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Uusi vuosi ei alkanut kovin mukavissa merkeissä. Päällimmäisenä on huoli piispamme Teemun tervehtymisestä. Ja samalla mieltä painaa toisenlainen huoli siitä,
miten kirkkomme talous saadaan sellaiseen kuntoon,
ettei toimintoja todella jouduta lakkauttamaan. Kasvavan kirkkomme kasvot puhuvat onneksi toista kieltä;
on luotettava tulevaisuuteen, tosin ei vain tyhjiä sanoja
toistellen, vaan todellisia askeleita ottaen.
Seurakunnat ja hiippakunta elävät säästöliekillä. Jäsenmäärän kasvu ei näy kirkon tuloissa, vaikka samaan aikaan kirkko joutuu kantamaan yhä suurempia
velvoitteita yhteiskunnassa, jossa se elää. Tilanne on kuitenkin selvä: karsittava on, jopa voimakkaasti, elleivät kirkon omat jäsenet ota vastuuta kirkkonsa
taloudesta. Tämä tapahtuu yksinkertaisimmin huolehtimalla siitä, että jokainen
maksaa oman jäsenmaksuosuutensa omalle seurakunnalleen, riippumatta siitä,
kuinka aktiivinen hän on omassa uskonnollisuudessaan.
Todennäköisesti sinä, joka luet tämän tekstin, teetkin jo niin. Kotiin pian tuleva jäsenmaksukirje onkin ennen kaikkea merkki ja muistutus niille, jotka eivät
tätä viestiä ole kuulleet tarpeeksi selvästi seurakunnassaan tai lukeneet Fidek-

K

atolinen hiippakuntalehti Fides on tähän (tammikuuhun 2019) asti lähetetty sekä erillisille tilaajille että käytännöllisesti katsottuna kaikkiin katolisiin koteihin Suomessa.
Lehden saatavuutta on pidetty – ja pidetään yhä – suuressa arvossa. Hiippakunnan vakavan taloudellisen tilanteen seurauksena tehtiin joulukuussa kuitenkin historiallinen päätös, jonka
mukaan Fideksen automaattisesta postittamisesta luovutaan ja
jopa lehden painamista rajoitetaan, ainakin toistaiseksi.
Vuonna 2019 Fides ilmestyy seuraavasti: Vuoden ensimmäinen lehti (Fides 1/2019) ilmestyy normaalisti ja jaetaan tilaajille ja koteihin vanhaan tapaan. Tämän jälkeen seuraavat
Fideksen numerot ilmestyvät verkossa eikä niitä paineta. Seuraava painettu Fides (4/2019) ilmestyy toukokuussa, mutta
silloinkin se toimitetaan vain seurakuntiin, josta lehden voi
hakea esim. messun yhteydessä. Vastaavasti syyspuolella Fides ilmestyy painettuna kaksi kertaa (7/2019 syyskuussa ja
10/2019 joulukuussa) ja muuten vain verkossa.
Vaikka paperilehden ilmestyminen harvenee, lehti ilmestyy jatkossa säännöllisesti verkossa osoitteessa fides.katolinen.fi.
Tämä sivusto aukeaa helmikuun alkupäivinä, luultavasti kynttilänpäivänä 2.2.2019. Verkkosivuilla on myös ylimääräistä
hengellistä aineistoa, kolumneja sekä lisää ruotsin- ja englanninkielisiä tekstejä.

sen sivuilta (suosittelen lukemaan uudelleen viime marraskuun Fideksessä olleen artikkelin hiippakunnan taloudesta). Jokainen teko ja tuki kirkon hyväksi
on valtavan tärkeä ja suuresti arvostettava lahja. Ekonomimme sanoja toistaen:
"Kirkkomme talous on sen jäsenten käsissä." Nyt, viimeistään nyt, todellakin tarvitsemme lisää näitä käsiä.

Jos Fideksen haluaa välttämättä postitse kotiin, on lehdestä nyt
tehtävä oikea tilaus ja maksettava tilausmaksu, joka vuonna
2019 on 20 € kotimaahan ja 25 € ulkomaille. Lehti postitetaan
vain tilausmaksun maksaneille. Tilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info(at)katolinen.fi tai Fideksen uusien nettisivujen kautta.

Fideksen osalta hiippakunnan säästökuuri johtaa suuriin muutoksiin, joiden si-

*

sältöön voi tutustua syvällisemmin viereisessä artikkelissa. Fideksen toimittami-

*

*

sen kannalta tilanne ei muutu yhtä paljon, sillä lehteä tehdään edelleen samaan

I år kommer Fides ut som papperstidning bara fyra gånger

tapaan kuin aikaisemmin, 10 numeroa vuodessa. Suurin muutos on Fideksen

(inkl. detta nummer). Tidningen kommer inte heller att skickas
automatiskt till alla katolska hem utan bara till dem som explisit gör ett abonnemang (genom e-post till info@katolinen.fi eller internetblanketten på Fides hemsida). Andra nummer publiceras bara på internet.

automaattisesta postittamisesta luopuminen tämän lehden (1/2019) jälkeen. On
tietenkin toivottavaa, että monet lukijat tilaisivat Fideksen kotiin jatkossakin. Siinä tapauksessa tilaus on tehtävä "uudestaan", konkreettisesti, ja siten on myös
pidettävä huoli tilausmaksun maksamisesta.

*

Samaan aikaan voimme iloita siitä, että Fideksen tekstit löytyvät 2.2. alkaen
myös helposti saavutettavassa muodossa lehden uusilta kotisivuilta: fides.katolinen.fi. Toivottavasti sitäkin kautta löydämme uusia lukijoita ja tämän vuoden
kokemusten perusteella voimme suunnitella lehden tulevaisuutta, jossa myös
painettu muoto säilyy.

*

*

This year Fides will be printed only four times (this paper
included), and will no longer be sent automatically to all Catholic homes but only to those who have explicitly subscribed to
it (by e-mail to info@katolinen.fi or using the internet form on
Fides homepage). Other issues will be published only in the internet.
KATT
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Uutisia ja ajankohtaista

Piispa sairauslomalla – lue sivulta 4
Sairaiden päivä, solidaarisuus ja lahja

M

aailman sairaiden päivää vietetään vuosittain 11. helmikuuta, Lourdesin Neitsyt Marian muistopäivänä. Paavi Franciscuksen
viesti sairaiden päivää varten 2019 on aiheeltaan
"Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa" (Matt.
10:8). Paavi muistuttaa, että pyyteettömän lahjan eleet, kuten laupiaan samarialaisen toiminta,
ovat uskottavin evankelioimisen tie. Koska elämä on lahjaa, sitä ei voi kohdella kuin omaisuutta, varsinkin kun lääketieteen ja bioteknologian
saavutukset voivat johdattaa kiusaukseen manipuloida "elämän puuta" (vrt. 1. Moos. 3:24).
Lahja on ennen kaikkea vastavuoroista tunnustamista; siinä on heijastus Jumalan rakkaudesta, joka huipentuu Jeesuksen lihaksitulemisessa ja Pyhän Hengen vuodattamisessa.
Jokainen ihminen tarvitsee toisten apua, se kuuluu luotuna olemiseemme. Sen tunnustaminen
johtaa meidät pysymään nöyrinä ja harjoittamaan rohkeasti solidaarisuutta, joka on elämälle välttämätön hyve. Pyhä Kalkutan äiti Teresa
auttaa meitä ymmärtämään, että ainoan toimintakriteerin on oltava pyyteetön rakkaus kaikkia
kohtaan. Terveys on "suhteellista": se riippuu
vuorovaikutuksesta toisten kanssa ja tarvitsee
luottamusta, ystävyyttä ja solidaarisuutta. Siitä
voidaan nauttia täysin vain jakaen sen toisten

kanssa. Pyyteettömän lahjan ilo on osoitus kristityn terveydestä.
"Maria, salus infirmorum [sairaiden parantuminen], auttakoon meitä jakamaan saamamme
lahjat vuoropuhelun ja keskinäisen hyväksymisen hengessä, elämään veljinä ja sisarina toistemme tarpeet huomioiden, lahjoittamaan anteliain
sydämin ja oppimaan pyyteettömän palvelemisen ilon."
KATT/VIS

World Watch List 2019:
Joka 9. kristitty kokee vakavaa vainoa

Y

hteensä 245 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta. Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin. Open Doors -järjestön julkaisema
tämän vuoden World Watch List raportoi, että
maailman väkirikkaimmat valtiot Kiina ja Intia
rajoittavat yhä enemmän kristittyjen uskonnonvapautta.
World Watch List (WWL) seuraa kristittyjen
uskonnonvapaustilannetta 150 maassa. Listaus
perustuu laajoihin maaedustajien lausuntoihin
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden selvityksiin.
Vuoden 2019 World Watch List on koottu ajanjaksolta 1.11.2017–31.10.2018. Tutkimus osoittaa,
että seuratuista 150 maasta 73:ssä kristityt kokivat äärimmäistä, erittäin vakavaa tai vakavaa
vainoa. Vuosi sitten näitä maita oli 58.
Kun kaikki tutkimuksen kohteena olleet maat
huomioidaan, joka yhdeksäs kristitty maailmassa kokee vakavaa vainoa. Viime vuonna luku oli
joka kahdestoista. Alueelliset erot ovat kuitenkin
merkittäviä. Eniten vainoa koettiin Aasiassa, johon YK:n määritelmän mukaan kuuluu myös
Lähi-itä: siellä vainoa koki joka kolmas kristitty.
Afrikassa joka kuudes ja Latinalaisessa Amerikassa joka 21. kristitty joutui vainon kohteeksi.
"Uskonnonvapaus on keskeinen ihmisoikeus.
Siellä missä uskonnonvapaus ei toteudu, harvoin toteutuvat muutkaan ihmisoikeudet. World
Watch List ei siis kerro vain yhden uskontoryhmän asemasta vaan heijastaa laajempaa yhteis-

kunnallista tilannetta", Open Doors Finland ry:n
toiminnanjohtaja Miika Auvinen toteaa.
Pahiten kristittyjen uskonnonvapautta rajoitetaan edelleen Pohjois-Koreassa, joka on ollut
sijalla 1. vuodesta 2002 lähtien. Pohjois-Koreaa
seuraavat viime vuoden tapaan Afganistan ja
Somalia, joista kummassakaan ei toimi julkisesti
yhtään paikallista kirkkoa. Libya on noussut sijalle 4. Seuraavina tulevat Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen ja Iran. Intia on noussut sijalle 10.
Opendoors.fi/KATT
Open Doors on vuonna 1955 perustettu kansainvälinen avustusjärjestö, joka toimii vainottujen
kristittyjen auttamiseksi yli 60 kohdemaassa.

Fideksen verkkosivut 2.2. alkaen: fides.katolinen.fi
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Piispa sairauslomalla –
hiippakunnan työ jatkuu
kuten tähänkin asti

H

elsingin piispa Teemu Sippo
SCJ joutui tapaturman uhriksi
tapaninpäivänä 26.12.2018 liukastuessaan kadulla ja lyödessään päänsä katukivetykseen.
Hänet toimitettiin saman tien Töölön sairaalaan,
jonka neurologisella osastolla hänen saamaansa
"kraniaalista traumaa" hoidettiin parisen viikkoa. Tammikuun 9. päivänä piispa siirrettiin
lopulta Oulunkylän kuntoutussairaalaan, jossa häntä hoidetaan ja kuntoutetaan. Hänelle on
toistaiseksi myönnetty sairauslomaa helmikuun
loppuun asti.
Piispan voinnista on tiedotettu säännöllisesti siitä saakka, kun tieto tapaturmasta oli saatu.
Vuodenvaihteessa piispa kärsi myös korkeasta
kuumeesta ja päänsärystä ja oli varsin väsynyt
ja heikko, mutta muuten hän on kyennyt ottamaan vastaan vieraita ja iloinnut ystävien tapaamisesta, vaikkakin vierailuiden toivotaan olevan lyhyitä.
Hiippakunnan pappeja vierailee päivittäin piispan luona vieden hänelle pyhän eukaristian.
Piispan sairausloman aikana hiippakunnan asioita hoitaa yleisvikaari, isä Raimo Goyarrola.
15.1. antamassaan tiedonannossa hän sanoo:

"Hiippakunnan hallinnossa noudatetaan apostolisen nuntiuksen, arkkipiispa Greenin antamia
ohjeita. Toisin sanoen työtä jatketaan kuten tähänkin asti. On monia tehtäviä, joita yleisvikaari
voi suorittaa oman virkansa perusteella, ja sitten
sellaisia, jotka hän piispan puuttuessa voi ottaa
hoitaakseen.
"Olen kutsunut nuntiuksen käymään piispaa
tapaamassa. Mahdollisesti vierailu toteutuu jo
lähipäivinä. Nuntius tietää, että torstaina 17.1.
alkaa ekumeeninen pyhiinvaellus Roomaan,
jonne lähden piispan edustajana. Kun tapaamme siellä paavi Franciscuksen, aion pyytää häneltäkin esirukouksia piispan puolesta."
Monissa eri seurakunnissa ja uskonnollisissa yhteisöissä myös Suomen ulkopuolella on rukoiltu paljon piispa Teemun tervehtymisen puolesta. Tämä on kaunis osoitus siitä yhtenäisyydestä
ja läheisyydestä, joka katolilaisten keskuudessa
mutta myös kaikkien kristittyjen välillä vallitsee.
Piispa Teemun veljien kanssa on sovittu, että jatkossa piispan tilasta kerrotaan vain merkittävien muutosten yhteydessä.
KATT

