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Pääkirjoitus

Ystävällinen ja arvostettu piispamme Teemu 
sai paavi Franciscuksen suostumuksen eroon-
sa Helsingin piispan virasta toukokuun 20. 
päivänä, omana 72. syntymäpäivänään. Viikkoa 
myöhemmin neuvontajakollegio valitsi hiip-
pakunnan asiainhoitajaksi isä Marco Pasinaton. 
Samalla kun kiitämme emerituspiispa Teemua 
piispallisesta kaitsennasta, jota jatkui melkein 
10 vuotta, iloitsemme siitä, että hiippakun-
tamme juoksevat asiat tänä piispattomana ai-

kana ovat tarkan ja harkitsevan papin hoidossa.Tärkein tehtävämme 
juuri nyt on rukoilla emerituspiispamme, edellisen yleisvikaarimme 
isä Raimon sekä nykyisen asiainhoitajamme puolesta. Samoin on ru-
koiltava sen puolesta, että Jumala osaisi valita ja antaa paikalliskirkol-
lemme mielensä mukaisen uuden paimenen. Seurakuntien elämä 
jatkuu ennallaan, eikä mitään suuria muutoksia tapahdu ennen kuin 
hiippakunnalla on uusi piispa.

Samaan aikaan Vatikaanissa katolisen opetuksen kongregaatio 
on vihdoin julkaissut kirjasen, jossa annetaan katolinen vastaus ja 
näkökulma gender-ideologiaan (ks. s. 9). Teksti on tärkeä ja rauhallin-
en kristillisen ihmiskäsityksen puolustus: Siinä ei sanella, vaan myös 
kuunnellaan ja yritetään ymmärtää ”vastapuolta”. Omaa näkemystä 
ei puolustella epätoivoisesti, vaan sitä perustellaan loogisesti ja sitä 
pyydetään kunnioittamaan oikeutettuna kasvatuksellina periaattee-
na.

Kesä on jollakin tavalla aina aikaa, joka antaa – toivottavasti – mah-
dollisuuden oman elämän tarkasteluun ja valmistautumiseen ar-
keen, joka jatkuu ydinkesän tai lomien jälkeen. Milloinkaan emme 
saisi sulkea silmiämme siltä ihmeelliseltä moninaisuudelta, joka 
edessämme on, kunhan vain osaamme sitä oikein katsoa, ja koke-
maltamme monenlaiselta kauneudelta ja hyvältä, joka herättää sy-
dämemme uuteen intoon ja luo luottamusta siihen, että Jumalan rak-
kaus ympäröi kaiken. Ei ole liian myöhä vieläkin yhtyä Suvivirren 
sanoihin: ”Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa 
kiitä, kun laupias hän on.”
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Elämä jatkuu

Ajankohtaista

Hiippakuntajuhla 
Pyhän Laurin 

kirkossa Lohjalla
Stiftsfest 

i Sankt Lars kyrka, Lojo

Diocesan Feast in Saint 
Lawrence church, Lohja

Lauantaina    
på lördag / on Saturday

17.8.2019 klo 11.00

Neitsyt Marian taivaaseen 
ottamisen messu.

Messun jälkeen 
kirkkokahvit viereisessä Laurin 

seurakuntasalissa.

Lisätietoja omasta seurakunnasta. 
Mer information från 

egen församling. 
More information from 

one's own parish. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Välkommen!  Welcome!
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Pyhiinvaellukset Medjugorjeen 
sallitaan

Paavi Franciscus on tehnyt päätök-
sen, jonka perusteella seurakunnat 

ja hiippakunnat voivat jatkossa järjestää 
pyhiinvaelluksia Medjugorjeen, Bosnia-
Hertsegovinaan, jossa Neitsyt Marian us-
kotaan tai epäillään ilmestyneen vuodes-
ta 1981 alkaen kuudelle jugoslavialaiselle 
lapselle.

Medjugorje on jo yli kolmenkymmenen 
vuoden ajan ollut suosittu pyhiinvaellus-
kohde, ja on selvää, että monet kristityt 
ovat kokeneet siellä todellista kääntymys-
tä. Ilmestysten todenperäisyyteen on kui-
tenkin koko ajan suhtauduttu kirkossa 
varovaisesti. Tästä syystä Medjugorjeen ei 
ole tähän mennessä ollut luvallista tehdä 
virallisia kirkollisia pyhiinvaelluksia.

