden maiden
puolesta, jotka ottavat vastaan paljon turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.
Kysymys kuuluu, minkälaista apua nämä ihmiset saavat ja tietävätkö he
myös, millä tavalla he voivat asua uudessa todellisuudessa.
Rakkaus ei ole naiivia, täytyy rakastaa oikeudenmukaisesti. Rakkaut-

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,
herätä meissä tahto hyviin tekoihin,
niin että Poikasi Kristuksen tullessa
voisimme luottavaisesti rientää häntä vastaan

ta ei voi olla vain hetken verran. Tämän päivän päätökset tulevat vaikuttamaan monia vuosia. Meidän täytyy pyytää Pyhän Hengen viisautta.
Koko sydämestämme me haluamme auttaa sisariamme ja veljiämme, jotka kärsivät ja koko sydämestämme me haluamme, että he kunnioittaisivat kotiamme ja perheitämme.
Tällainen tilanne muistuttaa meille, kuinka tärkeätä onkaan Jumalan
ääni sisimmässämme, koska vain Jumala osaa todella rakastaa, ja vain

ja hänen ominaan periä iankaikkisen valtakunnan.

Jumala tietää totuuden. Meidän pitää luottaa ”Ju-

Adventin 1. sunnuntain rukous

malaan, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin
osaamme pyytää tai edes ajatella” (Ef. 3:20).

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Piispan kalenteri

13.11.

Pyhä messu Pietarsaaressa klo 12 ja Vaasassa klo 17.

15.11.

Reformaation 500-vuotismuistovuoden 			
kansalaisvaltuuskunnan kokous.

19.11.

Edwin Gonzalez Fernandezin diakoniksi vihkiminen 		
Nasaretin pyhän perheen kirkossa klo 11.

20.11.

Päämessu Pyhän Henrikin katedraalissa. Laupeuden 		

Marraskuu
• Että maat, jotka ottavat vastaan paljon turvapaikanhakijoita ja
pakolaisia, saisivat tukea solidaarisuustyöhönsä.
• Että papit ja maallikot tekisivät rohkeuttaan menettämättä
yhteistyötä seurakunnissamme yhteisön palvelemiseksi.
November
• Att de länder som tar emot ett stort antal flyktingar och
tvångsförflyttade människor får stöd i sitt solidaritetsarbete.
• Att präster och lekmän samarbetar inom våra församlingar för att
tjäna gemenskapen utan att falla för frestelsen att tappa modet.
Joulukuu
• Että lapsisotilaiden skandaali loppuisi kaikkialla maailmassa.
• Että Euroopan kansat löytäisivät uudelleen evankeliumin
kauneuden, hyvyyden ja totuuden, sillä se tuo elämään ilon ja
toivon.

riemuvuoden päätös.
27.11.

1. adventtisunnuntain pyhä messu Pyhän Henrikin 		
katedraalissa.

December
• Att skandalen med barnsoldater upphör i hela världen.
• Att Europas folk återupptäcker skönheten, godheten och
sanningen i Evangeliet, vilket skänker liv, glädje och hopp.
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Pyhä isä

Paavi Franciscuksen saarna
Lundin tuomiokirkon ekumeenisessa
rukoushetkessä 31.10.2016

”P

ysykää
minussa,
niin minä pysyn
teissä” (Joh. 15:4).
Nämä
Jeesuksen
viimeisellä aterialla
lausumat sanat sallivat meidän lähestyä Kristuksen sydäntä vähän ennen
hänen lopullista itsensä antamistaan
ristillä. Voimme tuntea, kuinka tuo sydän sykkii rakkaudesta meitä kohtaan
ja kuinka hän tahtoo kaikkien niiden
ykseyttä, jotka uskovat häneen. Jeesus sanoo meille, että hän on viinipuu
ja me olemme oksat; ja niin kuin hän
on yhteydessä Isään, meidän on oltava yhteydessä häneen, jos haluamme
kantaa hedelmää.

T

ässä rukoushetkessä täällä Lundissa haluamme tuoda ilmi yhteisen tahtomme pysyä yhteydessä häneen, jotta meillä olisi elämä. Pyydämme häntä: ”Herra, auta meitä armollasi
olemaan yhä enemmän sinun yhteydessäsi, jotta antaisimme yhdessä vaikuttavamman todistuksen uskosta,
toivosta ja rakkaudesta.” Tässä hetkessä myös kiitämme Jumalaa monien eri
kirkollisiin yhteisöihin kuuluvien veljiemme ja sisartemme ponnistuksista.
He eivät ole lannistuneet jakautumisen
edessä, vaan säilyttäneet elävän toivon
kaikkien ainoaan Herraan uskovien
sovinnosta.

M

e katolilaiset ja luterilaiset
olemme alkaneet kulkea yhdessä sovinnon tietä. Nyt muistellessamme yhdessä vuoden 1517 reformaatiota meillä on uusi tilaisuus omaksua
yhteinen tie. Se on muotoutunut viimeisen 50 vuoden aikana Luterilaisen
maailmanliiton ja katolisen kirkon
käymässä ekumeenisessa dialogissa.
Emme voi tyytyä jakautumiseen ja
etäisyyteen, jonka eroaminen aiheutti
välillemme. Meillä on mahdollisuus
korjata historiamme keskeinen hetki,
voittaa kiistat ja väärinymmärrykset,
jotka usein ovat estäneet meitä ymmärtämästä toisiamme.

J

eesus sanoo meille, että Isä on viinitarhuri (j. 1), joka hoitaa ja karsii
liioista versoista viinipuuta, jotta se
tuottaisi enemmän hedelmää (j. 2). Isä
kantaa jatkuvasti huolta suhteestamme Jeesukseen nähdäkseen, olemmeko
todella hänen yhteydessään (j.4). Hän

Kuva: Mikael Stjernberg

katsoo meitä, ja hänen rakastava katseensa rohkaisee meitä puhdistamaan
menneisyytemme ja työskentelemään
nykyhetkessä, jotta tulevaisuudessa
toteutuisi se ykseys, jota hän janoaa.

M

eidänkin on katsottava rakkaudella ja rehellisesti menneisyyttämme, tunnistettava virheemme
ja pyydettävä anteeksiantoa: Jumala
yksin on tuomari. Samalla rehellisyydellä ja rakkaudella on tunnistettava,
että jakautumisemme etääntyi Jumalan kansan alkuperäisestä intuitiosta, joka luonnostaan kaipaa ykseyttä.
Historiallisesti jakautumisen toteuttivat tämän maailman vallanpitäjät
pikemminkin kuin uskovan kansan
tahto, kansan, joka aina ja kaikkialla
tarvitsee Hyvän paimenensa varmaa
ja hellää ohjausta. Molemmilla osapuolilla oli kuitenkin vilpitön tahto
tunnustaa ja puolustaa oikeaa uskoa,
mutta olemme myös tietoisia siitä, että
sulkeuduimme itseemme pelosta tai

ennakkoluuloista toisten eri korostuksilla tai erilaisella kielellä tunnustamaa
uskoa kohtaan. Paavi Johannes Paavali
II sanoi: ”Meitä ei saa ohjata aikomus
asettua historian tuomareiksi, vaan
ainoastaan pyrkimys ymmärtää tapahtumia paremmin ja tulla totuuden
kantajiksi” (viesti kardinaali Johannes
Willebrandsille, Kristittyjen ykseyden
sihteeristön puheenjohtajalle 31. lokakuuta 1983). Jumala on viinitarhan
isäntä, ja hän hoitaa ja suojelee sitä
valtavalla rakkaudella. Antakaamme
Jumalan katseen liikuttaa meitä. Ainoa asia, jota hän tahtoo, on se, että
pysyisimme elävinä oksina yhteydessä
hänen Poikaansa Jeesukseen. Katsoessamme menneisyyttä uudelleen emme
teeskentele toteuttavamme mahdotonta tapahtuneen korjaamista, vaan
pyrimme ”kertomaan tätä historiaa
eri tavalla” (vrt. Luterilais-Roomalaiskatolisen ykseyskomission raportti
”Vastakkainasettelusta yhteyteen”, 17.
kesäkuuta 2013, 16).

J

eesus muistuttaa meitä: ”Ilman
minua te ette saa aikaan mitään”
(Joh. 15:5). Hän tukee meitä ja rohkaisee etsimään tapoja tehdä ykseydestämme yhä näkyvämpää. Epäilemättä
jakautuminen on ollut valtava kärsimysten ja väärinymmärrysten lähde,
mutta samalla se on johtanut meidät
tunnistamaan vilpittömästi sen, että
ilman häntä emme voi tehdä mitään,
ja antanut meille mahdollisuuden ymmärtää paremmin joitakin uskomme
näkökohtia. Kiitollisina tunnustamme, että reformaatio auttoi tekemään
pyhän Raamatun keskeisemmäksi
kirkon elämässä. Kuuntelemalla yhdessä Jumalan sanaa pyhissä kirjoituksissa katolisen kirkon ja Luterilaisen
maailmanliiton välinen dialogi, jonka
50-vuotisjuhlaa vietämme, on ottanut
merkittäviä askeleita eteenpäin. Pyytäkäämme Herraa, että että hänen sanansa pitäisi meidät yhdessä, koska se
on ravinnon ja elämän lähde ja ilman
sen innoitusta emme voi tehdä mitään.

ARTIKKELEITA
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Paavin apostolinen vierailu
Ruotsissa 31.10.-1.11.2016

P

M

artti Lutherin hengellinen
kokemus haastaa meitä ja
muistuttaa, että emme voi tehdä mitään ilman Jumalaa. ”Kuinka voin
löytää armollisen Jumalan?” Tämä
kysymys piinasi Lutheria jatkuvasti.
Todellakin kysymys oikeasta suhteesta Jumalaan on elämän ratkaiseva kysymys. Kuten hyvin tiedetään, Luther löysi tämän armollisen
Jumalan lihaksitulleen, kuolleen ja
ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen
hyvästä sanomasta. Käsite ”yksin
Jumalan armosta” muistuttaa meille, että aloite on aina Jumalan ja se
edeltää mitä tahansa ihmisen vastausta, vaikka hän itse pyrkiikin
herättämään tuon vastauksen. Vanhurskauttamisoppi ilmaisee siten
ihmiselämän olemuksen Jumalan
edessä.

J

eesus rukoilee puolestamme
välittäjänä Isän luona, ja hän rukoilee Isää opetuslastensa ykseyden
puolesta, ”jotta maailma uskoisi”
(Joh. 17:21). Tämä lohduttaa ja innoittaa meitä liittymään Jeesukseen
pyytääksemme häneltä jatkuvasti:
”Anna meille ykseyden lahja, jotta
maailma uskoisi laupeutesi voimaan.” Tämä on se todistus, jota
maailma odottaa meiltä. Kristittyinä
olemme uskottavia laupeuden todistajia siinä määrin kuin anteeksianto, uudistuminen ja sovinto ovat
jokapäiväinen keskinäinen kokemuksemme. Yhdessä voimme julistaa ja tuoda konkreettisesti ja iloiten
ilmi Jumalan laupeuden puolustaen
ja palvellen jokaisen ihmisen arvokkuutta. Ilman tätä palvelusta maailmalle ja maailmassa kristinusko on
epätäydellistä.

M

e katolilaiset ja luterilaiset
rukoilemme yhdessä tässä
katedraalissa ja olemme tietoisia
siitä, että ilman Jumalaa emme voi
tehdä mitään. Pyydämme hänen
apuaan ollaksemme eläviä jäseniä
hänen yhteydessään, aina tarviten
hänen armoaan voidaksemme yhdessä tuoda hänen sanansa maailmalle, joka tarvitsee hänen hellyyttään ja laupeuttaan.

Franciscus

aavi Franciscus teki apostolisen vierailun Ruotsiin
loka-marraskuun vaihteessa. Vierailun ensisijainen
tarkoitus oli ekumeeninen.
Paavi halusi osallistua yhdessä Luterilaisen maailmanliiton johtajien kanssa reformaation merkkivuoden avajaistilaisuuteen Lundissa.
Vierailun ensimmäisenä päivänä, maanantaina, paavia oli Malmön lentokentällä
vastassa pääministeri Ruotsin pääministeri Stefan Löfven. Lentokentältä paavi siirtyi majapaikkaansa, joka ei ollut mikään
valtiollinen tai kuninkaallinen linna, vaan
maaseudulla Igelösa-nimisessä kunnassa sijaitseva katolisen lääkärin ylläpitämä
lääketieteellinen tutkimuskeskus. Levättyään siellä hetken pyhä isä kävi tapaamassa Ruotsin kuningasparia, jonka kanssa
hän sitten yhdessä käveli Lundin tuomiokirkkoon.

Yhdessä tekemällä eteenpäin –
päämäärä vielä saavuttamatta
Lundin tuomiokirkossa oli ekumeeninen
jumalanpalvelus, jonka liturgia oli huolellisesti suunniteltu sekä luterilaisten että
katolisten asiantuntijoiden voimin. Katolista kirkkoa edusti paavin lisäksi Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston
puheenjohtaja, kardinaali Kurt Koch, ja
Luterilaista maailmanliittoa edustivat sen
puheenjohtaja piispa Munib Younan sekä
pääsihteeri Martin Junge. Jumalanpalveluksen ydin oli yhteinen synnintunnustus
ja myös reformaation hyvistä hedelmistä
kiittäminen. – Kristittyjen hajaannus ei
ole sellainen, tietenkään, mutta Kristuskeskeisyys ja Raamatun merkityksen painottaminen kylläkin.
Jumalanpalveluksen saarnan pitivät
paavi Franciscus sekä pääsihteeri Junge,
evankeliumin luki Ruotsin evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Antje Jackelén.
Jumalanpalveluksen lopussa paavi ja
piispa Younan allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jossa monien muiden tavoitteiden lisäksi todettiin varmaankin kaikkein
kipein seuraus kristittyjen hajaannuksesta:
“Monet yhteisöjemme jäsenet kaipaavat eukaristian vastaanottamista yhdessä pöydässä konkreettisena ilmauksena täydestä ykseydestä. Koemme niiden tuskan, jotka jakavat
koko elämänsä, mutta eivät voi jakaa Jumalan lunastavaa läsnäoloa eukaristian pöydässä. Tunnistamme, että yhteinen pastoraalinen
vastuumme on vastata kansamme hengelliseen
nälkään ja janoon olla yhtä Kristuksessa. Kaipaamme sitä, että tämä haava Kristuksen ruumiissa paranee. Tämä on ekumeenisten pyrkimystemme päämäärä, jota tahdomme edistää
myös uudistamalla sitoutumisemme teologiseen dialogiin.”
Todellakin,“olla yhtä Kristuksessa”
näkyy juuri siinä, että eukaristiaan voi
osallistua yhdessä, yhdestä pöydästä.
Vielä se ei kuitenkaan ole mahdollista.
Siksi ekumeeninen toiminta, yhdessä
kulkeminen, missä se on mahdollista, ja
Jumalan rakkauden asettaminen kaiken
toiminnan ohjaavaksi voimaksi on vält-

tämätöntä, jotta voitettaisiin kaikki turha
epäluulo kristittyjen välillä ja todistettaisiin uskottavasti evankeliumista. Me tarvitsemme kaikkia näitä rakennuspalikoita päästäksemme lähemmäs lopullista
tavoitettamme.
Yksi niistä konkreettisista askelista, joita paavi yhdessä Luterilaisen maailmanliiton edustajien kanssa nosti esiin varsinkin
jumalanpalvelusta seuranneessa yleisötilaisuudessa Malmössä, oli se avustustyö,
jota omilla tahoillaan tekevät paikalliset
Caritakset eri puolilla maailmaa ja Luterilaisen maailmanliiton Maailmanpalvelu.
Malmössa sovittiinkin virallisesti uusista
yhteistyön muodoista Caritaksen ja Maailmanpalvelun välillä. Niin paljon voidaan
tehdä yhdessä.

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 dates for English Catechism:
• Monday November 21st at 18.30
• Monday December 5th at 18.30
• Monday December 12th at 18.30
Contact person: Diana Kaley, 040-7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the
group: fr. Antoine Lévy, OP.