äällä viikolla vietämme rukousviikkoa kristittyjen ykseyden
puolesta. Se on erityinen armon
aika, jolloin voimme kiittää, pyytää anteeksiantoa ja unelmoida kaikkien kristittyjen ykseydestä Kristuksen kirkossa.
Nämä päivät, jolloin piispamme Teemu
toipuu sairaalassa, ovat ihmeellinen ykseyden ilmentyminen ja voimakas rakkauden
osoitus.
Katolilaisilta on tullut piispantaloon lukuisia soittoja, sähköposteja ja viestejä; he
ovat kysyneet piispan terveydestä ja kertoneet rukoilevansa piispan puolesta. Luterilaisten ja ortodoksisten veljiemme ja sisartemme tuesta ja rukouksesta on ollut myös
monia esimerkkejä. Lukuisat piispat, papit,
pastorit ja maallikot ovat osoittaneet läheisyytensä piispallemme. Näillä linjoilla haluan kiittää teitä koko sydämestäni rukouksista
ja läheisyydestänne. Rukoilkaamme edelleen
piispa Teemun puolesta.
Suomi on maa, jossa ekumenia ei ole teoriaa, vaan se on jokapäiväinen todellisuus, elävä ja tehokas. Konkreettisena esimerkkinä on
se, että sunnuntaisin saamme käyttää luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien tiloja
katolisen messun vietossa. Lisäksi on lukuisia rukouksen ja vuoropuhelun kokoontumisia, joihin me kristikunnan kristityt osallistumme yhdessä.
Rehellisesti ja vilpittömästi tunnustan kiitollisella ilolla muiden kristittyjen ystävyyden ja luottamuksen katolista kirkkoa kohtaan ja myös Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon ja katolisen kirkon välisen opillisen
läheisyyden. Tulosta tästä läheisyydestä on
"Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta". Haluamme levittää tätä
ekumeenista lahja-armoa kansainvälisesti.
Pyhän Hengen tuli sulattaa mielemme ja
sydämemme lumen. Jumalan armon puhdas
vesi jatkaa kurssiaan kastamalla laaksoja ja
niittyjä, tuottaen pyhyyden ja ykseyden hedelmiä. On syytä unelmoida ja luottaa siihen,
että Jeesus rukoilee edelleen, että me kaikki
kristityt olisimme yhtä, niin kuin Isä Jumala
Jeesuksessa ja Jeesus Isässä. Meidän on omalta osaltamme annettava hänen tehdä ykseyden ihme rukoilemalla ja keskustelemalla
nöyrästi ja kärsivällisesti.
Siunatkoon laupias Jumala meitä ja antakoon meille täydellisen näkyvän ykseyden
hänen kirkossaan.
Pyhän Henrikin juhlapäivänä 19.1.2019

Yleisvikaari Raimo Goyarrola

RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

27.1. Kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Neh. 8:2-4a, 5-6, 8-10
Ps. 19:8, 9, 10, 15. – Joh. 6:63c
2L 1. Kor. 12:12-30 tai 2L 1. Kor. 12:12-14, 27
Ev. Luuk. 1:1-4, 4:14-21

17.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)
1L Jer. 17:5-8
Ps. 1:1-2, 3, 4+6. – Ps. 40:5a
2L 1. Kor. 15:12, 16-20
Ev. Luuk. 6:17, 20-26

2.2. lauantai, Herran temppeliintuominen –
kynttilänpäivä, juhla
1L Mal. 3:1-4 tai 1L Hepr. 2:14-18
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b		
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32		

24.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai (III)
1L 1. Sam. 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
Ps. 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13. – 8a
2L 1. Kor. 15:45-49
Ev. Luuk. 6:27-38		

3.2. Kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)		 3.3. Kirkkovuoden 8. sunnuntai (IV)
1L Sir. 27:4-7
1L Jer. 1:4-5, 17-19
Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a
Ps. 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. – vrt. 15ab
2L 1. Kor. 15:54-58
2L 1. Kor. 12:31 - 13:13 tai 2L 1. Kor. 13:4-13
Ev. Luuk. 4:21-30
Ev. Luuk. 6:39-45
		
10.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L Jes. 6:1-2a, 3-8
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8. – vrt. 1c
2L 1. Kor. 15:1-11 tai 2L 1. Kor. 15:3-8, 11
Ev. Luuk. 5:1-11

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2019 rukouksen apostolaatin palsta

T

ammikuussa eli uuden vuoden alussa rukoilemme nuorten puolesta. Nuoret tarvitsevat opastajia ja esimerkkejä,
jotka näyttävät heille oikean suunnan heidän elämäänsä

varten. Aina kun katsomme Mariaa, meitä puhuttaa hänen esimerkkinsä. Jeesus muistuttaa meitä: ”Autuaita ovat kaikki, jotka
kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.”
Mitä tämä tarkoittaa? Tämän sanan mukaan me voimme olla
yhtä onnellisia kuin Maria, vaikka hän onkin Jumalan äiti.
Kun me katsomme Mariaa, muistamme tärkeimmän totuuden: Jumalan sanan kuuleminen ja sen noudattaminen on avain
todelliseen onneen. Voimme epäillä sitä. Monet ihmiset epäilevät

Vuoropsalmien kertosäkeet

sitä. He eivät kuitenkaan voi muuttaa tätä totuutta todellisen onnen avaimesta.

Kirkkovuoden 3. sunnuntai
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
(Joh. 6:63c)

Kirkkovuoden 5. sunnuntai
Herra, minä ylistän sinua enkelien edessä.
(vrt. Ps. 138:1c)

Herran temppeliintuominen –
kynttilänpäivä, juhla
Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot.
(Ps. 24:10b)

Pyhät Kyrillos ja Methodios,
Euroopan suojelijat, juhla
Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa
evankeliumia. (Mark. 14:2)

Kirkkovuoden 4. sunnuntai
Minun suuni julistaa sinun pelastustasi,
Herra. (vrt. Ps. 71:15ab)

Kirkkovuoden 6. sunnuntai
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan.
(Ps. 40:5a)

Paavi pyytää, että muistamme rukouksissamme erityisesti
Latinalaisen Amerikan nuoria. Kun neitsyt Maria ilmestyi vuonna 1531 vasta kirkkoon liittyneelle atsteekki-intiaanille Juan Diegolle Guadalupen pienessä vuoristokaupungissa Meksikossa,
hän pyysi kertomaan piispalle, että ”tahraton Neitsyt Maria, tosi
Jumalanäiti” haluaa, että ilmestyspaikalle rakennetaan kirkko.
Siellä hän ilmaisee rakkauttaan, myötätuntoaan, apuaan ja suojelustaan lopettaakseen muun muassa silloin vielä yleiset ihmisuhrit intiaanien keskuudessa. Nuoret eli me kaikki kristityt olemme
kutsuttuja kertomaan maailmalle, että Jumala huolehtii meistä.
Maria, Jumalan äiti, me etsimme sinua.
Katso meidän puoleemme ja anna meille
avain onneen, avain Jumalan valtakuntaan.

Rukous sairaiden puolesta
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ
Herra Kristus, sinä annoit sokeana syntyneen
nähdä valon ja paransit verenvuototautisen
naisen, joka kosketti viittaasi. Sinä puhdistit
spitaalisen, paransit sadanpäällikön palvelijan
ja sanoit rammalle: ”Nouse, ota vuoteesi ja mene
kotiisi”. Katso armossasi kaikkien niiden puoleen,
jotka nyt ovat sairaita. Paranna ja tue heitä, anna
heidän tuntea sinun läsnäolosi ja lahjoita heille
lähimmäisiä, jotka rakkaudella huolehtivat heistä.
Aamen.
(Katolinen rukouskirja)

Rukoilkaamme...
Tammikuu – Lähetystyö
• Rukoilkaamme, että nuoret erityisesti Latinalaisessa Amerikassa
seuraisivat Marian esimerkkiä ja vastaisivat Herran kutsuun
välittää evankeliumin iloa maailmalle.
Januari – Evangelisationen
• Att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel och
svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till
världen.
Helmikuu – Yleinen
• Rukoilkaamme, että ihmiskaupan, pakkoprostituution ja
väkivallan uhrit otettaisiin avosylin vastaan.

Vespereitä lauletaan katedraalissa

P

yhän Henrikin katedraalissa lauletaan jälleen tänä keväänä sunnuntain 2. vesper seuraavina sunnuntai-

iltoina: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5.
klo 17.30.
KATT

Februari – Universell
• Universell: att vi med generositet bemöter offer för
människohandel, tvångsprostitution och våld.
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Pyhä isä

Paavi Franciscuksen puhe
suomalaiselle ekumeeniselle
valtuuskunnalle
Lauantaina 19. tammikuuta 2019

Rakkaat veljet ja sisaret,

T

oivotan iloiten teidät
tervetulleiksi.
Usean
vuosikymmenen ajan
ekumeeninen pyhiinvaelluksenne Roomaan
pyhän Henrikin juhlan
yhteydessä on mahdollistanut veljellisen
kohtaamisemme ja osaltaan edistänyt
kristittyjen ykseyttä.
Yhteinen ponnistelumme ekumenian
hyväksi on julistamamme uskon olennainen edellytys, vaatimus, joka syntyy identiteetistämme Jeesuksen opetuslapsina. Ja opetuslapsina samaa Herraa
seuraten käsitämme yhä enemmän, että
ekumenia on tie. Kuten paavit ovat Vatikaanin II kirkolliskokouksesta alkaen jatkuvasti korostaneet, tuo tie on peruuttamaton. This is not an optional way.
Ykseys keskuudessamme kasvaa tällä
tiellä: siksi vuosittainen pyhiinvaelluksenne Roomaan on erityisen puhutteleva
merkki, josta kiitän teitä. Se kutsuu meitä kulkemaan yhdessä ykseyden tietä, joka Pyhän Hengen armosta johtaa meidät
yhdessä Herramme Kristuksen luo Isän
rakkaina lapsina ja siten veljinä ja sisarina keskenämme. Olen kiitollinen Kuopion luterilaiselle piispalle, paitsi hänen
kohteliaista sanoistaan ja kallisarvoisista
rukouksistaan, myös siitä, että hän kiinnitti huomiomme siihen, että meidän
on ennen kaikkea toteutettava yhteistä
rakkauden palvelusta ja yhteistä uskon
todistusta. Ne perustuvat kasteeseen,
kristittynä olemiseemme: se on keskus!
Todellakin, kuten meille muistutettiin,
erilaiset sosiologiset luokittelut, joita
kristityistä usein pinnallisesti käytetään,
ovat toissijaisia tai hyödyttömiä aspekteja. Kun rukoilemme yhdessä, kun yhdessä julistamme evankeliumia ja palvelemme köyhiä ja tarvitsevia, huomaamme
jälleen olevamme tiellä ja tuo tie etenee
kohti näkyvän ykseyden päämäärää.

Myös teologiset ja kirkko-opilliset
kysymykset, jotka yhä etäännyttävät
meitä, voidaan ratkaista vain tämän yhteisen matkan kuluessa – ne eivät koskaan ratkea, jos pysymme jyrkkinä –,
pakottamatta ja ennustamatta, miten ja
milloin se tapahtuu. Mutta voimme olla varmoja, että jos olemme kuuliaisia
Pyhälle Hengelle, hän johdattaa meitä tavoilla, joita tänään emme voi kuvitellakaan. Meidät on kutsuttu tekemään
kaikki voitavamme edistääksemme kohtaamista ja ratkaistaksemme rakkaudella väärinymmärrykset, vihamielisyydet
ja ennakkoluulot, jotka vuosisatojen ajan

ovat tuhonneet suhteitamme. Tiehen
kohti teologista konsensusta on antanut
panoksensa viimeaikainen suomalaisen
luterilais-katolisen dialogikomission julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta,
otsikoltaan Communion in Growth. On jatkettava dialogia, vietävä eteenpäin sitä,
mikä on aloitettu.

Matkalla emme ole yksin. On yhteisiä todistajia, jotka, kuten pyhä Henrik, edeltävät meitä tiellä. Siksi on totta
– kiitos, että muistutitte myös tästä – että
traditio ei ole dilemma, vaan lahja. Traditio tulee latinan verbistä tradere, joka
tarkoittaa antamista/edelleen välittämistä. Traditio ei ole jotakin, jota käytämme erottuaksemme, vaan talletus, joka
on uskottu meille, jotta rikastuttaisimme
toisiamme vastavuoroisesti. Meidät on
aina kutsuttu palaamaan alkuperäiseen
talletukseen, josta tradition virta kumpuaa: se on Kristuksen avattu kylki ristillä. Hän antoi meille itsensä kokonaan,
antaen meille myös Henkensä (vrt. Joh.
19:30, 34). Siitä kumpuaa uskonelämämme, siinä on jatkuva uudestisyntymämme. Siitä löydämme voiman kantaa toinen toistemme taakkoja ja ristejä. Niiden
edeltäminä ja tukemina, jotka ovat antaneet elämänsä rakkaudesta Herraa ja
veljiä ja sisaria kohtaan, meitä kutsutaan
olemaan koskaan uupumatta matkalla.