Paavin tekemä päätös ei edelleenkään 
merkitse sitä, että virallinen suhtautumi-

Kannen kuva:  Tuore pappi, isä Eze. Kuva Marko Tervaportti.

Paavi Romaniassa: 7 kreikkalais-
katolista marttyyria autuaiksi

P aavi Franciscus julisti sunnuntaina 
2.6. autuaiksi seitsemän Romanian 

kreikkalaiskatolista piispaa – Valeriu Trai-
an Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tito 
Livio Chinezu, Ioan Balan, Alexandru 
Rusu ja Iuliu Hossu – jotka kuolivat mart-
tyyreina ”in odium fidei” (uskon vihassa) 
vuosien 1950 ja 1970 välillä. Heidän kaik-
ki vangittiin ja heitä kidutettiin; kolme 
heistä kuoli vankileirissä. Iuliu Hossu va-
pautettiin vankilasta mutta hänet määrät-
tiin kotiarestiin; paavi Paavali VI nimitti 
hänet vuonna 1969 kardinaaliksi in pecto-
re eli julkistamatta hänen nimeään. 

Romanian kreikkalaiskatolinen kirkko 
on yksi idän katolisista kirkoista eli by-
santtilaisen riituksen kirkko, joka on täy-
dessä yhteydessä Rooman kanssa (vuo-
desta 1700). Kommunistivallan aikana 
kreikkalaiskatolisia pappeja ja piispoja 
painostettiin luopumaan yhteydestä Roo-
maan ja siirtymään ortodoksiseen kirk-
koon.

Seitsemän piispan autuaaksijulista-
minen tapahtui Romanian Blajssa paavi 
Franciscuksen johdolla toimitetun juma-
lallisen liturgian yhteydessä.

Romaniassa katolilaisia on noin 6 % 
väestöstä, suurin osa heistä latinalaiseen 
riitukseen kuuluvia. Vierailullaan Ro-
maniassa paavi tapasi myös latinalaisen 
riituksen katolilaisia; hän vietti messun 
Pyhän Joosefin katedraalissa Bukarestissa 
sekä Sumuleu-Ciucin mariaanisessa py-
häkössä.

Paavi Franciscus tapasi myös romani-
yhteisön edustajia ja pyysi kirkon nimissä 
anteeksi heihin historian kuluessa kohdis-
tettua syrjintää.

KATT/VIS

nen ilmestyksiin olisi muuttunut. Roo-
man emerituskardinaalivikaarin Camillo 
Ruinin 2010-luvulla johtaman komissi-
on loppuraportin mukaan voidaan arvel-
la, että ensimmäiset näyt saattaisivat olla 
aitoja, mutta myöhempiin, säännöllises-
ti toistuviin näkyihin suhteudutaan epäi-
levämmin. Saman kannan on ilmaissut 
myös paavi Franciscus.

Komission työn jälkeen paavi Fran-
ciscuksen nimittämän erityislähettilään, 
puolalaisen arkkipiispa Henryk Hoserin 
tehtävänä oli tutkia tarkemmin Medjugo-
rjen pastoraalista tilannetta ja tarkastella 
pyhiinvaellukselle tulevien uskovien tar-
peita. Oletettavasti paavin päätös on seu-
rausta tästä tarkastuksesta.

KATT/Vaticannews.va 
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Ajankohtaista

Jean Vanier 
on kuollut 

A lkujaan kanadalainen katolinen fi-
losofi ja hyväntekijä Jean Vanier on 

kuollut 90 vuoden ikäisenä Pariisissa tou-
kokuun 7. päivänä. Rauha hänen sielul-
leen.

Jean Vanier tunnetaan ennen kaikkea 
vuonna 1964 perustamansa L’Arche- tai 
Arkki-toiminnan kautta, joka on levinnyt 
lähes 40:ään maahan. Arkki-yhteisöt ovat 
kehitysvammaisten ja heidän avustajien-
sa elämänyhteisöjä, joissa eletään yhtei-
söelämää työtä tehden ja uskossa kasva-
en. Nykyään Arkki-yhteisöjä on katolisen 
kirkon lisäksi myös muiden kirkkokunti-
en piirissä.

KATT

Paavi Johannes Paavali II vieraili Suo-
messa osana apostolista vierailuaan 

Pohjoismaissa täsmälleen 30 vuotta sitten. 
Suomen vierailu alkoi 4.6.1989 tasavallan 
presidentin Mauno Koiviston tapaamisel-
la, jatkui 5.6. ekumeenisella rukoushetkel-
lä Turun tuomiokirkossa, vahvistusmes-
sulla Helsingin jäähallissa sekä puheella 
Paasikivi-seurassa ja päättyi 6.6. vanhus-
ten ja sairaiden tapaamiseen Pyhän Hen-
rikin katedraalissa.

