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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

Tuho silmiemme edessä
Kun jotakin lähes korvaamatonta tuhoutuu silmiemme edessä, on tuhoa ensin melkein mahdotonta uskoa. Vähitellen tuhon todellisuus käy ilmeiseksi ja epäuskon tilalle tulee epätoivo ja huoli.
Huoli siitä, että mikään ei enää ole niin kuin ennen,
että jotakin olennaista on hävinnyt iäksi. Onneksi
Pariisin ikiaikaisen maamerkin Notre-Damen tuho
ei ollutkaan täydellinen, onneksi ihmishenkiä ei
menetetty – ja onneksi merkittäviä rahasummia on
luvattu kirkon kunnostamiseen.
Median välittämät kuvat vaikuttivat voimakkaasti ihmisiin täysin riippumatta siitä, oliko heillä minkäänlaista uskonnollista vakaumusta. Ehkäpä
Notre-Damen tuhon liekit herättivät meissä muiston, jonkinlaisen kaihon
sitä kohtaan, mikä lopultakin tekee Euroopasta Euroopan: kaihon kristillisen
kulttuurin ja sivistyksen suuria saavutuksia kohtaan, joista me kaikki länsimaiden ihmiset olemme saaneet nauttia jo hyvän aikaa, aivan ilman omia
ansioitamme, ja joista me lopulta emme kuitenkaan ole valmiita luopumaan.
Herää kysymys, elämmekö nyt ajassa, jossa koetaan entistä selvemmin, että
oman maamme, maanosamme tai ehkäpä koko maailmamme tulevaisuus
on vaakalaudalla, olipa kysymys sitten ilmastosta, politiikan uusista tuulista
tai talouden epävarmuustekijöistä? Olemmeko vain tulleet herkemmiksi –
vai onko jokin todellakin muuttunut?
Jotakin on kyllä muuttunut. Sen osoittivat viimeistään pääsiäisaamun
terrori-iskut Sri Lankassa. Ne toivat silmiemme eteen toisenlaisen, vielä
paljon kauheamman uhkan, jota vastaan meidän – kaikkien hyvän tahdon

Eze Charles Nwoko
vihitään papiksi

H

elsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihkii Turun seurakunnassa työskentelevän diakoni Eze Charles Nwokon
papiksi (luterilaisessa) Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä
la 25.5.2019 klo 12.00 alkavassa pyhässä messussa. Tervetuloa!
Seurakuntalaiset voivat muistaa vihittävää hänen tilinsä kautta: FI39 1470 3500 4280 68.
Isä Nwoko viettää ensimessuja seuraavasti: Turku 26.5.,
Maria (African Chaplaincy) 2.6., Henrik (tridentiininen) 9.6.

T

he Bishop of Helsinki, Msgr Teemu Sippo SCJ will ordain the reverend deacon Eze Charles Nwoko to priesthood in Mikael Agricola church in Helsinki on Saturday, May
25, 2019, at 12.00. Welcome! The parishioners can also remember the ordainee through his account FI39 1470 3500 4280 68.
KATT

ihmisten – on tarmokkaasti käytävä. Viattomien ihmisten summittainen surmaaminen on yksinkertaisesti raakalaismaista ja väärin. On tehtävä kaikki
voitava, että tällaiset iskut loppuisivat.

Pyhiinvaellus
Köyliöön kävellen
14.–16.6.2019

Helsingin hiippakunnassa on suunnitteilla ainakin kaksi erityistä messua Sri Lankan uhrien puolesta. Alustavien tietojen mukaan tätä tarkoitusta
varten olisi messu Pyhän Marian seurakunnassa sunnuntaina 12.5. klo 18 ja
Tapanilassa (ev.-lut. kirkossa) perjantaina 17.5. tamilin kielellä (isä Donbosco
Thomas). Varsinkin jälkimmäisen messun osalta tieto kannattaa vielä varmentaa.

PS. Fideksen nettisivuilla on mielenkiintoisia lisäkommentteja Notre-Damen palosta ja tietenkin monesta muustakin aiheesta. Kannattaa tutustua.
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Paavi Bulgariassa ja Makedoniassa

P

aavi Franciscus vieraili Bulgariassa ja Makedoniassa 5.-7. toukokuuta. Bulgariassa
vierailun tunnuslauseena oli "Pacem in terris",
mikä viittaa pyhän paavi Johannes XXIII:n kiertokirjeeseen. Johannes XXIII, silloinen mons. Angelo Roncalli, toimi Bulgariassa vuosina 19251934 ensin apostolisena visitaattorina ja sitten
delegaattina; vaikeuksista huolimatta hän rakensi sekä pientä katolista yhteisöä että ensimmäisiä ekumeenisia suhteita Bulgarian ortodoksiseen kirkkoon. Myös paavi Franciscuksen
vierailulla suhteet ortodoksiseen kirkkoon olivat
keskeisiä, ja hän viittasi useita kertoja erityisesti
pyhien Kyrilloksen ja Methodioksen, Euroopan
suojelijoiden ja slaavilaisten kansojen evankelioijien esimerkkiin.
Bulgariassa paavi kävi ensin Sofiassa, jossa
hän tapasi maan viranomaisia sekä ortodoksien patriarkka Neofitin ja pyhän synodin. Ohjelmassa oli myös messu, jonka lopussa Bulgarian
piispainkokouksen puheenjohtaja mons. Hristo
Projkov lahjoitti paaville kopion Nesebarin Ju-

unnettu virolainen katolinen pappi, Suomen-poika ja apostolinen protonotaari,
monsignore Vello Salo on kuollut. Hän kuoli 93
vuoden iässä pääsiäisaamuna 21.4.2019. Isä Vellon hautajaismessu pidettiin Tallinnan Kaarlin
kirkossa torstaina 2.5. klo 11.00. Pyhän messun
jälkeen hautajaiset jatkuivat isä Vellon läheisten
läsnäollessa Piritan birgittalaisluostarissa ja Metsakalmistun hautausmaalla.
Isä Vello Salosta julkaistiin laajahko artikkeli
Fides-lehden numerossa 1/2015, s. 8-10.

Svarta Madonnan – miraklens 		
					 och mysteriernas moder			
		

KIRJA: Ratzingerin haastava ja 		

					 innostava johdatus kristinuskoon
Ilmoitukset
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Reliikkien kohtelusta ja niiden 		
merkityksestä 				

				
				

Kannen kuva: Notre-Damen katedraali tulessa 15.4.2019. Kuva Wikimedia Commons.

KATT/Vaticannews

T

Caritas-kuulumisia

13

malanäidin ikonista – tuota Marian kuvaa mons.
Roncalli kantoi aina mukanaan. Sofian lisäksi paavi kävi Rakovskissa, jossa hän mm. vietti
messun ensikommuunioineen ja tapasi katolista
yhteisöä. Makedoniassa taas vierailukohteena oli
Skopje, jossa paavi kävi mm. äiti Teresan muistomerkillä.

Vello Salo on kuollut

11		
12
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Rauha hänen sielulleen.
KATT
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F
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katolisiin talouksiin, vaan se lähetetään vain
vuonna 2019 uuden tilauksen tehneille, aina kun
ilmestyy painettu lehti. Uudet tilaukset laskutetaan touko-kesäkuussa. Tilauksen voi tehdä
osoitteessa fides.katolinen.fi/yhteystietoja. Vuoden
2020 järjestelyistä tiedotetaan erikseen.
Painettu lehti ilmestyy vuonna 2019 neljä kertaa (numerot 1, 4, 7 ja 10). Painettuja lehtiä toimitetaan myös seurakuntiin, joista niitä voi halutessaan hakea. Lehdistä pyydetään suorittamaan
vapaaehtoinen maksu, esim. 5 € / kpl.
Painettujen lehtien välissä ilmestyy lehtiä (numerot 2, 3, 5, 6, 8 ja 9), jotka julkaistaan pdf-muodossa vain netissä Fideksen kotisivuilla. Ne on
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Tarkista tilinumero
On huomattu, että joiltakin Fideksen lukijoilta
on tullut viime vuoden tilausmaksun suuruisia
maksuja vanhalla tili- ja viitenumerolla. Olkaa
hyvä ja tarkistakaa, ettei automaattista maksua
enää menisi.
On myös tärkeää huomata, että Katolisen tiedotuskeskuksen vanha tilinumero (FI98-alkuinen) ei ole enää käytössä. Ainoa toimiva tilinumero on FI34 1555 3000 1166 17 (NDEAFIHH).
Vapaaehtoisen lehtimaksun viite on 50050.

Fideksen verkkosivut: fides.katolinen.fi
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Ajankohtaista

Papistossa paljon vaihdoksia

V

iime aikoina on saatu
kuulla monista siirroista
ja nimityksistä hiippakunnassamme. Ensin Tampereen seurakunnasta kerrottiin, että kirkkoherra Zenon Strykowski SCJ siirtyy heinäkuun alussa Pyhän
Marian seurakunnan kappalaiseksi ja isä
Stanislaw Zawilowski SCJ kappalaiseksi
Turun seurakuntaan. Tampereelle uudeksi kirkkoherraksi tulee isä Tri Nguyen ja
kappalaiseksi näillä näkymin toukokuun
lopussa papiksi vihittävä diakoni Eze
Charles Nwoko.
Nyt tiedämme myös, että Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherra vaihtuu. Isä Marco Pasinato keskittyy
neokatekumenaalisen hiippakunnallisen
lähetysseminaarin Redemptoris Materin
rehtorina toimimiseen. Hänen tilalleen
katedraaliseurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on nimitetty isä Jean Claude
Kabeza, joka on viime vuodet toiminut
kirkkoherrana Kouvolassa. Kouvolaan
kirkkoherraksi lähtee puolestaan Helsingistä isä Tuomas Nyyssölä. Nämä muutokset astuvat voimaan 1.9.
Uudet kirkkoherranimitykset on tehty
kolmeksi vuodeksi.

Uutta ei kannata pelätä
Muutos on aina haastavaa, mutta uutta
ei silti kannata pelätä.
Ensinnäkin on täysin normaalia, että pappien sijoituksia vaihdellaan aika
ajoin. Se on hyväksi sekä seurakunnille
että papeille itselleen. Tietenkin uuteen
siirtyminen vaatii aina totuttelua ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin seurakunta tottuu uuteen paimeneensa ja paimen
laumaansa. On tärkeää kuitenkin muistaa, että itse asiassa kummatkin rikastuttavat toistaan.
Toiseksi on olennaista muistaa, että
kirkko ei ole vain seurakunta vaan jotakin paljon enemmän. Kirkon katolisuus
todellakin kutsuu meidät ajattelemaan
yli oman pienen piirimme ja omien etujemme, yli seurakunnan omien tapojen ja
tottumusten. On ymmärrettävä – ja juuri se tulee selväksi mainittujen muutosten tapahtuessa –, että minä en ole seurakunta ja pappi ei ole siellä vain minua
varten. Hänet on asetettu seurakuntaan
toimimaan koko seurakunnan hyväksi, yhtenä elävänä osana hiippakunnan
ja oikeastaan koko yleismaailmallisen
kirkon suuressa projektissa. Kun pappi
vaihtuu, seurakunnan katolisuus avartuu ja nurkkakuntaisuus hälvenee.
Tietenkin pidetystä papista luopuminen ja tuntemattoman papin tuleminen
ovat epävarmuustekijöitä. Oikea vastaus tämän epävarmuuden voittamiseksi ei kuitenkaan ole vetäytyminen vaan
yhteistyö. Uusi pappi haluaa varmasti
oppia tuntemaan seurakuntansa; ei hän
tule seurakuntaan valmiin uuden ohjelman kanssa vaan hän jatkaa siitä, mihin
edellisen kirkkoherran kanssa jäätiin, ja
– omia kokemuksiaan ja omaa hengellistä pääomaansa jakaen – kuljettaa seurakuntaa eteenpäin. Paras tuki hänelle on
kertoa avoimesti seurakunnan toimin-

nasta ja haasteista ja tuoda esiin myös
omia toiveita.

Hiippakuntapappien määrä
on kasvanut
Historiallisesti tämän kevään nimitykset ovat mielenkiintoisia. Ensimmäistä
kertaa hiippakunnan (perustettu 1955)
historiassa puolet seurakunnista on nyt
tavallisten hiippakuntapappien hoidossa. Tätä voitaneen pitää tietyssä mielessä
merkkinä kirkon elämän kypsymisestä.
Tämä muutos tarkoittaa sitä, että Jeesuksen pyhän sydämen pappien hoidossa on jatkossa enää kaksi seurakuntaa:
Pyhän Marian seurakunta Helsingissä ja
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin
seurakunta Turussa. Neokatekumenaalisen tien pappien hoidossa on vastaavasti enää kaksi seurakuntaa: Nasaretin
pyhän perheen seurakunta Oulussa ja
Pyhän Joosefin seurakunta Kuopiossa.
Katedraaliseurakunta Helsingissä sekä
Jyväskylän, Tampereen ja Kouvolan seurakunnat ovat jatkossa hiippakuntapappien hoidossa.
Jos ajatellaan tilannetta 30 vuotta sitten, kaikki viisi seurakuntaa olivat SCJpappien hoidossa. 20 vuotta sitten oli

seitsemän seurakuntaa, joista kuusi oli
SCJ-pappien ja yksi neokatekumenaatin
hoidossa.
Näistä muutoksista on turha etsiä mitään suurta mysteeriä. Ne kuvastavat
hyvin sitä hidasta mutta selkeää muutosta, joka on tapahtunut hiippakunnassamme, nimittäin sitä, että kasvava osa
papistostamme on vihitty palvelemaan
suoraan ja pelkästään tätä hiippakuntaa.
Ensimmäinen tällainen hiippakuntapappi oli mons. Tuomo T. Vimpari, joka vihittiin papiksi vuonna 1999. Häntä ovat
seuranneet isät Tri Nguyen 2006, Joosef
Dang 2011, Anders Hamberg 2014, Jean
Claude Kabeza ja Leonard Wobilla 2016
ja Tuomas Nyyssölä 2018. Tämä joukko
vahvistuu vielä toukokuussa, kun diakoni Eze Charles Nwoko vihitään papiksi.
Lisäksi hiippakunnalla on tällä hetkellä
muutama oma pappiskandidaatti opintojen ja formaation äärellä.