Joka vuosi maailman kristityillä
on erityinen ajankohta pyytää Herralta suurempaa ykseyttä. Se on kristittyjen ykseyden rukousviikko, joka tänä
vuonna keskittyy Raamatun sanoihin
“Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia" (vrt. 5. Moos. 16:18-20). Tuo monikkomuoto muistuttaa meille, että oikeudenmukaisuuden hyväksi ei voi
työskennellä yksin: oikeudenmukaisuus
kaikille edellyttää, että sitä etsitään yhdessä. Maailmassa, jota sodat, viha, kansalliskiihkoilut ja jakautumiset repivät,

yhteistä rukousta ja ponnistelua suuremman oikeudenmukaisuuden puolesta ei voi siirtää tuonnemmaksi. Niiden
laiminlyömistä emme voi sallia. Luotan
siihen, että yhteinen rukouksen ja uskon todistuksemme kantaa hedelmää ja
että vierailunne vahvistaa jo olemassa
olevaa vakaata yhteistyötä luterilaisten,
ortodoksien ja katolilaisten kesken Suomessa. Sitä varten ja teitä jokaista varten
pyydän Jumalan runsasta armoa, pyytäen teitä myös jatkuvasti rukoilemaan minun puolestani. Kiitos.

Suomalaisdelegaation ohjelmasta

D

elegaatio osallistui perjantaina 18.1. Growth in Communion -asiantuntijaseminaariin Paavillisessa Santa Croce -yliopistossa sekä paavi
Franciscuksen johtamaan ekumeeniseen vesperiin Pyhän Paavalin
basilikassa.
Lauantaina 19.1. delegaatio tapasi paavi Franciscuksen ja osallistui iltapäivällä Kuopion piispan Jari Jolkkosen toimittamaan luterilaiseen ehtoollisjumalanpalvelukseen Santa Maria sopra Minervan basilikassa. Siinä saarnasi
yleisvikaari, isä Raimo Goyarrola.
Tiistaina 22.1. delegaatio tapasi paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtajan, kardinaali Kurt Kochin ja osallistui ekumeeniseen vesperiin birgittalaissisarten luona. Keskiviikkona 23.1. delegaatio vieraili joissakin Vatikaanin kongregaatioissa ja Vatikaanin Radiossa.
KATT

FIDES

Hiippakunta

SAARNA

K

Messu-uhri

äsittelen joitakin niistä sanoista
ja lauseista, jotka toistamme joka messussa, tarkoituksena pyrkiä siihen, mistä pyhä Pius X
kirjoittaa: että emme osallistuisi messuun vain hyvän tavan vuoksi, että emme vain
tulisi kuuntelemaan ja katsomaan, vaan että me oikeastaan "rukoilisimme messua". Puhdistamalla sydämemme rukouksessa ja ripissä saamme armon
nähdä Jumala, tunnistaa hänet leivän murtamisessa. Sen tekemällä olemme alttiimpia ja avoimempia
ottamaan vastaan Herramme, joka tulee luoksemme tässä vietossa. Sanctuksen, Pyhä, pyhä pyhä -laulun laulettuamme astumme sisään uskon pyhimpään.
Rukouksemme on osoitettu Jumalalle, Isälle,
Jeesuksen Kristuksen kautta. Jo alusta alkaen eukaristinen rukous viittaa yhteen ajatukseen, yhteen tarkoitukseen: uhrin esiinkantamiseen. Se tule esiin koko rukouksessa. Sen uhrin nimessä tulemme Jumalan
eteen. Se on sama uhri, jolla Jeesus ristillä lunasti meidät antaen itsensä sovitusuhrina meidän puolestamme. Se tehdään läsnäolevaksi
messu-uhrissa, jota vietetään joka messussa. Jokainen messu on siten sovitusuhri
meidän ja Jumalan välillä, mutta koska tämä sovitus, yhteyden palauttaminen ihmisen ja Jumalan välillä, on jo tapahtunut, se on myös kiitosuhri.
Jeesuksen valinnan mukaisesti kannamme esiin leivän ja viinin, heikot, jokapäiväiset aineet. Tähänkin soveltuvat pyhän Paavalin sanat: "Mikä maailmassa
on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on
heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta" (1. Kor.
1:27). Pyydämme Jumalaa siunaamaan ne, ei ajatellen juuri viiniä ja leipää, vaan Jeesuksen ruumista ja verta, joksi ne muuttuvat.
Uhri vietetään ja edeskannetaan aina jonkun tietyn asian, henkilön tai tilanteen puolesta. Ensimmäinen, jonka puolesta tämä sovitus- ja kiitosuhri kannetaan,
on kirkko. Me pyydämme Jumalaa säilyttämään kirkon ykseyden ja antamaan sille
rauhan, sen rauhan, jonka vain Jumala voi antaa. Pyydämme sitä koko kirkolle ja samalla jokaiselle sen jäsenelle, alkaen paavistamme ja piispastamme ja jatkuen kaikkiin niihin, jotka arvostavat uskoaan, jotka vaalivat sitä.
Jokainen messu vietetään siis koko kirkon, kaikkien sen jäsenten puolesta.
Mutta tätä suurta uhria, jonka hedelmät ovat ikuisia, sovelletaan erityisesti niihin,
joiden puolesta sitä erityisesti vietetään. Sanoissa "Muista, Herra, niitä, joiden puolesta nyt erityisesti rukoilemme" pysähdymme hetkeksi ja tarkennamme rukouspyyntömme ja uhrimme edunsaajan. Emme muistele vain sitä henkilöä, jonka puolesta tätä messua erityisesti vietetään, mutta myös kaikkia muita, joiden puolesta
haluamme rukoilla.
Rukous jatkuu: "Muista kaikkia tänne kokoontuneita, joiden uskon ja alttiuden
sinä tunnet." Rukoilemme siis kaikkien puolesta, jotka ovat läsnä messun vietossa,
niiden puolesta, jotka ovat jättäneet kaiken muun tullakseen tänne, jotka ovat ylentäneet sydämensä Herran puoleen. He ansaitsevat erityisen osan messun vietosta ja
messun uhrin tuomista hedelmistä. On hyvä osallistua messuun usein. Mutta sanat
"joiden uskon ja alttiuden sinä tunnet" muistuttavat, että messusta hyötyvät erityisesti ne, jotka uskossa ovat mukana ja jotka ovat alttiita ottamaan vastaan sen armon, sen Jeesuksen läsnäolon, jonka me saamme messun vietossa.
Messun vietto ei ole ainoastaan papin toimintaa. Kun on rukoiltu kaikkien läsnäolevien puolesta, rukous jatkuu sillä, mitä jokaisen läsnäolijan ja messussa mukana rukoilevan kuuluu tehdä: "He myös kantavat sen itsensä ja kaikkien läheistensä
puolesta toivoen sinulta turvallista elämää, lunastusta ja pelastusta, ja antavat kunnian sinulle, iankaikkiselle, elävälle ja totiselle Jumalalle."
Seuraava osa voi olla hämmentävä: yhtäkkiä luetaan nimiluettelo. On jo puhuttu koko maan päällä elävästä kirkosta, paavista, piispastamme ja kaikista muista. Mutta kirkko on tätä enemmän. Pyhät eivät ole eronneet meistä, päinvastoin: he
ovat pysyvästi osa kirkkoa ja muodostavat saman kirkon meidän kanssamme. Aloitamme tärkeimmällä: ensin Maria, sitten pyhä Joosef, sen jälkeen Jeesuksen opetuslapset, apostolit, jotka ovat kirkon perusta: Pietari ja Paavali, Andreas, Jaakob, Johannes, Tuomas, Jaakob, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Simon ja Taddeus. Heidän
jälkeensä mainitaan muutamia alkukirkon marttyyreja: Linus, Kletus, Klemens, Sikstus, Kornelius, Cyprianus, Laurentius, Khrysogonus, Johannes ja Paavali, Kosmas
ja Damianus (ensimmäiset 3 ovat paaveja, muut piispoja, diakoneja ja maallikkoja).
He ovat osa varhaisista marttyyreista, joiden muistopäiviä me vietämme kirkkovuoden aikana. Kunnioitamme heitä ja pyydämme heidän esirukouksiaan. Koko kirkko,
sekä maan päällä että taivaassa, nimeltä mainittujen edustamana, yhdistyy samaan
rukoukseen, samaan uhriin, jota vietämme tässä messussa. Rukoiltaessa "Ota, Herra,
vastaan tämä uhri, jonka me sinun palvelijasi ja koko perheesi sinulle kannamme"
he, ja kaikki muut pyhät, ovat osa tätä perhettä.

Juuri ennen kuin leivästä ja viinistä tule Jeesuksen ruumis ja veri pyydämme Jumalaa, että hän itse
saisi tämän muutoksen aikaan ja ottaisi vastaan uhrin,
joka kannamme hänelle kaikkien niiden puolesta, joiden puolesta rukoilemme. "Pyydämme sinua, Jumala:
tee uhristamme pyhä ja otollinen. Tulkoon siitä meille sinun rakkaan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, ruumis
ja veri." Samalla tavalla kuin Jeesus, itse Jumala, omasta tahdostaan antoi itsensä meidän puolestamme, niin
myös tämä uhri on hänen käsistään, hänen aikaansaamansa. Sen vuoksi sanomme: "Ottakaa ja syökää, tämä
on minun ruumiini", eikä "tämä on Jeesuksen ruumis".
Hän tule läsnäolevaksi juuri tässä hetkessä ja antaa itsensä puolestamme ja niiden puolesta, joiden puolesta messua vietetään. Juuri näiden sanojen yhteydessä
Jeesus tulee läsnäolevaksi: leipä ei ole enää leipää, viini ei ole enää viiniä. Siksi polvistutaan: jokainen polvi
kumartaa Herraa, joka on keskellämme kunniassaan.
"Me kannamme sinulle, kunnian ja kirkkauden Jumalalle, sinun lahjoistasi puhtaan, pyhän ja tahrattoman
uhrilahjan, iankaikkisen elämän leivän ja pelastuksen
maljan." Uhri, jonka kannamme, ei ole jotakin, jonka me olemme osanneet tehdä itse.
Kuten Paavali sanoo, yksikään ihminen ei voi ylpeillä Jumalan edessä. Kaikki, mitä meillä on annettavana Jumalalle, on saatu häneltä. Kaikki. Tämä uhri, meidät itse, kaikki.
Me pyydämme Jumalaa, että hän ottaisi vastaan tämän uhrin, Poikansa, jota
hän ei voi torjua. Pyydämme häntä tekemään sen samalla tavalla kuin hän otti "vastaan vanhurskaan palvelijasi Abelin lahjat, isämme Abrahamin uhrin ja sen pyhän ja
tahrattoman uhrin, jonka ylimmäinen pappisi Melkisedek sinulle kantoi". Vanhassa
testamentissa Abelin uhri oli ensimmäinen veriuhri, jonka sanottiin olevan otollinen
Jumalalle; sitä verrataan hänen veljensä Kainin uhriin, joka ei ollut otollinen. Abraham oli valmis antamaan uhriksi poikansa Iisakin, koko ilonsa ja turvansa, mutta
lopulta hänen uhrinsa oli täysin hengellinen: hän osoitti kuuliaisuutensa ja tahtonsa seurata Jumalaa. Kolmas, Abrahamin kunnioittama Melkisedek, on salaperäinen
Vanhan testamentin hahmo, joka toi uhriksi leipää ja viiniä. Messussa nämä kolme
yhdistyvät. Abelin uhri edustaa ristiä, joka on sama uhri kun messu-uhri. Abrahamin uhri edustaa verettömästi vietettyä uhria, kuten messussa. Melkisedekin uhri
taas edustaa uhria, jossa käytetään leipää ja viiniä. Jumala on näin antanut kautta
koko pelastushistorian esikuvia siitä, mistä teemme tässä ja nyt, niin tärkeänä hän
sitä pitää.
Ymmärtääksemme, mitä seuraava rukous tarkoittaa, meidän on muistettava,
että alttari edustaa Kristusta itseään. Jeesus sanoi: "Hajottakaa tämä temppeli, niin
minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä." Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä
temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan (ks. Joh.
2:19-21). "Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää?... Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää?" (Matt. 23:17-19). Jeesus
on uhrilahja, joka tarjotaan alttarilla, mutta hän tekee selväksi, että alttari pyhittää
uhrilahjan. Se tekee Jeesuksesta, joka pyhittää, sekä lahjan että alttarin. Pyydämme
siis enkeliä tuomaan uhrimme alttarilta, joka edustaa Kristusta, suoraan taivaalliselle alttarille, joka on Kristus, "jotta me kaikki, jotka tältä alttarilta nautimme sinun
Poikasi ruumiin ja veren, täyttyisimme armolla ja siunauksella".
Olemme maininneet koko kirkon maan päällä, rukoilleet ja kantaneet uhrin sen
puolesta, olemme vedonneet pyhiin, mutta on vielä kolmas osa kirkosta, joka tähän
asti on jäänyt mainitsematta: kiirastulessa olevat sielut. Lähestyessämme eukaristisen rukouksen loppua pyydämme Jumalaa muistamaan niitä ja antamaan "uskon sinetillä merkityille", eli kastetuille, "virvoituksen, valkeuden ja rauhan" – kaiken, mitä he kaipaavat hänen luonaan.
Käännämme vähitellen huomion takaisin itseemme rukoillen: "Anna myös
meille, syntisille palvelijoillesi" pelastus, ikuinen elämä yhdessä pyhien kanssa,
apostolien ja marttyyrien kanssa. Me pyydämme häntä tekemään sen, ei siksi, että
me olisimme yhtä pyhiä kuin ne, jotka mainitaan tässä luettelossa, tai että olisimme
sen arvoisia, vaan vedoten Jumalan armoon: "Vie meidät heidän joukkoonsa, sinä,
joka et katso ansioita, vaan annat anteeksi."
Pyhässä eukaristiassa on kolme asiaa, jotka meidän tule aina muistaa. Ensinnäkin uhri, jolla kunnia annetaan Jumalalle. Toiseksi sakramentti, joka on sielumme ravinto. Kolmanneksi Herramme henkilökohtainen, todellinen läsnäolo. Voimme tarjota hänelle sen palvonnan, jonka hän ansaitsee ja jossa me, jos puhdistamme
sydämemme, voimme nähdä hänet jo tässä maailmassa. Olkaamme valppaita rukouksessa ja omistakaamme itsemme Herrallemme niin, että voimme nähdä ja kokea
taivaassa sen, minkä saamme havaita vain hämärästi tässä maailmassa.
Isä Anders Hamberg, saarnasta 29.1.2017
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Artikkeleita

Mitä on olla kristitty?
Nuori Ratzinger vastaa

K

Uskoa vai rakkautta?