Omien keskellä viestinä kutsu
arkipäivän pyhyyteen
Vierailun toisena päivänä, tiistaina, pyhä
isä vietti suuren ulkoilmamessun Malmön
stadionilla. Paikalle oli kokoontunut tuhansia katolilaisia eri puolilta Ruotsia ja
lähimaita, joitakin myös Suomesta. Stadionille mahtuu noin 19000 ihmistä, mutta
sään ja ajankohdan huomioiden sitä, että
varmaankin noin puolet paikoista oli käytössä, on pidettävä hienona lukuna.
Messu oli tyylikkäästi järjestetty, vaikka
stadionin kylmä ja tyhjä nurmikenttä olikin kaiken keskellä. Alttari oli rakennettu
toiseen päätykatsomoon. Messuun osallistui 2 kardinaalia, 20 piispaa ja 140 pappia. Mukana oli lisäksi 22 diakonia ja 17
alttaripalvelijaa, kolme paavillista ja kaksi
paikallista seremoniamestaria. Musiikista
vastasi hiippakuntakuoro, jossa oli noin
190 laulajaa, kuoronjohtajana toimi Tukholman Pyhän Erikin katedraalin kuoronjohtaja Elisabeth Von Waldstein ja urkurina Ulf Samuelsson.
Saarnassaan paavi nosti esiin arkipäivän pyhyyttä ja siitä esimerkkinä isien ja
äitien pyyteettömän työn lastensa ja perheensä puolesta. Hän myös tavallaan esitti uusia autuaaksijulistuksia tämän päivän
ongelmiin.

Mitä seuraavaksi?
On vaikea arvioida, kuinka merkittäväksi
Lundin vierailu lopulta muodostuu. Ainakin se osoitti sen, että katolinen kirkko on tosissaan ekumeniassa. Se haluaa
voittaa reformaation aiheuttaman kristittyjen hajaannuksen ja etsii kaikin tavoin
yhteyttä niiden kristittyjen kanssa, jotka
ovat kirkon näkyvän rakenteen ulkopuolella. Se tekee yhteistyötä kaikessa, mikä
on mahdollista, ja etsii yhteisymmärrystä siinä, mikä erottaa. Kirkko tunnustaa,
että yhteyden ja ykseyden tiellä on vielä
esteitä, mutta ei lannistu. Päinvastoin,
paavin esimerkki antaa myös paikallisille
ekumeenisille teologisille keskusteluille
aivan uutta intoa, koska niiden työn edistyminen – teologisten ongelmakohtien ratkaiseminen – on lopulta se, mitä tarvitaan,
jotta “kaikki olisivat yhtä”.

Marko Tervaportti

Urkumusiikin
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

LIISA AHLBERG
(Helsinki)
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
1. joulukuuta 2016 klo 18.00.

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 4.12.2016 klo 13.00
(isä Anders Hamberg)
Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä messuja vietetään Pyhän
Henrikin katedraalissa normaalisti
aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 13.00.
A Tridentine Mass is celebrated again on
Dec. 4th in Saint Henry’s Cathedral at
13.00. These Masses are celebrated in the
Cathedral normally every first Sunday of
a month at 13.00.
Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com
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Rakkaat veljet
ja sisaret,

K

iitän Jumalaa tästä yhteisestä reformaation 500-vuotismerkkivuoden muistamisesta.
Vietämme sitä uudistuneessa
hengessä ja tietoisina siitä, että kristittyjen
ykseys on prioriteetti, koska tunnistamme, että sitä, mikä meitä yhdistää, on paljon enemmän kuin sitä, mikä meitä erottaa. Tie, jota olemme alkaneet kulkea tuon
ykseyden saavuttamiseksi, on jo itsessään
Jumalan meille antama suuri lahja. Hänen avullaan me luterilaiset ja katolilaiset
olemme tänään kokoontuneet yhteyden
hengessä kääntääksemme katseemme
kohti ainoaa Herraa, Jeesusta Kristusta.
Vuoropuhelumme on sallinut
meidän syventää keskinäistä ymmärrystämme, synnyttää luottamusta ja vahvistaa tahtoamme kulkea kohti täyttä yhteyttä. Yksi tämän vuoropuhelun hedelmistä
on yhteistyö Luterilaisen maailmanliiton
ja katolisen kirkon eri organisaatioiden
kesken. Tämän uuden ymmärryksen ilmapiirin ansiosta tänään Caritas Internationalis sekä Luterilaisen maailmanliiton Maailmanpalvelu allekirjoittavat
yhteisen sopimuksen, jonka tarkoitus on
kehittää ja lujittaa yhteistyökulttuuria ihmisen arvokkuuden ja yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden
edistämiseksi.
Tervehdin sydämellisesti molempien organisaatioiden jäseniä. Sotien ja konfliktien repimässä maailmassa he ovat olleet ja
ovat edelleen loistava esimerkki omistautumisesta ja lähimmäisten palvelemisesta.
Kehotan heitä jatkamaan yhteistyön tietä.
Olen kuunnellut tarkkaavasti todistajien puheenvuoroja. Monien haasteiden keskellä he päivästä päivään omistavat elämänsä rakentaakseen maailmaa,
joka yhä enemmän vastaa Isän Jumalan
suunnitelmaa. Pranita puhui luomakunnasta. Luomakunta itsessään on merkki
Jumalan rajattomasta rakkaudesta meitä
kohtaan. Siksi luonnon lahjat voivat johtaa meidät mietiskelemään Jumalaa. Jaan
huolesi väärinkäytöksistä, jotka vahingoittavat planeettaamme, yhteistä kotiamme, ja aiheuttavat vakavia ilmastovaikutuksia. Kuten oikein muistutit, suurimmat
haitat koskevat usein haavoittuvimpia ja
hädänalaisimpia, joiden on pakko muuttaa pois paetakseen ilmastonmuutoksen
vaikutuksia. Kuten omassa maassani sanomme: ”Lopulta suurista juhlista maksavat köyhät.” Me kaikki, erityisesti me
kristityt, olemme vastuussa luomakunnan
suojelemisesta. Elämäntyylimme ja tekojemme on aina oltava uskomme mukaisia.
Meitä kutsutaan vaalimaan sopusointua
itsessämme, toisten kanssa ja myös Jumalan ja hänen kättensä työn kanssa. Pranita, rohkaisen sinua jatkamaan työtäsi yhteisen kotimme hyväksi. Kiitos!
Mons. Héctor Fabio kertoi meille katolilaisten ja luterilaisten yhteistyöstä Kolumbiassa. On hyvä tietää, että kristityt työskentelevät yhdessä aloittaakseen
yhteisöllisiä ja sosiaalisia prosesseja, jotka
ovat yhteinen etu. Pyydän teitä erityisesti rukoilemaan tuon suurenmoisen maan
puolesta, jotta kaikkien yhteistyöllä lopul-

Malmö-areenan
ekumeeninen tapahtuma

Kuva: Magnus Aronson

Paavin puheenvuoro
ta saavutettaisiin rauha, jota niin suuresti
toivotaan ja joka on välttämätön ihmisten
arvokkaalle yhteiselolle. Ja koska ihmissydän ei Jeesukseen katsoessaan tunne
rajoja, ulottukoon tuo rukous laajemmallekin ja käsittäköön kaikki maat, joissa vakavat konfliktit jatkuvat.
Marguerite kertoi meille työstä
julmuuksista kärsineiden lasten auttamiseksi ja työstä rauhan hyväksi. Tämä on
sekä ihailtavaa että samalla kehotus ottaa
vakavasti ne lukemattomat haavoittuvaisuuden tilanteet, joista puolustuskyvyttömät, vailla ääntä olevat ihmiset kärsivät.
Se, mitä pidät lähetystehtävänäsi, on ollut siemen, joka on kantanut runsasta hedelmää, ja nykyään sen siemenen ansiosta
tuhannet lapset voivat opiskella, kasvaa
ja elää terveinä. Sinä investoit tulevaisuuteen! Kiitos! Olen kiitollinen siitä, että jopa nytkin, maanpaossa, jatkat rauhan sanoman levittämistä. Sanoit, että kaikki,
jotka sinut tuntevat, ajattelevat sen mitä
teet olevan hulluutta. Se on Jumalan ja lähimmäisen rakastamisen hulluutta. Tarvitsemme enemmän tällaista hulluutta,
jota valaisee usko ja luottamus Jumalan
kaitselmukseen. Jatka työtäsi, ja innoittakoon se toivon ääni, jonka kuulit aloittaessasi seikkailusi ja tulevaisuuteen panostamisesi, jatkuvasti sydäntäsi ja monien
nuorten sydäntä.
Rose, nuorin, antoi meille todella liikuttavan todistuksen. Hän osasi hyödyntää Jumalan hänelle antamaa urheilun

lahjaa. Tuhlaamatta voimiaan vastoinkäymisiin hän käytti ne hedelmälliseen
elämään. Kuunnellessani kertomustasi
ajattelin monia nuoria, jotka tarvitsevat
kaltaistasi todistusta. Haluan muistuttaa,
että kaikki voivat oppia huomaamaan,
kuinka ihmeellistä onkaan olla Jumalan
lapsi ja mikä etuoikeus onkaan olla hänen
rakastamansa. Rose, kiitän sydämestäni
sinua ponnistuksistasi ja työstäsi rohkaistessasi muita nuoria tyttöjä palaamaan
koulunkäyntiin ja myös siitä, että rukoilet päivittäin rauhan puolesta nuoressa
Etelä-Sudanin valtiossa, joka tarvitsee sitä niin suuresti.
Ja kuultuani nämä voimakkaat
todistukset, jotka saavat meidät ajattelemaan elämäämme ja sitä, kuinka vastaamme meitä ympäröiviin hätätilanteisiin, haluan kiittää kaikkia niitä hallituksia, jotka
auttavat pakolaisia, kaikkia niitä hallituksia, jotka auttavat paenneita ja turvapaikanhakijoita. Kaikki se, mitä tehdään
näiden suojaa tarvitsevien ihmisten auttamiseksi, on suuri solidaarisuuden ja
heidän arvokkuutensa tunnustamisen teko. Meille kristityille on prioriteetti lähteä
kohtaamaan hylättyjä – sillä heidät on todella karkotettu kotimaistaan – ja syrjittyjä maailmassamme ja tehdä tunnetuksi
Jumalan hellää ja armahtavaa rakkautta,
joka ei torju ketään ja ottaa vastaan kaikki. Meitä kristittyjä kutsumaan tänään
olemaan hellyyden vallankumouksen
edistäjiä.

Pian kuulemme piispa Antoinen
todistuksen. Hän asuu Aleppossa, kaupungissa, joka on sodan näännyttämä,
paikassa, jossa jopa kaikkein perustavimpia oikeuksia halveksitaan ja poljetaan jalkoihin. Joka päivä uutiset kertovat meille
Syyrian konfliktin aiheuttamasta sanomattomasta kärsimyksestä, konfliktista
rakkaassa Syyriassa, joka on nyt kestänyt
yli viisi vuotta. Niin valtavan tuhon keskellä on todella sankarillista, että miehet
ja naiset pysyvät siellä antaakseen aineellista ja hengellistä apua hädänalaisille.
On myös ihailtavaa, että sinä, rakas veli Antoine, jatkat työtäsi sellaisten vaarojen keskellä kertoaksesi meille syyrialaisten traagisesta tilanteesta. Heistä jokainen
on sydämissämme ja rukouksissamme.
Pyytäkäämme sydänten kääntymyksen
armoa niille, jotka vastaavat maailman ja
tuon alueen kohtalosta, ja kaikille, jotka
väliintulollaan puuttuvat siihen.
Rakkaat veljet ja sisaret, älkäämme lannistuko vastoinkäymisten
edessä. Innoittakoot kuulemamme kertomukset ja todistukset meitä työskentelemään yhä lähemmin yhdessä. Kun palaamme kotiin, viekäämme mukanamme
päätös tehdä joka päivä rauhan ja sovinnon tekoja ja olla rohkeita ja uskollisia
kristillisen toivon todistajia. Kuten tiedämme, toivo ei petä. Kiitos!

Franciscus
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Pyhä isä

Paavin saarna messussa
Malmön Swedbank-stadionilla 1.11.2016

Y

hdessä koko kirkon kanssa vietämme tänään kaikkien pyhien juhlapyhää.
Muistamme näin sekä
heitä, jotka kirkon historian kuluessa on julistettu pyhiksi, että
lukemattomia veljiämme ja sisariamme,
jotka ovat eläneet kristillisen elämänsä
uskon ja rakkauden täyteydessä, eläneet
yksinkertaista ja kätkettyä elämää. Varmasti heidän joukossaan on monia sukulaisiamme, ystäviämme ja tuttaviamme.

aikamme vaivat ja ahdingot Jeesuksen
rakkauden hengessä. Niin voimme tunnistaa ja elää uudet tilanteet uudistuneessa ja aina ajankohtaisessa hengessä.
Autuaita ne, jotka kestävät uskollisesti
toisten tekemät pahuudet ja jotka antavat
sydämestään anteeksi. Autuaita ne, jotka
katsovat hylättyjä ja syrjittyjä silmiin ja
ovat heidän lähellään. Autuaita ne, jotka
näkevät Jumalan jokaisessa ihmisessä ja
näkevät vaivaa, jotta toisetkin löytäisivät
Jumalan. Autuaita ne, jotka suojelevat ja
hoitavat yhteistä kotiamme. Autuaita ne,
jotka luopuvat omasta mukavuudestaan
auttaakseen toisia. Autuaita ne, jotka
rukoilevat ja työskentelevät kristittyjen
yhteyden puolesta. Kaikki nämä ovat
Jumalan laupeuden ja hellyyden sanansaattajia ja saavat varmasti Jumalalta ansaitsemansa palkkion.

Vietämme siis pyhyyden juhlaa. Toisinaan tuo pyhyys ei ilmene suurina
tekoina tai poikkeuksellisina menestyksinä, vaan uskollisena jokapäiväisenä
kasteen vaatimusten todeksi elämisenä.
Se on pyhyyttä, joka koostuu Jumalan
ja lähimmäisten rakastamisesta. Se on
uskollista rakkautta, joka antaa itsensä
kokonaan toisille, kuten niiden äitien ja
isien elämä, jotka uhrautuvat perheensä
eteen ja ovat valmiita luopumaan – vaikka se ei olisikaan helppoa – monista asioista, monista henkilökohtaisista projekteista ja suunnitelmista.

Rakkaat veljet ja sisaret, kutsu

Kuva: Mikael Stjernberg

Mutta jos jokin on todella tyypillistä
pyhille, se on se, että he ovat todella onnellisia. He ovat löytäneet aidon onnellisuuden salaisuuden, joka asuu syvällä
sielussa ja jonka lähde on Jumalan rakkaus. Siksi pyhiä kutsutaan autuaiksi.
Autuaaksijulistukset ovat heidän tiensä,
heidän päämääränsä kohti kotimaata.
Autuaaksijulistukset ovat Herran meille
osoittama elämän tie, jotta seuraisimme
hänen jälkiään. Tämän päivän evankeliumissa kuulimme, kuinka Jeesus lausui
nämä autuaaksijulistukset suuren väkijoukon edessä, vuorella lähellä Galileanjärveä.

Autuaaksijulistukset ovat Kristuksen ja siten myös kristityn kuva. Niistä

haluan korostaa yhtä: ”Autuaita kärsivälliset” (lempeät). Jeesus sanoo itsestään: ”Oppikaa minulta: minä olen
sydämeltäni lempeä ja nöyrä” (vrt.
Matt. 11:29). Tämä on hänen hengellinen muotokuvansa ja se paljastaa hänen
rakkautensa runsauden. Kärsivällisyys/
lempeys on tapa elää ja toimia, joka tuo
meidät lähelle Jeesusta ja toinen toisiamme. Se auttaa meitä jättämään syrjään
kaiken sen, mikä jakaa ja vieraannuttaa
meitä, ja löytämään uusia tapoja edetä ykseyden tiellä. Niin tekivät tämän
maan pojat ja tyttäret, joihin kuuluvat
hiljattain kanonisoitu pyhä Maria Elisabeth Hesselblad ja pyhä Vadstenan Birgitta, Euroopan suojelija. He rukoilivat
ja tekivät työtä luodakseen ykseyden ja

yhteyden siteitä kristittyjen kesken. Yksi
puhutteleva merkki tästä on se, että juuri
täällä, heidän maassaan, jolle on tyypillistä erilaisten kansojen rinnakkaiselo,
me vietämme yhdessä reformaation
500-vuotismuistoa. Pyhät saavat aikaan
muutoksen sydämen lempeyden kautta.
Tuon lempeyden kautta ymmärrämme
Jumalan suuruuden ja palvomme häntä
vilpittömästi. Lempeys on niiden asenne, joilla ei ole mitään menetettävää, koska heidän ainoa rikkautensa on Jumala.

pyhyyteen on suunnattu kaikille ja se on
otettava vastaan Herralta uskon hengessä. Pyhät rohkaisevat meitä elämällään
ja esirukouksillaan Jumalan luona, ja
me tarvitsemme toinen toisiamme tullaksemme pyhiksi; auttaaksemme toinen toisiamme tulemaan pyhiksi! Pyytäkäämme yhdessä armoa ottaa tämä
kutsu iloiten vastaan ja työskennellä
yhdessä sen toteutumiseksi. Taivaalliselle äidillemme, pyhien kuningattarelle,
uskomme pyyntömme ja vuoropuhelun,
joka pyrkii kaikkien kristittyjen täyteen
yhteyteen, jotta olisimme siunattuja ponnistuksissamme ja saavuttaisimme pyhyyden ykseydessä.