Sääntökuntien ja yhteisöjen
tärkeä tuki

tayhteisönsä ja hiippakunnan välisten
sopimusten puitteissa. Mutta on heidän
joukossaan syntyperäisiä suomalaisiakin, kuten dominikaaniveli Gabriel Salmela OP, ja isä Oskari Juurikkala, joka
kuuluu Opus Deihin. Tai ajatellaanpa
esimerkiksi sitä, että piispamme Teemu
Sippo SCJ on hänkin juuri Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnan pappi, viides
katolinen piispa – viides SCJ-piispa! –
Suomessa Arvid Kurjen ja protestanttisen reformaation jälkeen.
On auliisti tunnustettava, että paikalliskirkkoamme olisi vaikea kuvitella ilman näiden sääntökuntien ja muiden
kirkollisten yhteisöjen suurta työtä kirkollisen elämän kehittämisessä ja katolisuuden uudelleen juurruttamisessa tähän maahan. Pienessä, syrjäisessä
maassa näiden yhteisöjen avulla on saatu helposti tuulahduksia ”suuren maailman katolisuudesta”. Paikalliskirkkomme hartiat ovat ikään kuin leventyneet ja
vahvistuneet. Jokainen hiippakuntaamme palvellut ja palveleva pappi on meille suuren kiitollisuuden aihe.

Suomessa toimii tietysti paljon muitakin pappeja. Osa heistä on lähtöisin
eri puolilta maailmaa ja he ovat tulleet
työskentelemään Suomeen oman taus-

M

Marko Tervaportti

aria… eli todeksi Jeesuksen autuaaksijulistukset toisella tavalla kuin
kukaan muu. Hän hypähti ilosta Jumalan läsnäolossa, hän, joka säilytti
kaiken sydämessään ja joka antoi miekan lävistää sen. Hän on pyhä pyhien
joukossa, kaikkein siunatuin. Hän näyttää meille pyhyyden tien ja saattaa meitä. Hän ei
hyväksy, että langetessamme jäämme maahan, ja usein hän kantaa meitä käsivarsillaan
tuomitsematta meitä. Keskustelu hänen kanssaan lohduttaa meitä, vapauttaa ja pyhittää
meidät. Äiti ei tarvitse monia sanoja, hän ei tarvitse sitä, että yritämme liikaa selittää, mitä
meille tapahtuu. Riittää, että kuiskaamme yhä uudelleen: "Terve Maria…"
– Paavi Franciscus, Gaudete et exsultate 176

RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

2.6. pääsiäisen 7. sunnuntai (III)
12.5. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)		
1L Ap.t. 7:55-60
1L Ap.t. 13:14, 43-52
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. – 1a+9a
Ps. 100:1-2, 3, 5. – 3c
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20
2L Ilm. 7:9, 14b-17
Ev. Joh. 17:20-26
Ev. Joh. 10:27-30
19.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)
1L Ap.t. 14:21b-27
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. – vrt. 1
2L Ilm. 21:1-5a
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35
26.5. pääsiäisen 6. sunnuntai (II)
1L Ap.t. 15:1-2, 22-29
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 4
2L Ilm. 21:10-14, 22-23
Ev. Joh. 14:23-29
30.5. Herran taivaaseenastuminen –
helatorstai, juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6
2L Hepr. 9:24-28, 10:19-23
Ev. Luuk. 24:46-53
Toinen lukukappale voidaan valita myös
vuoden A kirjasta (Ef. 1:17-23).

Helluntai, juhlapyhä
8.6. lauantai, illalla helluntaiaaton iltamessu
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8a, 16-20b
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. – 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39
9.6. helluntaisunnuntai		
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104:1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. – vrt. 30
2L Room. 8:8-17
Ev. Joh. 14:15-16, 23b-26
Voidaan käyttää myös vuoden A lukukap.
(1L ja Ps. kuten yllä, 2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13,
Ev. Joh. 20:19-23).
Kirkkovuoden tavallinen aika

16.6. Pyhä Kolminaisuus, juhlapyhä (III)
1L Sananl. 8:22-31
31.5. perjantai, Neitsyt Marian käynti
Ps. 8:4-5, 6-7, 8-9. – 2a
Elisabetin luona, juhla		
2L Room. 5:1-5
1L Sef. 3:14-18 tai 1L Room. 12:9-16b
Ev. Joh. 16:12-15		
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 6b		
Ev. Luuk. 1:39-56
					
		

Vuoropsalmien kertosäkeet
Pääsiäisen 4. sunnuntai
Me olemme hänen kansansa, hänen
laitumensa lampaat. (Ps. 100:3c)

Neitsyt Marian käynti Elisabetin luona
Suuri on Israelin Pyhä, joka on teidän
keskellänne. (Jes. 12:6b)

Pääsiäisen 5. sunnuntai
Minä kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti,
Jumalani, kuninkaani! (vrt. Ps. 145:1)

Pääsiäisen 7. sunnuntai
Herra on kuningas, hän on Korkein,
maailman valtias. (Ps. 97:1a+9a)

Pääsiäisen 6. sunnuntai
Ylistäkööt kansat sinua, Jumala, ylistäkööt
sinua kaikki kansat. (Ps. 67:4)

Helluntaiaaton iltamessu ja
helluntaisunnuntai
Lähetä Henkesi, Herra, ja uudista maan
kasvot. (vrt. Ps. 104:30)

Helatorstai
Jumala astuu ylös riemun kaikuessa, Herra
pasuunoiden soidessa. (Ps. 47:6)

Pyhä Kolminaisuus
Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri
onkaan sinun nimesi maan päällä! (Ps. 8:2a)

Rukouksen apostolaatti
Toukokuun 2019 rukouksen apostolaatin palsta

J

oskus käy niin, että Afrikkaa ajatellaan yhtenä maana. Saatamme
sanoa jonkun ihmisen olevan afrikkalainen ajattelematta lainkaan,
kuinka suuria eroja Afrikan eri maiden välillä onkaan.
Afrikka on maailman toiseksi suurin maanosa, jossa asuu 1,2 miljardia asukasta. Nykyisin Afrikka käsittää 55 itsenäistä valtiota. Maiden
rajat ovat peräisin siirtomaa-ajalta eivätkä perustu kansallisuuksiin tai
heimoihin. Tämän kautta voimme ymmärtää, että maanosasta puuttuu
ykseys.
Rukoilemme siellä asuvien kristittyjen puolesta. Joskus he kysyvät:
mitä ykseys tarkoittaa?
Kun katsomme jokapäiväistä elämää, näemme, että ykseys vallitsee niissä perheissä ja työpaikoissa, joissa on rakkautta. Ykseyttä ei voi
olla olemassa ilman rakkautta. Saman perheen jäsenet ovat joskus hyvin erilaisia, koska ovat kotoisin eri maista, mutta rakkauden avulla he
pysyvät yhdessä. Kolmiyhteinen Jumala on paras esimerkki rakkauden
moninaisuudesta. Erityisesti meidän on pyrittävä vähentämään vihan
tunteita, sillä ne erottavat meidät toisistamme. Jos en rakasta, on parempi, etten kommentoi asiaa. Jos puhun jotakin ilman rakkautta, ei voi olla
ykseyttä. Ei voi rakastaa vain jotakin valittua ryhmää.
Ykseys on vaikeaa, koska synti on olemassa maailmassa. Synti heikentää rakkautta. Me kristityt puhumme synneistä, mutta emme sen
vuoksi, että haluaisimme juhlia niitä. Me haluamme tunnustaa ne ja
poistaa ne elämästämme. Ongelma on siinä, että näemme hyvin muiden synnit. Ajattelemme usein, että vain toiset ovat syyllisiä.
Tämä on vaikeaa, mutta me muistamme, että ”Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen”. Jeesus puhuu vuorisaarnassa siitä, miten voimme olla autuaita eli
onnellisia. Hän opettaa meille, että on vaikea
tietää toisen ajatuksia, mutta me voimme tehdä
paljon omassa sydämessämme.
Rauhan Kuningatar, rukoile puolestamme.
isä Stanisław Zawiłowicz SC

Rukoilkaamme...

Piispan kalenteri
11.5.

Pastoraalineuvoston kokous

13.5.

Suomen Caritas ry:n hallituksen kokous

17.5.

Kirkkojen maailmanneuvoston maailmanlähetyksen ja 		
evankelioimisen komission kokous Helsingissä

18.5.

Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan vuosikokous

25.5.

Diakoni Eze Charles Nwokon papiksivihkiminen Mikael Agricolan
kirkossa Helsingissä klo 12

26.5.

Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Marian kirkossa klo 10

27.5.

Piispanneuvoston kokous

30.5.

Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Henrikin katedraalissa klo 11

2.6.

Englanninkielisten nuorten vahvistus katedraalissa klo 9.30

9.6.

Helluntaisunnuntain päämessu katedraalissa

15.6.

Ritarikuntien pyhä messu Koroisissa Turussa klo 15

16.6.

Pyhä messu Kirkkokarilla Köyliössä klo 13

Toukokuu – Lähetystyö
• Rukoilkaamme, että kirkko Afrikassa olisi jäsentensä sitoumuksen
kautta ykseyden siemen kansojen kesken ja toivon merkki
maanosalleen.
Maj – Evangelisationen
• Att Kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan
sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela
kontinenten.
Kesäkuu – Yleinen
• Rukoilkaamme, että papit sitoutuisivat vaatimattoman ja nöyrän
elämänsä kautta aktiiviseen solidaarisuuteen köyhimpiä kohtaan.
Juni – Universell
• Att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste,
genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.
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Pyhä isä

Paavi Franciscus:

Pääsiäinen on kivien pois
vierittämisen juhla

N

aiset
menevät
haudalle tuoksuöljyt
mukanaan, mutta he
pelkäävät matkansa olevan turha, koska suuri
kivi estää pääsyn hautaan. Noiden naisten matka on myös meidän matkamme,
kuin se pelastuksen matka, jonka olemme tänä yönä kulkeneet. Joskus näyttää,
että kaikki törmää kiveen: luomakunnan
kauneus törmää synnin tragediaan; vapautuminen orjuudesta törmää uskottomuuteen liitolle; profeettojen lupaukset
törmäävät kansan loputtomaan välinpitämättömyyteen. Niin on myös kirkon
historiassa ja omassa henkilökohtaisessa
historiassamme. Näyttää siltä, että ottamamme askeleet eivät koskaan vie meitä
päämäärään. Meillä voi olla kiusaus ajatella, että murskattu toivo on karu elämän laki.
Tänään kuitenkin näemme, että matkamme ei ole turha; se ei törmää hautakiveen. Yksi lause hämmästyttää naiset
ja muuttaa historian: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?" (Luuk. 24:5).
Miksi ajattelet, että kaikki on toivotonta, että kukaan ei voi vierittää pois omaa
hautakiveäsi? Miksi annat periksi lannistumiselle ja epäonnistumiselle? Pääsiäinen on kivien pois vierittämisen juhla. Jumala poistaa raskaimmatkin kivet,
joihin toivomme ja odotuksemme murskautuvat: kuolema, synti, pelko, maailmallisuus. Inhimillinen historia ei pääty
hautakiven eteen, koska tänään se kohtaa "elävän kiven" (vrt. 1. Piet. 2:4): ylösnousseen Jeesuksen. Meidät kirkkona on
rakennettu hänen varaansa, ja silloinkin
kun menetämme rohkeutemme ja meillä on kiusaus tuomita kaikki epäonnistumistemme perusteella, hän tulee tehdäkseen kaiken uudeksi, kumotakseen
pettymyksemme. Tänä yönä jokainen
meistä on kutsuttu tunnistamaan, että
ylösnoussut Kristus vierittää sydämestämme raskaimmat kivet. Kysykäämme
siis ensin: mikä on se kivi, joka minun on
poistettava?
Usein toivon sulkee pois lannistumisen kivi. Kun alamme ajatella, että kaikki sujuu huonosti eivätkä asiat enää voisi
mennä huonommin, menetämme rohkeutemme ja alamme uskoa, että kuolema on vahvempi kuin elämä. Meistä
tulee kyynisiä, kielteisiä ja alakuloisia.
Kivi kiveltä rakennamme sisällemme
tyytymättömyyden monumentin, toivon
haudan. Valittaessamme elämästä teemme elämän riippuvaiseksi valituksista
ja hengellisesti sairaaksi. Vallan saa tietynlainen hautapsykologia: kaikki päättyy siihen vailla toivoa tulla ulos elossa.
Mutta tuolla hetkellä kuulemme jälleen