T

ähän pieneen kirjaseen on tallennettu kolme saarnaa,
jotka Joseph Ratzinger
piti katoliselle opiskelijaseurakunnalle Müns-

terin tuomiokirkossa joulukuun 13.–15. päivinä 1964. Saarnoissa pyrittiin julistuksen

kysymykseen vastaus. ”Toivon, että saarnani
voisivat juuri vaatimattomassa epäkirjallisessa
muodossaan olla omalla tavallaan auttamassa
julistuksen ja uskon uudistumista, jota
tä Jumalasta,sitä
joka
on tullut keskellemme
perusteitaan myöten muuttuneessa maailmassa kipeästi kaipaamme.”
heikkona ja kärsivänä.
Siksi adventti ei
ole vain menneiden saavutusten muistelemista, vaan yhä
uudelleen
relevanttia
k atol
i n e n ti ed ot usk esk
us
ja läsnäolevaa todellisuutta, joka kutsuu
meitä katsomaan kohti Jumalaa.
Tämä ”pysyvän adventin todellisuus”
saa meidät ymmärtämään, ”etteivät ’ennen Kristusta’ ja ’jälkeen Kristuksen’
merkitse ulkonaista rajaa poikki historian aikojen eikä sitä voi piirtää kartalle. Se kulkee oman sydämemme kautta.
Jos elämme itsekkyydestä ja omanvoitonpyynnistä, olemme yhä tänäänkin
’ennen Kristusta’.” Jumala kutsuu meitä luopumaan elämästä sekä ”ennen” että ”jälkeen” Kristuksen, jotta voisimme
todella elää Kristuksen kanssa ja Kristuksessa.

BENEDICTUS XVI

MITÄ ON OLLA

KRISTITTY

ISBN 978-952-7153-29-1

789527

153291

Mitä on olla kristitty 11x19 KANSI.indd 1

Helppoa pelastusta vai
vastuuta muista?
Toinen saarna vie kuulijan kristillisen
lähetystyön haasteeseen. Saarna heijastelee monia Ratzinger tunnettuja tekstejä,
kuten kuuluisaa omaatuntoa käsittelevää esseetä. Sen taustalla on yhteiskunnan nopea maallistumisprosessi, jonka
rinnalle on syntynyt etenkin 60-luvulla
yleinen epäilyksen ilmapiiri koskien lähetystehtävän mielekkyyttä.
Ratzinger esittää jälleen kontrastin. Yhdessä laidassa on pyhä Ignatius

katt
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Vaikka Ratzingerin saarnat ovat kaukana
palopuheista, niihin kaikkiin sisältyy lopulta pyrkimys aktivoida kuulijaa ja saada aikaan muutosta. Tekstit heijastavat
syntyhetkensä historiallista tilannetta ja
näköaloja. Ensimmäisen saarnan kantava teema on eräänlainen voimattomuuden ja pettymyksen kokemus: saarnaaja
kuvailee pelottomasti sitä jännitettä, joka
syntyy, kun asetetaan rinnakkain yhtäältä hänen oman lapsuutensa opetukset
adventista Kristuksen odotuksen hetkenä, joka saa täyttymyksensä Jeesuksen
lunastustyössä, ja toisaalta kokemus
1900-luvun kauhuista, maailmansodista,
Natsi-Saksan hirvittävyyksistä ja kommunistisesta totalitarismista. Mikä meni
pieleen? Miksei kaikki muuttunutkaan?
Ratkaisuehdotuksessaan Ratzinger
ammentaa historianteologisesta tutkimuksestaan ja erityisesti siitä havainnosta, että ennen 1200-lukua ei ollut vielä
tapana puhua ajasta ”ennen Kristusta”
ja ”jälkeen Kristuksen”, ikään kuin jälkimmäinen aikakausi olisi jo lopullisesti
voittanut pahuuden. Pelastushistoriallinen visio palaa kysymykseen kätketys-

MITÄ ON OLLA KRISTITT Y

kielellä asettamaan tuoreesti kysymys kristinuskosta tämän päivän maailmassa ja antamaan

Joseph
Ratzinger

.

Mitä Kristus muuttaa
– ja miten?

Saarna päättyy eri vaiheiden kautta
kehotukseen, joka on Ratzingerin myöhemmän tuotannon ytimessä: kristityn
identiteetti ei ole pyrkimystä omaan pelastumiseen, vaan muiden pelastumiseen. Se on elämistä muita varten, koska
vain sillä tavoin löydämme palvelemisen ilon ja samalla varmistamme oman
pelastuksemme.

JOSEPH RATZINGER

ävin joulun alla
Ruotsissa retrettiä
alustamassa. Adventtiajan kunniaksi luin sen aikana
Joseph Ratzingerin
(Benedictus XVI)
vastasuomennetun teoksen Mitä on olla
kristitty (KATT 2018, suom. Jarmo Kiilunen). Se on pieni ja kaunis kirja, joka
koostuu kolmesta Joseph Ratzingerin adventtisaarnasta. Ne esitettiin alun perin
joulukuussa 1964 Münsterin tuomiokirkossa katoliselle opiskelijaseurakunnalle.
Saarnat ovat nuorehkon Ratzingerin
tuotantoa, mutta niistä välittyy erityisen
hyvin se hengellinen ja teologinen asenne, josta Ratzinger tuli myöhemminkin
tunnetuksi. Hän esittää haasteita, nostaa
niin sanoakseni kissoja pöydälle, analysoi niitä rauhallisesti ja lopuksi esittää
ratkaisunsa, jotka ovat samaan aikaan
yllättäviä ja hämmästyttävän yksinkertaisia.
Saarnamuotoinen esitystapa tuntuu
soveltuvan erityisen hyvin Ratzingerin
ilmaisukanavaksi. Teksteissä on teologista syvyyttä, mutta samaan aikaan muoto antaa ajatuksille kepeyttä ja ilmavuutta. Nämä eivät ole herätyssaarnoja, vaan
syvämietteisen ja havaintoja tekevän teologin mietiskelyjä, jotka ikään kuin maalaavat kevyin pensselinvedoin ääriviivoja laajoista maisemista, jotka kuulijan
tulee täydentää omalla ajattelullaan ja
elämällään.

katolinen tiedotuskeskus

Loyolalainen, jonka lähetysinto perustui suurelta osin hänen aikansa käsitykseen siitä, että kaikki kirkon näkyvien
rajojen ulkopuolella olevan ihmiset ovat
suoraan matkalla helvettiin. Toisessa laidassa on meidän aikamme väsähtänyt
kristillisyys, joka on universalistisen pelastusoptimismin siivittämänä kadottanut olemassaolonsa tarkoituksen. Miksi
edes elää kristittynä, jos näyttää jopa helpommalta pelastua kirkon ulkopuolella?
Ratzinger huomaa, että nykykristillisen penseyden taustalla on itsekeskeinen
asenne, melkeinpä halu pelastua mahdollisimman vähällä vaivalla – kenties
jopa salattu halu, etteivät muut pelastuisi ainakaan yhtä hyvin, jos he eivät näe
yhtä paljon vaivaa (vrt. vertaus viinitarhan työmiehistä, Matt. 20:1–16). Ratzinger haastaa kuulijoitaan: mistä tiedämme, että muilla on helpompaa? Ja mikä
tärkeintä, mitä meille on oikein tapahtunut, kun olemme kadottaneet palvelutyön ilon?
26.9.2018 11.36

Kolmas saarna vie syvemmälle kysymykseen kristillisen uskon ja rakkauden suhteesta. Haasteena on tällä kertaa
Jeesuksen kuvaus viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31–46). Kysymys ihmisen
ikuisesta kohtalosta ei tunnu lainkaan
riippuvan uskon opista; kaikki on kiinni
teoista, rakkauden teoista. Onko siis teologialla mitään väliä? Mihin uskoa ylipäänsä tarvitaan? Eikö riitä, että on vain
hyvä muita kohtaan?
Ratzinger ei yritä antaa helppoa ja lopullista vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin. Hän kuitenkin osoittaa, että se
hyvyys, jota Jumala meiltä odottaa, on
paljon vaativampaa kuin usein luulemme. Kuka meistä ei ole koskaan kulkenut
pysähtymättä kerjäläisen ohi? Miten pitkälle olemme valmiita luopumaan mukavuuksistamme auttaaksemme puutteenalaisia? Ja kun tarkastelemme vuorisaarnan vaatimuksia lain sisäisestä täyttämisestä (Matt. 5:20s.), huomaamme
yhä uudelleen olevamme kaukana Jumalan rakkauden vaatimuksesta.
Siksi olisi mieletöntä puhua rakkaudesta ilman uskoa. Jos rakkauden vaatimus muuttuu suorittamisen laiksi, lopulta me muserrumme sen alle ja vajoamme
epätoivoon. Emme voi elää kristillistä
rakkautta todeksi, ellemme ensin muutu sisäisesti sen uskon voimasta, jonka keskiössä on Jeesus Kristus, hän joka rakastaa meitä ensin. Vain tämä usko
voi muuttaa meidät niin, että käännymme ulospäin itsestämme ja alamme elää
muita varten.
Ratzinger päättää kolmannen adventtisaarnan asettamalla esimerkiksemme Neitsyt Marian, jonka kautta Jumalan rakkaus tuli lihaksi. Maria toimii
meille merkkinä siitä, miten ”se, mikä
ihmiselle on mahdotonta, on Jumalan
pelastavan armon ja laupeuden ansiosta tullut mahdolliseksi.” Emme saavuta pelastusta hyvällä tahdollamme, joka
ilman Jumalaa on kuin hädin tuskin kituva liekki, vaan antautumalla Jumalan
voimalliseen suunnitelmaan, jonka edessä voimme vastata Marian tavoin: ”Minä olen Herran palvelijatar” (Luuk. 1:38).
isä Oskari Juurikkala
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Den fria viljan

en fria viljan lyftes
fram som tema i en
omfattande artikel i
HS (12.11.2018) var
man på ett kritiskt och
ensidigt sätt behandlade begreppet. I artikeln hänvisades till
forskning som gjorts i berömda universitet bl.a. Harvard, Cornell och University of
California i USA. Det ledande argumentet
var att man först i efterhand kan bedöma
om ens handlingar var ”medvetet” gjorda
eller inte. Vissa forskare hävdar att människan egentligen saknar fri vilja och att
våra beslut och handlingar styrs av faktorer och incitament såsom vår genetik, vår
neurologiska struktur, upplevelser från
vår tidiga barndom samt av biologiska och
sociala bakgrundsfaktorer.
En forskare vid Helsingfors universitet åter konstaterar att om vi inte omfattar
den fria viljans existens och betydelse för
våra liv betyder det att vi inte skulle vara
ansvariga för våra goda eller onda handlingar. Detta leder eller kan leda till moralens förfall och på sikt till anarki. Vi förlorar också incitamentet att sträva framåt i
livet i synnerhet till att göra det goda. Den
fria viljan är grunden för att sträva framåt, att utvecklas som individ och moraliskt
åstadkomma något bättre än den personliga aktuella situationen. Utan att omfatta den fria viljan som styrande faktor blir
vi mera själviska och självcentrerade och
våra handlingar och strävanden förlorar
sin betydelse. Man blir likgiltig för och
kanske också passiv beträffande utvecklingen av ens liv och framtid. Livets och
strävandens betydelse går förlorade och
allting blir allt mer meningslöst.
Problematiken kring den fria viljan är
dock mera omfattande, kontroversiell och
mångfacetterad. Att ha en fri vilja innebär
att man fattar beslut utan intern t.ex. biologisk eller extern social påverkan. Problematiken kring den fria viljan hänger nära
ihop med den västerländska filosofin, den
hellenska traditionen och kristendomen.