Franciscus
Autuaaksijulistukset ovat jossakin
mielessä kristittyjen henkilötodistus.
Niistä meidät tunnistetaan Jeesuksen
seuraajiksi. Meitä kutsutaan olemaan autuaita, seuraamaan Jeesusta, kohtaamaan

Caritas paavin matkassa Ruotsissa

S

uomen Caritaksen pääsihteeri
Larissa Franz-Koivisto ja puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ,
osallistuivat maanantaina 31.10. ekumeeniseen jumalanpalvelukseen Lundin
tuomiokirkossa ja sen jälkeen ekumeeniseen tapahtumaan Malmö Arenassa.
Caritas-järjestöillä oli tärkeä rooli paavi
Franciscuksen historiallisen Ruotsin
matkan yhteydessä.
Ekumeenisen jumalanpalveluksen yh-

teydessä paavi ja Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtaja piispa Munib Younan allekirjoittivat yhteisen julistuksen.
Jumalanpalveluksen jälkeen ekumeeninen taival jatkui Malmössä, jossa Malmö
Arenassa n. 10.000 ihmistä oli seurannut
jumalanpalvelusta suurilta näytöiltä. “Se
oli lämminhenkinen tilaisuus, jossa korostui yhteistyö ja tahto yhteiseen hyvään ja rauhan rakentamiseen maailmassa”, totesi Larissa Franz-Koivisto.

Erityisen merkittävää tapahtumassa
oli Caritaksen kannalta se, että Caritas
Internationalis ja Luterilaisen maailmanliiton Maailmanpalvelu sopivat siellä
yhteistyöstä. Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Malmö Arenassa CI:n pääsihteeri Michel Roy ja Maailmanpalvelun
johtaja Maria Immonen. Sopimus sitoo
jatkossa myös Suomen Caritasta.
“Tilaisuus oli kaikin puolin hieno ja
myös piispa oli hyvin tyytyväinen päi-

vään”, Franz-Koivisto sanoi. Tilaisuuteen
osallistui myös mm. Caritas Europan puheenjohtaja, piispa Luc Van Looy SDB,
Ruotsin Caritaksen johtaja Henrik Alberius, Tanskan Caritaksen johtaja Jann Sjursen sekä Norjan Caritaksen Martha Rubiano Skretteberg.
caritas.fi/KATT

10

FIDES 11

Artikkeleita

Piispa Teemu Sippo vihki
lauantaina 15. lokakuuta 2016
papeiksi ruandalaissyntyisen
Jean Claude Kabezan ja
kamerunilaisen Leonard
Wobilla Shwein – he ovat
hiippakuntamme ensimmäiset
afrikkalaistaustaiset papit.

L

äsnä pappisvihkimyksessä oli
30 pappia, joista monet olivat
saapuneet Afrikasta vartavasten pappisvihkimykseen. Pyhän Marian kirkko oli täpötäynnä.
Afrikkalainen iloinen, mutta samalla
juhlallinen ilmapiiri täytti kirkon. Kuorojen afrikkalaiset laulut ja rytmit kaikuivat, samoin spontaanit taputukset ja rytmikkäät tanssit. Monet olivat kyyneliin
saakka liikuttuneita.
Piispa Teemu Sippo puhui saarnassaan pappeuden merkityksestä ja vastuusta. Papin tulee olla johtaja ja palvelija, lohduttaja ja sananjulistaja. Ennen
kaikkea hänen tulee on nöyrä, koska hän
on kaikkien palvelija. Eukaristian vietto
ja parannuksen sakramentti ovat papin
toiminnan keskiössä.

Uudet pappisvihkimykset
Iloinen ja historiallinen tapahtuma
Hiippakuntapappi on piispan alainen.
Tämä on erityinen vastuu ja velvollisuus.
Siten hiippakuntapappi ei koskaan ole
yksin; hän on aina lähellä piispaansa.
Uudet papit Jean Claude ja Leonard
toimivat keskellä suomalaista yhteiskuntaa. He eivät vain ole afrikkalaisten pappeja, vaan kaikkien katolilaisten. Isä Jean
Claude on nimitetty Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnan
kappalaiseksi ja isä Leonard Pyhän Ola-

vin seurakunnan kappalaiseksi.
Pappisvihkimyksen jälkeen siirryttiin
Englantilaiselle koululle, jossa vietettiin
suurta juhlaa – laulut, tanssit ja herkullinen ruoka ovat osa afrikkalaista elämäntapaa ja juhlaa. Piispakin osallistui yhteiseen tanssiin.
Olimme todistamassa suurta juhlaa ja
historiallista tapahtumaa – kokemus, jota ei helposti unohda.
Jan-Peter Paul

Uusien pappien haastattelut

Leonard Wobilla Shwei
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Leonard Wobilla Shwei. Synnyin
18.4.1978 Nkar-nimisessä kylässä Buin
piirikunnassa Kamerunin luoteisosassa.
Vanhempani ovat Bello Nicholas Shwei
ja Angeline Kongla; meitä lapsia syntyi
7, mutta nyt meitä on jäljellä 5, 4 poikaa
ja yksi tyttö. Olin perheen kolmas lapsi.

Kerro jotakin
pappiskutsumuksestasi?
Kutsumukseni pappeuteen pysyy salaisuutena, suurena merkkinä Jumalan rakkaudesta ja laupeudesta minua kohtaan.
Kutsumustieni on ollut pitkä ja vaikea.
Kasvoin hyvin kristillisessä perheessä
vanhempien, isovanhempien ja sukulais-

ten kanssa. Ajatus papiksi tulemisesta
tuli mieleeni lapsena, mutta unelmoin
kyllä myös tulevani lääkäriksi, opettajaksi tai yliopiston professoriksi. Ensimmäisen kerran ajattelin vakavasti papiksi
tulemista yläasteikäisenä, kun eräs pappi piti saarnan kutsumuksesta ja kutsui
nuoria miehiä keskustelemaan kanssaan messun jälkeen. Muistan vieläkin,
mitä tuolloin tunsin; olin onnellinen ja
innoissani. Pappi kutsui minua muiden
pappeutta harkitsevien nuorten kanssa
Kumbon hiippakunnan (alkuperäisen
hiippakuntani) kutsumusleirille.
Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Minusta tuli alustavasti Bafoussamin hiippakunnan seminaristi 20-vuotiaana, ja
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aloitin koulutuksen. Vuotta myöhemmin
minut lähdettiin ensimmäiseksi vuoksi Mbangaan, jossa minun piti opiskella
ranskaa; siellä kaikki meni hyvin. Sen jälkeen minut lähetettiin opiskelemaan filosofiaa 3 vuoden ajan ja sitten seurakuntaan, jossa autoin kirkkoherraa. Sitten
minua pyydettiin jatkamaan teologian
opintoja seminaarissamme. Kaikki meni
näennäisesti hyvin, kunnes inhimillinen
kriisi puhkesi ja toi paljon epäilyksiä sen
suhteen, halusinko tulla papiksi. Minun
piti lähteä seminaarista teologian opintojen aikaan. Seuraavina parina vuotena seminaarista lähdön jälkeen koin elämäni vaikeimpia hetkiä. Tein töitä mm.
autoalalla, elintarvikemyynnissä, opettajana ja samaan aikaan opiskelin. Mutta
taaksepäin katsoessani tiesin, että tarvitsin vielä jotakin tullakseni kokonaiseksi
ihmiseksi. Asuin Yaoundessa, Garouassa,
vähän aikaa Abujassa Nigeriassa ja sitten
Norjassa, Oslossa, jossa suoritin diakonian ja kristillisen sosiaalityön maisterintutkinnon ja myöhemmin toisen maisterintutkinnon ”Uskonto, yhteiskunta
ja globaalit kysymykset” -maisteriohjelmassa. Sen jälkeen tein useita osa-aikatöitä Norjassa, mm. lehdenjakajana, sosi-

aalityöntekijänä, siivoojana ja tiskaajana.
Pidin itseni kiireisenä, mutta silti ajattelin haavettani tulla papiksi.
Koko näköalani elämään muuttui käydessäni Turussa vuonna 2011. Rukoillessani birgittalaisluostarissa kysyin Jumalalta, mitä hän halusi minun tekevän.
Halusiko hän minun jatkavan tietä kohti pappeutta? Birgittalaisluostarista lähtiessäni tunsin toivoa, tunsin Jumalan
ylitsevuotavan armon. Jos Jumala tahtoo, haluan olla hänen armonsa väline,
silta Jumalan ja ihmisten välillä. Vietnamilaissyntyinen isä Joosef kertoi minulle, että katolinen kirkko Suomessa tarvitsi kutsumuksia. Se palasi mieleeni
yhä uudelleen. Vaikka minulla oli pysyvä työpaikka Oslossa, enkä tuntenut
ketään Suomesta, tiesin, että Jumala pitäisi minusta huolta. Pidin yhteyttä isä
Gianniin, jonka kautta tulin Turkuun
retrettiin. Vuonna 2014 Helsingin hiippakunta hyväksyi minut aloittamaan
valmistautumisen pappeutta varten; tarvittava akateeminen koulutus minulla jo
oli. Muutin Stella Marikseen aloittaakseni suomen opiskelun ja suomalaiseen
ympäristöön ja kulttuuriin tutustumisen.
Sitten minut lähetettiin katedraaliseurakuntaan ja seuraavaksi Jyväskylään, jossa olen nytkin.

Missä olet opiskellut?
Filosofian tutkintoni suoritin Paavali
VI-seminaarissa ja teologian tutkintoni

Keski-Afrikan katolisessa yliopistossa.
Norjassa suoritin kaksi maisterintutkintoani (VID-yliopisto sekä Det teologiske
Menighetsfakultet, joka tekee yhteistyötä
Rooman Angelicumin kanssa).

Missä toimit ja mitä teit diakonina, miten valmistauduit
pappeuteen?
Olin diakonina Pyhän Olavin seurakunnassa Jyväskylässä. Se on ollut minulle
hyvä kokemus. Valmistauduin pappeuteen tavallisen säännöllisen hengellisen
toiminnan kautta. Diakonina julistin ja
saarnasin Jumalan sanaa. Työskentelin
myös nuorten kanssa, aiheena Jumalan
sana, sosiaaliset kysymykset; liturgian
valmistelutehtävissä ja retreteissä. Kiitän
Jumalaa hyvästä yhteisöelämästä, jota
sain elää toisten pappien ja kristittyjen
kanssa.

Jean Claude Kabeza
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Jean Claude Kabeza, Ruandasta kotoisin, ja Suomessa olen asunut 11 vuotta. Suomeen tulin vuonna 2005 kiintiöpakolaisena.

Kerro jotakin
pappiskutsumuksestasi?
Olen syntynyt perheessä ja ympäristössä, jossa katolinen usko oli vahva. Messupalvelijana 8-vuotiaana aloin kysyä
itseltäni, voisinko palvella Jumalaa pappina. Kerroin siitä vanhemmilleni, ja he
kehottivat minua opiskelemaan ensin
ja rukoilemaan. Seurakunnassa meillä
oli puolalainen pappi, isä Stany, joka oli

Mitä odotat pappeudelta?
Mitä toiveita sinulla on? Mitä
haasteita uskot kohtaavasi?
Pappina toivon voivani antaa toisille valoa uskossaan. Rukoilen ollakseni
esimerkillinen pappi, joka tekee kovasti
työtä ja on käytettävissä, kun ihmisillä
on hengellisiä tarpeita. Haluan olla Jumalan väline elämän eri olosuhteissa.
Haluan kuunnella ihmisten iloja, suruja,
katumusta ja tuoda heille lohdutusta.
Pappiskutsumus edellyttää katoliseen
uskoon sitoutumista, ja sitä tahdon. Pappeuden haasteisiin kuuluvat esimerkiksi
oleminen koko ajan toisia varten; yksinäisyys, aineelliset ja taloudelliset tarpeet, yhteiskunnan ja ihmisten odotukset, etäisyys omasta perheestä, yhteistyö
toisten pappien ja uskovien kanssa, kielimuuri, sää ja ilmasto jne. Koska olemme
ihmisiä, aina on erilaisia kriisejä, mutta
kunhan Kristus on elämämme keskus,
selviydymme haasteista. Pappina haluan
tuoda ihmisiä Kristuksen luo.

Mitä muuta haluat sanoa?
Uutena pappina pyydän teitä rukoilemaan puolestani. Haluan lainata tätä
paavi Pius X:n, suuren seurakuntapapin
rukousta: ”Herra, anna, että toteuttaisin
sen, mitä kristillinen ja papillinen kutsumukseni minulta vaatii… Anna laupeudessasi minulle armo täyttää rakastaen
kaikki se, mitä minulta odotat niiden sielujen pelastukseksi, joita minun on autettava, ja kärsiä auliisti ne surut, jotka iankaikkisuudesta olet sallinut minun pyhittymistäni varten, kunnes lopulta pääsen
luoksesi taivaaseen. Pyydän erityisesti,
että työskentelisin innokkaasti kaikkien
niiden sielujen pelastukseksi, joita minun
sinun tahtosi mukaisesti tulee auttaa. Siksi liitän elämäni uhrin Poikasi ylitsevuotavaan, äärettömän kallisarvoiseen verettömään uhriin ja autuaan Neitsyt Marian ansioihin. Aamen.” Toivon pappina
olevani Jumalan mies. Jumala on ollut
minulle hyvä tarvitessani häntä; minun
on vastattava anteliaasti tähän rakkauteen. Haluan olla toisia varten, heidän
pelastustaan ja pyhittymistään varten.
Rukoilen usein sanoilla, jotka äiti Teresa
opetti sisarilleen vaikeita hetkiä varten:
”Maria, Jeesuksen äiti, ole minun äitini
nyt ja aina.”

minulle esikuva pappina. Pakolaiselämä
vahvisti pappiskutsumustani. Ensimmäiset ihmiset, jotka tulivat meitä auttamaan, olivat pappeja ja nunnia. Silloin
sanoin itselleni, että jos Jumala suo, haluan omistaa elämäni hänelle. Pakolaisena ei ollut helppoa, mutta Jumala suojeli
aina ja vahvisti kutsumusta vaikeuksista
huolimatta.

Missä olet opiskellut?
Minun opiskeluni pappeuteen on ollut
monimutkaista. Aloitin opiskelun Kongon tasavallassa, siellä suoritin valmistelevan vuoden. Silloin kuuluin Ouesson
hiippakuntaan, joka sijaitsee Kongon
pohjoisosassa. Valmistelevan vuoden
jälkeen silloinen Ouesson hiippakunnan
piispa, mons. Hervé Itoua, lähetti minut
Kameruniin (Grand Séminaire Nôtre
Dame de l’ Espèrence de Bertoua) aloittamaan filosofian opiskelun. Vuonna
2005 opiskelu jäi kesken kun tulin Suomeen. Suomeen saapuessani halusin heti
jatkaa opiskeluani, mutta se ei onnistunut. Minun piti ensi kotoutua uuteen
maahan ja opiskella suomea. Piispa Józef
Wróbel ja isä Guy Barbier neuvoivat minua opiskelemaan kieltä ahkerasti. Olen
heille kiitollinen. Suomen kielen opiskelun jälkeen pääsin korkeakouluun ja
suoritin sairaanhoitajan tutkinnon; olen
ollut töissä eri paikoissa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2012 piispa Teemu
Sippo lähetti minut Ranskaan Pradon seminaariin ja jatkamaan opiskeluani Lyonin katolisessa yliopistossa. Olin siellä 4
vuotta.