Saarna pääsiäisvigiliassa 20.4.2019
vankkumatta ja että kuinka pahasti me
sotkemmekin asiat, hänen rakkautensa
ei muutu. Tämä yksi luovuttamaton varmuus meillä on elämässä: hänen rakkautensa ei muutu. Kysykäämme itseltämme: mihin katson elämässäni? Katsonko
hautoja vai etsinkö Elävää?

kerran pääsiäisen hellittämättömän kysymyksen: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?" Herra ei löydy lannistumisesta. Ei hän ole siellä, hän on noussut
kuolleista. Älä etsi häntä siltä, mistä et
koskaan löydä häntä: hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien (vrt. Mark.
22:32). Älä hautaa toivoa!
On toinenkin kivi, joka usein sulkee
sydämen: synnin kivi. Synti viettelee; se
lupaa asioita helposti ja nopeasti, hyvinvointia ja menestystä, mutta jättääkin jälkeensä vain yksinäisyyttä ja kuolemaa.
Synti etsii elämää kuolleiden joukosta,
se etsii elämän merkitystä asioista, jotka
katoavat. "Miksi etsitte elävää kuolleiden
joukosta?" Mikset päätä hylätä tuota syntiä, joka kuin kivi sydämesi ovella estää
Jumalan valoa tulemasta sisään? Mikset
valitse mieluummin Jeesusta, todellista
valoa (vrt. Joh. 1:9) kuin vaurauden loistoa, uraa, ylpeyttä ja mielihyvää? Mikset
kerro tämän maailman turhuuksille, että
et elä niitä varten, vaan elämän Herraa
varten?
Palatkaamme naisiin, jotka menivät Jeesuksen haudalle. He pysähtyivät
hämmästyneinä, kun kivi oli otettu pois.
Evankeliumi kertoo, että nähdessään enkelit he "pelästyivät ja painoivat katseensa maahan" (Luuk. 24:5). Heillä ei ollut
rohkeutta katsoa ylös. Kuinka usein me
teemme saman? Mieluummin käperrymme puutteisiimme, kyyristymme
peloissamme. Se on kummallista, mutta miksi teemme niin? Usein siksi, että synkkinä ja itseemme sulkeutuneina
tunnemme hallitsevamme tilanteen, sillä on helpompaa pysyä yksin sydämemme pimeydessä kuin avautua Herralle.

Ja kuitenkin vain hän voi nostaa meidät
ylös. Runoilija kirjoitti kerran: "Emme
koskaan tiedä, kuinka korkeita olemme,
ennen kuin meitä kutsutaan nousemaan"
(E. Dickinson). Herra kutsuu meitä nousemaan, nousemaan ylös hänen sanansa
mukaan, katsomaan ylös ja käsittämään,
että meidät tehtiin taivasta varten eikä
maata varten, elämän korkeuksia varten
eikä kuoleman syvyyksiä varten: "Miksi
etsitte elävää kuolleiden joukosta?"
Jumala pyytää meitä katsomaan elämää niin kuin hän sitä katsoo; hän näkee
aina jokaisessa meistä tukahduttamattoman kauneuden ytimen. Synnissä hän
näkee lapsia, jotka on nostettava ylös;
kuolemassa hän näkee veljiä, jotka on
herätettävä; epätoivossa hän näkee sydämiä, joita on lohdutettava. Älä siis pelkää: Herra rakastaa tätä elämääsi silloinkin kun sinä pelkäät katsoa sitä ja ottaa
sitä käsiisi. Pääsiäisenä hän näyttää sinulle, kuinka paljon hän rakastaa tätä
elämää, aina siihen saakka, että elää sen
täysin, kokien ahdistuksen, hylkäämisen, kuoleman ja tuonelan noustakseen
voittoisana kertomaan sinulle: "Et ole yksin, luota minuun!"
Jeesus on asiantuntija kuolemamme
muuttamisessa elämäksi, itkuvirtemme
muuttamisessa karkeloksi (vrt. Ps. 30:12).
Hänen kanssaan mekin voimme kokea
pääsiäisen, siirtymisen itsekeskeisyydestä yhteyteen, epätoivosta lohdutukseen, pelosta luottamukseen. Älkäämme painako peloissamme katsettamme
maahan, vaan kohottakaamme katseemme ylösnousseeseen Jeesukseen. Hänen
katseensa täyttää meidät toivolla, koska
se kertoo meille, että meitä rakastetaan

"Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?" Naiset kuulevat enkelien sanat, jotka jatkavat vielä: "Muistakaa, mitä hän
sanoi teille ollessaan vielä Galileassa"
(Luuk. 24:6). Nuo naiset olivat menettäneet toivonsa, koska eivät muistaneet
Jeesuksen sanoja, hänen kutsuaan, joka
tapahtui Galileassa. Menetettyään elävän muiston Jeesuksesta he katsoivat jatkuvasti hautaa. Uskon on aina palattava
takaisin Galileaan, herätettävä uudelleen
ensirakkautensa Jeesusta ja hänen kutsuaan kohtaan: muistettava hänet, palattava hänen luokseen koko mielestämme ja
koko sydämestämme. Olennaista on palata elävään rakkauteen Herraa kohtaan.
Muuten uskomme on "museouskoa", ei
pääsiäisuskoa. Jeesus ei ole menneisyyden henkilöhahmo; hän on nykyäänkin
elävä persoona. Emme tunne häntä historiankirjoista; kohtaamme hänet elämässä. Muistakaamme tänään, kuinka
Jeesus ensin kutsui meidät, kuinka hän
voitti pimeytemme, vastarintamme, syntimme ja kuinka hän kosketti sydäntämme sanallaan.
Muistaen Jeesuksen nämä naiset lähtivät haudalta. Pääsiäinen opettaa meille, että uskovat eivät viivyttele hautausmailla, koska heidät on kutsuttu
lähtemään liikkeelle, kohtaamaan elävän
Herran. Kysykäämme itseltämme: minne olen menossa elämässäni? Toisinaan
suuntaudumme aina ja vain kohti ongelmiamme, joita ei koskaan puutu, ja menemme Herran luo vain jotta hän auttaisi
meitä. Mutta silloin meitä ohjaavat omat
tarpeemme, ei Jeesus. Jatkuvasti etsimme Elävää kuolleiden joukosta. Ja kuinka monta kertaa me sitten, kohdattuamme Herran, palaammekaan kuolleiden
keskuuteen, kaivamme esiin kaunat, harmit, haavat ja tyytymättömyyden aiheet
antamatta Ylösnousseen muuttaa meitä?
Rakkaat veljet ja sisaret: asettakaamme elävä Herra elämämme keskipisteeksi. Pyytäkäämme armoa olla joutumatta
virran, ongelmiemme meren viemiksi;
armoa olla joutumatta synnin karille tai
törmäämättä lannistumisemme ja pelkomme matalikkoon. Etsikäämme häntä kaikissa asioissa ja yli kaiken. Hänen
kanssaan mekin nousemme kuolleista.

Franciscus
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Artikkeleita

Sri Lankassa kuoli satoja
kristittyjä – Kristukseen
uskovia – viattomia
ihmisiä pommi-iskuissa
lukuisiin kirkkoihin
pääsiäisaamuna.
Iskut kohdistuivat
myös länsimaisten
turistien suosimiin
luksushotelleihin.

T

ekijät olivat ilmeisesti paikallisia islamisteja,
jotka
toimivat
joko
oma-aloitteisesti tai sitten
kauempaa ohjattuina, osana Isisin
kansainvälistä terrorismia, mahdollisesti kostona aiemmin tänä
vuonna Uudessa-Seelannissa tehdylle moskeijaiskulle, jossa kuoli
viitisenkymmentä muslimia. Tuon

Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö Sri Lankan tapahtumissa olisi ollut kysymys uskonnosta. Kirkkorakennus, jumalanpalvelus ja koko kristikunnan suurin juhla
oli valittu tapahtumapaikaksi ja -ajaksi täysin tietoisesti.

Vihan viattomat uhrit
iskun teki yksittäinen äärioikeistolainen
australialaismies, ei kuitenkaan minkään
jumalan nimessä.
Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö Sri Lankan tapahtumissa olisi ollut
kysymys uskonnosta. Kirkkorakennus,
jumalanpalvelus ja koko kristikunnan
suurin juhla oli valittu tapahtumapaikaksi ja -ajaksi täysin tietoisesti. Hotelleissa asuvat länsimaalaiset olivat vastaavasti lähtöisin siitä kulttuuripiiristä,
joka on läpeensä kristinuskon muovaamaa – täysin riippumatta siitä, kuinka
uskonnollisia he itse ovat. Kristinusko ei
myöskään ole Sri Lankan suurin uskonto
(se on hindulaisuus), vaan kristittyjä on
vain noin 8 % saaren asukkaista.

Sivilisaatioiden välinen
taistelu?
Onko liikaa pitää tätä tapausta, joka ei
ole ensimmäinen laatuaan, tosin poikkeuksellisen tuhoisa, merkkinä jonkinlaisesta sivilisaatioiden välisestä taistelusta,
joka näinä aikoina näyttää selvästi konkretisoituvan, terävöityvän? Taistelusta,
jossa vastakkain ovat juutalais-kristillisestä traditiosta ammentava vapautta
korostava länsimainen, demokraattinen
maailmankuva ja jokin aivan toisenlainen maailmankuva: sellainen, jossa
yksilönvapauksia ja monia tasa-arvon
elementtejä tukahdutetaan, ihmisen henkeä ja koskemattomuutta ei mitenkään
pidetä arvossa ja omasta vallasta pidetään toisten samanmielisten kanssa kiinni häikäilemättömällä ja tarpeen tulleen
väkivaltaisella tavalla.
Oli niin tai näin, tällainenkin tapahtuma vain vahvistaa vakaumustani puolustaa länsimaailman perinteisiä kristillisiä arvoja.

Hyökkäykset kirkkoihin
ovat lisääntyneet
Kirkkoja ja kristillisiä symboleita vastaan
on hyökätty viime aikoina ja varsinkin
tänä keväänä useammin kuin pitkään aikaan. Vandaalit ovat rikkoneet paikkoja
ja esineitä, sytyttäneet tulipaloja, häpäisseet kaikkeinpyhintä eukaristian sakramenttia.
Wienissä toimivan riippumattoman,
kristittyihin kohdistuvaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää seuraavan tutkimuslaitoksen johtajan Ellen Fantinin mukaan
kasvua on tapahtunut yhdessä vuodessa
jopa 25 prosenttia. Näin kertoi Fantinia
haastatellut Newsweek-lehti hiljattain.
Fantinin mukaan esimerkiksi Ranskassa iskut kirkkoa, kristittyjä ja kristinuskon symboleita vastaan ovat lisääntyneet
selvästi. Taustalla on ollut anarkistisia,
feministisiä ja muita ryhmiä, jotka ovat
näin halunneet osoittaa vastustavansa
auktoriteettia ja sitä perintöä, jonka symboli kirkko on. Toisaalta monien hyökkäysten motiivi on jäänyt tuntemattomaksi.
Täysin irrallaan tästä valitettavasta kehityksestä ei liene sekään tosiasia, että
myös iskut synagogiin ovat yleistyneet
viime aikoina. Monet juutalaiset seurakunnat esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa, jopa Suomessa, ovat joutuneet tuntuvasti lisäämään turvatoimiaan.
On pakko kysyä: Miten on omien kirkkojemme laita? Olemmeko me turvassa?

Oikeutettua vihaa?
Pommiuhkien ja väkivallantekojen taustalla on monenlaisia syitä. On selvää, että
joskus on oikeutettua tuntea vihaa jotakin instituutiota kohtaan. Mutta jokainen
instituutio koostuu ihmisistä, ja vain ihmiset tekevät asioita. Syypää vihaan ei

siis yleensä ole instituutio itsessään vaan
joku ihminen, joka on toiminut kyseisen
instituution puitteissa ja jollakin tavalla
aiheuttanut vihan tunteen heräämisen.
Olipa kysymyksessä viha epäoikeudenmukaisuudesta, väkivallasta, epärehellisyydestä tai jostakin muusta, kääntyy viha helposti haluksi kostaa koettu
vääryys. Aina kosto ei kohdistu vain
tuon vääryyden aiheuttaneeseen yksittäiseen henkilöön vaan koko instituutioon, jonka nimessä hän on toiminut.
Myös kirkko – ja kirkko ehkäpä aivan
erityisesti – on tällainen instituutio; se ottaa vastaan iskuja, jotka eivät sille ensisijaisesti kuulu. Kirkon jäsenet ovat tehneet syntiä, paljonkin syntiä, mutta kosto
kohdistuu kirkkoon; kirkko ottaa vastaan iskut. Tällaisesta iskusta kuitenkin
hyvin harvoin kärsivät ne, joiden takia
isku tehdään. Lähes aina uhreina ovat
täysin viattomat ihmiset ja tuhon kohteena ovat hartauden ja pyhyyden kohteet
ja välikappaleet.
Ei, tällaiset iskut kirkkoja – tai synagogia tai moskeijoita – vastaan ja tietysti myös yksittäisiä ihmisiä vastaan eivät ole mitenkään oikeutettuja. Ne ovat
surullisia ja leimallisen epäinhimillisiä
merkkejä siitä, että asioita ei osata käsitellä sivistyneellä tavalla eri näkökulmia ja mielipiteitä kunnioittaen, vaan
on ajauduttu (itse)tuhon tielle. Juuri siksi niiden ei pidä antaa vaikuttaa omiin
periaatteisiin eikä toimintoihin, päinvastoin on aika korostetusti tuoda esiin kristillisen perinnön voima.