Det deterministiska
dilemmat
Problemet kring den fria viljan kallas för
det deterministiska dilemmat d.v.s. det
moraliska dilemmat om hur man skall förhålla sig till ens personliga ansvar för egna
beslut och därpå följande handlingar. Enligt den klassiska deterministiska uppfattningen kan man fatta fria beslut endast om
inget externt tryck eller hot påverkar det.
Idag delar forskare upp begreppet ”fri
vilja” i tre huvudgrupper: (1) Den kausala
determinismen. Enligt denna tankegång är
ens handlingar styrda av tidigare erfarenheter, händelser och naturlagarna. (2) Den
logiska determinismen. Enligt denna tankegång är allting förutbestämt. Man kan
inte genom fri vilja påverka framtiden och
ens dagliga beslut. Livet är fatalistiskt och
ödet är den ledande påverkningsfaktorn.
(3) Den teologiska determinismen. Enligt
den vet en högre varelse eller makt allting
som kommer att hända i framtiden. Den
högre makten vet redan vilka beslut vi tar
och hur vi kommer i alla framtida situa-

Rafael: ”Adam och Eva”, 1509-11, Stanza della Segnatura,Vatikan.
tioner att handla. Det finns även ett antal
subgrupper inom den deterministiska filosofiska riktningen såsom biologisk determinism som HS (12.11.2018) hänvisade till
var våra beslut styrs bl.a. av genetiska faktorer och var och ens personliga neurologiska struktur. Andra subgrupper är bl.a.
kulturell och psykologisk determinism.
Frågan kring den fria viljan har fascinerat filosofer genom tiderna bl.a. Aristoteles, Epictetus, Krysippus i antikens
Grekland, d’Holbach, Rosenberg, Descartes, Hobbes, Spinoza, Schopenhauer,
Kierkegaard, Hume, Augustinus, Thomas
av Aquino, Luis de Molina, Occam samt
Martin Luther, Jean Calvin och inte minst
aposteln Paulus.
Den fria viljan är huvudsakligen ett
västerländskt filosofiskt och religiöst problem. De asiatiska stora religionerna har
inte i större grad befattat sig med den.
Även för judendomen och islam är den
fria viljan inte ett överhängande teologiskt
eller moraliskt problem.

Den katolska kyrkans lära
För oss katoliker är frågan om den fria viljan av särskild betydelse. Detta hänger
ihop med vår uppfattning av Guds nåd,
syndernas förlåtelse i bikten, den heliga
eukaristin och Guds strävan att göra alla
heliga d.v.s. man borde leva ett ”heligt” liv
i kristen kärlek utan synd. I valsituationer
borde man alltid välja det ”goda” alternativet och undvika ”det ”onda”.
Gud vet allt, det som har hänt och kommer att hända. För honom är tiden ett holistiskt begrepp som omfattar alltings bör-

jan och slut (alfa och omega). För honom
är ingenting hemligt eller fördolt. Den Helige Andens nåd gör det möjligt för oss
att i alla beslutssituationer veta vilket är
det rätta ”goda” beslutet. Man kan säga
att den Helige Anden verkar i oss genom
vårt samvete och gör oss till hans aktiva
medarbetare i mänsklighetens frälsningsarbete. Alla mänskliga beslut påverkas av
Guds nåd som gör det möjligt att alltid
göra det goda. Vi blir och är Guds medarbetare genom de beslut som vi fattar.
Den katolska kyrkans tro om den fria
viljan är specificerat i vår katekes (# 1730
– 1748). I texten utgår man ifrån att människan är en rationell varelse som kan kontrollera och styra sina beslut och handlingar. Det är individens eget ansvar och
uppgift att söka Gud. Vår frihet består i att
vi kan handla eller låta bli att handla i en
viss situation. Att inte fatta något beslut
och därmed inte handla är också ett beslut.
Detta innebär att om vi ser orättvisor och
inte handlar begår vi synd. Alla beslutssituationer som vi står inför är de mått enligt vilka vi verkar. Inom ortodoxin talar
man om helighetens trappsteg. Ju heligare vi blir desto mera krävande är det för
oss att bli ”mera” heliga. Vägen till kristen
helighet är en eskalationsstege: Ju högre vi
kommer på den desto mera krävs av oss.
Dessa beslut gör oss till den person som
vi är och hur vi lever vårt liv. Vi kan alltid
välja mellan det goda och det onda d.v.s.
välja mellan andlig växt eller ett liv i synd.
Vi kan gå upp eller ner på stegen mot helighet. Allt beror på de beslut som vi på
basen av vår fria vilja fattar.

Kyrkan hävdar att ju mer vi fattar frivilligt goda beslut desto friare blir vi. De
onda, också frivilligt fattade besluten,
leder till beroendeskap av synden och slutligen till ”ett liv i syndens slaveri”.
Ansvaret för ens beslut kan försvagas
eller minimeras genom ett antal begränsningar eller impediment. Sådana kan vara
t.ex. okunskap, påtryckning, rädsla, vana
och psykologiska och sociala faktorer.
Man kan t.ex. synda genom räcklös
handling i trafiken som leder till en olycka.
En olycka som man sålunda blivit skyldig till kan vara en synd för att man borde
ha vetat att ens körsätt är farligt. Samma
skuld har man om man kört berusad. Man
handlar såsom Gamla Testamentets Eva,
hon visste att ätande av äpplet var synd
och ändå gjorde hon det.
Ens frihet gäller i första hand moraliska
och religiösa relationer mellan människor
i och med att alla är skapade i Guds avbild. All synd innebär en fri och medveten
vilja att synda och genom detta motarbeta
Guds kärlek till oss.
Frihet innebär inte att vi kan göra eller
säga vad som helst. Detta gäller också förvaltningen av vår jordiska egendom som
vi har ett speciellt ansvar för. Denna egendom är inte endast menad för vårt nöje
utan för att visa kristen kärlek till vår
nästa. I sista hand är en felaktig förvaltning av det som är vårt en synd mot vår
nästa och därmed mot Gud själv.
Vi har ansvaret och plikten att ständigt
be. Gud har genom sin nåd gjort det möjligt för oss att be direkt till honom i bönen
Fader Vår. Genom bönen får vi ”nåd på
nåd” och genom nåden får vi och kan uppleva sann frihet.
Den fria viljan är grundläggande för
oss katoliker. Utan den fria viljan finns det
ingen synd, om Eva och Adam inte skulle
ha syndat, skulle vi inte ha behov av frälsning genom Kristi död och uppståndelse.
Det skulle inte finnas behöv av syndarnas
förlåtelse och frälsning. Bikt och eukaristi
skulle förlora sin betydelse. Hela den kristna läran, katolicismen och kyrkan skulle
förlora sin relevans.
HS (12.11.2018) slutar sin artikel om den
fria viljan genom att begränsa den till en
moralisk fråga. Gud behövs inte för människan kan vara god och snäll utan honom.
Religionen är onödig och människan kan
leva utan att tro på den fria viljan och
handla enligt den. I artikeln har man blandat ihop vetenskaplig forskning och religion. Man har missförstått vad den fria
viljan innebär för kristna i synnerhet för
katoliker.
För den icke-troende är den fria viljan en
stötesten. Det är klart att människan kan
leva ett gott liv utan att tro på Gud. Människorna kan vara snälla och hyggliga mot
varandra. Man kan begränsa människan
syndiga beteende med lagar och straff och
kanske belöna henne för ett bra beteende.
Man kan alltid anställa flera poliser och
vakter. Men detta tankesätt har ingenting
att göra med Guds frälsningsplan och vår
katolska tro.

Jan-Peter Paul
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Kyrkans tro och ateistens
trosföreställning

en värdeliberala tidskriften The Economist (10.11.2018) har
en omfattande recension av John Grays
verk ”Seven Types
of Atheism” (2018). Boken är en kritik av
ateismen som filosofi var dess tankegångar inte förs till sin logiska slutsats d.v.s. till
en existens utan framtidshopp. Han anser
att ateismen är ett slutet tanke- och värdesystem var Gud byts ut mot någon form
av sekulär humanism inom vetenskap och
politik. Ett exempel härpå är de Grönas
politiska värdesystem. Det ateistiska värdesystemet är exkluderande och till sin
natur intolerant.
The Economist är uppenbart störd och
kanske orolig av Gray’s tankegångar och
logiska progressiva sätt att diskutera frågan. Kritiken omfattar tre huvudargument. För det första är Gud inte en kristen
Gud. För det andra är utveckling är en illusion. Gray anser att fred, välfärd, ärlighet
och hygglighet är goda saker. Men de fattiga finns alltid med oss. För det tredje kan
man inte omfatta kristendomens moraliska värderingar utan dess etik. Dilemmat är
att man förlorar en fast punkt i existensen.
Tidningen slutar sin kritik med den cyniska kommentaren att om någon vill upprätthålla sin moraliska hållning i en osäker
mänsklig värld är det bäst att man söker
sig till en gammalmodig religion.

Frågan kring ateismen var aktuell i
den katolska kyrkan under 1960-talet då
tre omfattande dokument kring ateismens problematik publicerades: Ecclesiam suam (6.8.1964) av påven Paulus
VI och Lumen gentium och Gaudium et
spes av Andra Vatikankonciliet.
Kyrkan anser ateismen vara en av vår
tids alvarligaste frågor. Begreppet indelas
i tre kategorier (1) praktiskt materialism,

lycka och tillfredsställelse. Staten stöder
och befordrar sålunda ateismen i samhället och ”drar människan bekom ljuset”. De arbetande nekas också möjligheten till vilodag.

Tro och ateismen är temata som allt-

(2) ateistisk humanism och vår tids ateism
grundad på (3) ekonomisk och social liberalism.
Ateismen är synd mot kristna grundläggande trossatser och de första budorden. Individuell ateism underbyggs av
att man är slarvig i hur man praktiserar
sin tro, kunskapen om vad vi tror är svag
eller kanske förvrängd – man vet egentligen inte vad man tro. Detta påverkar på
ett radikalt sätt ens ekonomiska, sociala,
moraliska och religiösa liv. Man blir ett
dåligt exempel för sin omgivning och för
sina medmänniskor. Agnosticismen eller
tron på en ”högre varelse” är också en
form av ateism. Det är därför som bl.a.
frimurare blivit exkommunicerade från
kyrkans gemenskap.
Påven Paulus VI hävdar, såsom kyrkan
gör i katekesen, att ateismen är ett av vår
tids allvarligaste problem. Han identifierar
flera slag av ateism. Han lyfter fram i synnerhet de katoliker som inte bryr sig om
att lära sig om Gud och inte i större grad
bryr sig om religionen. Orsaken finns i

deras överstora intresse för världsliga ting
och aktiviteter. I stället för söndagsmässan för man t.ex. barnen till en idrotts- och
annan fritidsverksamhet. Man syndar då
både mot sig själv, mot barnet och genom
sitt exempel mot de som lever i vår omgivning. Man är inte fri från skuld.

Modern ateism är till sin natur systemisk för man vill bli fri från att vara beroende av Gud. Denna tankegång förstärks
av vår teknologiska utveckling som kan
leda till att individens andliga liv degenereras och man förlorar trons och den
religiösa kunskapens djup. Den moderna ateismens fara är att den ekonomiska och sociala emancipationen hotar och
förvränger ens framtidshopp. Ekonomisk verksamhet samt social framgång,
viljan till rikedom blir dominerande i ens
liv. Staten fråntar också genom sina beslut individen möjligheter att praktisera
sin tro. Exempel härpå är t.ex. butikernas
söndagsöppet var individen lockas till
ökad konsumtion och implicit till större

mer blir aktuella i vår tid. Alla kan inte
konsumera eller få allting. Den individuella friheten leder till aktiviteter som redan allvarligt påverkar samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Familjerna
splittras och barnen mår dåligt. Många
fattar beslut att inte överhuvudtaget
skaffa sig barn eller gör det för sent för
att man saknar framtidstro och förlorat
hoppet. Den ekonomiska och den sociala framgången har allt mer blivit de dominerande värdena. Det individcentrerade samhället dominerar på empatins
och den sociala gemenskapens bekostnad. Ensamheten är vår nya folksjukdom. Det liberala konsumtionssamhällets följder blir allt mer på fallande. The
Economist (17-23.11.18) söker lösningen i
en återuppväckt kapitalism, i synnerhet
privatkapitalism och framför begreppet
”kapitalismens revolution”, egentligen
motrevolution. I Finland arrangerar banker kurser och rådgivning för allmänheten i riskbelagd aktiesparande. Vi skall
som placerare och nya kapitalister rädda
det liberala kapitalistiska konsumtionssamhället.
Bankerna (bl.a. Danske bank) och storbolagen (tex. bilindustrin) agerar allt mer
oärligt och bedrar den stora allmänheten.
Kapitalismens revolution har inte en kristen innebörd. Den går ut på att utnyttja
konsumenten och individen. Den är också
en form av ateism.
Jan-Peter Paul

”Maailman nuortenpäivät” Suomessa

P

aavi Franciscuksen koolle kutsumat
Maailman nuortenpäivät järjestetään tänä vuonna keskiamerikkalaisessa Panamassa. Paavi osalistuu tapahtumaan 23.-27.1.2019.
Koska matka Panamaan on pitkä ja kallis, järjestetään Helsingin hiippakunnassa
omat ”varjonuortenpäivät”. Nuoria kutsutaan koolle oikeiden Maailman nuortenpäivien hengessä Pyhän Marian seurakuntaan
Helsinkiin kaksipäiväiseen tapahtumaan
26.-27. tammikuuta.
Tapahtuma on pääosin englannin kielellä,
siitä saa lisätietoja ja sinne ilmoittaudutaan
alla seuraavan linkin kautta: https://goo.
gl/forms/cVQ0pJKiVftgkHH72
KATT

JOSEPH RATZINGER

Liturgian henki

Johdatus liturgiaan
Kirja auttaa ymmärtämään uskoa ja
toteuttamaan oikein sen keskeisiä
ilmenemismuotoja liturgiassa.
KATT, 225 sivua, hinta 25,–
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Caritas-kuulumiset
Nytt-News
Ystävyyden kahvilan kevät
Ystävyyden kahvilat jatkuvat keskiviikkoisin klo 15-17 Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki). Kevään tapaamiset ovat
13.2., 20.3., 17.4., 15.5. ja 12.6. Ystävyyden
kahvila on kaikille avoin kohtauspaikka.
Luvassa lämminhenkistä keskustelua ja
yhdessäoloa kahvin, teen sekä voileipien
äärellä. Tervetuloa!
Paikalla on Caritaksen vapaaehtoinen
sosiaalityöntekijä Hannele Liukkonen.
Hannelelta voit myös varata henkilökohtaisen keskusteluajan, jos sinulla on sosiaaliturvaan tai elämänhallintaan liittyviä
kysymyksiä tai haluat jutella elämäntilanteestasi.
Hannelen puhelinnumero on 040 256
6275 ja sähköposti hannele.liukkonen@
caritas.fi.
Myös Ystävyyden kahvilan retket jatkuvat keväällä. Hannele ottaa mielellään
vastaa toiveita retkikohteista ja kahvilan
erityisteemoista.