Missä toimit ja mitä teit
diakonina, miten valmistauduit
pappeuteen?
Diakoninvihkimyksen jälkeen lähdin
takaisin Lyoniin, koska minun piti
suorittaa opinnot loppuun. Diakonina olin siellä samassa seurakunnassa
(Ensemble paroissial: Villeurbanne
Sud). Seurakunnassa olin vastuussa
sairaiden ja vammaisten hengellisistä
asioista. Vierailin heidän luonaan ja
vein heille pyhän kommuunion. Valmistin heitä myös sairaiden voitelun
sakramenttiin. Olin mukana myös
valmistamassa vanhempia kasteen
sakramenttiin. Lisäksi diakonina julistin evankeliumia ja saarnasin. Olin
myös mukana maahanmuuttajien auttamisessa. Ollessani Pyhän Birgitan
seurakunnassa Turussa olen jatkanut
evankeliumin julistamista ja saarnannut. Kirkkoherran ohjaamana järjestin
vuoden kestävää infokurssia; infokurssin tapaamisia on kerran kuukaudessa.
Kerran kuukaudessa minulla on myös
katekeettinen kurssi koululaisille. Pappeuteen valmistauduin ensisijaisesti
rukoilemalla, että pappina osaisin aina
tehdä Jumalan tahdon. Olen saanut ohjausta kirkkoherralta, ja olen kiitollinen
hänelle. Meille järjestettiin myös 4 koulutustilaisuutta; ne olivat hyviä. Olen
kiitollinen papeille, jotka pitivät meille
luentoja, ja kiitän myös isä Rudolfia,
joka johti retrettimme.

Mitä odotat pappeudelta?
Mitä toiveita sinulla on? Mitä
haasteita uskot kohtaavasi?
Pappeus tarkoittaa palveluvirkaa kirkossa. Eli pappina minä haluaisin
nöyränä palvella Jumalaa ihmisten
keskuudessa. Pappina päätoiveeni on
auttaa kristittyjä ja kaikkia ihmisiä ymmärtämään, että Jumala on rakkaus ja
että hän rakastaa heitä kaikkia. Tällä
hetkellä voi olla vaikeaa puhua haasteista, koska en ole vielä kohdannut
niitä. Yksi asia, joka tule mieleen, on
kielet ja kulttuurit: Suomessa me katolilaiset olemme eri maista ja kulttuureista, ja pappina minun täytyy osata
suhtautua hyvin erilaisuuteen.

Mitä muuta haluat sanoa?
Haluan kiittää Jumalaa, joka on suojellut minua tähän asti. Olen kiitollinen
myös Suomelle, joka antoi minulle
mahdollisuudet uuteen elämään. Kiitän piispaamme Teemua luottamuksesta ja rukouksista minun puolestani.
Olen kiitollinen kaikille papille ja sääntökuntalaisille, jotka auttoivat minua
tiellä pappeuteen. Kiitän myös perhettäni, joka tuki minua alusta lähtien.
Kiitos kaikille Suomen katolilaisille ja
muihinkin uskontokuntiin kuuluville,
jotka auttoivat minua pappisvihkimystä varten.
Lopuksi pyydän teitä kaikkia rukoilemaan puolestani, minäkin rukoilen
teidän puolestanne.
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AC:n retkeläisiä ihailemassa Magnus
Enckellin Ylösnousemus-alttarifreskoa
Tampereen tuomiokirkossa.

Mikä ihmeen
Academicum Catholicum?
Istuimme Studium Catholicumin tiloissa
Helsingin Ritarikadulla harmaana syyspäivänä Academicum Catholicumin puheenjohtajan Marja Karppasen ja hallituksen
jäsenen Lea Mecklinin kanssa. He olivat
kopioineet suuren määrän aineistoa yhdistyksen historiasta ja nykytilanteesta;
vuosikertomuksia, sääntöjä, lehtileikkeitä.
Tapaamisen tarkoituksena oli esitellä Academicum Catholicum Fides-lehdessä.
Monet hiippakuntamme katolilaiset eivät ehkä tiedä mitään järjestöstä, jolla on
latinankielinen nimi, jossa esiintyy sana
akateeminen. Academicum Catholicum eli
AC koetaan ehkä vieraana ja elitistisenä ja
se tunnetaan lähinnä Fideksessä ilmoitettujen suomen- ja ruotsinkielisten luentosarjojen kautta. Vuonna 2015 ja tänä vuonna
on ollut paljon teologisia aiheita. Syksyn
luentoaiheita ovat Georg August Wallinin
Arabian-matkat, Santiago de Compostelan
kulttuuri sekä paavi Franciscus ja metsän
teologia.
Piispa Teemu Sippo, AC:n entinen moderaattori, painotti järjestön 80-vuotisjuhlassa:
”AC kokoaa katolilaisia ja muitakin pohtimaan tieteen ja taiteen suhdetta katolisuuteen, katolisen kirkon suhdetta muihin
kristittyihin ja uskontoihin ja ylipäätään
maailmankatsomuksiin, Suomen ja maailman yhteiskunnallisiin kysymyksiin” (Fides 10/2016).
AC on hiippakuntamme vanhimpia aktiivisia järjestöjä. Kolme vuotta puheenjohtajana ollut Marja Karppanen on ajan
hermolla. Vuosittain järjestetään kahdeksan esitelmäiltaa, joista kaksi on ruotsiksi,
muut suomeksi tai englanniksi. Toiminnan
kohderyhmäksi on valittu seurakuntien
”akateemiset” eli ne, jotka ovat kiinnostuneita käymään korkeatasoista ja avointa
keskustelua ajankohtaisista, vaikeistakin
aiheista. Vuonna 2017 tullaan jälleen järjestämään luentosarja monista mielenkiintoisista teemoista, mm. arkeologisista kaivauksista Aaronin vuorella Jordaniassa,
katolisesta ajankohtaisesta kirjallisuudesta
ja taiteesta sekä teologisista kysymyksistä.
Tuomme esiin myös hiippakuntamme monimuotoista ja monikulttuurista toimintaa.
AC:n toimintaan kuuluu myös kevätretki johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen
maassamme tai ulkomailla. Keväällä 2017
on tarkoitus tutustua Viron Birgittalaisluostariin. AC on myös järjestänyt pyhiinvaelluksia ja aloitti aikoinaan vuosittaisen pyhiinvaelluksen Köyliöön.
AC:lla on noin 100 jäsentä, joista kolmisenkymmentä on aktiivijäseniä.

Academicum Catholicumin
tausta ja historia
AC on maamme vanhimpia katolisia järjestöjä. Se perustettiin Helsingissä 19.9.1936.
Piispana oli tuohon aikaan hollantilainen
Gulielmus Cobben, joka hyväksyi järjestön ensimmäiset säännöt. Järjestön tavoite 1930-luvulla oli murtaa maamme kato-

Academicum
Catholicum
80 vuotta
lisen kirkon eristäytynyt asema suhteessa
Euroopan muihin katolisiin järjestöihin ja
yleensäkin Eurooppa-yhteyksiin. Aloitteen tekijä oli professori Jarl Gallén, joka
koki suomalaisten katolilaisten surkean tilanteen, kun hän osallistui Itävallassa Pax
Romanan XV kongressiin. Suomalaisten
katolilaisten tiedot omasta uskostaan, kulttuurista ja historiasta sekä katolisuudesta
olivat heikot tai jopa olemattomat. Koulutus- ja osaamistasoa oli nostettava. Akateemisilla katolilaisilla oli tässä erityinen tehtävä ja velvollisuus. Oli aika aktiiviseen
toimintaan. Hän olikin heti yhteydessä isä
Wilfrid von Christiersoniin, ensimmäiseen
suomalaiseen katoliseen pappiin reformaation jälkeen.
Yhteydet Eurooppaan rakentuivat Tanskan Academicum Catholicum-järjestön
kautta. Tanskan katolisen kirkon tuki oli
oleellinen. AC:n ensimmäinen moderaattori oli isä von Christierson ja puheenjohtaja
prof. Gallén.
Toiminnan rakenne muodostui esitelmistä, keskusteluista ja informaatiosta. Kokouksia pidettiin joka kuukausi, usein

Helsingin yliopistossa. Aiheet käsittelivät mm. historiaa, kirkkohistoriaa, taidehistoriaa, arkeologiaa, dogmatiikkaa,
filosofisia ja sosiaalisia kysymyksiä,
katolista kirjallisuutta ja katolisia kulttuurihenkilöitä. Aihepiiri oli siten hyvin
samanlainen kun tänäkin päivänä. 1940ja 1950-luvuilla oli kuitenkin myös tutustuttava katolisuuteen ja sen arvoihin.
Olimme olleet liian kauan eristyksissä
muusta katolisesta maailmasta.

Aikaisemmin oli tapana rukoilla esitelmäillan päätteeksi kompletorium, nykyisin lauletaan Salve Regina. AC oli alkujaan ruotsinkielinen, mutta jo 1950 suomi
tuli käyttökieleksi. Isä Robert de Caluwé
piti ensimmäisen suomenkielisen esitelmän kirkkojen yhdistymispyrkimyksistä
eli ekumeniasta.

Toiminta laajenee
AC järjesti myös koulutusta mm. katolisesta filosofiasta, taiteesta ja kirjallisuudesta.
Isä Robert de Caluwé, myöhemmin Myllyjärven Ekumeenisen keskuksen perustaja
ja johtaja, oli tämän toiminnan alkuunpanija ja toteuttaja. Koulutustoimintaa laajennettiin monelle muullekin sektorille, mm.
terveyskysymyksiin ja historia-aiheisiin.
1950-luvulla toimi kaikkiaan puoli tusinaa
erilaista koulutusohjelmaa. Pääpaino oli
kuitenkin uskonnonopetuksessa ja pyhässä messussa.
AC teki myös merkittävän päätöksen, että joka vuosi tulisi viettää messu sodassa
kaatuneiden katolilaisten, mm. Kalevi Ruudun, sekä isä von Christiersonin muistoksi: ”för att denna sed inte heller i framtiden
skulle bortglömmas”.
Pyhä Tuomas Akvinolainen, kirkonopettaja, on AC:n suojeluspyhimys. Hänen
muistopäivänsä (aiemmin 7. maaliskuuta)
on kirkon nykyisessä kalenterissa 28. tammikuuta. AC viettää Tuomas Akvinolaisen
muistomessua tammikuun luentoiltana.
AC:n toiminta laajeni nopeasti ja se alkoi järjestää retrettejä Stella Mariksessa, jo-

Yläkuvassa Marja Karppanen ja alla Lea Mecklin.

ka siihen aikaan toimi Espoon Westendissä.
Katolinen meditaatio oli retrettien oleellinen elementti. ”Meditation - Kristus i tiden
och i evigheten.” Vuosina 1956-1971 pidettiin kaikkiaan 14 retrettia, joihin osallistui
273 miestä ja 42 naista, ruotsinkielisiä oli
255. Toiminta olikin erittäin aktiivista Stella Mariksessa ja Myllyjärven Ekumeenisessa keskuksessa.
Matkoja järjestettiin mm. Roomaan ja
Ranskan Lourdesiin sekä Saksan Freiburgiin. Toimintaa johti isä Armand de
Caluwé. AC:llä oli 1940- ja 1950-luvuilla
aktiivisia yhteyksiä mm. ortodokseihin ja
muihin ei-katolilaisiin. Eurooppalaiset yhteydet kehittyivät myös nopeasti; AC:lla oli
aktiivisia yhteyksiä mm. Englantiin, Saksaan ja Ranskaan.
Pula-aikana AC vastaanotti ruoka- ja
vaateapua muista Pohjoismaista, ja sitä
jaettiin apua tarvitseville katolilaisille hiippakunnassamme. Järjestön rahoitus hoitui
arpajaisilla ja lahjoituksilla. Merkittävimmän lahjoituksen teki isä von Christierson
testamenttaamalla ainutlaatuisen kirjastonsa ja huomattavan rahalahjoituksen AC:lle.
AC:n kirjasto on tänään osa Studium Catholicumin kirjastoa ja rahalahjoitus AC:n
sijoitusrahaston perusta. AC:n toiminnan
lisäksi rahasto tukee katolisten opiskelijoiden ja loppututkinnon suorittaneiden opintoja, erityisesti teologiassa. Tavoitteena on
mm. kotimaisen papiston kehittämisen tukeminen.
AC:n alkuaikoina jäsenyysvaatimus oli
tarkka. Vain Suomen kansalainen, akateemisen loppututkinnon omaava nuhteeton
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katolilainen pääsi AC:n jäseneksi. Nykyisin AC on avoin kaikille katolilaisille, jotka
haluavat osallistua ”akateemiseen” keskusteluun. Monet tunnetut katolilaiset ovat olleet AC:n aktiiveja kuten Adelbert Eckstein,
Märta Aminoff, isä Armand de Caluwé, Tove Riska, Rauni Vornanen, isä Robert de
Caluwé, Knut Drake, Göran Stenius, isä
Puts, isä Reijnders, Ove Paul, Peter Stenius,
Kristina Paul, P.-E. Paul, Birgit Klockars,
Lisbeth Stenius, Kari Suomalainen, Carolus Rein, Johannes Salminen, Kaisu Vuolio,
piispa Verschuren ja monet muut.
Dominikaanien
merkitys
lisääntyi
1950-luvulla. Hyvin tunnettuja olivat mm.
dominikaani-isät Paillard, Lemaire, Bethune ja suomalainen isä Martti Voutilainen.
Moderaattoreina ovat toimineet isä von
Christiersonin jälkeen mm. isä Jan Vernooy,
isä Nicolaus Veenker, isä Jacobus Reijnders,
isä Teemu Sippo ja isä Ryszard Miś. Puheenjohtajina 1980-luvulta alkaen ovat olleet Heimo Langinvainio, Christian Hellström, Jaakko Airava, Caterina Stenius,
Holger Weiss ja nykyisin Marja Karppanen.
Pitkäaikaisin puheenjohtaja on ollut Jaakko
Airava – 16 vuotta.
Toiminta viime vuosina on keskittynyt
luentoihin, joita ovat pitäneet mm. veli
Gabriel Salmela, Lauri Kemppainen, Rope
Kojonen, isä Anders Hamberg, Pauli Annala, Mikko Ketola, Sven-Olav Back, Victor
Torres Airava, piispa Teemu Sippo, Marko
Pitkäniemi, Juhani Holma, Raine Haikarainen, isä Marco Pasinato, Santi Martinez,
Eero Junkkaala, Heidi Tuorila-Kahanpää
ja monet muut. Aiheet ovat olleet teologiasta, katolisuudesta, paavin kiertokirjeistä,
Kristuksesta, katolisesta kirkosta Suomessa, kulttuuriaiheista sekä kirkollisista järjestöistä kuten Opus Deistä; laaja ja kiinnostava aihekokonaisuus.
Retkiä on vuosien varrella tehty mm.
Tuusulanjärven ympäristön taiteilijakoteihin, pyhiinvaellusnäyttelyyn Tampereella,
Karjaan, Fiskarsin ja Turun seudun keskiaikaisiin kirkkoihin ja moneen muuhun kohteeseen.
Nykyisen hallituksen tavoitteena on tarjota laadukkaita luentoja. Matkoja järjestetään katoliselta näkökannalta katsottuna
kiinnostaviin kohteisiin. Toimintaa on tarkoitus laajentaa ottamalla paremmin huomioon hiippakuntamme yhä laajempi kulttuurinen moninaisuus.
AC:n 80-vuotisjuhlatilaisuudessa piispa
Teemu Sippo totesi: ”AC:n pitkä olemassaolo – jo yli 80 vuotta – viittaa siihen, että
yhdistys on tarpeellinen.”
AC:n aktiivinen toiminta, sen tausta ja
historia, muodostavat järjestön kovan ytimen, josta on hyvä jatkaa. On hyvä, että
maassamme keskustellaan myös akateemisella tasolla kirkostamme ja siitä, mihin
uskomme, varsinkin nyt, kun paavi Franciscus uudistaa kirkkoamme vastaamaan
oman aikamme haasteita. AC toivottaakin
tervetulleiksi myös uudet kuuntelijat ja keskustelijat luentoiltoihin; kiinnostuneet ovat
tervetulleita myös jäseniksi. Academicum
Catholicum kokoontuu Studium Catholicumin tiloissa Helsingissä (Ritarikatu 3).

Jan-Peter Paul
Lähteet:
E. M. Hirn: Academicum Catholicum 1930 –
1951. Muistio, Helsinki 1951
Academicum Catholicum ry: Rakastakaa
kirkkoa! Academicum Catholicum 70 vuotta.
Academicum Catholicum, Vaajakoski 2006
(126 s.)
Kalevi Vuorela: Finlandia Catholica. Studium
Catholicum, Helsinki 1989 (436 s.)