Mitä jos ...
Joskus voisi olla hyvä syventyä tutkimaan Euroopan juuria ja kehitystä ja
miettiä, niin kuin nykyään usein mielel-

lään tehdään, minkälainen Eurooppa ja
maailma olisi ilman juutalais-kristillisen
kulttuurin ja maailmankatsomuksen valamaa perustaa. Joskus näyttää kuitenkin siltä, että muistimme on lyhyt. On
aivan kuin emme ymmärtäisi, kuinka
suuri lahja ihmisille on se, että voi elää
vapaudessa, että saa äänestää riippumattomissa vaaleissa, että valtaan ei pääse
väkivallalla vaan perustelemalla näkökantansa ja antamalla valitsijoiden tehdä
valintansa. Tai kuinka ainutlaatuista on,
ettei tarvitse joka aamu herätä uuteen
päivään miettien, onko kodista turvallista lähteä ulos – puhumattakaan siitä,
ettei uskaltaisi kokoontua yhdessä rukoilemaan.
Yhteiskuntaa voi ja pitää ohjata. Mutta tämän ohjauksen täytyy tapahtua yhteisesti sovittujen sääntöjen puitteissa,
joista kaikki pitävät kiinni ja joita kaikki kunnioittavat. Muuten sen luonne
muuttuu ja siitä tulee mieli- ja pakkovaltaa. Iskut rauhaa rakentavia instituutioita vastaan ovat iskuja koko yhteiskuntaa
vastaan täysin riippumatta siitä, mikä
näiden iskujen motiivi on ja miten ne on
toteutettu. Ja kuinka suuri onkaan iskujen tekijöiden syyllisyys, kun ajatellaan
heidän aiheuttamiaan ihmisuhreja, uhrien omaisten ja rakkaiden tuskaa ja sitä mahdollista koston kierrettä, jonka se
saattaa herättää, omine viattomine uhreineen. Herra, armahda.

Paavi Franciscus ilmaisi järkytyksensä ja
osanottonsa Sri Lankan iskujen johdosta
pääsiäisen Urbi et orbi -viestinsä lopuksi – viesti on luettavissa netissä: https://
katolinen.fi/paavi-franciscuksen-urbiet-orbi-viesti-paasiaisena-2019/.
Marko Tervaportti
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Hiippakunta

Taulukko 1
2018 2019 (arvio)

Jäsenmaksut ovat nousseet
– tavoitteeseen on vielä matkaa
Kolehdit

256000 €

250000 €

Lahjoitukset

178000 €

73500 €

Jäsenmaksut

184000 €

676500 €

618000 €

1000000 €

Taulukko 1

Jäseniä 18/19 Arvio 2019

Hiippakunnan tulevaisuuden
tukijalka on omien jäsenten
antama tuki seurakuntien
ja koko paikalliskirkon työlle
jäsenmaksujen muodossa.
Jäsenmäärän tasainen kasvu
ja monet uudet velvoitteet
ovat lisänneet hiippakunnan
keskushallinnon ja seurakuntien
kustannuksia sellaisella tavalla,
että jäsenmaksuja on ollut
pakko alkaa kerätä entistä
määrätietoisemmin.

E

nsimmäinen arvio tammikuun lopussa kaikille
aikuisille katolilaisille lähetetyn jäsenmaksukirjeen
vaikutuksista on vihdoin
saatu. Taloustoimiston ja kirjanpitäjän
luvut kattavat jäsenmaksujen ja lahjoitusten osalta tämän vuoden neljä ensimmäistä kuukautta, kolehtien osalta
kolme ensimmäistä. Näiden pohjalta on
tehty arvio koko vuoden 2019 mahdollisesta kertymästä.
Miltä luvut näyttävät? Tammikuussa,
siis ennen kirjettä, jäsenmaksuja kertyi
noin 26.000 euroa. Helmikuussa, kirjeen ilmestyttyä, melkein 129.000 euroa;
maaliskuussa noin 49.000 euroa ja huhtikuussa noin 42.000 euroa. Alkuvuoden
aikana lahjoitukset ovat vähentyneet
mutta kolehdit pysyneet suurin piirtein
ennallaan.

Tulot ovat kasvaneet
Neljän ensimmäisen kuukauden tulos (huhtikuun kolehtituotto on siis
arvio) on tänä vuonna kaikkien seurakuntien osalta yhteensä noin 335.000
euroa, kun vastaava luku viime vuonna oli noin 201.000 euroa. Absoluuttista kasvua on peräti 136.000 euroa
eli keskimäärin lähes 59 %. Suurimmillaan kasvu oli 137 % Turun seurakunnassa ja pienimmilläänkin 37 %
Oulun seurakunnassa.
Koko vuoden jäsenmaksuennuste
on tehty olettaen, että kesän lopussa
lähetettävän uuden jäsenmaksukirjeen vaikutus olisi jotakuinkin samanlainen kuin aikaisemman kirjeen. Tällä perusteella arvioidaan, että jäsenmaksut voisivat nousta vuonna 2019
noin 677.000 euroon. Tässä olisi kasvua edellisestä vuodesta noin 493.000
euroa, kun jäsenmaksuja silloin kerättiin noin 184.000 euroa. Jäsenmaksut
ovat kasvaneet siis yli 3,5-kertaisiksi!
(Vrt. ylimmäinen kaavio). On esitettävä siitä vilpitön kiitos jokaiselle
jäsenmaksun maksajalle.
Toisaalta on epävarmaa, kuinka
merkittävästi jäsenmaksutulojen nou-
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Taulukko 1: Jäsenmaksu per jäsen (arvio 2019)
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Taulukko 2: Maksu per maksaja (arvio 2019)
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380.000 euroa.
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losta. Lisäksi hiippakunnan kokonaisbudjettia rasittavat suuret remonttitarpeet ainakin Tampereella ja Jyväskylässä.
Tosiasia on, että jäsenmaksukirjeen
ansiosta jäsenmaksun maksajien määrä
on kasvanut tammikuun kirjeen myötä
70:llä prosentilla. Maksajia on silti vain
alle tuhat yli 10.000:stä aikuisesta katolilaisesta! Niinpä ne, jotka jo nyt huolehtivat jäsenmaksun maksamisesta, maksavat jo paljon (ks. Taulukko 2) eikä heiltä
voi enempää vaatia. On siis löydettävä
paljon lisää hartioita. Vain silloin maksupohja olisi jo merkittävän kokoinen ja
seurakuntien ja hiippakunnan toiminnan
raamittaminen ja budjetoiminen voisi
toimia realistiselta pohjalta. Kysymys on
kuitenkin jäsenmaksusta, jonka maksaminen on jokaisen aikuisen katolilaisen
velvollisuus.
Hiippakunnan kokonaistaloustilanne on siis edelleen heikko, tosin suoraa
likviditeettikriisiä ei ole. Se, mikä jäsenmaksuista jää puuttumaan, maksetaan
käytännössä omaisuutta myymällä,
eikä sellainen toimintatapa ole kestävä
ratkaisu. Tietenkin pelkän piispantalon
myymisellä voitaisiin kustantaa suurikin
seurakuntaremontti ja turvallisiin sijoituskohteisiin sijoitettuna loppuraha voisi tuoda jopa satojen tuhansien eurojen
turvallisen vuosituoton, joka vähentäisi
tarvetta esimerkiksi seurakuntien sulkemiselle ja henkilöstön vähentämiselle.
Mutta onko kaikki myynnissä?
Marko Tervaportti

Aineellisia resursseja tarvitaan
Yleisvikaarimme isä Raimo Goyarrola kirjoitti jo aiem#1
min (Fides 2, s. 18-19) siitä, mihin jäsenmaksurahoja
käytetään. Tässä ydinkohdat muistin virkistämiseksi:
Kirkko tarvitsee aineellisia resursseja tehtävänsä
toteuttamiseksi, esimerkiksi:
• Jumalanpalveluselämän takaamiseksi. Se tarkoittaa, että
tarvitsemme, ensi sijassa, asianmukaisen ja ylläpidettävissä
olevan seurakunnan. Seurakunnasta aiheutuu kuluja:
kynttilät, suitsutus, viini ja vesi, leipä, kukat jne. Myös
alttarivaatteet on pestävä, kirkko on siivottava. Meidän
on maksettava sähköstä, lämmityksestä, tontista,
turvallisuudesta. Ne ovat tuhansia euroja kuukaudessa.

• Apostolinen ja karitatiivinen toiminta, diasporassa asuvien
palveleminen, matkakulut, uskonnonopetusmateriaalit,
koulutus, hiippakunnan yhteiset toiminnot, internetsivut,
liturgiset kirjat ja muut julkaisut. Kaikki maksaa ja Suomi ei
ole halpa maa.
• Papiston kohtuullinen ylläpito. Papeilla on kutsumus
lähetystehtävään, joka on myös työtä ja vaatii taloudellista
tukea: papit ovat ihmisiä, kansalaisia niin kuin muutkin,
jotka tarvitsevat ruokaa, vaatteita, lääkäriä, heidän on
maksettava veroja tulevaa eläkettä varten, ja kaikki maksaa.
Palkka myös takaa heille riippumattomuuden, jolloin he
voivat kokoaikaisesti omistautua kirkon palvelukseen.
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Artikkeleita

Emerituspaavi Benedictus XVI
on julkaissut kirjoituksen
kirkon hyväksikäyttökriisistä.
Saksalaiseen ”Klerusblatt”
-lehteen lähetetyssä
tekstissä Benedictus
keskittyy seksuaalisen
vallankumouksen
aikaansaamiin moraalikäsityksiin ja aikamme
uskon kriisiin.

P

ian 92 vuotta täyttävä
emerituspaavi Benedictus XVI on julkaissut
lähes 6000-sanaisen kirjoitelman kirkkoa ravistelleen
hyväksikäyttöskandaalin syistä. Kolmeen osaan jaettu
kirjoitus pureutuu kriisin taustoihin, sen
kirkolliseen käsittelyyn ja tarvittaviin
vastatoimenpiteisiin.

Moraalirelativismi vastaan
marttyyrius
Benedictus XVI aloittaa analyysinsä vuoden 1968 seksuaalisesta vallankumouksesta, joka kamppailussaan seksuaalisen
vapauden puolesta ei tunnustanut enää
mitään sitovia normeja. Myös lapsen ja
aikuisen välistä seksiä eli pedofiliaa alettiin pitää sallittuna.
Samaan aikaan katolinen moraaliteologia kärsi romahduksen. Luonnonlakiajattelusta pyrittiin siirtymään raamattuperusteiseen moraaliin, mutta siinä
epäonnistuttiin ja päädyttiin pragmatismiin ja relativismiin, jossa ei tunnustettu
absoluuttisesti pahojen tekojen olemassaoloa. Tätä näkemystä vastaan Johannes
Paavali II julkaisi vuonna 1993 kiertokirjeensä Veritatis splendor. Omasta puolestaan Benedictus XVI muistuttaa, että
marttyyrius on kristinuskossa perustavanlaatuinen kategoria.
”On olemassa arvoja, joita ei saa koskaan hylätä suuremman arvon puolesta
ja jotka ovat fyysisen elämän säilymistäkin korkeampia. On olemassa marttyyrius. Jumala on suurempi arvo kuin
fyysinen elämä. Elämä, joka ostettaisiin kieltämällä Jumala, perustuisi perimmäiseen valheeseen”, Benedictus argumentoi ja toteaa, että marttyyriuden
vapaaehtoiseksi tekeminen osoittaa tietynlaisen moraaliteologian vaarantavan
”koko kristinuskon olemuksen”.

Pappisseminaarien ilmapiiri
ja pedofilia
Kirjoituksensa toisessa osassa Benedictus XVI toteaa uuden moraali-ilmapiirin
vaikuttaneen pappisseminaareihin, joissa syntyi muun muassa homoseksuaalisia klikkejä. Jotkut piispat suhtautuivat

Benedictus XVI:
Hyväksikäyttöskandaalien taustalla
moraalin ja uskon kriisi
kirkon traditioon kielteisesti ja pyrkivät
korvaamaan sen uudella katolisuudella.
Tässä yhteydessä Benedictus XVI
huomauttaa: ”Ehkä on mainitsemisen arvoista, että minun kirjojani lukevia opiskelijoita pidettiin sopimattomina pappeuteen. Kirjojani piiloteltiin kuin
huonoa kirjallisuutta konsanaan, ja niitä
luettiin ikään kuin tiskin alla.”
Benedictuksen mukaan pedofiliasta
tuli Rooman tietoisuudessa akuutti ongelma 1980-luvun toisella puoliskolla.
Tuolloin kanonisen lain soveltamisessa
keskityttiin liiaksi syytettyjen oikeuksien
takaamiseen, syytettyjen suojelemiseen.
Benedictuksen mukaan tarvitaan toista näkökulmaa: kyseessä on vakava rikos
uskoa vastaan. Kardinaali Ratzingerin
ja paavi Johannes Paavali II:n toimesta
pappien pedofiliarikokset siirrettiinkin
Uskonopin kongregaation käsiteltäviksi. Näin syylliset pystyttiin myös erottamaan pappisvirasta.