Uusi nuorten äitien ja isien
ryhmä aloittaa Caritaksessa
helmikuussa
Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille (16-29 vuotiaille) äideille ja isille, jotka ovat ilman työtä tai opiskelupaikkaa.
Ryhmä auttaa löytämään omat taidot ja
kiinnostuksen kohteet sekä tukee työ- tai
opiskelupaikan haussa. Uuden ryhmän
ensimmäinen tapaaminen on torstaina 14.2
klo 10-12 Caritaksen toimistolla osoitteessa Kuusitie 6, Helsinki. Osallistuminen on
maksutonta. Ryhmän toiminnasta järjestetään myös infotilaisuus viikolla 5 (tarkemmat tiedot saat nettisivuiltamme tai seuraamalla Facebook-tiliämme).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: adriana.
saarialho@caritas.fi tai 0400 911 874 sekä
www.caritas.fi/duuni.

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group
is open to all those who are interested.
The next English Catechisms at the Studium
•
•
•
•

Caritas Europan delegaatio vierailulla Kirkkohallituksessa. Kuva: Kirkkohallitus

Caritas Europan delegaatio
Suomessa ihmisoikeuksien asialla
Caritas Europan kolmihenkinen delegaatio
vieraili Helsingissä 10.-12.12. Tavoitteena
oli nostaa Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden alla esille haasteita, joita haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kohtaavat päivittäisessä elämässään. Yhdessä
Suomen Caritaksen pääsihteerin Larissa
Franz-Koiviston kanssa Caritas Europan
Thijs Smeyers, Peter Verhaeghe ja João Pereira vierailivat muun muassa valtioneuvostossa, ministeriöissä, eduskunnassa sekä järjestöissä puhumassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Uudet tuulet puhaltavat toimistolla
Sara Nevalaisen jäätyä äitiyslomalle hänen
sijaisenaan kehitysyhteistöasioita ja viestintää hoitaa Laura Järvilehto. Lauran tavoitat numerosta 0400 910 036 ja sähköpostitse
osoitteesta laura.jarvilehto@caritas.fi.
Lisäksi 1. helmikuuta Caritaksella aloittaa
Aki Rogel tehtävänään karitatiivisen työn
suunnittelu ja vahvistaminen yhdessä seurakuntien kanssa. Aki työskentelee toimistolla
neljänä päivänä viikossa. Hänet tavoittaa
osoitteesta aki.rogel@caritas.fi.

Lämmin kiitos kaikille
loppuvuoden keräyksiimme
osallistuneille!

Monday January 14th at 18.30
Monday January 28th at 18.30
Monday February 11th at 18.30
Monday February 25th at 18.30

Contact person: Diana Kaley, 040 7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of
the group: br Marie-Augustin LaurentHuyghes-Beaufond OP.

Ett varmt tack för alla
donationer till våra
insamlingar i slutet av året!

Urkumusiikin

Our warmest thanks for
all donations for our
fundraisers in the end 		
of the year!

Urkureita läheltä ja kaukaa

juhlaa katedraalissa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Lahjoitukset tekevät avustustyömme
mahdolliseksi. Lahjoittaa voit suoraan
tilillemme Danske Bank FI73 8000
1270 1545 04. Nettisivuillamme www.
caritas.fi voit myös ryhtyä kuukausilahjoittajaksi ja liittyä Caritaksen jäseneksi.
Donations make our relief activities
possible. You can make your donation to our account Danske Bank FI73
8000 1270 1545 04. On our webpage
www.caritas.fi you can also start making monthly donations and become
a Caritas member.
Keräyslupa: RA/2017/766 (2017-2019)

Lisätietoja / In English / på svenska:

7.2. MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)
7.3. Marko Pitkäniemi
4.4. Ulf Söderberg
2.5. Ulrich Hahn

www.caritas.fi

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

YoungCaritas – nuoret solidaarisemman
maailman puolesta

Y

oungCaritas on useassa Euroopan maassa toimiva verkosto, jossa
nuoret toimivat yhdessä paikallisen
Caritaksen alla edistäen rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Marraskuussa verkosto järjesti ensimmäisen sosiaaliseen kasvatukseen ja nuorten vapaaehtoistyöhön keskittyvän konferenssin
Wienissä. Suomen Caritasta
tapaamisessa edusti hallituksen jäsen ja vapaaehtoistyötä tekevä Meisa Dano.
Konferenssiin osallistui 70 henkilöä
32:stä Euroopan maasta. Se järjestettiin
Magdas-hotellissa, joka on Caritas Itävallan omistama yhteiskunnallinen yritys. Hotellin ajatuksena on palkata maahanmuuttajia ja pakolaistaustaisia ihmisiä ja samalla
helpottaa heidän kotoutumistaan ja integroitumistaan työelämään.
Konferenssin osallistujat laativat yhdessä YoungCaritaksen Wienin julistuksen,
jonka tavoitteena on:

• Rakentaa yhteiskunta, jossa ihmiset eri
taustoista voivat elää yhdessä ilman vihamielisyyttä ja ennakkoluuloja.
• Saada niin katoliset kuin ei-katoliset nuoret mukaan Caritaksen toimintaan, jossa
he pääsevät tekemään hyväntekeväisyyttä,
kehittämään yhteiskuntataitoja ja samalla
tutustuvat muihin oman maan ja muiden
Euroopan maiden nuoriin.
• Järjestää tapaamisia ja konferensseja, jois-

GREGORIAANINEN MESSU

sa eri Euroopan maiden YoungCaritaksien nuoret, työntekijät
ja vapaaehtoiset kokoontuvat
vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia.
Paavi on kehottanut meitä
kaikkia ottamaan nuoret ja heidän tarpeensa ja ajatuksensa
huomioon kuuntelemalla heitä.
Sekä Caritas että YoungCaritas
ovat ottaneet paavin kehotuksen vakavasti vastaan ja haluavat siksi toimia aktiivisemmin nuorten parissa. Myös Suomen Caritas haluaa tarjota
nuorille mahdollisuuden toimia toisten hyväksi. Siksi olemme kevään aikana perustamassa Suomeen omaa YoungCaritas-ryhmää.
Jos haluat tulla mukaan ja tehdä hyvää
yhdessä, ota yhteyttä: caritas@caritas.fi

Meisa Dano

Gregoriaaninen
3.2. on
Pyhän Henrikin messu
katedraalissa
Sunnuntaina 6.1.2019
klo 13.00
poikkeuksellisesti
peruttu,
koska
sen paikalla on harvinainen
tilaisuus, kun televisioidaan
Tarkista netistä
ja radioidaan ruotsinkielinen
tammi- ja
helmikuun
messu. The Gregorian
Mass is
ohjelma!
exceptionally cancelled
on Feb. 3,
due to broadcasting of
a Mass in Swedish.

Mässä på svenska
i TV och radio
Den heliga mässan på svenska
i Helsingfors 3 februari firas i
Sankt
Henriksjärjestämiä
katedraltridentiinisiä
kl. 13.00 tai
Gregorius-yhdistyksen
joskusoch
”gregoriaanisia”
messuja
vietetään
Pyhän Hendirektsänds
i TV
(Teema/
rikin katedraalissa normaalisti aina kuukauden ensimFem)
och
radio
(Vega).
mäisenä sunnuntaina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).
Kom
meda i“Gregorian”
god tid!Mass in Latin
A Tridentine or
sometimes

is usually celebrated in St. Henry’s Cathedral on the
first Sunday of the month at 13.00 (not during summer).
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In Memoriam

I N

M E M O R I A M

Eva Airava
(1942 – 2018) – fanbärare för de
svenskspråkiga katolikerna i Finland

K

I N

M E M O R I A M

Tuulikki (Tuitu) Tuuri, OFS
18.8.1936 – 29.11.2018

T

yrkan var full av högtidsklädda män, kvinnor, ungdom och
barn klädda i svart. Musiken från orgeln fyllde kyrkan. Vid altaret stod fem präster klädda i violett och med seminaristen
Viktor Torres Airava som ministrant. Framför altaret stod en ekkista
med dekorativa blomster. Mässan celebrerades av fem präster med fader Marco Pasinato, Sankt Henriks katedralens kyrkoherde som huvudcelebrant. Bibelläsningarna och förbönerna lästes av barnbarnen.
Sopranen Fabiane Laube sjöng Ave Maria komponerad av J.S. Bach /
G. Gounod. Det var lekmannadominikanen, pastoral- och församlingsrådsmedlemmen, religionsläraren, pilgrimen och inte minst de svenskspråkigas lobbare inom kyrkan Eva Airavas själamässa.
Evas liv hade varit rikt och bestod av tre helheter; hennes roll som
moder, det professionella livet och hennes betydande arbete för den
Katolska kyrkan i Finland. Eva Airava (f. Holmgren) kom från en österbottnisk företagarsläkt. Trots att hon var finlandssvensk gick hon i
finskspråkig skola. Hon gifte sig med Jaakko Airava som 20-åring och
fick fyra barn Mikael, Manuel, Henri och Magdalena. Eva upplevde
åtta barnbarn. Hon var moder, mormor och farmor som barnbarnen
varmt kommer ihåg. Ett kärt minne är den tid hon använde för att hjälpa barnbarnen i synnerhet i finska. Ett annat är de gemensamma somrarna ute i skärgården och skidsemestrarna i Lappland.
Eva hade en gedigen och bred utbildning. Hon var magister i språk
från Helsingfors universitet och hade idkat fortsättningsstudier vid universitetet i Pisa, Italien. Eva deltog och slutförde också i en treårig kurs
i teologi vid Theologische Fernkursinstitut, Wien. Handledare var vår
tidigare biskop Paul Verschuren, fader Jan Aarts och dominikanfadern
Martti Voutilainen. Eva var behörig lärare i historia. Hon var i 20 år lärare i Aftis, Helsingfors kvällsgymnasium, i finska, italienska, latin och
spanska. Hon undervisade i många andra skolor bl.a. Käpylän yhteiskoulu, Nickby gymnasium och svenska skolor i Helsingfors. Efter sin
pensionering höll hon kurser i språk vid Arbis, Svenska Arbetarinstitutet i Helsingfors. Hon var omtyckt religionslärare i många svenska skolor i Helsingforsregionen.
Eva var aktiv utelivsmänniska och gjorde långfärder och fjällvandringar i Lappland, Lofoten i Norge och Pyrenéerna. Hon gjorde, såsom
den heliga Birgitta, pilgrimsfärden till Santiago de Compostela i Spanien, och Fransiskus vandringen från Assisi till Rom förutom pilgrimsfärden i Finland till Sankt Henriks martyr ort i Kjulo.
Eva var en av de bärande svenska krafterna inom den Katolska kyrkan i Finland. Hon var aktiv inom Academicum Catholicum, AC, var
med om grundandet av Lauantaiklubi och sjöng i Sankta Maria församlingens kör. Hon deltog i kyrkans administrativa arbete genom sitt medlemskap i församlingsråden både i Sankta Marias och i Sankt Henriks
församlingar samt i stiftets pastoralråd. På äldre dagar tog hon på sig
ansvaret tillsamman med Manuels hustru Katia att tillreda kyrkkaffet
på söndagar efter den svenska mässan i Sankt Henriks församlingssal.
Själamässan följdes av gravnedläggning i den ortodoxa begravningsplatsen i Sandudd. Hon lades i familjegraven bredvid sin livslånga make Jaakko.
Eva mindes i varma ordalag av sina många vänner och släktingar.
Adjektiv vilka ger en god bild av hennes karaktär och personlighet är
bl.a. en god kumpan, ger plats åt andra, nyfiken och öppen, kritisk och
analytisk, visste vad hon ville, beaktade andras åsikter, villig att ta och
bära ansvar, arbetsam, språkkunnig, flitig, beläst, social, positiv, beundransvärd och villig att ge tid för andra.