Ekumeeninen vaellus
”paavin metsään”
Pyhän Franciscuksen muistopäivänä 4.10.2016 toteutettiin ekumeeninen pyhiinvaellus paavi
Franciscukselle lahjoitetulle
luonnonsuojelumetsälle Porvoon Tyysteriin. Vaeltajat siunattiin matkaan Porvoon tuomiokirkossa, josta runsaan kymmenen kilometrin taivallus kohti
Tomteskogin ikimetsää alkoi.
Kolmen kirkkokunnan piispat ja
papit toimittivat ekumeenisen
rukoushetken luonnon puolesta.
Vajaan sadan vaeltajan veisuu
kohosi korkealle kuusikkoon.
Juhlava pyhän kosketus toi
monen mieleen tutun laulun
säkeet: Nyt metsä kirkkoni olla
saa, voi täällä palvella Jumalaa.

P

orvoon
tuomiokirkossa
matkaanlähtösiunauksen
toimittivat piispa Björn Vikström ja kirkkoherra Heikki
Hakamies. Kirkko, jossa olimme, on
nähnyt monen vuosisadan vaihtuvan. Heikki Hakamies totesi, että kun
kirkkoa alettiin rakentaa, oli pyhän
Franciscuksen kuolemasta kulunut
vasta parisataa vuotta. Hän lainasi
Franciscuksen tunnetun Luotujen
ylistyksen eli Aurinkolaulun sisältöä.
Matkaan siunaamisen päätteeksi laulettiin virsi Liekkejä on monta. Vanhan fransiskaaninsen Pax et bonum
-toivotuksen myötä alkoi taivalluksemme kohti ikimetsää.
Osa vaellusväestä pyöräili paikalle
lähtien Helsingin Puotilan kappelilta,
matkaa tälle joukolle kertyi n. 35 km.
Pyhiinvaelluksella oli mukana vaeltajia myös muualta kuin pääkaupunkiseudulta, mm. Lappeenrannasta ja Kotkasta.
Sää oli mitä mainioin, aurinko lämmitti hieman kirpeää syystunnelmaa.
Tuulenvireen havaitsimme lähinnä siitä, että oikoumene-lippu välillä rimpuili kantotelineessään. Ekumenia on toisinaan tuulista, tosin meillä Suomessa
harmonista, kuten tänäänkin.
Porvoon ortodoksisessa Kristuksen
kirkastumisen kirkossa toimitettiin matkanvarren rukoushetki. Isä Mikko Leistola johti rukoushetken ja siinä laulettiin
osia Kiitosakatistoksesta, joka on sisällöltään kristityn kiitosta Luojalle kaikesta elämään kuuluvasta. Se on ylistystä
Jumalalle hänen luomistyöstään ja koko
elämästä.

Tomteskog – rukousta
ikimetsän keskellä
Luonnonperintösäätiön monista suojelualueista kohosi vuoden alussa laajaan tietoisuuteen Tomteskogin metsä, kun piispa Irja Askolan johtama
ekumeeninen delegaatio vieraili paavi
Franciscuksen luona ja lahjoitti paaville
osuuden tästä nimenomaisesta metsästä. Tämä on aineeton lahja, joka tukee

Tomteskogin suojelua. Kiinnostus ikimetsiin heräsi ja erityisesti Tomteskogiin, jossa
on vanhaa yli satavuotiasta kuusikkoa, iäkkäiden hieskoivujen luonnehtimaa metsänkolkkaa ja kilpikaarnamäntyjen valtaama
matala kalliomäki.
Ekumeenisen rukoushetken Paavin metsässä toimittivat piispa Irja Askola (evl.) ja
piispa Teemu Sippo SCJ (kat.), pastori Mikko Leistola (ort.), veli Gabriel Salmela OP
(kat.), yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat.)
ja hiippakuntasihteeri Hanna Remes (evl.).
Rukoushetki alkoi virrellä, joka on saanut innoituksensa Franciscus Assisilaisen
Aurinkolaulusta: Luodut, te Herraa kiittäkää, äänenne lauluun liittäkää.
Johdantosanoissaan piispa Irja Askola
toi esille sen, että Jumalan viesti on tervetulotoivotus; meille erilaisille ja kaikenlaisille.
“Me olemme koolla, koska maa, meri ja
metsät ovat Jumalan luomaa. Siksi saamme
tätä kaikkea ihastella, hämmästellä ja löytää merkityksemme tässä suuressa kokonaisuudessa. Me olemme koolla, koska välinpitämättömyyteemme ja turhan tavaran
keräilymme vie tilaa metsän puilta ja omalta hengelliseltä hengittämiseltä. Täällä annamme metsän puhua, kuiskata meille.”
Psalmimeditaatio oli psalmin 19 pohjalta. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
Veli Gabriel Salmela OP luki otteita paavi Franciscuksen kiertokirjeesä Laudato si’
– Ole ylistetty: “Maailmankaikkeuden lopullinen päämäärä on Jumalan täyteys, jonka ylösnoussut Kristus, kaikkien asioiden
kypsyyden mitta, on jo saavuttanut. Näin
löydämme vielä yhden perusteen torjua ihmisen tyrannisoiva ja vastuuton muiden

luotujen hallinta. Muiden luotujen lopullinen päämäärä emme ole me. Sen sijaan
kaikki kulkevat yhdessä meidän kanssamme ja meidän kauttamme kohti yhteistä
päämärää, joka on Jumala transsendentissa täyteydessä, jossa ylösnoussut Kristus
ottaa meidät vastaan ja valaisee kaiken. Ihminen, jolla on ymmärrys ja rakkaus ja jota Kristuksen täyteys vetää puoleensa, on
kutsuttu johtamaan kaikki luodut Luojansa luo.”
Isä Mikko Leistola luki otteista patriarkka Bartolomeoksen teksteistä: “Meidän on
uudestaan opittava suhtautumaan aineeseen kuin mysteeriin, joka avaa yhä uusia
sakramentaalisia yhteyksiä. Eukaristisina
olentoina me voimme oppia ‘katsomaan
kedon kukkia’, huolehtimaan kasveista ja
eläimistä, puista ja vesistöistä, vuorista ja
valtameristä, koko ihmiskunnasta ja kaikesta luonnonympäristöstämme.”
Piispa Sippo siunasi metsän ja seurakunta yhtyi Isä meidän -rukoukseen. Lopuksi
laulettiin virsi Soi kunniaksi Luojan.

Tyysterissä tyytyväisinä
Rukoushetken jälkeen tarjosi Tyysterin kyläyhdistys vaeltajille virkistävän keitaan
kylätalolla, johon kyläyhdistyksen väki oli
järjestänyt kahvilan. Miten hyvältä kahvi
ja leivonnaiset pitkän vaelluksen jälkeen
maistuivatkaan!
Kahvitilaisuudessa kuulimme Tyysterin
kylästä ja Suomen Luonnonperintösäätiön
Anneli Jussila esitteli Luonnonperintösäätiön toimintaa ja mahdollisuuksia liittyä
Metsän kummeiksi. Dosentti Pauli Annala
valotti Franciscus Assisilaisen ajattelua kertoen muun muassa pienen legendan Franciscuksesta ja lampaasta. Pauli Annala totesi, että näitä kertomuksia on vanhastaan
tapana kertoa Jeesuksen Kristuksen kunniaksi ja suureksi sydämen lohdutukseksi. –
Ja juuri sellaisena koko päivä vietettiinkin.
Sirpa-Maija Vuorinen
Kirjoittaja on Suomen Ekumeenisen
Neuvoston hallintosihteeri
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Piispan kirjoitus
Vastuuviikon blogisarjassa
Ekumeenisella vastuuviikolla
julkaistun blogisarjan teemana oli muukalaisuus. Sarjassa
julkaistiin 24.10. tämä piispa
Teemu Sipon SCJ blogiteksti,
jonka aihe oli ”Kristuksessa
Jeesuksessa te kaikki olette
yksi” (Gal. 3:28).

P

yhän Henrikin katolinen kirkko Helsingin Kaivopuiston
kupeessa valmistui vuonna
1860. Nimensä se sai 1150
Ruotsista Suomeen lähetystyöhön tulleesta brittiläissyntyisestä piispa Henrikistä. Kirkon rakentamiseen vaikuttivat
tuolloinen balttialais-saksalainen kenraalikuvernööri Friedrich Berg ja hänen italialaissyntyinen puolisonsa Leopoldina
Cigogna. Koska kyseessä oli sotilaskirkko, rakennuksen kustansi ennen muuta
Venäjän armeija. Kirkko rakennettiin
pääasiallisesti tsaarin armeijassa palvelevia puolalaisia ja liettualaisia sotilaita
varten. Koska maassa oli muitakin katolilaisia, kirkossa saarnattiin mm. ranskan
kielellä.
Suomen itsenäistyttyä kirkon puolalaiset sotilaspapit korvattiin hollantilaisilla
Pyhän Sydämen veljeskunnan papeilla.
He vaikuttivat paljon kirkon uudelleen
sisustamiseen. Vuosisadan alussa kirkon
kuoriin hankittiin Irlannista lasimaalaukset ja Portugalin olympiamaajoukkue
lahjoitti 1952 kirkkoon Fatiman Madonnan patsaan, joskin erään itävaltalaisen
taiteilijan kaunis Marian patsas oli jo kirkossa.
Pyhän Henrikin kirkon kirkkoherroina on sittemmin toiminut myös suomalaisia ja nykyään italialaisiakin pappeja.
Kirkossa vietetään pyhää messua noin
10 kielellä, jopa arameaksi. Puolet seurakunnan jäsenistä on maahanmuuttajia
ja he jakautuvat noin 70 kansallisuuteen.
Myös papiston joukosta monikansallisuus tulee esiin. Siellä on eurooppalaisten lisäksi mm. burmalaisia, vietnamilaisia, filippiiniläisiä, ruandalaisia, kamerunilaisia, ecuadorilaisia jne.
Kun ajattelen koko pientä Helsingin
katolista hiippakuntaa, mieleeni tulee
helposti apostoli Paavalin sana galatalaisille: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen
vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies
vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa
te kaikki olette yksi” (Gal. 3:28).
Jo kristinuskon alkuvaiheista lähtien kirkko on, varsinkin Paavalin lähetystyön ansiosta, muodostunut ykseydeksi moninaisuudessa. Monet ihmisten
identiteettiin kuuluvat tekijät kuten kieli,
kansallisuus, kulttuuri, ihonväri, varallisuus, sosiaalinen asema, sukupuoli ja ikä
eivät ole periaatteellisesti erottavia asioita kirkossa. Siellä kaikki ovat kasteen perusteella keskenään veljiä ja sisaria, joilla

on yhteinen taivaallinen Isä ja yhteinen
Lunastaja Jeesus Kristus. Pyhän Hengen
lahjan kautta Isän ja Pojan ykseys on läsnä kirkossa ja uskovissa.
Yhteisen uskon, toivon ja rakkauden
tulisi liittää kristityt toisiinsa. Näkyväksi
tämä tulee erityisesti eukaristian vietossa. Syvällisellä tavalla kirkko on jo nyt
kuva taivaasta, jossa kaikki erottavat
muurit ihmisten välillä on purettu. Tästä syystä kaikki rotuerottelu, syrjiminen,
sorto ja jopa ihmisarvon polkeminen on
syntiä ihmisiä ja Jumalaa vastaan. Kirkko on paikka, jossa voi oppia päästämään irti ennakkoluuloista, suvaitsemattomuudesta ja vieraan pelosta ja päästä
keskinäiseen yhteyteen ja toistensa kunnioittamiseen — niin, rakastamiseen.
Kyseessä on tietoinen haaste, jonka
eteen meidät kaikki asetetaan. Vuosia
sitten Helsingin Hermannin kaupunginosassa oli pieni Äiti Teresan veljien yhteisö. Kuten tunnettua, Äiti Teresan sisaret
ja veljet vierailevat osattomien, köyhien
yksinäisten ja erityisesti kuolevien luona. Yksi noista intialaisista veljistä kävi usein tapaamassa vankeja Helsingin
vankilassa. Vangit eivät puhuneet englantia eikä veli puhunut suomea. Silti
heidän keskelleen syntyi sanaton yhteisymmärrys. Veli viipyi heidän luonaan,
hymyili heille ystävällisesti ja tällä tavalla säteili hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä, mikä loi levollisuuden ja rauhan.
Meidän sydämestämme kaikki on lähtöisin ja siitä riippuvaista. Jumala voi
koskettaa sydäntämme näkemään jokaisen ihmisen veljenämme ja sisarenamme.

+ Teemu Sippo SCJ

Duc in altum: retretti Turun
birgittalaisluostarissa 7.-9.10.

M

eitä oli koolla 13 osallistujaa,
kun aloitimme ensimmäisen
istunnon perjantai-iltana. Retretin olivat järjestäneet Turun birgittalaissisaret, yhteistyössä oblaattiryhmän
kanssa. Tuo luku 13 oli ilmeisesti meille
onnenluku, ainakin retrettimme onnistui
erinomaisesti.
Retretin johti yleisvikaari, isä Raimo Goyarrola. Otsikkomme oli
”Duc in altum! Valmistautuminen apostolaattiin”. Nuo hiukan salaperäiset sanat tulivat
meille tutuiksi viikonlopun kuluessa. Raamatun kohta Luukkaan
evankeliumista: ”Jeesus
sanoi Simonille: ‘Souda vene syvään veteen,
laskekaa sinne verkkonne.’” (dixit ad Simonem duc in altum et laxate retia vestra in capturam.) Tämä tarkoittaa tavallaan lähetyskäskyä. Pietari
sai syvästä vedestä verkon täyteen kalaa,
vaikka koko yön oli kalastanut saamatta
mitään. Rannalla Jeesus sanoo tekevänsä
opetuslapsista ihmisten kalastajia. Heille ja kaikille muillekin kristityille kuuluu
apostolaatti, velvollisuus kertoa ilosanomasta ihmisille, jotta he kääntyisivät.
Isä Raimo viittasi toistuvasti paavi
Franciscuksen apostoliseen kehotuskirjeeseen ”Evankeliumin ilo” (Evangelii
gaudium), jossa kerrotaan iloisesta kristillisyydestä. Me olemme kaikki lähetysopetuslapsia. Jos emme voi tehdä suoranaista lähetystyötä, voimme ainakin

rukoilla lähimmäistemme puolesta, ja
elämämme esimerkillä johdattaa heitä
kohti uskoa ja kirkkoa.
Iloinen ja positiivinen isä Raimo oli
sopiva johtamaan juuri tämän ilosanoma-retretin. Meillä oli kaikkiaan neljä
mietiskelyä hänen johdollaan, lisäksi oli
mahdollisuus varata henkilökohtainen

tapaaminen rippiä tai keskustelua varten. Vietimme laudesia ja vesperiä yhdessä sisarten kanssa. Omassa messussamme oblaatit uudistivat lupauksensa.
Osa meistä oli mukana Naantalin kauniissa luostarikirkossa vietetyssä juhlallisessa Birgitan-päivän messussa, jossa
isä Raimo oli pääselebrantti ja mukana
oli myös oblaattiryhmämme uusi moderaattori, isä Tri Nguyen.
Ohjelman ohessa jäi runsaasti aikaa lepoon. Sisarten tarjoamilla aterioilla vallitsi hiljaisuus, olimmehan hiljaisuuden
retretissä. – Ajatuksia heräsi, toivottavasti ne tuottavat hedelmää!
Markku Vähätalo

Till YLEs förvaltningsutskott

U

ndertecknade kyrkosamfund
har tagit del av planerna på förnyelsen av Yles tv-kanaler 2017.
Med tanke på Yles lagstadgade uppdrag att ”tillhandahålla andaktsprogram” vill vi uppmärksamma Yles förvaltningsråd på behovet och betydelsen
av att andaktsprogrammen ges ändamålsenliga sändningstider på den delade kanalplatsen och en användarvänlig
struktur och paketering på Arenan.
För tv-gudstjänsternas del handlar det
om att säkerställa en sändningstid på
söndag, förslagsvis kl. 12.00. Detta för att
göra det möjligt för tittarna att fira gudstjänst då sådana firas i landets kyrkor.
Nu har sändningstiderna varierat vilket
försvårat programmens tillgänglighet
och användning.
Vi ser det också som angeläget att programmet Himlaliv ges sändningstider
som möter den avsedda målgruppen och
finns inom prime-time.
Eftersom det årligen sänds endast 10
finlandssvenska tv-gudstjänster skulle
det också vara viktigt att Svenska Yle ges
möjlighet att sända SVT:s gudstjänster på
den delade kanalplatsen.