Miten tästä eteenpäin?
Emerituspaavin mukaan ratkaisuna kriisiin ei ole uusi kirkko, vaan uusi kuu-

liaisuus ja rakkaus Kristusta kohtaan:
“Mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö luoda uusi
kirkko, jotta asiat alkaisivat toimia? Tätä
on jo kokeiltu, ja se on jo epäonnistunut.
Vain kuuliaisuus ja rakkaus Herraamme
Jeesusta Kristusta kohtaan voi osoittaa
tien.”
Benedictus XVI palaa Raamatussa ilmoitettuun uskoon, jonka ytimessä on
Jumalan rakkaustarina meitä ja luomakuntaa kohtaan. Pahan valta nousee kyvyttömyydestämme rakastaa Jumalaa, ja
se voitetaan oppimalla rakastamaan Jumalaa.
Jumala-uskon merkitys avautuu, kun
ymmärretään, että jumalaton maailma
on merkityksetön maailma. Siinä ei ole
totuutta eikä hyvän ja pahan mittaria,
on vain voimaa ja valtaa. ”Vain jos on
olemassa Luoja-Jumala, joka on antanut
asioille hengellisen tarkoituksen, voi ihmisen elämällä olla merkitystä,” emerituspaavi sanoo. Pedofilian leviämisessäkin on viime kädessä ollut kyse Jumalan
sivuuttamisesta, Benedictus väittää.
Benedictus XVI:n mukaan aikamme
moraalikriisien tulisi herättää meissä uu-

si halu elää Jumalasta ja Jumalalle. Hän
kiinnittää huomiota siihen, että teologiassakin Jumala on usein vain taustalla. Ehtoollisesta on tullut monille vain
seremonia, joka liittyy tiettyihin perhetapahtumiin. Kirkko nähdään pelkästään
poliittisena toimijana. Ehtoollinen on
kuitenkin Kristuksen ruumis ja kirkko
on hänen pyhä kirkkonsa, vaikka siinä
on myös syntiä ja pahuutta. Puolitotuuksia on vastustettava koko totuudella: kirkolla on myös nöyriä uskovia, todistajia,
marttyyreita, joissa Jumala näyttäytyy
meille.
Paavi Benedictus XVI päättää kirjeensä kiitokseen paavi Franciscukselle kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt kirkastaakseen Jumalan valoa maailmassa
meidän päivinämme.
Emil Anton, Vatican News
Benedictus XVI:n artikkeli "Kirkko ja seksuaalisen hyväksikäytön skandaali" on julkaistu kokonaisuudessaan suomennettuna
myös hiippakunnan kotisivulla: https://katolinen.fi/asiakirjoja/benedictus-xvi-kirkkoja-seksuaalisen-hyvaksikayton-skandaali/.
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Caritas

Caritas-kuulumiset
Nytt-News
Kiitos paastokeräyksestä
Caritas kiittää lämpimästi kaikkia
paastokeräykseen osallistuneita! Keräyksen tuotto mahdollistaa vesijärjestelmän rakentamisen bolivialaisen
Jaruman kylän 30 perheelle. Samalla
perheet saavat koulutusta hygieniaan ja sanitaatioon liittyvistä aiheista.
Puhdas vesi ja parantunut hygienia
vähentää kyläläisten terveysongelmia.
Samalla heidän arkielämänsä helpottuu merkittävästi, kun pitkät vedenhakumatkat jäävät pois.
Ennen elimme vedellä, jota haimme joesta ja pienistä kaivoistamme. Nyt meillä
on Caritaksen ansioista joka talossa oma
vesihanamme ja voimme juoda puhdasta
vettä. Siksi olemme kiitollisia!
– Margarita Quispe Vituyon kylästä, jonne rakennettiin vesijärjestelmä
vuonna 2017
Kiitämme myös kaikkia Palmusunnuntain basaariin osallistuneita sekä
järjestelyissä mukana olleita! Basaarin
tuotto käytetään Caritaksen toimintaan.

Vuosikokous valitsi uusia
jäseniä hallitukseen
Caritaksen vuosikokouksessa 10.4. valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä,
Katia Orellana ja Pirketta Levón, täydentämään vanhaa hallitusta. Vuoden
2018 toimintakertomus on nyt nähtävissä Caritaksen uusilla nettisivuilla.

TULEVAA TOIMINTAA /
UPCOMING EVENTS:
Ystävyyden kahvila
Ystävyyden kahvila kokoontuu Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki) taas keskiviikkona 15.5. klo 15-17.
Luvassa lämminhenkistä keskustelua
ja yhdessäoloa kahvin, teen sekä voileipien äärellä. Tervetuloa!

Kaikille lapsille kesäriennot eivät ole itsestäänselvyys. Leiritukikeräykseen osallistumalla autat useampia lapsia ja nuoria saamaan iloisen kesäelämyksen!

Tietoiskuja yrityksen
perustamisesta Suomessa
Järjestämme Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki) kolme samansisältöistä
infotilaisuutta yrityksen perustamisesta
Suomessa. Seuraavat tietoiskut ovat 17.5.
klo 12-13.30 ja 10.6. klo 17-18.30. Kouluttajana on Mily Vazquez Harkivi dCommsHubista. Tietoiskun kielinä ovat suomi ja
englanti.

Mahdollisuuksien tori Vaasassa
Caritas osallistuu Vaasan Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan lauantaina 18.5. noin
klo 12-15 Vaasan torilla. Tervetuloa tutustumaan Caritaksen toimintaan ja ostamaan
käsintehtyjä luostarituotteitamme!

oulut ovat velvollisia järjestämään
oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on vähintään kolme uskontokunnan edustajaa,
jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri (tai
oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein
sama kuin kunta.
Kun siis esimerkiksi Helsingissä on
vähintään kolme katolista koululaista
(joiden vanhemmat pyytävät katolista
uskonnon opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain
mukaan järjestämään katolista oman uskonnon opetusta oppilaille, jotka sitä
pyytävät.
Opetus voidaan järjestää joko omassa,
nk. lähikoulussa, tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa toisessa koulussa, jonne lähialueen katoliset oppilaat tulevat yhteisopetukseen.

Establishing a Business in Finland
– Introductory Course
We organise three introductions on how to
set up your own business in Finland. The
next events will be held at Caritas office
(Kuusitie 6, Helsinki) on May 17th at 1213.30 and June 10th at 17-18.30. Mily Vazquez Harkivi will be giving the introductions in both Finnish and English.

Maailma kylässä -festivaali

Caritas represented in the Market
of Possibilities in Vaasa and
Helsinki

Caritas on mukana myös Maailma kylässä -festivaalien Mahdollisuuksien torilla
lauantaina 25.5. klo 11-20 ja sunnuntaina
26.5. klo 11-18. Tule nauttimaan festivaalien tarjonnasta ja pistäydy samalla jutuste-

Caritas takes part in the Market of Possibilities in Vaasa on May 18th at 12-15 pm at
Vaasa Market Square. In Helsinki, the Market of Possibilities is a part of the World Village Festival organised in Kaisaniemi and it

Pyydä lapsellesi oman uskonnon opetusta!

K

lemassa tai ostoksilla Caritaksen ständillä!
Kaipaamme myös vapaaehtoisten apua Caritaksen pisteelle – ilmoittaudu Laura Järvilehdolle (laura.jarvilehto@caritas.fi, 0400
910 036), jos pääsisit auttamaan vaikka vain
tunniksi tai pariksi.

Koulun velvollisuudet:
• järjestää opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
• etsiä lähin opetuspaikka sekä kurssille
opettaja
• tarjota matkakortti tai kuljetus toiseen
kouluun, tarvittaessa
• varmistaa matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen mukaan
• varmistaa, että opetus vastaa Katolisen oman uskonnon Opetussuunnitelmaa (OPS)
Perheen velvollisuudet:
• pyytää katolista oman uskonnon opetusta.
Lisätietoa aiheesta: opetus.katolinen.fi.
Opetusosasto

is open on Saturday May 25th at 11 am
to 8 pm and on Sunday May 26th at 11
am to 6 pm. Welcome to visit Caritas’
stands!

TUE LASTEN
JA NUORTEN
LEIRITOIMINTAA
Kesä lähestyy ja tuo mukanaan seurakuntien lastenleirit ja nuorten vahvistusleirit. Caritas tukee leirimaksuissa
niitä perheitä, joilla ei muuten olisi
mahdollisuutta lähettää lastaan leirille.
Leiritukikeräykseen osallistumalla autat useampia lapsia ja nuoria saamaan
iloisen kesäelämyksen!
Tilitiedot: Danske Bank FI73 8000
1270 1545 04, leiritukikeräyksen viitenumero 2325 MobilePay-numero: 95959
Keräyslupa: RA/2017/766 (20172019)

Lisätietoja / In English / på svenska:
www.caritas.fi

Katoliset kesäleirit
Suomessa 2019
• Lisätietoa leireistä Fideksen nettisivuilta fides.katolinen.fi, seurakunnista tai
Opetuskeskuksen nettisivuilta opetus.katolinen.fi > leirit.
• Leiriohjelmat tämän lehden sivulla 15.
• Tule mukaan ohjaajaksi (18-v.) tai isoseksi (14-17-v.)! Lisätietoa leirivastaavilta.
• Leiritukea voi pyytää Caritakselta, katso yllä.

Ohjaajaksi tai apuohjaajaksi kesäleirille?
Oletko kiinnostunut osallistumaan kesäleirille ohjaajana tai apuohjaajana? Hiippakunnan alueella toteutetaan kesän aikana useita leirejä lapsille ja nuorille. Kaikilla
leireillä tarvitaan aikuisia ohjaajia (18v.) sekä nuoria apuohjaajia tai ns. ”isosia”
(14-17v.).
Jos olet kiinnostunut tehtävistä, ota yhteyttä kyseisen leirin leirivastaavaan. Hiippakunnan alueella toteutettavat leirit ja yhteystiedot löydät Fideksen verkkosivuilta
(fides.katolinen.fi), hiippakunnan Opetusosaston sivuilta (opetus.katolinen.fi) sekä
seurakuntien sivustoilta.
Opetusosasto
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På svenska

Svarta Madonnan

English-language
Catechism for Adults

– miraklens och
mysteriernas moder

M

aria spelade en avgörande roll i mänsklighetens frälsningsplan.
Hon har uppenbarat
sig för oss människor många gånger bl.a. i Lourdes, Fatima,
Guadalupe och andra orter och ställen.
Många under kan hänföras till Jungfru
Marias förböner. Hon är den som man
tillber i nöd och då man är tacksam för
något. Hon är ju Guds moder. Undergörande Svarta Madonnor finns bl.a. i Tyskland (Altötting i Bayern), Schweiz (Einsiedeln), Polen (Czestochowa), Spanien
(Montserrat) och på Sicilien (Tindari).
Det finns ett stort antal statyer, bilder
och ikoner av Jungfrun. En omfattande
kategori är de s.k. Svarta Madonnorna
var hon har återgivits med svart hud –
en svart kvinna som bär på ett svart Jesusbarn. För oss är kanske den Svarta
Madonna ikonen i Czestochowa i Polen
bekant. Många församlingar har gjort pilgrimsfärder dit. Men det är inte den ända
orten var det finns en Svart Madonna.
Endast i 30 europeiska länder, Ryssland
och Ukraina finns det ca. 500 Svarta Madonnor i kyrkor, kloster och museer. De
flesta finns i Frankrike med sina närmare 200 Svarta Madonna statyer och ikoner. Globalt finns det ytterligare hundratals Svarta Madonnor i många afrikanska
länder, bl.a. den Svarta Madonnan i Soweto, Sydafrika, i Asien i synnerhet på
Filippinerna och i många länder i Amerika. Traditionen med Svarta Madonnor
gäller uttryckligen den katolska kyrkan
och de ortodoxa kyrkorna.

Traditionen med att man återger
Guds moder Maria med Jesusbarnet som
en Svart Madonna staty eller ikon har
historiskt tre förklaringar. Vissa forskare anser att den svarta hudfärgen på helgonet kan hänföras till förkristendomens
fertilitetsriter, var den svarta färgen återspeglar den rika svarta jorden som är bra
som odlingsmark.
Andra åter anser att färgen på Jungfrun kan hänföras till Gamla testamentets skönhetsuppfattning: ”nigra sum
sed formosa”, ”jag är svart och vacker”
(Höga Visan 1:5). Vissa anser att det var
korsriddarna som på 1100- och 1200talen hämtade med sig det svarta kvinnliga skönhetsidealet från Jerusalem och
sina korsfärder. De Svarta Madonnorna
blev allmänna under hela medeltiden, i
synnerhet i de länder varifrån korsriddarna ursprungligen var hemma (Frankrike och nuvarande Belgien).
En fjärde förklaring till uppkomsten
av Svarta Madonnor kan hänföras till det
språk som Jesus talade, nämligen ara-

Svarta Madonna i Czestochowa

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
• Monday May 20th at 18.30
• Monday June 3rd at 18.30
Contact person: Diana Kaley, 040 7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of
the group: br Marie-Augustin LaurentHuyghes-Beaufond OP.