uulikki oli kotoisin Helsingistä. Hänen isänsä oli kultaseppämestari ja äiti hopeoitsija. Tuulikki oli kuusilapsisen perheen
toiseksi nuorin. Tuulikki oli talvisodan aikana sotalapsena
Ruotsissa yhdessä vanhempien siskojensa kanssa. Jatkosodan aikana
he taas olivat turvassa Kuopiossa mummolassa.
Tuulikki oli nuorena partiolainen ja pikaluistelija. Hänen veljensä
sai pula-ajasta huolimatta hankittua hänelle käytetyt pikaluistimet Norjasta. Tuulikista ei kuitenkaan koskaan tullut veljensä veroista luistelijaa. Veli menestyi MM-tasolla ja Tuulikki nuorten piiritasolla.
Kirjoittaminen oli Tuulikille aina rakas harrastus ja välillä työkin.
Hän oli Osuustukkukaupan mainososaston copyrighterina. Sittemmin
hän oli Kauppapuutarhojen liitossa ja Kauppapuutarhalehdessä ja teki töitä kotoa nuoremman lapsen ollessa pieni. Sitten hän työskenteli pitkään Lääkärilehden sihteerinä ja taittajana, kunnes jäi eläkkeelle.
Koululaisena hän oli kirjoittamansa näytelmän mestarillinen tonttu, joka tirkisteli ja tarkasteli ja tutkisteli – se aiheutti jopa riidan hänen pikkusiskonsa ja tämän luokkatoverin välille, koska luokkatoverit uskoivat vakaasti, että Tuulikki oli ihan oikea tonttu. Tuulikki kirjoitti monet
näytelmät Balderin salissa järjestettyihin juhliin niin Juventus Catholicalle kuin myöhemmin seurakuntien lastenjuhliinkin. Hän kirjoitti runoja ja myös mietiskelyjä ja lukuisia esitelmiä.
Tuulikki liittyi pyhän Franciscuksen innoittamana katoliseen kirkkoon 1956. Hän kuului nuorena Juventus Catholicaan ja oli partiolippukunta Sanctus Franciscuksen yliakela eli sudenpentujen päällikkö. Hän
oli Juventus Catholican puheenjohtaja 1960-luvulla. Juventuksen moderaattori isä Jac Reijnders SCJ vihki puheenjohtaja Tuulikin ja varapuheenjohtaja Raimo Tuurin avioliittoon.
Tuulikki oli pitkään Teresa-yhdistyksen jäsen ja myös johtokunnan jäsen 1980-luvulla. Hän oli kutsuttuna Pyhän Marian seurakunnan
seurakuntaneuvostossa 1980-luvulla, vaikka kuuluikin tuolloin Pyhän
Henrikin seurakuntaan. Sittemmin hän oli Pyhän Henrikin seurakunnan seurakuntaneuvostossa 1990-luvulla.
Ennen kaikkea Tuulikki oli maallikkofransiskaani (OFS). Pyhä Franciscus oli hänen suojeluspyhimyksensä ja innoittajansa. Hän tahtoi elää
Kristusta seuraten pyhän Franciscuksen hengessä. Tätä henkeä hän
pyrki viljelemään omassa arjessaan, työssään ja lähipiirissään. Fransiskaanimaallikot ovat osa ns. fransiskaanista perhettä, jonka muodostavat kaikki fransiskaaniset sääntökunnat. Franciscus-juhla Kökarissa
Ahvenanmaalla ja osallistuminen fransiskaanisen yhteisön kansainväliseen toimintaan, muun muassa Euroopan fransiskaanien Eufra-viikkoihin olivat Tuulikille henkireikiä. Hän esitelmöi Franciscuksesta sekä
fransiskaanisen perheen jäsenille että kutsuttuna esitelmöijänä laajemminkin.
Tuulikki oli rakastava äiti lapsilleen ja Tuitu-mummi lapsenlapsilleen ja lapsenlapsenlapselleen – kaikille tuki ja turva. Hän jäi leskeksi 1996 ja eläkkeellä jäätyään muutti Tampereelle lähemmäs tyttärensä
perhettä.
Tuulikki menetti liikuntakykynsä halvaannuttuaan äkillisesti toukokuussa 2017. Pitkän sairaalajakson jälkeen hän siirtyi vanhanhainkotiin, jossa perhe kävi hänen luonaan lähes päivittäin. Hänen vointinsa
heikkeni pitkän ajan kuluessa lisää. Marraskuussa 2018 hän sairaiden
voitelun saatuaan nukkui yöllä rauhallisesti pois myrskytuulen saatellessa hänet ikiuneen.
Hautajaiset toimitettiin 21.12.2018 Tampereella. Antakoon Jumala
hänelle ikuisen levon.

Eva Airavas barn, deras makar, barnbarn och vänner
Manuel Airava och Magdalena Lindberg
Jan-Peter Paul och Lea Mecklin

Rakkaudella muistaen Katri Malm, Tuulikki Tuurin tytär

ILMOITUKSET
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Magyar Mise Messu unkariksi
Mass in Hungarian
Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen
10 € suuruisen jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60.
Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig
medlemsavgift på € 10 till vårt konto FI61 2001 2000 5130 60.
I meddelandefältet, namn + e-postadress.
Luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3 A, 3 krs.) torstaisin
klo 19. Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3 A, 3. vån), på torsdagskvällar
kl 19. Efteråt bjuds det på kaffe.

Magyar nyelvű mise lesz Február 16-án, szombaton,
a Szent Henrik. Templomban 15:00 - órától.
14:00 órától Magyar nyelvű gyónásra lesz lehetőség.
A Mass will be celebrated in Hungarian
on the 16th of February, on Saturday,
in St Henry's Cathedral at 15:00.
From 14:00 confession in Hungarian is possible.

Mindenkit Szeretettel Várunk! Welcome!

TO 21.2.
Prof. Janne Saarikivi
Alussa oli sana: kristityn kielitieteilijän aatteita
TO 21.3.
Vuosikokous klo 18
TT Ulla Tervahauta-Helin
Naisia varhaiskristillisyydessä
TO 25.4.
Marko Pitkäniemi OFS
Kyrkomusik - både tidlös och i tiden

Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa!
Jatkossa tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla,
Facebookissa ja sähköpostitse.
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!
I framtiden meddelar vi om alla våra evenemang på hemsidan, på
Facebook och via e-post.
www.academicumcatholicum.blogspot.com

STUDIUMIN KEVÄT 2019
Father Timothy Radcliffe, OP will be in Helsinki
from March 28th to April 1st, 2019
You are warmly invited to participate in these events:
• March 29th - Public Lecture at 14.00-16.00: 'Faith in a time of fundamentalism
at the University of Helsinki (Fabianinkatu 24, hall 524)
• March 31st - Sermon at 09.30 English Mass at the Cathedral of St. Henry,
followed by open house at the new premises of the Studium Catholicum
• April 1st - Sermon at 10.00 English Mass at the Studium Catholicum
Fr Timothy Radcliffe OP was the Master of the Dominican Order between 1992 and
2001, and he now leads the social justice centre "Las Casas Institute" at Oxford.
A prolific author in theology and spirituality, he was appointed a consultor to the
Pontifical Council for Justice and Peace in 2015 by Pope Francis.

Studium Culture Night
Friday, February 15th at 19.00 – 21.00

Elina Merenmies

Ritarikatu 3A, 00170 HELSINKI
www.studium.fi

Talk : “On God and prayer in creating artwork”

Kulttuurikeskus ja opiskelijakoti SILTA-KLUBIN
hengellinen toiminta nuorille naisille keväällä 2019
VIIKONLOPPURETRETTI 8.2.-10.2.
Hinta 85 € sis. majoitus, ruoka ja matka. Retretti on suomeksi.
Opiskelu, työ ja muut velvollisuudet hankaloittavat ajan löytymistä oman
elämän tarkasteluun. Retretti on mahdollisuus vetäytymiseen arkielämästä,
jolloin voi omistautua puhumaan Jumalan kanssa ja tuoda hänen eteensä
elämän tärkeät ja jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat.
Retretti järjestetään Heinolan lähellä Malminharjun leirikeskuksessa,
järvimaiseman ja metsän ympäröimänä. Retretti on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat hiljentyä olemaan Jumalan kanssa, myös ei-katolilaisille. Lähtö
Helsingistä klo 16.00 ja paluu Helsinkiin noin klo 16.00.

RUKOUSELÄMÄN PERUSTEET
Tarkoituksena on kokoontua pienen ryhmän voimin, opetella rukoilemaan
ja löytää siitä tukea arkielämään. Kokoonnumme kerran kuussa perjantaisin
klo 17.30-19.00. Kevään päivämäärät: 15.2. - 15.3. - 12.4. - 17.5.
Tapaamiset ovat avoimia kaikille nuorille naisille uskonnollisesta taustasta
riippumatta.
* * *
Silta-klubi on naisille suunnattu kulttuurikeskus ja opiskelijakoti.
Sen hengellistä toimintaa hoitaa Opus Dei, katolisen kirkon
personaaliprelatuuri (www.opusdei.fi). Silta-klubin pappina
toimii isä Oskari Juurikkala. Yhteyshenkilö: Elisabeth Clement,
puh. 045-1131723. Osoite: Paraistentie 6, 00280 Hki. Lisätietoa
Silta-klubista: www.silta-klubi.fi | https://www.facebook.com/
siltaklubi/ | http://www.silta-klubiopiskelijakoti.fi/

Elina Merenmies is a Helsinki-based artist who graduated with a Master’s degree
from the Finnish Academy of Fine Arts in 1999. She also studied at the Drawing
Department of the University of Helsinki in 1987, at the Institut de Saint-Luc in
Brussels from 1988–1989, and at the Academy of Fine Arts in Prague from 1991–
1992. SheS has been a member of the Ars Fennica prize committee since 2009.
Merenmies was awarded the William Thuring Prize in 2009, and the Stina Krook
Prize in 2010.

KARNEVAALIT
tulee – oletko valmis?

Lauantaina 2. maaliskuuta klo 19.00 alkaen
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja juomaa,
mukavaa oloa, kilpailu, arpajaiset.
Kaikki tämä 25 euroa + arvat + kolikkoja kilpailuun. (Opiskelijat 15 euroa)
Lippuja myyvät: Rita Kaira p. 040 7679157 ja Marja-Leena Rautakorpi p. 045 3199509.
Tervetuloa! Pyhän Henrikin yhdistys ry.

Uutuudet ja klassikot
– kauppasi netistä
katolinenkirjakauppa.net

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.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

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. F I D E S
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 25.1.-3.3.
TURKU

HELSINKI

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 17.30 sekä ennen
sunnuntain messuja ja 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. 17.30, as well as before
Masses on Sunday and by appointment.
26.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00
iltamessu
28.1. ma 18.30 jatkokurssi
29.1. ti 19.00 avioliittokurssi
2.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa
en Castellano, 18.00 iltamessu
4.2. ma 18.30 johdantokurssi
5.2. ti 19.00 avioliittokurssi
6.2. ke 16.30 raamattupiiri
9.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 11.15
messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
11.2. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
16.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30
messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin
and English, 11.00 päämessu, 15.00 messu
Porvoossa, 18.00 iltamessu
18.2. ma 18.30 johdantokurssi
19.2. ti 14.00 seniorit, 19.00 avioliittokurssi
20.2. ke 16.30 raamattupiiri
23.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00
iltamessu
25.2. ma 18.30 jatkokurssi
26.2. ti 19.00 avioliittokurssi
28.2. to 18.00 lectio divina
2.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit
seurakuntasalissa
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en
Castellano, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.2. su
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 27.1., 10.2.,
24.2. su 11.15

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu,
18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su
ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa),
13.00 messu afrikkalaisille (1. ja 3. su), 14.30
messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00
messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00
messu. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio,
18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe,
la 16.45–17.05, 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, see programme below) Mass
in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass
in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass for Catholics from Africa (1st and 3rd Sun.), 14.30 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 Laudes, 8.00 Mass in
Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.1517.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.4517.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish
office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
1.2. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio,
18.00 messu suomeksi, 18.45–24.00 adoraatio
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/
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
6.2. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio,
18.00 messu suomeksi
9.2. la 11.00 messu suomeksi, 12.30 messu
vietnamiksi, 18.00 messu suomeksi
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 14.30 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
17.2 su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi (radiolähetys), 11.30 messu
vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/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
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 14.30 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
1.3. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio,
18.00 messu suomeksi, 18.45–24.00 adoraatio
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
13.00 messu englanniksi/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
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.2.,
3.3., 7.4., 5.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 16.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 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.)
26.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
2.2. la Herran temppeliintuominen: 10.00
messu suomeksi
3.2. su kirkkovuoden 4. 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
9.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai:
9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu,
12.30 messu vietnamiksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
15.2. pe 18.00 messu Porissa
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
23.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. 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
KATEKEESI 9.2. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården,
Hindersböle): 26.1., 23.2. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 27.1.,
17.2., 24.2. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 15.2. pe
18.00