Överlag förhåller vi oss något kritiska
till den planerade förnyelsen. Även om
den görs i syfte att svara på tidens krav
så riskerar den att uppfattas som en försämring och utmanar uppfattningen om
att Yle betjänar olika befolkningsgrupper
likvärdigt.
Helsingfors den 20 oktober 2016
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Finlands ortodoxa kyrka
Finlands svenska adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund
Finlands svenska metodistkyrka
Finlands svenska pingstsamfund
Frälsningsarmén
Katolska kyrkan i Finland
Missionskyrkan i Finland
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Caritas

Caritas: keräys ja kuulumisia
Adventtikeräys käyntiin
Suomen Caritaksen adventtikeräys käynnistyy adventin aattona 26. marraskuuta. Tämänvuotisen keräyksen
kohde ovat Syyrian pakolaiset: Suomen Caritas tukee
keräyksen tuotolla Libanonin Caritaksen hanketta, jonka kautta pakolaisnaiset saavat äitiysneuvolapalveluita
Libanonissa. Auta meitä auttamaan!
Suomen Caritaksen keräystili on FI73 8000 1270 1545
04 ja adventtikeräyksen viite on 2231. Keräyslupa:
POL-2015-1542. Keräyksen suomenkieliset nettisivut
löytyvät osoitteesta: www.caritas.fi/adventtikerays

Tuomaan markkinat
Kuten perinteisiimme kuuluu, Suomen Caritas on taas
myymässä luostarituotteita – mm. niitä herkullisia
suklaita! – Tuomaan markkinoilla Helsingin Senaatintorilla PVM. Tule tekemään ostoksia, jotka tekevät hy-

vää tai auta myymisessä! Vapaaehtoisia tarvitaan, eli
ilmoittaudu ihmeessä www.caritas.fi/vapaaehtoiseksi
tai s-postitse caritas@caritas.fi.
Lisätietoja netissä: www.caritas.fi/tuomaan-markkinat

Kiitos tukijoillemme!
Suurkiitos kaikille Suomen Caritaksen kotimaan keräykseen osallistuneille! Kesän ja alkusyksyn keräys
tuotti yli 4.200 euroa!
Suurkiitos myös kaikille, jotka osallistuivat monin
eri tavoin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa järjestettyihin Marrasmarkkinoihin! Facebookissa olemme julkaisseet kuvia markkinoilta –
löydätkö itsesi sieltä?
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.caritas.fi/ajankohtaista sekä facebook.com/suomencaritas

Adventtikeräys
Adventsinsamling

2016

aritas

Advent Collection

Auta Syyrian
pakolaisäitejä
Libanonissa!

Pregnancy care for refugee women in Lebanon

Mödrarådgivning
för flyktingkvinnor
i Libanon
Supporting
pregnancy
care for
refugee
women
in Lebanon

SUOMEN CARITAS
CARITAS FINLAND
TILI / KONTO / ACCOUNT

FI73 8000 1270 1545 04
VIITE/REF. 2231
Keräyslupa / Insamlingstillstånd
Collection Permit:
POL-2015-1542 (18.6.2015-14.4.2017)
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www.caritas.fi/advent

Caritasnytt
Adventsinsamlingen inleds
Caritas Finlands adventsinsamling inleds inför advent,
alltså 26 november. Årets insamlingsmål är Syriens
flyktingar: Caritas Finland bistår genom insamlingen
Caritas Libanons projekt för att ge mödrarådgivning
till flyktingkvinnor. Hjälp oss att hjälpa!
Caritas Finlands insamlingskonto är FI73 8000 1270
1545 04 och adventsinsamlingens referensnummer är
2231. Insamlingstillstånd: POL-2015-1542. Information
om insamlingen finns på svenska på www.caritas.fi/
adventsinsamling.

Tomasmarknaden
Som förut säljer Caritas Finland klostertillverkade läckerheter – choklad, olivolja och kokospuffar – på Tomasmarknaden på Helsingfors Senaststorg 3–22 december.
Kom och gör gott genom att köpa gott eller ställ upp
som försäljare! Volontärer behövs, så anmäl dig omgående på på www.caritas.fi/volontar eller per e-post till
caritas@caritas.fi.
Mer information online: www.caritas.fi/tomasmarknad

Tack!
Ett stort tack till alla som deltog i Caritas Finlands
hemlandsinsamling! Under sommaren och början av
hösten inbringade insamlingen över 4.200 euro!
Stort tack också till alla som på olika sätt ställde upp
för att göra Novembermarknaden i S:t Henriks katedralförsamling till en succé! På Facebook har vi lagt ut
bilder från marknaden – syns du där?
Mer information finns på www.caritas.fi/aktuellt
och facebook.com/suomencaritas

Caritas News
Advent Collection starting
Caritas Finland’s Advent Collection opens on the Eve
of Advent, i.e. on November 26. This year’s Collection
aids Syrian refugees: Caritas Finland supports pregnancy care for refugee women in Lebanon through a
Caritas Lebanon project. Help us to help!
Caritas Finland’s Collection Account number is FI73
8000 1270 1545 04 and the reference number for the Advent Collection is 2231. Collection Permit: POL-20151542. More information about the Collection is available online at: www.caritas.fi/advent-collection

Christmas Market
As before, Caritas Finland takes part in the Helsinki
Christmas Market in Senate Square. From December
3rd through December 22 you can come and do good
by buying delicacies made in convents. We also need
volunteers to man the Caritas booth at the market, so
please let us know when you can help out by signing
up online at www.caritas.fi/volunteer or sending an email to caritas@caritas.fi.
More information online: www.caritas.fi/christmasmarket

Thank you!
A huge thank you to all who took part in the Caritas
Finland domestic fundraiser! The collection in aid of
Caritas Finland’s domestic work generated more than
€4,200!
We also want to say Thank You to all those who made
the November Market at St Henry’s Parish Hall a success! We posted photos from the bazaar on our Facebook page – are you there?
For more information, please turn to www.caritas.fi/
news and facebook.com/suomencaritas
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Autuaaksijulistus
Matt. 5:1-12
Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi
vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset
tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi
puhua ja opetti heitä näin:
”Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset: he perivät
maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät
armahdetaan. Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan. Autuaita
rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen
nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.”
”Autuaita olette te, kun teitä minun
tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka,
jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät
ennen teitä.”

Kommentti
Jeesus tarjoaa autuaaksijulistuksissa
kaikille selvän tien taivaaseen. Taso on
korkea, mutta se on jokaisen saavutettavissa.
Ensiksi Jeesus puhuu köyhyydestä,
hengen köyhyydestä. Joskus se käsitetään aineellisesti eli puhutaan kirjaimellisesti köyhästä ihmisenä, jolla ei ole mi-

Jumalan ehdoilla – liturgian
arvosta ja tehtävistä

isä Raimo Goyarrola

Perhepsykoterapeutin neuvoja:
Rukous vauvojen kanssa

V

L

iturginen perinne on kirkkomme
aarteista suurimpia. Pyhässä messussa Isä Jumala ottaa vastaan Poikansa
täydellisenä sovituksen uhrina, ja liturgiamme merkityksellisten yksityiskohtien ansiosta messussa käyvien mielissä
säilyy käsitys siitä, mistä messussa on
oikeasti kyse: Kristuksen ristinuhrista ja
sen tuomasta pelastuksesta.
Ilman liturgian tuomaa pysyvyyttä
kirkon rukousten keskipiste olisi ihmisten omissa kokemuksissa. Messua viettäessään pappi seuraa kaavaa, jota ei ole
itse kirjoittanut vaan jonka kirkko on antanut. Liturgia vapauttaakin papin esiintymisen tarpeesta, sillä messussa hänen
ei tarvitse viihdyttää ketään – pappi henkilönä ei ole messun pääsyy, eivätkä hänen henkilökohtaiset luonteenpiirteensä
pääse määrittelemään messun kulkua.
Seurakunta taas ei odota saavansa huvituksia sanan maallisessa mielessä, vaan
liturgia vapauttaa tarpeesta keksiä joka
sunnuntai uusia rukouksia ja uusia tapoja lähestyä Jumalaa. Uskovat voivat siten
keskittyä edessään näyttäytyvän mysteerin kunnioittamiseen. Liturgia muistuttaa, ettei ihminen itse voi määritellä suhdettaan Jumalaan mielivaltaisesti, vaan
Jumala tekee aina aloitteeen. Siten liturgiamme syy on eukaristisen uhrin vietto,
ja sen vietto on Jeesuksen antama määräys: ”Tehkää tämä minun muistokseni”
(Luuk. 22:19; 1. Kor. 11:24).
Liturgia sitoo nykypäivän katolilaiset
osaksi kirkon historiallista jatkumoa. Erityisen selvästi tämä tulee esille tridentiinisessä messussa. Kun pappi lausuu roo-

tään. Eikö siis suurin osa ihmisistä voi
olla autuaita?
Oikea hengen köyhyys on irtautumista tavaroista, joita käytän. Minulla on siis
asioita, mutta ne ovat välineitä, eivät tavoitteita.
Annan sinulle hyvän neuvon: Mieti, kuinka usein sanot ”minulla on” ja
kuinka usein käytät sanaa ”sinä”. Jos teet
tämän vertauksen, voit huomata, että

usein puhut pelkästään siitä, mitä ”minulla on” (aikaa, rahaa, tavaroita, kiire
jne.), ja siitä, mitä tarvitsen. Sitä vastoin
et puhu siitä, kuka minun pitää olla toisille, etkä siitä, mitä muut tarvitsevat minulta.
Elämässäni on joskus murhetta, kärsimystä, nälkää ja janoa. Maailman näkökulmasta on hullua ja järjetöntä sanoa,
että kipu voi olla hyvä asia. On totta, että kaikki edellä mainittu johtuu synnistä, mutta ristillä Jeesus on muuttanut sen
pelastuksemme tieksi.
Nähdäkseni Jumalan tarvitsen puhtaan sydämen. Joskus voi olla, että en
tunne enkä löydä Jeesusta elämässäni.
Tällöin minun täytyy kysyä itseltäni, onko minun sydämeni puhdas. Siveyden ja
puhtauden hyve on välttämätön keino
Jumalan etsimisessä.
Jos rakastan Jeesusta uskollisesti, löydän varmasti hänen ristinsä ja vainonsa
elämän keskeltä. Saatan itkeä ja kärsiä,
mutta Jeesuksen armolla riemuitsen ja
iloitsen, kun alan kulkea tietä joka johtaa
taivaaseen.

malaisen kaanonin hiljaa, on kuin koko
luomakunta odottaisi pian tapahtuvaa
ihmettä. Lopulta kellojen soitto ja papin
polvistuminen kertovat alttarin ihmeestä. Kun Kristuksen ruumis ja veri kohotetaan kansan palvottaviksi, polvistunut
seurakunta tietää olevansa Golgatalla
ristin edessä, sillä se, mitä messussa vietetään, ylittää ajan ja paikan rajoitukset.
Pyhä Pio Pietrelcinalainen totesi kerran osuvasti, että maailman olisi helpompi pärjätä ilman aurinkoa kuin
ilman pyhää messu-uhria. Tämä lausahdus hätkähdyttää ja pysäyttää juuri
viisautensa tähden. Siihen sisältyy yksinkertaisesti ilmaistuna syvällinen totuus:
messu on katolisen uskon ytimessä, ja
osoittaaksemme todella kunnioitusta
Jumalalle meidän on pidettävä kaikkia
katolisen kirkon eri
riitusten liturgisia
perinteitä arvossa.
Vaalikaamme siis
liturgiaa traditiomme kruununjalokivenä.
Erik Immonen

anhemmat kysyvät välillä neuvoja
siihen, kuinka opettaa lapsia rukoilemaan. Tässä pieniä vihjeitä vauvan kehityksestä ja tavasta hahmottaa maailmaa.
Niistä voi saada apua tähän kysymykseen.
Jo 6-7 kuukauden ikäinen vauva äidin
kohdussa tunnistaa kohdun ulkopuolisia ääniä ja kuuntelee mielellään musiikkia ja lauluja. Hän kykenee tunnistamaan
kohdussa kuulemiaan säveliä ja ääniä syntymän jälkeen, ja osaa sekunnissa erottaa
oman äitinsä ja isänsä äänen monista muista aikuisten äänistä. Odotusaikana siis voi
jo ”opettaa” vauvaa rukoilemaan siten, että säännöllisesti tiettyyn aikaan vuorokaudessa rukoillaan ääneen (niin, että vauva
kuulee sekä ulkopuolelta tulevan isän ja
muiden äänen että sisältäpäin kuulemansa äidin äänen) ja lauletaan tai kuunnellaan
virsiä tai muuta musiikkia. Tutkimusten
mukaan vauvat ovat mieltyneet barokki-

musiikkiin. Murrosikäisten ja nuorten miesten mieltymys kovaäänisen bassomusiikin kuuntelemiseen autoa ajaessa perustuu
juuri vauvan kokemukseen, siihen ihanaan
tuntemukseen, että olen jälleen äidin kohdussa ja kuuntelen äidin sydämen lyöntejä.
Alle vuoden ikäisten vauvojen kanssa rukous jatkuu samalla tavalla. Valitaan vuorokauden hetki, jolloin vauva ja vanhemmat
eivät ole väsyneitä, ja rukoillaan ääneen ja
laulaen. Kotona voi olla paikka, jossa on
risti, Neitsyt Marian kuva, kukkia, kynttilä.
Mieluiten ollaan lattialla, kuten yleensä sen
ikäisten lasten kanssa, ja vauva on sylissä.
Hetki ei saa olla liian pitkä: korkeintaan 5
minuuttia, mutta säännöllinen ja ”rutiininomainen”. Rutiinit ovat juuri vauvan kannalta perusluottamuksen rakentamista: ne
rakentavat vauvan perusluottamusta elämään ja ihmisiin.

Florence Schmitt

LUKIJOILTA: Kirjoita itsemurhasta ja uskosta

O

letko sinä tai joku läheisesi tehnyt tai
yrittänyt itsemurhaa? Kerään omaisten ja itsemurhaa yrittäneiden vapaamuotoisia kirjoituksia itsemurhan syistä ja
vaikutuksista identiteettiin ja hengellisyyteen, sillä teen aiheesta käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielmaa ItäSuomen yliopistossa. Voit pohtia seuraavia
asioita:
Miksi sinä tai läheisesi yritti tai teki itsemurhan? Miten tapahtunut on muuttanut
elämääsi, entä uskoasi Jumalaan? Millä tavoin uskonnollinen vakaumuksesi on ollut
apu tai haitta selviytymisprosessissasi? Miten asiaan on suhtauduttu uskonnollisessa
yhteisössäsi? Mitä ajattelet itsemurhan teh-

neiden kuolemanjälkeisestä elämästä?
Lähetäthän vastauksesi viimeistään
15.12.2016 mennessä. Voit jättää vastauksesi joko 1) sähköiseen vastauslomakkeeseen (osoitteessa: elomake.uef.fi/lomakkeet/14865/); 2) sähköpostitse (osoitteeseen: jetabell@student.uef.fi); tai 3) postitse
alla olevaan osoitteeseen. Tarkemmat kysymykset ja ohjeet löytyvät sähköisen vastauslomakkeen yhteydestä.
Luottamuksestasi kiittäen,
Jenni Tabell
Itä-Suomen yliopisto
Teologian osasto
PL 111, 80100 JOENSUU
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Ilmoitukset
STUDIUMISSA TAPAHTUU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LYHYT RETRETTI

Pikkujoulujuhla
Pre-Christmas Party

uusille tai tuleville
katolilaisille isä Raimon kanssa

Sunnuntaina 4.12. klo 13.30-15.30
STUDIUM CATHOLICUMISSA
Sunday 4.12. at 13.30-15.30
at the STUDIUM CATHOLICUM

Hiippakunnan Tervetuloa kirkkoon
-ryhmä järjestää yhdessä Studium
Catholicumin, Helsingin molempien
seurakuntien ja hiippakunnan tuella
retretin Studium Catholicumin tiloissa,
Ritarikadulla lauantaina 12. marraskuuta
2016 klo 10:00-14.00. Retretti on
tarkoitettu ensisijaisesti vastikään
katoliseen kirkkoon liittyneille sekä
kirkon johdantokurssin osallistujille.
Retretin johtaa isä Raimo Goyarrola.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
Tulkaamme nauttimaan mielenkiintoisista ohjelmista ja nyyttikestien
herkullisista ruoista ja juomista
eri maista.
All are very welcome! Let’s gather to
enjoy interesting programmes and
delicious pot-luck food and beverages
from different countries
Järjetäjäna Tervetulotiimi
Organised by the Welcoming Team
Ritarikatu 3 A, 00170 Helsinki

STUDIUMIN NUORTEN RYHMÄ
STUDIUMIN NUORTEN RYHMÄ

Studiumin nuorten ryhmä kokoontuu jälleen!
Syksyn teemana on kutsumus. Ryhmä on avoin
Studiumin
nuorten
ryhmä kokoontuu jälleen!
kaikille nuorille
ja opiskelijoille.
Syksyn teemana on kutsumus. Ryhmä on avoin
kaikille
nuorille
ja
opiskelijoille.
Tapaamiset alkavat messulla klo 17.00, minkä jälkeen
kokoonnumme keskustelemaan ja viettämään aikaa
Tapaamiset
alkavat messulla
kloisä
17.00,
minkä
jälkeen
yhdessä. Moderaattorina
toimii
Gabriel
Salmela
OP.
kokoonnumme keskustelemaan ja viettämään aikaa
yhdessä.
isä Gabriel Salmela OP.
Perjantai Moderaattorina
21.10. Kutsumustoimii
avioliittoon

Perjantai
21.10.
Kutsumus
avioliittoon
Keskiviikko
23.11.
Tie pappeuteen
(isä Manuel Prado)
Keskiviikko
23.11.
Tie pappeuteen
(isä Manuel
Prado)
Perjantai 9.12.
Elämää
sisarena (Turun
birgittalaissisaret)
Perjantai 9.12. Elämää sisarena (Turun birgittalaissisaret)
Yhteyshenkilö: Sara Nevalainen, sanevalai@gmail.com

Retretti, alustukset ja messu sekä rippi
ovat suomeksi. Alustusten painopiste
on katolinen elämä Suomessa. Retretin
jälkeen veli Gabriel Salmela, OP antaa
hengellistä ohjausta sitä pyytäville.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Sara Nevalainen sanevalai@gmail.com
tai 040-5604120

Aukioloaikamme vaihtelevat.
Sovithan tapaamisesta etukäteen s-postitse tai
puhelimitse, niin olemme varmasti paikalla.