Urkumusiikin
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

meiska, var färgen svart symboliserar
sorg och lidande. Jungfru Maria är ju vår
moder som vi tillber i vår sorg och vårt
lidande. Det är ju hon som ger oss tröst
och framtidstro. Det är kanske lättare att
be till en Svart Madonna som redan i sitt
utförande symboliserar sorg.
Vår tids Svarta Madonnor härstammar huvudsakligen från Afrika varifrån
de har tagit sina artistiska intryck. Den
Svarta Madonnan blir allt mer kulturbetonad. I och med ökad immigration från
Afrika kommer antalet Svarta Madonnor
troligen att öka.
Hur har då bilden eller ikonen av den
Svarta Madonnan blivit svart? Färgen
har förklarats av forskare. Bilden eller
statyn av Jungfru Maria och Jesusbarnet har helt enkelt ursprungligen målats
svart ofta för att återspegla församlingsmedlemmarnas egen hudfärg. Detta är
fallet i dagens Afrika. Den andra förklaringen är att statyn eller ikonen helt enkelt, över årens lopp, p.g.a. yttre omständigheter blivit svart. I fallet Einsedeln
skadades den Svarta Madonnan i samband med politiska oroligheter. Madonnan restaurerades till ljus/vit, men p.g.a.
församlingsmedlemmarnas påtryckning
återställdes den svarta färgen. I fallet Le
Puy i Frankrike förstördes den svarta statyn i samband med den Franska revolutionen. En ny beställdes och den fick
kvarhålla sin svarta färg. Statyn kan tillbes i stadens katedral varifrån pilgrimsfärden till Santiago de Compostela inleds. Där finns också en Svart Madonna,
så en pilgrim kan vandra hela rutten från
en Svart Madonna till en annan.

Den tredje förklaringen är att i samband med kyrkobränder har madonnastatyn eller ikonen helt enkelt fått brandrökskador och blivit svart. I vissa fall har
man antagligen svartmålat Maria och Jesusbarnet i en ursprungligen ”vit/ljus”
staty för att på så sätt få mera publicitet
kring helgedomen och orten. Detta var
fallet i synnerhet under medeltiden. Pilgrimsfärder var och är business och en
Svart Madonna kan främja detta, anser
man.

6.6.2019 MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

I Finland har vi inga statyer eller ikoner av Svarta Madonnor, däremot finns
det i Sverige två, en i Lunds Domkyrka
var den Svarta Madonnan med Jesusbarnet är infälld i en pelare i domkyrkans
krypta. Den andra finns i Bohuslän i Skee
kyrka. Det är den ända statyn av en Svart
Madonna i Norden. Jesusbarnet, som
Jungfru Maria håller, är halshugget och
utan huvud.
Den katolska kyrkan i Finland är allt
mer en immigrationskyrka med ett betydande antal katoliker från Afrika och
länder var Svarta Madonnor hör till den
katolska traditionen. Därför är det kanske på tiden att vi gällande bedjandet
till Jungfru Maria tillgodoser våra nya
stiftsmedlemmars kulturella och religiösa behov. Vi borde få en staty eller ikon
av en Svart Madonna i en av våra kyrkor.
Sankta Maria kyrkan i Mejlans kunde
vara en naturlig plats tack vare det stora
antalet mässor för afrikaner och andra invandrargrupper som hålls där.
Jan-Peter Paul

S ocietaS S ancti G reGorii M aGni
Pyhä messu latinaksi vanhemman
Roomalaisen messukirjan mukaan Pyhän
Henrikin katedraalissa seuraavan kerran:
helluntaina 9.6. klo 13.00
isä Eze Charles Nwokon ensimessu
Holy Mass in Latin according to the older
Missale Romanum in Saint Henry’s Cathedral.

gregoriusyhdistys.wordpress.com
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Ratzingerin haastava ja innostava
johdatus kristinuskoon

V

iime vuoden teologisia
merkkitapauksia oli se,
kun Katolinen tiedotuskeskus julkaisi Joseph
Ratzingerin (paavi Benedictus XVI) klassikkoteoksen Johdatus
kristinuskoon (KATT, 2018). Ajoitus oli
osuva, sillä se julkaistiin juuri 50 vuotta
alkuperäisteoksen ilmestymisen jälkeen.
Johdatus kristinuskoon on johdatus
suunnilleen samassa mielessä kuin pyhän Tuomas Akvinolaisen Summa theologiae oli tekijänsä mukaan tarkoitettu oppaaksi teologian perusopintoja varten.
Teoksen luonnetta selittää sen syntytausta: Tübingenin nuori professori Ratzinger sai tehtäväkseen pitää avoimen
luentosarjan teologiasta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.
Ratzinger tarttui härkää sarvista ja
näytti, että näille luennoille ei tultu aikaa tuhlaamaan tai somea selaamaan.
Nuori professori sukelsi välittömästi syviin ja vaikeisiin kysymyksiin sellaisella
tarmolla, että heikkohermoista hirvittää.
Johdatuksessa tuleekin hienosti esille
Ratzingerin/Benedictuksen myöhempi
tavaramerkki: hän ottaa vaikeudet mahdollisimman vakavasti, ja sitten tarjoaa
ulospääsyn niistä, tai ainakin osoittaa mihin suuntaan kulkemalla se voi onnistua.

Näkymättömän
haaste aikamme
todellisuuskäsitykselle
Teoksen alaotsikko on Luentoja Apostolisesta uskontunnustuksesta. Kirja
on jaettu neljään jaksoon. Johdanto-osa
käsittelee uskon merkitystä ja olemusta sekä uskon tunnustamisen haasteita
nykymaailmassa. Kolme pääosaa puolestaan seuraavat uskontunnustuksen
rakennetta: aihepiirit ovat Jumala, Jeesus
Kristus sekä Henki ja kirkko.
Olisi mahdotonta tehdä synteesiä kirjan mitä monipuolisimmasta sisällöstä,
joten mainitsen vain muutamia teemoja, jotka kiinnittivät oman huomioni. Uskoa koskevassa jaksossa Ratzinger asettaa kysymyksen taitavasti historialliseen
kontekstiin, joka valaisee aikamme haasteita kiehtovalla tavalla. Hän analysoi
modernin todellisuuskäsityksen – etenkin historiallista faktaa koskevan historismin ja myöhemmin teknisen ajattelun
– suhdetta näkymättömän Jumalan mahdollisuuteen.
Ratkaisun polku liittyy sen ymmärtämiseen, että näkymätön on näkymätöntä tärkeämpi, ja näin uskossa on kyse
perusasenteesta, joka ilmaisee kapinaa
modernin todellisuuskäsityksen positivismia ja fenomenalismia vastaan. Tämä kapina on välttämätöntä jo ihmisen
itsensä säilymisen ja suojelemisen kannalta. Tässä yhteydessä kirja alkaa tuoda
esiin tiettyjä Ratzingerin teologian kestoteemoja, kuten uskon persoonallinen
ulottuvuus, lahjan ja vastaanottamisen
periaate sekä rakkauden rooli totuuden
hahmottamisessa ja todellisuuden rakentumisessa.

Mitä väliä on Pyhällä
Kolminaisuudella?

Kirkollinen usko ja yhteen
liittäminen
Persoonallisuuden ohella Ratzinger korostaa uskon kirkollista ulottuvuutta.
Hän selittää, miten historiallisesti uskontunnustuksella oli kaksi eri muotoa.
Toisaalta varhaisempi dialogimuoto,
jossa kolme kertaa kysyttiin Jumalasta,
Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä: ”Uskotko…?” – ”Minä uskon!” Uskontunnustuksen dialogimuoto on yhteydessä kasteen sakramenttiin, joka määrittää sen
teologisen merkityksen: kolminkertainen
upotus ja vedestä nouseminen symbolisoi kuolemaa ja ylösnousemusta, jossa
kolme kertaa luovutaan paholaisesta, hänen palveluksestaan ja töistään, ja kolme
kertaa noustaan ylös uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. Tässä mielessä usko ei
ole teoriaa, vaan olemisen liikettä.
Toisaalta on uskontunnustuksen kollektiivimuoto, kirkolliskokousten määrittämä ”me uskomme”, joka on askel
kohti dogmaa. Siinä ei ole kyse kääntymyksestä, vaan yhteisen uskon määrittämisestä. Tämäkin on tärkeää, sillä usko
on yhteen liittämistä, toisaalta muiden
kanssa (uskovien yhteisö eli kirkko), toisaalta Jumalan kanssa. Dogma eli yhteinen usko luo yhteisön, jota ilman oma,
yksityinen tunnustus olisi rikkinäinen ja
vajaa. Yksilön usko tarvitsee vastaparia,
joka vahvistaa sitä ja antaa sen syvimmän merkityksen.
Ratzinger kuitenkin tähdentää, että
usko aina syntyy kuulemisesta (Room.
10:17), Sanan vastaanottamisesta eikä
yksinään ajattelemisesta. Tässä avautuu
tärkeä teema, joka myöhemmin oli keskeinen periaate Ratzingerille Uskonopin
kongregaation johtajana: kirkon usko ei
ole akateemisen teologian käsissä (Luojan kiitos!), vaan teologian tehtävä on
palvella, ei komentaa. Kirkon opetusvirka on olemassa ennen kaikkea yksinkertaisia uskovia varten, ja jokaisen teologin
on ensin osattava tulla lapseksi ja luottavaksi Jumalan edessä, jotta hän voisi aidosti ymmärtää.

Jumalaa käsittelevässä toisessa jaksossa
huomioni kiinnittyi erityisesti kysymykseen ”kolmiyhteisestä” Jumalasta sekä
uskon Jumalan ja ”filosofien Jumalan”
erosta. Ratzinger osoittaa historiallisessa
tarkastelussa, että kristinusko näki alusta
lähtien syvän yhteyden uskon ja filosofian välillä, koska Kristus sanoi olevansa Totuus. Mutta Jeesuksessa kasvonsa
näyttänyt Jumala muutti ratkaisevasti
myös filosofisen ajattelutavan. Korkein
olemisen muoto ei ole ajatus, vaan rakkaus.
Tällä tavoin Ratzinger tuo esille, miten
äärimmäisen tärkeä on kirkon usko Pyhään Kolminaisuuteen. Hän selittää, että
ihminen ei olisi koskaan voinut itse keksiä tätä oppia; se on seurasta siitä, miten Jumala on itse näyttänyt Jeesuksessa, hänen sanoissaan ja teoissaan. Mutta
kolminaisuusopilla on positiivinen merkitys, jonka laajuutta emme usein ole tajunneet. Ratzinger kiteyttää sen seuraaviin periaatteisiin: (1) monen ykseys on
todellisempaa kuin atomin jakamaton
ykseys; (2) persoonaa ei voi olla ilman
suhdetta; (3) suhteella eli relaatiolla on
olemisen rakentumisessa suurempi merkitys kuin antiikin filosofiassa.
Näistä periaatteista ja Raamatun teksteistä käsin Ratzinger osoittaa, että koko
kristittynä oleminen määrittyy Kolminaisuudesta käsin. Se ei ole yksin uskomista, vaan samastusta Poikaan, joka ”ei voi
tehdä mitään omin neuvoin” (Joh. 5:19)
vaan aina Isän kanssa. Toisaalta samoin
kuin Poika ja Isä ovat yhtä (Joh. 10:30),
samoin ihmiset on kutsuttu olemaan yhtä (Joh. 17:11). Pojalla ja kristityllä ei tule
olla mitään omaa, riippumatonta, ehdotonta yksityisaluetta. Kaikki on olemista
jostakin ja jotakin varten.

Jeesus-puheen kliseistä
Pojan mysteeriin
Jeesusta koskeva kirjan kolmas jakso on
ehkä sen syvällisin ja antoisin. Etenkin
tässä osassa paljastuu, että Ratzingerin
tarkan analyyttisen pinnan alle kätkeytyy intohimoinen rakkaus Jumalaa, Jeesusta ja ennen kaikkea totuutta kohtaan.
Hillitty tyyli muuttuu hetkittäin rohkeaksi ja suorapuheiseksi kritiikiksi eräitä
aikansa teologisia näkemyksiä kohtaan.
Tämä voi kuulostaa liioittelulta, mutta
en voinut välttyä ajatukselta, että Ratzingerissa on jotain samaa kuin itse Jeesuksessa: hän suhtautuu laupiaan ymmärtäväisesti ihmisiin, jotka ovat kaukana
kristinuskon ytimestä, mutta hän ei pelkää arvostella oman aikansa teologeja,
jotka ylimielisessä itseriittoisuudessaan
ovat sotkeneet uskon perusasioita tai
levittäneet suorastaan naurettavia väittämiä.
Tässä osassa Ratzinger osoittaa tarkkanäköisen ymmärryksensä historialliskriittisen raamatuntutkimuksen rajoista ja ongelmista, mikä myöhemmin oli