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, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to

17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 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, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass,
Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat. 10.00 Mass
(Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.3017.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by
appointment. For the latest updated program, see
olavi.katolinen.fi.
25.1. pe 18.00 vesper (Kristittyjen ykseyden
rukousviikko)
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
2.2. la Herran temppeliintuominen: 10.00
messu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
16.2. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30
perhemessu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
16.2., 16.3., 13.4., 18.5. 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.)
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
8.2. pe 18.00 messu vietnamiksi
9.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
16.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00
nuortenilta
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio- ja
vahvistusopetus, 14.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
KATEKEESI 16.2. la 9.50

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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DIASPORA
Hämeenlinna (Huom! seurakuntasali, Matti
Alangon katu 11 A): su klo 15.00: 3.2., 3.3., 7.4.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): su klo 16.00: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa,
lisätietoja seurakunnasta): pe klo 18.00: 22.2.,
29.3., 26.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelintie 5): su klo 12.00: 27.1., 10.2., 24.2.,
10.3. piispanmessu, 24.3., 31.3. Huom! 10.00
vietnamiksi, 14.4., 21.4., 28.4.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 9.2., 16.3., 13.4.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 26.1., su
10.2., la 23.2., la 9.3. piispanmessu, la 23.3.,
la 30.3., su 31.3. Huom! klo 14.00 vietnamiksi,
su 14.4., to 18.4. Huom! klo 18.00
(kiirastorstai), pe 19.4. Huom! klo 15.00
(pitkäperjantai), la 20.4. Huom! klo 20.00
pääsiäisyön vigilia, su 21.4., la 27.4.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu. Ti, ke, to ja pe 18.00 iltamessu. Pe 17.30
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Tues., Wed., Thurs., Fri.
18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities.
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00
messu
2.2. la Herran temppeliintuominen: 10.00
messu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00
messu
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00
messu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00
messu
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 11.00
messu
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 11.00 messu
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus,
Kymenlaaksonkatu 2): 10.2., 10.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: su 27.1., la 2.2.,
su 24.2., la 2.3., su 24.3.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
17.2., 17.3. su 12.00
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 26.1., 23.2., 23.3. la
11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 2.2., 2.3. la
13.00
Kotka(Langinkoskentie 1): 5.2., 5.3. ti 17.00
Lappeenranta: joka kuukauden kolmantena
sunnuntaina ennen messua

OULU

puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan. Messuja myös muissa kaupungeissa.
(Katso alempana kohta "diaspora".)
• 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 and Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.00-18.00, half
an hour before Mass and by appointment. Masses
also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
1.2. pe 12.00-16.45 adoraatio, 17.00 messu
2.2. la Herran temppeliintuominen: 11.30
messu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 27.1. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 17.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.2., 3.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 24.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.2. su 17.30

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 ja messu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.00-18.00,

Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki, 09-6877460, hiippakunta@katolinen.
fi. • Taloustoimisto: 050-4621522 (ma-pe
11-15), ekonomi@katolinen.fi.
• Opetusosasto: Kuusitie 6, 00270 Helsinki,
050-5440871, opetus@katolinen.fi.
Katolinen tiedotuskeskus: Pyhän Henrikin
aukio 1 B, 00140 Helsinki, 09-6129470, info@
katolinen.fi • Julkaisuosasto: katri.tenhunen@katolinen.fi • Viestintäosasto: marko.
tervaportti@katolinen.fi.

Keskukset
Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874.
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto on avoinna klo 9-17 maanantaista torstaihin ja perjantaisin klo 9-15.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikona ja perjantaina 1318, sekä torstaina 9.30-18 • Messut maanantaisin (englanniksi) ja perjantaisin (suomeksi)
klo 12.00; tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 7.30 • Holy Mass at 12.00 on Mondays (in
English) and Fridays (in Finnish); at 7.30 a.m.
on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (in
English). • www.studium.fi.

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.
Pe 17.30 adoraatio. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)
La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
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. Fri 17.30 Adoration. (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00
Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions
Sun. 10.30-10.50 and by appointment.
25.-26.1. pe-la Huom.! ei messuja
27.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00
messu Mikkelissä
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu
7.2. to 19.15 avioliittokurssi
9.2. la 13.00 messu Savonlinnassa
10.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu
21.2. to 19.15 avioliittokurssi
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00
messu Mikkelissä
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu

set 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
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis • Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää
OCDS, gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.
jyu.fi. Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760
Helsinki. • www.sites.google.com/site/karmeliittamaallikot.

Katolista elämää -jatkokurssi
Kevätkaudella seuraavina maanantaina klo
18.30: 28.1. isä Ryszard Miś: Sitoutuminen ja
vapaa tahto • 25.2. isä Tuomas Nyyssölä: Jumalaan uskominen nykypäivänä. • 25.3. isä
Federico Spanò: Kirkkolaki ja miten se koskee
meitä. • 8.4. isä Tri: Helvetti - mitä se on.

Kirjallisuuspiiri
Kevään päivät ja kirjat: 14.1. peruutettu • 11.2.
Ray Bradbury: Fahrenheit 451 • 11.3. George
Orwell: Vuonna 1984 • 23.4. Pär Lagerkvist:
Barabbas • 6.5. Valinta vielä avoin. • Kaikki
kirjojen ystävät, tervetuloa!

Maallikkodominikaanit – OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö:
Pertti Ylinen OP, perttiy60@gmail.com, puh.
050 3042419. Kotisivu: maallikkodominikaanit.
blogspot.fi.

Maria-klubi

Yhdistykset & yhteisöt

DIASPORA
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo,
Paukkulantie 27): 27.1., 24.2. su 18.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 9.2.
la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo
10.00

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta

Hiippakunnan kuuria

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. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregaran 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. Varmt välkomna!

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit.
Birgittalaisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa Turun birgittalaisluostarissa moderaattorin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren
äiti M. Bernabé O.Sss:n johdolla. Yhteyshenkilö: Raija Markkula, e-mail: raija.markkula7@
gmail.com, puhelin: 040 578 3024

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
and English in St. Henry’s Cathedral on the
following Tuesday evenings at 18.00 • Afterwards, a nice get-together. Many other activities as well. More information: cschelsinki.
wordpress.com.

Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. keskiviikkona pyhän Marian kirkolla. Ensin on
messu klo 14.00 ja sen jälkeen kahvit ja ohjelmaa srk-salissa. • 6.2. Heidi Tuorila-Kahanpään esitys: Jeesus-lapsen Teresa. • 6.3. Mariaklubi kokoontuu poikkeuksellisesti klo 15.00
SCJ:n tiloissa, (ei messua), Mäntytie 4. Käsitellään paastonaikaa. Mahdollisuus adoraatioon
ja tuhkamessuun klo 18.00. 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.

Seniorit
Tiistaina 19.2. messu Pyhän Henrikin katedraalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Tervetuloa.

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Kotisivu sites.
google.com/site/suomensamaritas • Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16 • Sihteeri Miira
Kuhlberg, gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@welho.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2019
– 71. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18
Pyhän Marian seurakuntasalissa. • Kevään
ohjelmaa: 12.2. Pyhä Antonius Padovalainen
/ Emil Anton • 12.3. Caritas / Sara Torvalds
• 9.4. Enkelit / isä Tri Nguyen • 14.5. Aneet
/ isä Oskari Juurikkala. • Kokouksen jälkeen
mahdollisuus iltamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314,
marko.pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut:
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 kokouk-

Encounter with Jesus
Charismatic Conference led by
Fr. Soji Olikkal & team, Founder &
Director, Sehion Retreat Centre, UK
& leading charismatic preacher in
Europe. Saint Mary’s Church,
Sat. May 18 at 9.30am – 4.00pm
More information and registration:
Shino 044 2130474, shinosajis@
gmail.com, Femi 045 1731226;
femijoseph@gmail.com,
Tea Laurila 044 3723223;
laurilatea@gmail.com.
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Artikkeleita

Nuoren Siyan Zhuangin
tie katoliseen kirkkoon
Pyhän Remigiuksen kirkon kryptassa ja tarjolla oli brezelien palanpainikkeeksi limonadien lisäksi olutta
ja siideriä. Luterilaiseen seuraan tottuneelle tämä tuntui lähes syntiseltä, mutta alkuhämmästyksen jälkeen
pääsin mukaan tansseihin, Zhuang
naurahtaa.

Diplomi-insinööriksi
Helsingissä opiskeleva
Siyan Zhuang on yksi
kirkkoon viime vuonna
liittyneistä uusista
katolilaisista. Nuoren
Siyan Zhuangin tie
katoliseen kirkkoon
kulki monien eri
vaiheiden kautta.

T

Ensimmäisen vuoden aikana Suomessa tärkeäksi on tullut Pyhän Marian seurakunta sekä Opus Dein
miesten toiminta. Paavi Franciscuksen vierailulla Tallinnassa tutuksi tuli myös nuoria katolilaisia pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
– Käännynnäiskatolilaisten kohtaaminen on aina rohkaisevaa, koska
jaamme samoja kokemuksia oivalluksineen ja haasteineen. Toisaalta
on ollut myös antoisaa tutustua aivan eri taustaisiin katolilaisiin esimerkiksi kirkkokahveilla ja tästä
olen kiitollinen, Zhuang lopettaa hymyillen.

ulin uskoon vuoden 2013-2014 aikana. Minut kastettiin
luterilaiseen kirkkoon vuonna 2013,
Zhuang kertaa tari-

naansa.
Suomessa kasvanut Zhuang tutustui kristinuskoon aluksi kristittyjen
ystävien kautta sekä koulun uskontotunneilla. Kiinnostus uskonasioihin henkilökohtaisella tasolla heräsi
lukion jälkeen armeijassa.
Ensimmäiset
seurakuntakokemukset löytyivät pian kiinalaisesta
seurakunnasta sekä Ristin killan toiminnasta, joka on yhteiskristillinen
opiskelijayhdistys Otaniemessä.
Protestanttina ollessani ehdin suhtautua katoliseen kirkkoon vuoron
perään kielteisesti, välinpitämättömästi ja ristiriitaisesti, Zhuang kertoo.
Pikkuhiljaa hengellinen kirjallisuus sekä monet katolisuutta käsittelevät Youtube-videot alkoivat kuitenkin vetää miestä kohti katolista
kirkkoa. Näistä hän mainitsee erityisesti Peter Kreeftin, C.S. Lewisin ja
G.K. Chestertonin.
Kiinnostus katoliseen kirkkoon
heräsi hiljalleen sitä mukaa kun tu-

Aino Salmi

tustuin paremmin niin Raamattuun
kuin eri kirkkokuntiin. Minulla heräsi paljon kysymyksiä, joihin en saanut vastausta.
Katolisen teologian kautta Raamattu alkoi Zhuangin mukaan aueta aivan eri syvyydeltä. Myös sakramenttien raamatulliset juuret tekivät
syvän vaikutuksen.
– Kerta toisensa jälkeen sain kysymyksiini vastauksen katolisesta
opista, joka viittasi yleensä erittäin
vahvasti Raamattuun. Esimerkiksi
pyhällä Tuomas Akvinolaisella oli
tässä merkittävä rooli. Huomasin, et-

tä katolinen oppi oli itse asiassa raamatullisempaa kuin monet aiemmin
kuulemani raamatuntulkinnat.
Lopulta päätöksen liittyä katoliseen kirkkoon sinetöi katolilaisten
kohtaaminen
opiskelijavaihdossa
Saksassa Bonnissa. Nuorten katolilaisten elämänilo ja avoimuus ihastuttivat ja näyttivät uskon uudessa
valossa.
Ensimmäinen kohtaaminen oli
minulle ikimuistoinen. Messun jälkeen kirkkoherra isä Gerold opetti nuoria tanssimaan kansantansseja

Avioliittokurssi
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille
pariskunnille, jotka suunnittelevat
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.
Helsingin seurakuntien – Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan ja Pyhän Marian
seurakunnan – yhteinen avioliittokurssi
järjestetään tammi-helmikuussa 2019.
Kurssi pidetään tiistaisin klo 19.00
alkaen Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa.

Lisieux'n pyhä Teresa kävi täällä,
nyt me puolestamme käymme Lisieux'ssa

K

esäkuussa teemme pyhiinvaelluksen Normandiaan ja Pariisiin:
Lisieux (basilika, koti ja karmeliittaluostari), Alençon (mm. kotimuseo),
Rouen (Jean d’Arc -museo), Pariisi (usea kohde). Kokoamme nyt ryhmää.
Ilmoita kiinnostuksesi, jolloin saat tarkemmat tiedot! 		
Heidi Tuorila-Kahanpää, kahanpaa@ulc.jyu.fi; puh. 050-3410248.

Tapaamisten päivämäärät ovat seuraavat:
ti 8.1.2019		 ti 15.1.2019
ti 22.1.2019		 ti 29.1.2019
ti 5.2.2019 (Huom! 2 viikon tauko)
ti 19.2.2019 		 ti 26.2.2019
Lisätietoja saa isä Marcolta,
Pyhän Henrikin seurakunnan
kirkkoherralta: 050-5377775,
marco.pasinato@katolinen.fi.