•

Våra öppettider varierar. Vänligen boka ditt besök på förhand
per telefon eller e-post så att någon säkert är på plats.

•

Our opening hours vary. Please book your visit in advance either by
phone or by email, so we can make sure somebody is at the office.

•

Osoite/adress/address Maneesikatu 2 a, 00170 Helsinki
Puh/tfn/ph +358 91 35 7998 • E-mail caritas@caritas.fi

www.caritas.fi
Ursuliinisisaret kutsuvat

“Jotta teillä olisi
minun iloni ...”

isä Stanislaw Zawilowiczin SCJ
johdolla
Retretti alkaa tiistaina 27.12. klo 18.00
ja loppuu lauantaina 31.12. aamulla
pyhän messun ja aamiaisen jälkeen.
Ilmoittautumiset Stella Marikseen
18.12. 2016 mennessä osoitteeseen:
stellamaris@katolinen.fi tai
puh. 050 3055304

MYYJÄISET

Sunnuntaina 13.11.

JOULUAJAN RETRETTIIN

Pyhän Henrikin yhdistys myy
messun jälkeen klo 10–14
Henrikin seurakuntasalissa kirjoja ja
adventtikalentereita sekä kotitekoista
omenahilloa. Saatu tulo annetaan
patsaiden korjausrahastoon.

Stella Maris

Tervetuloa ostoksia tekemään toivottaa
Pyhän Henrikin yhdistys.

Avioliittokurssi

27. - 31.12.2016

Retretin hinta: 180 €
Pankkiyhteys: Stella Maris, FI55 4006
2220 013611. Maksettaessa merkitään
viestiksi “joulunajan retriitti”.

Tervetuloa!

Yhteyshenkilö: Sara Nevalainen, sanevalai@gmail.com

3 Päivän
Adventtiretretti
Ritarikatu 3 A 00170 Helsinki www.studium.fi
3 Päivän
Adventtiretretti
: :
Ritarikatu 3 A 00170 Helsinki
www.studium.fi
”Katso,
kuninkaasi
tulee”
”Katso,
kuninkaasi
tulee”
-Ecce
rextuus
tuus venit
-Ecce
rex
venit
25.-27. marraskuuta 2016
25.-27.
marraskuuta
2016
Studium
Catholicumissa

Studium
Catholicumissa
veli Gabriel
Salmela, OP

veli Gabriel Salmela, OP

Perjantai, 25.11. klo. 18.00 -21.00
Lauantai, 26.11 klo. 11.00 -19.00
Sunnuntai, 27.11 klo.11.00 -15.00

Koko ohjelma suomeksi
25.11. klo.
18.00Catholicumin
-21.00
HintaPerjantai,
25 €.Pankkiyhteys:
Studium
tili
Nordea
FI40 2001
81
Lauantai, 26.11
klo. 2001
11.000002
-19.00
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Sunnuntai,
27.11
klo.11.00
-15.00
lucia.indren@studium.fi tai 040 414 5861
Viimeistään 14. marraskuuta 2016

Koko ohjelma suomeksi
Hinta 25 €.Pankkiyhteys: Studium Catholicumin tili
Nordea FI40 2001 2001 0002 81
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
lucia.indren@studium.fi tai 040 414 5861
Viimeistään 14. marraskuuta 2016

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
puh. 050 3055304
sähköposti stellamaris@katolinen.fi
www.stellamaris.today
Säästöpankki: FI55 4006 2220 0136 11
Stella Mariksen varaukset hoidetaan vielä
toistaiseksi piispantalon kautta: 09-687 7460
tai hiippakunta@katolinen.fi.

M AALLIKKO-

DOMINIKAANIT
kokoontuvat Studium Catholicumissa
(Ritarikatu 3 B, 00170 Hki) tiistaisin kerran
kuukaudessa kello 18.00. Kokous alkaa
pyhällä messulla, jonka jälkeen lyhyt
alustus sekä kahvit ja keskustelua. Lopuksi
rukoilemme yhdessä dominikaanisen
kompletoriumin.
15.11. Tuula Luoma: Pyhä Albertus Suuri
13.12. Teemu Heikman: Neitsyt Maria ja
dominikaanit.
Kokoukset ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille.

Tervetuloa!

Avioliittokurssin suorittaminen
on välttämätöntä, jotta voi solmia
avioliiton katolisessa kirkossa.
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian
seurakuntien yhteinen avioliittokurssi järjestetään Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa perjantaisin klo 19.00 alkaen seuraavina päivinä:
Tiistaisin klo 19.00: 10.1. – 17.1. – 24.1. – 31.1. – 7.2. –14.2. – 21.2.
Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoja saa isä Marco Pasinatolta, puh. 050-5377775.

Yhdistykset & yhteisöt (jatkoa sivulta 19)
Maallikkodominikaanit 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.

katolinenkirjakauppa.net

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni
sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline).
Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin
huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on kuukauden
toinen perjantai.

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

Maria-klubi
kokoontuu Pyhän Marian kirkolla aina kuukauden 1. keskiviikkona. Ensin on messu tai
ruusukkorukous kirkossa ja sitten kahvitus ja
ohjelmaa srk-salissa • 7.12. katso ilmoitustaulu
• 4.1.2017 Isä Mis: Käskyt. Tervetuloa!

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.

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,
E-mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira
Kuhlberg, gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@welho.com.

Teresa ry
Teresa-illat Pyhän Marian seurakuntasalissa,
Mäntytie 2, iltamessun jälkeen n. klo 18.30–21.
• Loppuvuoden ohjelma: 26.11. (la) Myyjäisten valmistelua klo 10–14 • 27.11. (su) Myyjäiset messun jälkeen klo 11–14 • 13.12. Joulujuhla, aihe avoin • Ota yhteyttä: Pirjo Uronen,
puh.joht. p. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.com, Marja Kuparinen, sihteeri p. 040
5819211, marja.t.kuparinen@gmail.com.

Seniorit
Tiistaina 15.11. kello 14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kahvit seurakuntasalissa. Tervetuloa!

katolinenkirjakauppa.net
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 12.11.-11.12.
HELSINKI
TURKU

Pyhän Marian seurakunta
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 9.30
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika
la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe, su 17.30 sekä sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 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. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri., Sun. 17.30 and by appointment. Masses also in other cities.
12.11. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
14.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.11. ti 14.00 seniorit
17.11. to 18.00 lectio divina
19.11. la 9.30-10.30 vahvistusopetus ruotsiksi/
bekräftelseundervisning på svenska, 10.0014.00 lukijoiden seminaari, 15.00 messu unkariksi, 17.00 uskonnonopetus ranskaksi,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00
messu portugaliksi, 18.00 iltamessu
21.11. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
22.11. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
24.11. to 18.00 lectio divina
26.11. la 9.00 uskonnonopetus ruotsiksi, 11.0013.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano,
16.00 messu unkariksi, 18.00 iltamessu
28.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
1.12. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
3.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
5.12. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
6.12. ti 11.00 messu isänmaan puolesta
8.12. to 18.00 Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen, juhlapyhä; messu; elokuvakerho
seurakuntasalissa
10.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): su klo
15.00: 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5.
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): su klo
11.15: 20.11., 4.12., 18.12., 25.12. Huom.! klo
13.00, 1.1., 15.1., 29.1.

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 14.00 messu tagalogiksi
(2. ja 4. sunnuntai), 16.00 messu puolaksi, 17.30
ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu
englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu
suomeksi, ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu, ti 17.30 ruusukkorukous.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–17.50,
su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30
Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass
in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. German), 14.00 Mass in Tagalog
(2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30
Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon.,
Wed., Fri. 7.30 Lauds, 8.00 Mass in Finnish, Mon.,
Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration,
18.00 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri.,
Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 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, 1st
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese,
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.)

12.11. la 9.30 messu, 10.00–14.00 vahvistusopetus Englantilaisessa koulussa, 16.00 katekeesi aikuisille, 18.00 messu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu, 11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass in English,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
14.11. ma 8.00 messu, Huom.! ei iltamessua
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu, 11.30 messu
vietnamiksi, 13.00 messu arameaksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu, 11.30 perhemessu, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
3.12. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu, 16.00 katekeesi
aikuisille, 18.00 messu
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu, 11.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 14.00 messu saksaksi/
Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ti Pyhän Marian kirkon vihkimisen muistopäivä: 10.00 messu, 18.00 messu
7.12. ke 8.00 messu, 14.00 messu ja Maria-klubi, 18.00 messu
8.12. to Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 10.00 messu koululaisille, 18.00 messu
10.12. la 9.30 messu, 10.00–14.00 vahvistusopetus Englantilaisessa koulussa, 16.00 katekeesi aikuisille, 18.00 messu
11.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu, 11.30 perhemessu
englanniksi/Family Mass in English, 14.00
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 3.12. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 19.11., 17.12. la 14.00

11.11. pe 18.00 messu Porissa
12.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
19.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa
på Åland, 16.00 messu arameaksi/Mass in
Aramaic
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, seurakuntamme
joulubasaari, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
2.12. pe 18.00 messu Porissa
3.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa
på Åland
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.12. ti 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 messu
10.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI 12.11., 10.12. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården,
Hindersböle): 19.11., 3.12., 17.12. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 13.11.,
27.11., 11.12., 18.12. su 15.00
Naantali: 8.10. la 17.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 11.11., 2.12.
pe 18.00, 25.12. su 16.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, 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, ke 18.00 messu, to
18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu
sisarten kappelissa. La 10.00 messu. Rippiaika
to 17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55
tai 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, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’
Chapel. Sat. 10.00 Mass. Confessions Thurs. 17.3017.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 or by
appointment. For the latest updated program, see
olavi.katolinen.fi.
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 messu suomeksi, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
19.11. 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00
ruusukko, 10.30 messu suomeksi, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
24.11. to 14.00 messu senioreille
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
1.12. to 7.30 rorate-messu, 18.00 adoraatio ja
messu
4.12. su adventin 2. sunnuntai, 10.00 ruusukko, 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 7.30 rorate-messu, 18.00 adoraatio ja messu
10.12. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä
ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja
ilmoitustaululla.
KATEKEESI 19.11., 10.12. la 9.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. 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, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed.
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time 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.)
12.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
19.11. la 10.30 retretti laupeuden riemuvuoden
päätteeksi (12.30 messu, 13.15 lounas, retretti
päättyy n. klo 17.00)
20.11. su Kristus, kaikkeuden kunningas: 10.30
messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/
Msza święta w języku polskim, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
26.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
27.11. su adventin 1.sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
30.11. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30
naistenilta
3.12. la 15.00 adventtiretretti
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.12. ti 10.30 messu isänmaan puolesta
10.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho,
14.00 perhemessu, 14.45 pyhän Nikolauksen
vierailu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 messu
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English

OULU

MESSU VIETNAMIN KIELELLÄ
su klo 12.00: 27.11., 25.12. huom.! joulupäivän
messu 18.00
KATEKEESI
Tampere: 12.11., 10.12. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo,
Turuntie 34): 12.11., 10.12. la 15.00–16.30
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 19.11., 3.12. la
10.00-12.00 nuoremmat oppilaat ja 13.15-15.15
ensikommuunion jo saaneet oppilaat
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali,
Matti Alangon katu 11): 4.12. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): 12.11. la Huom.! 18.00 Koivuristin seurakuntakodissa (Oravankatu 29), 26.12. ma 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 16.12. pe 18.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: su 13.11. piispanmessu, la
19.11., la 3.12., su 11.12., ma 26.12.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1):
seurakuntasalissa klo 18.00: pe 11.11., la 10.12.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): klo 16:00: su 13.11. klo
17.00 piispanmessu (Huom.! aika), la 19.11.,
la 3.12., su 11.12., la 17.12., su 25.12. klo 17.00
(Huom.! aika)

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh.
05-3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi.
Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• 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.)
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00
messu
17.11. to pyhä Elisabet: 18.00 messu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 18.00
messu
24.11. to pyhä Andreas Dung-Lac: 18.00 messu
26.11. la 13.00 perhemessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
1.12. to 18.00 iltamessu
2.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 messu
11.12. su Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen
muistopäivä: 11.00 messu
15.12. to 18.00 iltamessu
17.12. la 13.00 perhemessu
18.12. su adventin 4. sunnuntai: 18.00 messu
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 26.11., 17.12. la 11.0013.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13.00)
Kotka: sopimuksen mukaan
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 3.12. la
14.00-16.00 (opetuksen päätteeksi messu klo
16.00)
Lappeenranta: sopimuksen mukaan
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 13.11., 11.12. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.12. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
20.11., 18.12. su 12.00

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 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 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30,
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
19.11. la 11.00 piispanmessu ja diakoniksi vihkiminen
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.12. to Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 juhlamessu
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
USKONNONOPETUS
Ensikommuunioryhmä sekä
ensikommuunion jo saaneiden ryhmä:
la 19.11., la 3.12., la 17.12., to 29.12., pe 30.12.
klo 10.00
Vahvistusryhmä:
12.11., 19.11., 26.11., 10.12. la 10.00
DIASPORA
Kajaani: 27.11. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 20.11., 18.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.12. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): 11.11. pe
18.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.11. su 17.00
sananpalvelus ja ehtoollinen
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.11., 11.12.
su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja messu. La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Kuukauden viimeinen lauantai klo 11.00 Messu karenin kielellä.
Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues.,
Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Last Sat. of each month 11.00
Mass in Karen. Confessions Sun. 10.30-10.50 and
by appointment.
12.11. la 10.00 opetus ensikommuuniota
varten
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00

messu Savonlinnassa, 11.00 päämessu, 17.00
messu Joensuussa
17.11. to 18.00 adoraatio ja messu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00
päämessu, 17.00 messu Joensuussa
24.11. to 18.00 adoraatio ja messu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
30.11. ke Huom.! ei messua
1.12. to Huom.! ei messua
3.12. la 14.00 messu Mikkelissä
4.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
8.12. to 18.00 adoraatio ja messu
10.12. la 10.00 opetus ensikommuuniota
varten
11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu
Savonlinnassa, 11.00 päämessu, 17.00 messu
Joensuussa
DIASPORA:
Mikkeli (Savilahdenkatu 20): 3.12. la 14.00
Huom.! seurakuntakeskuksen yläsalissa
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko,
Kaartilantie 62): su klo 9.00: 13.11., 11.12., 15.1.,
12.2., 12.3., 9.4., 14.5.
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu
41): joka sunnuntai klo 17.00