keskeinen teema hänen Jeesus Nasaretilainen –trilogiassaan. Hän ruotii roimasti
”historian Jeesuksen” ja ”uskon Kristuksen” erottamisen keinotekoisuutta, kutsuen sitä ”moderniksi kliseeksi”. Ratzinger kuvailee lyhyesti ajatusrakennelman,
jonka mukaan pelkästä ihmis-Jeesuksesta tuli hellenistisen vaikutteen seurauksena ”jumalihminen” (θεῖος ἀνήρ),
minkä vuoksi häneen liimattiin päälle
ihmeiden tekemistä ja syntymä neitseestä. Nuori professori toteaa tuimasti: ”Tämä kaikki on historiallisesti ajattelevalle
absurdi kuva, vaikka siihen uskovia nykyään joukoittain onkin. Omalta osaltani myönnän, että kristinuskoa lukuun
ottamattakin, puhtaasti historian kanssa
tekemisissä olostani käsin, voin paljon
mieluummin ja helpommin uskoa siihen, että Jumala tuli ihmiseksi, kuin siihen, että tuollainen hypoteesirakennelma olisi totta.”
Mutta vauhtiin päästään toden teolla
silloin, kun Ratzinger alkaa selittää, mitä
Raamatun termit Jumalan Poika ja (Isän)
Poika oikeastaan tarkoittavat. Hän osoittaa, että niillä ei ole yhtään mitään tekemistä antiikin ”jumalallisen ihmisen” käsitteen kanssa, jota Uusi testamentti ei
milloinkaan käytä. Kyse on eri asioista:
ne kumpuavat eri konteksteista ja niiden
merkitys on aivan toinen. ”Jumalan Poika” on nimitys, joka kumpuaa Vanhan
testamentin kuninkuusteologiasta ja jonka merkitys Uudessa testamentissa on
messianologinen eli se on tapa ilmaista,
että Jeesus on odotettu Messias, Jumalan voideltu. Jeesuksen messiaanisuuden
olemus on tietysti aivan toinen kuin mitä
useimmat odottivat, koska hän ei tullut
keräämään poliittisia voittoja vaan kuolemaan ristillä ja voittamaan kuoleman
ylösnousemuksellaan. Mutta ”Jumalan
Poika” -termi ei millään tavoin viittaa
Jeesuksen jumalalliseen luontoon eli siihen, että hän on ”samaa olemusta kuin
Isä”, niin kuin kirkon usko asian myöhemmin ilmaisi.
Sen sijaan Jeesuksen kuvaus itsestään
Poikana tarkoittaa juuri sitä. Näin ollen
kyse on kahdesta termistä, jotka kuulostavat melkein samalta mutta jotka vastaavat aivan eri kysymyksiin. Jumalan
Poika tarkoittaa Messiasta; Poika taas
kuvaa Jeesuksen suhdetta Isään, ja Jeesuksen puhe ja rukous (”Abba!” joka on
suomeksi pikemminkin isi kuin isä) paljastavat hänen syvimmän identiteettinsä
ja olemuksensa Isän ikuisena Poikana.
Tätä seuraa Ratzinger pohdinta kristologisen dogmin kehityksestä ja merkityksestä. Tässä jaksossa on viimeistään
pidettävä hatusta kiinni, sillä nuori professori vie kuulijansa sellaisen teologisen
spekulaation lentomatkalle, että harvoin
sellaista näkee. Tässä heijastuu Ratzinger
intohimoinen suhde dogmatiikkaa kohtaan: se ei ole kuivaa analyysiä itsensä
tähden, vaan siitä riippuu kaikki, meidän käsityksemme ihmisestä ja ihmisen
olemisesta ja tarkoituksesta sekä tiestä
kohti todellista ihmisyyttä.
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Ilmoitukset

Jeesusta koskeva osa sisältää lukuisia
muita kiehtova jaksoja, joissa käsitellään
muun muassa Neitseestä syntymistä, ristinuhrin merkitystä sekä kristillisen jumalanpalveluksen ja pappeuden roolia
ja suhdetta Jeesuksen, ainoan todellisen
papin, uhriin. Erityisen vaikutuksen minuun tekivät tänä pääsiäisaikana pohdinnat uskontunnustuksen jaksoista: astui alas tuonelaan, nousi kuolleista jne.
Niissä teologiset totuudet yhdistyvät
väkevällä tavalla ihmisen olemassaolon
haasteisiin, kokemuksiin pelosta, yksinäisyydestä ja haavoittuvaisuudesta.
Ratzinger osoittaa, mitä todella tarkoittaa toisaalta synnin ja kuoleman välinen
yhteys ja toisaalta se, että rakkaus on
kuolemaa voimallisempi.

Pyhä Henki ja pyhä
katolinen kirkko
Minulle oli hienoinen pettymys, että
Henkeä ja kirkkoa käsittelevä viimeinen
osa oli niin lyhyt. Kirkko-opista eli ekklesiologiasta Ratzinger on myöhemmin
kirjoittanut runsaasti ja odotin tässäkin
syvällistä analyysiä. Ehkä luentosarjaan
varattu aika alkoi loppua kesken. Lukija
ei kuitenkaan jää tässäkään vaille suuria
oivalluksia. Ratzinger aloittaa viimeisen
osan selittämällä taitavasti, miten uskontunnustukset viimeiset lauseet ovat
yhteydessä Pyhään Henkeen. Pyhän
Hengen ansaitsematon lahja on lähtökohta kaikelle muulle: kirkolle, pyhäin
yhteydelle, syntien anteeksi antamiselle,
ruumiin ylösnousemiselle ja iankaikkiselle elämälle.
Ratzinger analysoi tarkemmin kahta
lausetta, jotka aikamme ihmisen on erityisen vaikea hyväksyä: ”pyhää katolista
kirkkoa” ja ”lihan ylösnousemusta”. Miten kirkkoa voi pitää pyhänä? Kysymys
on tänä päivänä jopa ajankohtaisempi
kuin 50 vuotta sitten. Vastauksessaan
nuori professori huomauttaa, että tässä
yhteydessä pyhyys tarkoittaa ensisijaisesti Jumalan lahjoja: pyhäin yhteys tarkoitti ensin pyhien asioiden eli Jumalan
lahjojen – erityisesti kasteen ja eukaristian sakramentin – yhteyttä, joka rakentaa kirkkoa ja josta käsin myös ihmisten
pyhyys tulee mahdolliseksi. Jos halutaan
ymmärtää, mitä kirkko todella on, on
mentävä niiden luokse, jotka elävät kirkon syvimmästä olemuksesta, sen pyhittävästä voimasta ihmisten syntisyyden
keskelläkin.
Tekstistä välittyvät Ratzingerin/Benedictus XVI:n suuret ekklesiologiset teemat, kuten eukaristiakeskeisyys ja kirkon
pneumatologinen eli Pyhään Henkeen
juurtuva olemus. Hän huomauttaa purevasti, että Pyhän Hengen unohtaminen kirkosta puhuttaessa johtaa käsitykseen, jossa kirkko ymmärretään tämän
maailman logiikalla, inhimillisenä organisaationa, joka vain arvojensa ja tavoitteidensa puolesta erottuu hyväntekeväisyysjärjestöistä (eikä usein niistäkään).
Tämä vaara on meidän aikanamme
mitä ajankohtaisin, koska tiedostusvälineet pyrkivät jatkuvasti painostamaan
kirkkoa tähän visioon. Sitä on vastustettava tietoisesti ja rohkeasti. Ratzinger
huomauttaa, että ”kirkkoa ei pidä aja-

tella organisaatiosta käsin, vaan organisaatio on ymmärrettävä kirkosta [eli
Pyhän Hengen lahjasta ja toiminnasta]
käsin” (s. 336). Tästä maaperästä kumpuaa myös hänen käsityksensä todellisesta
kirkon uudistumisesta: pääpaino ei ole
inhimillisellä tehokkuusstrategialla tai
asiakaskokemuksen mittauksella, vaan
uskolla ja rukouksella, sakramenteilla, liturgialla, eukaristisella hartaudella sekä
henkilökohtaisella kääntymyksellä Herran puoleen.

Klassikko ja välttämätön
perusteos
Ratzinger uskaltaa haastaa, mutta kirjan
keskiössä ei ole kritiikki, vaan rakentava
dialogi nykymaailman kanssa. Siihen kai
perustuu sen otsikko: Johdatus kristinuskoon. Se pyrkii johdattamaan takaisin
kristinuskoon länsimaista nykyihmistä,
joka on maallistuneessa järkiuskovaisuudessaan kadottanut ymmärryksen kristinuskon sisäisestä logiikasta sekä sen
uskottavuudesta ja puhuttelevuudesta
kaikkina aikoina.
Helppo kirja ei se ole, mutta se on
erinomainen vastaus esitettyyn haasteeseen. Vuonna 2005 paaviksi valitun Joseph Ratzingerin Johdatus kristinuskoon
on nykyteologian ehdoton klassikko. Se
osoitti jo julkaisuhetkellään, että sen tekijällä oli poikkeuksellista kykyä laaja-alaiseen synteesiin ja rakentavaan dialogiin
eri katsomusten välillä, omasta vakaumuksesta tinkimättä. Teoksesta julkaistiin saksaksi jopa kymmenen painosta
vuoden sisällä, ja se sai laajaa vastakaikua tunnustuskuntarajojen yli. Ratzingerin asettamien kysymysten ja hänen hahmottelemiensa ratkaisujen pysyvyydestä
kertoo sekin, että teos tuntuu tänä päivänä aivan yhtä ajankohtaiselta kuin alkuperäisellä julkaisuhetkellään.
Suomentaja Katri Tenhunen on tehnyt erinomaista työtä. Kieli on yllättävän sujuvaa, ja lisäksi se on teologisesti
tarkkaa. Johdatus kristinuskoon kuuluu
ehdottomasti jokaisen itsensä vakavasti ottavan teologin kirjahyllyyn. Se tulee
myös lukea kannesta kanteen. Sen haasteista ja vastauksista voivat nauttia kaikki kristityt, jotka ovat opiskelleet katekismuksensa hyvin tai jotka haluavat siihen
vihdoin syventyä. Teos ei ole kevyttä iltalukemista, vaan täyttä tavaraa, josta
riittää ammennettavaa pitkäksi ajaksi.
isä Oskari Juurikkala
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The birth of light
The spiritual message of the Isenheim Altar
by Reijo Oksanen

May 17th 2019 at 19.00 at the Angelicum Hall of the Studium Catholicum

"Will Christ be born a thousand times in Bethlehem
And not in you; you will still be lost forever"
Angelus Silesius
Between 1512 and 1516 the artists Matthias Grünewald (for the twelve painted panels) and
Niclaus of Haguenau (for the sculpted portion) created this celebrated altarpiece for the
Antonite order's monastic complex at Isenheim, a village about 15 miles south of Colmar.

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.

Uutuudet ja klassikot
– kauppasi netistä
katolinenkirjakauppa.net

Reijo Oksanen's lecture on the Isenheim altar is based on his 15 years of collaboration in Colmar and
participation in seminars held by his wife Agnes Hidveghy, as well as on his membership of the ars sacra life
workshop. In his lecture he will show how the Isenheim Altarpiece, one of the greatest works of art
in Western culture, can only be understood from the perspective of the worldview of its creators.
(see www.studium.fi/isenheim-2019)
Opening music - Paul Hindemith: Meditation
Ada Koivukangas, viola and Ossi Tanner, piano

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 10.5.-16.6.
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
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.
11.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
13.5. ma 18.30 johdantokurssi
15.5. ke 16.30 raamattupiiri
18.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus
ja rippi kirkossa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 14.00 messu arameaksi, 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
21.5. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students'
Club: ruusukko ja messu
22.5. ke 16.30 raamattupiiri
25.5. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00
aattomessu
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00
messu ja kirkkoon ottaminen
1.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
6.6. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
8.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
15.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 19.5. su
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 26.5. su
11.15

Pyhän Marian seurakunta

messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi. Ma,
ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti,
ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu, 18.30–19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika 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.
11.5. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu
suomeksi
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 perhemessu, 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
18.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30–15.30
Retreat in English/retretti englanniksi, 18.00
messu suomeksi
19.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: su 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
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
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu ja
kirkkoon ottaminen, 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
30.5. to Herran taivaaseenastuminen
(velvoittava juhlapyhä): 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
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
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
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
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
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
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): ei tänä
aikana
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 11.5. la 13.00 (Huom.! aika)
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 18.5. la 16.00

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 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.)
11.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland, 12.00 messu ja
ensikommuunio
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi,
15.00 messu puolaksi Eurajoella/Msza
święta po polsku w Eurajoki, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
17.5. pe 18.00 messu Porissa
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
25.5. la 10.00 messu ja ensikommuunio
ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa och första
kommunion på Åland
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30
messu
2.6. su pääsiäisen 7. 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
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
15.6. la 15.00 piispanmessu Koroisella
(Turussa)
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko,
St.Mårtensgården, Hindersböle): 11.5., 25.5.
la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 12.5.,
19.5., 9.6., 23.6. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 17.5. pe
18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

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

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukko, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 13.00 messu englanniksi, 14.30
messu tagalogiksi (2. ja 4. sunnuntai), su 16.00

• 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.
212.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
18.5. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30
perhemessu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.15
messu englanniksi/Mass in English
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30
messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukko,
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukko,
10.30 päämessu
Lauantaikurssi 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.)
11.5. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
17.5. pe 7.30 aamumessu, 18.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi
18.5. la 12.00 messu ja ensikommuunio
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 14.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti
Alangon katu 11 A): ei tänä aikana
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): ei tänä aikana
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 10.5. pe 18.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 12.5., 26.5., 9.6., 16.6. su 12.00, Huom.!
30.6. su 10.00 messu vietnamiksi
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 25.5., 15.6. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 12.5. (ensikommuunio),
26.5., 9.6., 16.6. su 16.00, Huom.! 30.6. su 14.00
messu vietnamiksi

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.
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 messu
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00
messu ja ensikommuunio (seurakunnan
nimikkojuhla)
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
9.6. su helluntaisunnuntai: 11.00 messu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu
Huom.! Heinäkuussa messu vain sunnuntaisin klo 11.00.
Note! In July, Mass is offered only on Sundays
at 11.00.
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): ei tänä aikana
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 19.5.
su 12.00
Huom.! Heinäkuussa ei messuja diasporassa.
Note! No Masses in the diaspora during July.

OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu
perhe.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu, to 17.00 adoraatio ja messu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.00-18.00,
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.)
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu

englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
30.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Kemissä
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.5. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.5., 16.6. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 30.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.5., 9.6. su
17.30

KUOPIO

Studium Catholicum

Gregorius-yhdistys

Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona 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.

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.

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum
Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään
Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3A,
3. krs) torstai-iltaisin klo 19.00. Ovet avautuvat
klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. 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

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.
10.5. pe Huom.! ei messua, eikä adoraatiota
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu
Joensuussa, 11.00 päämessu ja ensikommuunio
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu
Joensuussa, 11.00 päämessu ja kirkkoon ottaminen
30.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 11.00 päämessu
31.5. pe Neitsyt Marian käynti Elisabetin
luona: 18.00 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 päämessu,
18.00 messu Joensuussa
DIASPORA
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): ei tänä aikana
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): ei
tänä aikana
Joensuu (Kaislakatu 6): 12.5. su 18.00, 19.5. ja
26.5. su 10.00, 2.6. su 18.00, 9.6. su 10.00, 16.6.
su 18.00

Hiippakunnan kuuria
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.

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.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2019 –
71. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa. • 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.

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

Karmeliittamaallikot – OCDS
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.

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

Maria-klubi
Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. keskiviikkona pyhän Marian kirkolla. Ensin on
messu klo 14.00 ja sen jälkeen kahvit ja ohjelmaa srk-salissa.

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 21.5. messu Pyhän Henrikin katedraalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Tervetuloa.

Leiritoiminta Helsingin hiippakunnassa kesällä 2019
2.-8.6.2019 Vahvistus- ja nuortenleiri – Pyhän ristin seurakunta järjestää kesäleirin nuorille ja vahvistuskurssia suorittaville. Leiri on avoin kaikille. Sijainti: Laitikkalan koulu (Pälkäne). Leirimaksu: 150€.
Leirivastaavat, Sinikka Meurman (0404197077) ja isä Stanislaw (0458407191). Ilmoittautuminen 15.5.
mennessä: stanislaw.zawilowicz@katolinen.fi.
10.-20.6. Lastenleiri – Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta järjestää kesäleirin 5-13 vuotiaille lapsille.
Leiri on avoin kaikille. Sijainti: Markkulan leirikeskus (Hamina). Leirimaksu: 320€ (myös mahdollista
osallistua vain 10.-15.6 tai 15.-20.6, jolloin 160€). Leirivastaava: sisar Barbara (lisätietoja 040 9644529). Ilmoittautuminen 20.5. mennessä: sisar.barbara@gmail.com.
19.-23.6. Vahvistuskurssin kesäleiri ja nuortenleiri – Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta järjestää kesäleirin nuorille ja vahvistuskurssia suorittaville (ikä n. 14-17v.). Leiri on avoin kaikille. Sijainti: Pikku
Syöte (Pudasjärvi). Leirimaksu: 180€. Leirivastaava: German Romera (lisätietoja 040 6845532). Ilmoittautuminen 20.5. mennessä: alvarezraquelalvarez@hotmail.com.
12.-21.7.2019 Vahvistus- ja nuortenleiri pojille, Urban Service Project (USP) – IYC Suomi ja Helsingin
hiippakunta järjestävät kesäleirin nuorille sekä vahvistuskurssia suorittaville pojille. Leiri on avoin kaikille n. 14-17 vuotiaille pojille. Sijainti: Helsinki. Leirimaksu: 150€ Leirivastaava: Jorge ”Jyri” Soria, 045
6312362. Ilmoittautuminen 12.6. mennessä: jorgesro@gmail.com.
22.-27.7. Lasten-, nuorten- ja vahvistusleiri – Nasaretin pyhän perheen seurakunta järjestää kesäleirin
lapsille, nuorille sekä vahvistuskurssia suorittaville. Leiri on avoin kaikille. Sijainti: Oulun seutu. Leirimaksu: 130€. Leirivastaava, Welma Hommy (lisätietoja, 040 5581583). Ilmoittautuminen 22.6. mennessä:
welmawilliam@hotmail.com.
22.-27.7. Ekumeeninen kristillinen musiikkileiri – Crescendo Finland järjestää Oro-Bellissimo -musiikkileirin kaiken ikäisille ja -tasoisille. Crescendo on kansainvälinen, ekumeeninen kristillinen järjestö,
joka tekee yhteistyötä Helsingin hiippakunnan kanssa kristillisen musiikkikulttuurin ja -taiteen saralla.
Sijainti: Oronmyllyn leirikeskus (Parikkala). Leirimaksu: 320€ / yli 12v. ja 250€ / alle 12v. Kysy perhehintaa! Lisätietoja: osmo.vartiainen@katolinen.fi tai lehari.kaustel@sana.fi (0407266968). Ilmoittautuminen
15.6. mennessä: 0400 793 441 tai toimisto@oronmylly.fi tai www.oronmylly.fi/fi/tapahtumat.
22.-31.7 Nuorten- ja vahvistusleiri tytöille / Living for others Espanja-Suomi – Silta-klubi järjestää kesäleirin nuorille sekä vahvistuskurssia suorittaville tytöille (n. 14-18 v.). Leiri on avoin kaikille tytöille.
Sijainti: Silta-klubi (Helsinki 22.-26.7.) ja Malminharjun leirikeskus (Heinola 26.-31.7.). Leirimaksu: 100€
(täysihoito, sis. kuljetuksen Helsingistä). Lisätietoja: www.livingforothers.fi. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.6. mennessä: natividad.villacampa@gmail.com tai annariina.hakala@gmail.com.
26.-31.7. Lasten- ja varhaisnuorten leiri tytöille – Silta-klubi järjestää kesäleirin lapsille ja varhaisnuorille tytöille (n. 7-12 v.). Leiri on avoin kaikille tytöille. Sijainti: Malminharjun leirikeskus (Heinola) Leirimaksu: 200€ (täysihoito, sis. kuljetuksen Helsingistä). Lisätietoja ja ilmoittautuminen 15.6. mennessä:
mariacervantesm@gmail.com tai annariina.hakala@gmail.com.
2.-8.8.2019 varhaisnuorten kesäleiri pojille – Kuunarikerhon kesäleiri varhaisnuorille pojille. Leiri on
avoin kaikille n. 9-15 vuotiaille pojille. Sijainti: Malminharjun kurssikeskus (Heinola). Leirimaksu: 225€.
Leirivastaava: Jorge ”Jyri” Soria, 045 6312362, https://kuunarikerho.org/. Ilmoittautuminen 2.7. mennessä: jorgesro@gmail.com.
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Artikkeleita

V

epäolennaista, onko haudassa lepäävä
pyhimys juuri se, vai onko siihen samaan hautaan myöhemmin haudattu
joku muu. On ollut tapana myös panna
jonkun toisen vainajan luu tilalle, jos
pyhimykseltä on esimerkiksi otettu kyynärluu lahjaksi kuninkaalle. Ehkä silloin
se "hengellisyyden viitta" peittää myös
tämän vieraan luun.

uoden 2017 Helsingin
kirjamessuilla osui runsaasta ohjelmatarjonnasta silmiini yksi aihe, joka
tuntui kiinnostavalta. Pyhien jäännösten tutkimuksesta keskustelivat Jussi-Pekka Taavitsainen, Aki Arponen ja Georges Kazan. Taavitsainen toimi
Turun yliopiston arkeologian professorina vuosina 1995-2017, ja 2000-luvulla
hän on erityisesti tutkinut Turun tuomiokirkon keskiaikaisia reliikkejä. Haastateltava Georges Kazan on tutkinut varhaiskristillisiä pyhäinjäännöksiä ympäri
Eurooppaa ja Lähi-itää useiden vuosien
ajan, ei todistaakseen reliikkien aitoutta,
vaan ymmärtääkseen enemmän niiden
alkuperästä ja merkityksestä.

Reliikit ovat merkittävä osa yhteistä
muistiamme, sanoo Georges Kazan. Ne
ovat olennainen osa Euroopan kulttuuriperintöä, ne kertovat miksi ja miten
kristinusko levisi niin nopeasti ja mitä
reformaation aikaan tapahtui. Kazan
korostaakin sitä, että suuri osa tutkimustyön palkitsevuutta on siinä, että pääsee

Reliikkien kohtelusta ja
niiden merkityksestä
kertomaan työn tuloksista suurelle yleisölle. Tosin siinäkin saattaa olla ongelmia: voidaan pitää lähes pyhäinhäväistyksenä sitä, että niitä yleensä tutkitaan
tieteellisin menetelmin. Toisaalta luulöytöihin arkeologiassa suhtaudutaan
yleensä kunnioittavasti, koska ne ovat
aina joskus eläneen ihmisen jäännökset.

Vuoden 2017 alussa Kazan oli aloittanut kolmivuotiskauden Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumissa
(Turku Institute for Advanced Studies).
Turun tuomiokirkossa on säilynyt yllättävänkin paljon reliikkejä, eikä ole sanottu, etteikö vieläkin jostakin nurkasta
löydy salainen kätkö, johon reformaation
tullessa oli piilotettu pyhiä esineitä.

Reliikkeihin liittyy myös suuria tun-

Kazan piti esitelmän viime vuoden
lokakuussa myös Studium Catholicumissa, ja aihe kiinnosti useita, kuulijoita ei kuitenkaan tullut niin paljon kuin
olisimme toivoneet. Reliikkien tutkimus
nykyaikaisin menetelmin on kiehtovaa
seurattavaa, varsinkin radiohiiliajoituksessa on kehitytty huimaa vauhtia.
Poikkitieteellinen tutkimus antaa erinomaisen kuvan reliikeistä, niiden historiallisesta, poliittisesta, taloudellisesta ja
ennen kaikkea hengellisestä merkityksestä, sillä uskoville katolilaisille ne ovat
ennen kaikkea keino lähestyä Jumalaa.

Miten reliikkeihin sitten pitäisi suhtautua, miten niitä tulisi käsitellä ja miten toimia loukkaamatta uskovia? Tästä
aiheesta professori Lena Liepe (Linnéyliopisto, Växjö, Ruotsi) kutsui koolle
Studiumiin joukon arkeologian, taidehistorian ja keskiajan tutkijoita ja muutamia katolilaisia keskustelemaan asiasta.
Edustettuina olivat kaikki Pohjoismaat
Färsaaria myöten. Ilmeisesti ei aina ole
helppoa kertoa tutkimuksesta, jossa
kunnioitettu pyhimyksen luu onkin 300
vuotta myöhemmältä ajalta, tai muusta vastaavasta. Toisaalta on tapahtunut
myöskin yllätyksiä. Georges Kazan kertoi mm. Bulgarian Sveti Ivanin luostarin
alttarin alta löytyneestä Johannes Kastajan luun palasta, joka tutkimuksissa paljastui ainakin olevan peräisin ensimmäi-

seltä vuosisadalta jKr. Ja kertoivathan
Suomen sanomalehdetkin miten "joulupukin hauta on löytynyt", kun Barin piispan Nikolauksen haudasta löydetyt luut
osoittautuivat olevan peräisin oikealta
ajalta, 300-luvulta.

Oxfordin yliopistossa aloitettu
poikkitieteellinen tutkimusryhmä keskittyy reliikkien tutkimiseen, niiden merkitykseen kulttuurisina, historiallisina
ja uskonnollisina kohteina. Se pyrkii rakentamaan siltaa tieteen ja uskon välille,
eikä se suinkaan ole aina helppoa. Mitä
reliikit voivat kertoa meille? Hyvinkin
paljon, kun käytetään kaikkia nykytutkimuksen keinoja. Miten vanhoja ne
ovat? Mistä ne ovat tulleet ja miten ne
päätyivät sinne? Ovatko kaikki saman
henkilön nimiin pannut luut todella samasta henkilöstä? Voi olla vaikeaa sanoa
hurskaalle sisarelle, että hänen kunnioittamansa pyhimys onkin paljon nuorempi ja saada sitten yllättävä vastaus: ei se
mitään, me rukoilemme häntä silti. Hän
on auttanut meitä!
Reliikeillä on käyty kauppaa, niillä on ostettu liittolaisia, niillä on ollut

suuri vaikutus sekä poliittiseen että
ekonomiseen kehitykseen, eikä tätä niiden maallista ominaisuutta voi unohtaa.
Toisaalta reliikkeihin liittyy aina, niiden
aitoudesta tai epäaitoudesta huolimatta,
tietty hengellinen ulottuvuus, jolla ei ole
mitään tekemistä maallisen todellisuuden kanssa. Ne ovat meille yhdyssiteenä Jumalaan, suora yhteys uskoon. On

teita, eikä aina pystytä ymmärtämään
ei-uskovien, ei-katolilaisten kiinnostusta
reliikkien tutkimukseen. Toisaalta on ihmisiä, joiden on vaikea ymmärtää mitä
mielenkiintoista on jossakin vanhassa
luunpalasessa tai hauraassa kangaspalassa. Kuitenkin ne voivat kertoa meille
niin paljon: ihmisyydestä, elämästä ja
kuolemasta, historiasta sotineen ja kulkutauteineen, ja ennen kaikkea ihmisten
pyrkimyksestä lähemmäs Jumalaa.

Tuula Luoma OP

YOUCAT

FOR KIDS

Raikkaasti kuvitettu ja
toteutettu katolisen
kirkon katekismus
lapsille ja vanhemmille.
Paavi Franciscuksen esipuhe.
Kauttaaltaan nelivärinen.
Nid. 240 sivua, hinta 15,–
Pakettitarjous: Youcat for Kids
ja nuorten YOUCAT yht. 25,30
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