Toimistot
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Sähköposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu:
katekeesi.katolinen.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki.
Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti
info@katolinen.fi. Kotisivu: katolinen.fi. Auki
ma-pe 10-16.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Kotisivu www.
stellamaris.today. Kanslia puh. 050 3055304,
sähköposti stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni
Sgreva CP, 040-1382881, totustuus@hotmail.it.
• Sunnuntaiden ja arkipäivien ohjelma kotisivulla. • Sunday and weekday programme on
the homepage. • Joka keskiviikko klo 20.00 seminaari paavin apostolisesta kehotuskirjeestä
Evangelii gaudium. • Joka perjantai klo 20.30
Lectio divina italiaksi, ja tarpeen mukaan myös
englanniksi (suomeksi) lauantaisin klo 16.00. •
Every Wednesday at 8 pm. a seminary on the
papal apostolic exhortation Evangelii gaudium. • Every Friday at 8.30 pm. Lectio divina in
Italian, and if needed also in English (Finnish)
on Saturdays at 4 pm.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax 09135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, sovithan tapaamisesta etukäteen.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Messut maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.00 • Kirjaston
uudet aukioloajat: maanantai–perjantai klo
13.00-18.00 • Holy Mass in English at the Studium Catholicum Mondays, Wednesdays, and
Fridays at 12.00 • Library new opening hours:
Monday-Friday 13.00-18.00 • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta kotisivulla www.
studium.fi. Också på svenska. More information available in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum
Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään
Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3A,
3. krs.) torstai-iltaisin klo 19.00. Ovet avautuvat klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. Marraskuussa klo 18.00 messu AC:n
vainajien muistoksi. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3A, 3 vån.) på torsdagskvällar kl 19. Dörrarna öppnas kl 18:30. De

kostnadsfria föreläsningarna är öppna för alla
intresserade och efteråt bjuds det på kaffe. I november firas det en mässa för AC:s avlidna kl
18:00. Varmt välkomna! • to 17.11. FM Santeri
Siimes – Santiago de Compostela: kaupungista
ja kulttuurista (suomeksi) – Santiago de Compostela: om staden och kulturen (på finska) •
to 15.12. TT Pauliina Kainulainen – Paavi Franciscus ja metsän teologia (suomeksi) – Påven
Franciskus och skogens teologi (på finska)
• AC:n jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 10€ AC:n tilille FI61 2001 2000 5130 60.
• Man kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften 10€ på AC:s bankkonto FI61 2001
2000 5130 60.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä. Kotisivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgittalaisoblaatit kokoontuvat kerran kuukaudessa Turun
birgittalaisluostarissa luostarin ylisisaren ja
moderaattorin johdolla. Yhteyshenkilö: Raija
Markkula, e-mail raija.markkula7@gmail.com,
puhelin: 040-5783024.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
with Readings and Homily in English in Saint
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00: 22.11., 13.12. • Afterwards,
a nice get-together in the parish hall. Welcome!
More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2016 –
68. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat
avoimia kaikille. • Ti 13.12. Pyhä Lucia/ moderaattori isä Oscar • Lisätietoja kotisivuilla:
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Peter Gebara 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, Email hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270
Espoo. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot.

Katolista elämää -illat
Esitelmä- ja keskusteluilta jatkokurssin merkeissä uusille, vanhoille ja tuleville katolilaisille klo 18.30 Henrikin seurakuntasalissa seuraavina päivinä: • Ma 5.12. isä Tri ja salaperäiset
sakramentaalit, rukousnauhat, pyhät kuvat,
jouluseimi, medaljongit... • Tarjolla myös kahvia tai teetä sekä ennen kaikkea myös vastauksia kysymyksiin ja keskustelua. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
jatkaa kokoontumisia jälleen Henrikin seurakuntasalissa. • 19.12. joulukuun kirjavalinta
auki • Ilta alkaa klo 18 ja tarjolla on mielenkiintoisten lukuelämysten lisäksi myös kahvia
tai teetä. Tervetuloa!
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Piispainkokous

V

uonna 2017 koittaa sellaisen
tapahtuman merkkivuosi, jolla
oli suuria seurauksia kristinuskolle ennen kaikkea Euroopassa. Vuonna 1517 Martti Luther
aloitti prosessin, joka tuli tunnetuksi historiassa reformaationa ja on erityisesti luterilaisille
kanssakristityillemme tärkeä vaihe heidän
kirkollisen traditionsa ja identiteettinsä rakentumisen kannalta. Mutta koska reformaatiota
ei voi ajatella ilman katolista taustaa, meidän
katolistenkin kristittyjen on syytä pohtia sitä.
Tämä käy ilmi jo julkaisusta ”Vastakkainasettelusta yhteyteen”, joka on luterilaisroomalaiskatolisen ykseyskomission käymän
dialogin tulosta. Tuossa tekstissä pyritään
yhteiseen muistamiseen, joka korostaa pikemminkin itsetutkistelua kuin triumfalismia.
Reformaatio nimittäin aiheutti – kaikista
selitettävissä olevista syistä huolimatta – kristikunnan jakautumisen, josta se tuskallisesti kärsii vielä nykyäänkin. Pohjoismaissa tämä jakautuminen johti siihen, että katolisen
kirkon toiminta saattoi alkaa uudelleen vasta
useiden vuosisatojen jälkeen. Siksi reformaatiotapahtuman 500-vuotismuistoa ei varsinaisessa mielessä voi juhlia. Pikemminkin sitä
on muistettava katumuksella. Sovintoprosessi katolisen kirkon ja reformaation kirkkojen
välillä alkoi jo monta vuosikymmentä sitten.
Emme kuitenkaan saa väsyä ponnistelemaan
yhä edelleen saavuttaaksemme täyden ykseyden Kristuksessa.
Katolinen kirkko tarvitsi 1500-luvun alussa kauttaaltaan uudistusta. Sitä ei tunnistanut
ja ilmaissut ainoastaan Martti Luther, vaan
myös monet muut tuona aikana. Mutta välttämättömän opillisia kysymyksiä koskevan keskustelun sijasta eri tunnustuksiin kuuluvat
kristityt ovat vastavuoroisesti aiheuttaneet
toisilleen paljon kärsimystä. Paavi Franciscus
pyysi tämänvuotisen kristittyjen ykseyden rukousviikon päätteeksi ”laupeutta ja anteeksiantoa sen johdosta, että katolilaiset eivät ole
toimineet evankeliumin mukaisesti toisia kristittyjä kohtaan”. Ruotsissa jotkut luterilaiset
kirkonjohtajat ovat vastanneet tähän ja pyytäneet anteeksi myös meiltä katolilaisilta.
Tärkeä kysymys on nyt se, kuinka voimme
jatkaa matkaa yhdessä auttaen toisiamme kasvamaan uskossa, toivossa ja rakkaudessa? Me
Pohjoismaiden katoliset piispat tahdomme
kulkea tätä sovinnon tietä yhdessä luterilaisten veljiemme ja sisartemme kanssa ja tehdä
kaikkemme ykseyden edistämiseksi.

Ecclesia semper reformanda
[Aina uudistuva kirkko] Kirkon on aina käännyttävä ja uudistuttava Kristuksesta käsin.
Olemme pyhä kansa, mutta myös pyhiinvaelluksella kohti iäisyyttä olevien syntisten
kansa. Kääntymys, katumus ja kypsyminen
uskossa ovat tärkeitä vaiheita tällä tiellä. Katolinen kirkko avautui Vatikaanin II kirkolliskokouksen myötä paljossa sille, mikä myös
luterilaisille kristityille on tärkeää, esimerkiksi
pyhän Raamatun rooli ja kaikkien kastettujen
yhteisen pappeuden merkitys. Sen kautta monet erot ovat oikeastaan hävinneet.
Se, mikä meitä yhä vielä erottaa, koskee
muun muassa kirkon sakramentaalisuutta,
kuten myös sakramentti- ja virkakäsitystä.
Katolilaisina uskomme, että kirkko on perussakramentti, jossa ihmiseksi tullut Sana tulee
läsnäolevaksi sakramenttien kautta yhdistyäkseen meihin rakkaudessa ja muuttaakseen
meidät itsessään.
Samalla näemme, että myös monet uskolliset luterilaiset kristityt ovat yhä avoimempia
näille näkökohdille. Yksi vielä jäljelläoleva ja

Näemme, että monet luterilaiset kristityt
avautuvat pyhille, kuten pyhälle Franciscus
Assisilaiselle ja pyhälle Kalkutan äiti Teresalle. Maallistuneessa maailmassamme tarvitsemme tällaisia uskontodistajia, he ovat eläviä ja uskottavia todistajia uskostamme.

Marttyyrius

Pohjoismaiden
piispainkokouksen paimenkirje

Vastakkainasettelusta
yhteyteen
molemmille osapuolille tuskallinen kysymys
on yhteinen eukaristia. Niin suuresti kuin kaipaus sitä kohtaan onkin oikeutettua, ykseyden Herran pöydässä on heijastettava myös
täyttä ykseyttä uskossa.
Myös Pietarin virka on monille luterilaisille
kristityille vaikea ymmärtää. Paavi Franciscuksen persoonallisuus on kuitenkin tehnyt sen
ymmärrettävämmäksi. Jo pyhä paavi Johannes Paavali II kehotti kaikkia ei-katolisia kristittyjä pohtimaan toisenlaisia mahdollisuuksia
harjoittaa Pietarin virkaa (Ut Unum Sint, 95).
Perinteisesti myös Marian ja pyhien rooli
on ollut kiistakysymys. Mutta monien ei-katolisten kristittyjen parissa Marian merkitys
Jumalanäitinä ja uskon esikuvana tunnustetaan uudella tavalla.
Huolimatta vastavuoroisesta lähentymisestä uskonoppia koskevissa kysymyksissä,
viime aikoina näyttää avautuneen suurempia eroja etiikkaa ja moraalia koskevissa kysymyksissä. Vaikka tämä tietyltä kannalta vaikeuttaa vuoropuhelua, siitä ei pidä luopua.

Kristillisen uskon määritelmä
Kaikkina aikoina kristityt ovat muotoilleet
oppilauselmia määritelläkseen tarkasti uskonoppia, vastustaakseen vääriä käsityksiä
tai välittääkseen oppia ymmärrettävämmin.
Usein sellaisista muotoiluista kehittyi kiistakysymyksiä, jotka kauan aiheuttivat jyrkkiä
rintamalinjoja kristittyjen kesken. Siten myös
reformaattoreiden periaatteet olivat vuosisatojen ajan voimakkaasti erottavia. Silti on
myös katolilaisille hedelmällistä keskustella
niistä rakentavasti.

Sola fide
Usko on vanhurskauttamiseen ehdottoman
välttämätön. Keskeiset uskonsalaisuudet –
esimerkiksi Kolminaisuutta, Jeesusta Kristusta, pelastusta ja vanhurskauttamista koskevat
– jaamme luterilaisten veljiemme ja sisartemme kanssa. Iloitsemme tästä uskon ykseydestä, joka perustuu yhteen kasteeseen ja on ilmaistu Yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista. Siksi on meidänkin tehtävämme
todistaa yhdessä näistä uskontotuuksista
maallistuneessa yhteiskunnassamme. Pohjoismaissamme, joissa suuri enemmistö ihmisistä
on kastettuja mutta vain harvat heistä harjoittavat uskoaan, on tärkeää julistaa ilosanomaa
yhdessä ja yksimielisesti.

Sola Scriptura
Vain pyhän Raamatun kautta voimme vastaanottaa täyden ilmoituksen pelastuksesta,
joka tarjotaan meille Kristuksessa. Tämä ilmoitus otettiin kirkossa vastaan ja sitä välitettiin eteenpäin. Kirkon opetusviran kautta
tämä elävä traditio saatettiin kirjalliseen muotoon pyhässä Raamatussa. Meille katolilaisille
kirkko, opetusvirka, traditio ja Raamattu kuuluvat yhteen. Kirkossa ja kirkon kanssa Raamattu avautuu meille. Tällä tavoin usko tulee
meille elävämmäksi. Jo jonkin aikaa on kasvanut niiden luterilaisten kristittyjen määrä,
jotka ovat yhtä mieltä kanssamme ja uskovat,
että Raamattu ja kirkon traditio ovat läheisesti
sidoksissa toisiinsa.

Sola gratia
”Kaikki on armoa” [Thérèse Martin, ”Ich gehe
ins Leben ein. Letzte Gespräche der Heiligen
von Lisieux“, s. 60.], sanoi pyhä kirkonopettaja Lisieux’n Teresa, jota voisi pitää myös katolisena vastauksena Martti Lutherille. Ilman
Jumalan armoa emme voi tehdä mitään hyvää. Ilman hänen armoaan emme voi koskaan
saavuttaa iankaikkista elämää. Vain Jumalan
armosta meistä voi tulla vanhurskaita ja pyhiä. Armo voi todella muuttaa meidät, mutta
meidän on myös vastattava tähän armoon ja
toimittava yhteistyössä sen kanssa. Mariassa,
Jumalanäidissä, joka oli täynnä armoa ja tahraton, näemme, kuinka paljon Jumala voi vaikuttaa ihmisessä.
Monien luterilaisten kristittyjen on yhä vaikea hyväksyä tätä totuutta. Mutta näemme
myös, että monet heistä avautuvat tämänkaltaisille kysymyksille kasvamisesta rukouksessa ja pyhyydessä.

Simul iustus et peccator
Olemme kaikki samalla vanhurskaita ja syntisiä. Katolilaisina uskomme, että todella olemme syntisiä; Jumalan armosta voimme kuitenkin saada parannuksen sakramentissa anteeksiannon kaikista synneistämme. Kastettuina
kristittyinä meidät on kutsuttu pyhyyteen.
Kirkko on pyhyyden koulu. Pyhät, joiden
esirukouksia voimme pyytää, ovat loistavia
esimerkkejä ja esikuvia tästä pyhyydestä. Yksi
näistä esimerkeistä on nainen pohjoismaistamme, pyhä Elisabeth Hesselblad, joka hiljattain kanonisoitiin. Hän on meille kaikille kannustin kulkea tietoisemmin pyhyyden tietä.

Tiedämme, että meidänkin aikanamme monia kristittyjä vainotaan uskonsa tähden ja
on myös monia veritodistajia. Marttyyrius
yhdistää eri kirkkojen kristittyjä. Ajattelemme kaikkia erityisesti Lähi-idän kristittyjä,
joita vainotaan ja jotka silti pysyvät uskollisina Kristukselle ja hänen kirkolleen. Heidän
esimerkkinsä kautta mekin vahvistumme
uskossa. Paljon kristittyjä näistä maista on
myös tullut luoksemme Pohjoismaihin. Siksi
on tärkeää, että me, kaikki maidemme kristityt, varjelemme, suojelemme ja syvennämme
sitä, mikä on yhteistä uskossa. Silloin voimme
myös yhä enemmän antaa yhteisen todistuksen ylösnousseesta Herrasta.

Tulevaisuuden näköaloja
Yhteinen julistus ”Vastakkainasettelusta yhteyteen” päättyy viiteen ekumeeniseen toimintaohjeeseen, jotka tuovat meitä katolilaisia
ja luterilaisia lähemmäksi toisiamme ottaaksemme askelia eteenpäin yhteisellä tiellä kohti
ykseyttä. Ne ovat seuraavat:
1. On lähdettävä liikkeelle ykseyden eikä jakautumisen näkökulmasta ja vahvistettava sitä, mikä on yhteistä.
2. On vastavuoroisesti suostuttava muuttumaan toisen osapuolen antaman uskontodistuksen kautta.
3. On sitouduttava etsimään näkyvää ykseyttä.
4. On yhdessä löydettävä uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme.
5. On yhdessä todistettava Jumalan armosta julistamalla evankeliumia ja maailmaa
palvellen.
Vaikka nämä viisi toimintaohjetta puhuvat
suurista asioista, jotka eivät aina ole yksinkertaisia, niiden sanoma on yksiselitteinen
– mutta vain, jos annamme itsemme täysin
Kristukselle ja yhdessä löydämme jälleen
evankeliumin voiman (vrt. 4. toimintaohje).
Iloitsemme ja kiitämme Jumalaa siitä, että
pyhä isä paavi Franciscus tulee reformaation
muiston johdosta Lundiin vahvistaakseen
meitä uskossa.
Siksi kutsumme kaikkia katolilaisia valmistautumaan paavin vierailuun rukoillen ja
osallistumaan mahdollisimman runsain joukoin sekä Malmö-areenalla järjestettävään
ekumeeniseen tapaamiseen että messuun
Swedbank-stadionilla. Siten osoitamme sekä
ilomme siitä, että olemme katolilaisina yhteydessä paavi Franciscuksen kanssa, että kunnioituksemme luterilaisten kanssakristittyjemme reformaatiosta kasvanutta identiteettiä
kohtaan. Yhä jäljellä olevista eroista huolimatta olemme Jumalan armoon luottaen vakuuttuneita siitä, että löydämme yhdessä teitä ykseyteen.
Pyhän Avilan Teresan
juhlana 15. lokakuuta 2016
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