Yle Areenassa on nähtävissä pitkähkö 
video paavin Turun vierailusta: https://
areena.yle.fi/1-50147674.

Paavi Johannes 
Paavali II:n 
vierailusta 
30 vuotta

Paavin Pohjoismaiden vierailun viral-
liset tekstit löytyvät Vatikaanin verkko-
sivuilta: http://w2.vatican.va/content/
john-paul-ii/it/travels/1989/travels/do-

Hebdomada 
Papae: Vatikaanin 
Radio aloittaa 
latinankieliset 
uutislähetykset

Lauantaina 8. kesäkuuta klo 12.32 (Itali-
an aikaa) Vatikaanin Radio lähettää en-
simmäistä kertaa uutisia latinaksi. Uu-
den uutisohjelman nimi on ”Hebdomada 
Papae, notitiae vaticanae latine redditae” 
eli ”paavin viikko, Vatikaanin uutisia la-
tinaksi”. Viiden minuutin mittainen vii-
koittainen uutislähetys on myös pod-
cast-muodossa kuunneltavissa Vatican 
News-internetsivulta. Latinankieliset uu-
tiset tekevät yhteistyössä Vatikaanin Ra-

dion ja Vatican News-sivun toimitukset 
sekä Vatikaanin valtiosihteeristön latinan-
kielen osasto, jonka vastuulla on kääntää 
ja kirjoittaa latinaksi paavin viralliset asia-
kirjat. Valtiosihteeristön latinankielinen 
osasto kääntää myös paavin latinankieli-
set twitter-viestit (@Pontifex_ln); touko-
kuussa 2019 Libreria Editrice Vaticana jul-
kaisi niistä koostetun kirjan ”Breviloquia 
Francisci Papae”.

 KATT/Vatican News

Hyvää ja levollista kesää toivottaa

cuments/trav_nord-europa.html. Vierai-
lusta on tehty myös kuvakirja ja tekstiko-
koelma (suomeksi).

KATT

FIDES



5
Sunnuntait ja juhlapyhät

16.6. Pyhä Kolminaisuus, juhlapyhä (III) 
1L Sananl. 8:22-31 
Ps. 8:4-5, 6-7, 8-9. – 2a 
2L Room. 5:1-5 
Ev. Joh. 16:12-15  
 
23.6. Kristuksen pyhän ruumiin ja veren 
juhla, juhlapyhä (IV) 
1L 1. Moos. 14:18-20 
Ps. 110:1, 2, 3, 4. – 4bc 
2L 1. Kor. 11:23-26 
Ev. Luuk. 9:11b-17  
 
24.6. maanantai, Pyhän Johannes Kastajan 
syntymä, juhlapyhä  
1L Jes. 49:1-6 
Ps. 139:1-3, 13-14ab, 14c-15. – 14a 
2L Ap.t. 13:22-26 
Ev. Luuk. 1:57-66, 80  

28.6. perjantai, Jeesuksen pyhä sydän, 
juhlapyhä 
1L Hes. 34:11-16 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
2L Room. 5:5b-11 
Ev. Luuk. 15:3-7 
  
29.6. lauantai, pyhät apostolit Pietari ja 
Paavali, juhlapyhä 
1L Ap.t. 12:1-11 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. – 5b 
2L 2. Tim. 4:6-8, 16-18 
Ev. Matt. 16:13-19 

30.6. kirkkovuoden 13. sunnuntai (I) 
1L 1. Kun. 19:16b, 19-21 
Ps. 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11. – vrt. 5a 
2L Gal. 5:1, 13-18 
Ev. Luuk. 9:51-62  
   
7.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai (II) 
1L Jes. 66:10-14c 
Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. – 1 
2L Gal. 6:14-18 
Ev. Luuk. 10:1-12, 17-20 tai Ev. Luuk. 10:1-9 

14.7. kirkkovuoden 15. sunnuntai (III) 
1L 5. Moos. 30:10-14 
Ps. 69:14+17, 30-31, 33-34, 36ab+37. – vrt. 33 
tai Ps. 19:8, 9, 10, 11. – 9a 
2L Kol. 1:15-20 
Ev. Luuk. 10:25-37 
  
21.7. kirkkovuoden 16. sunnuntai (IV) 
1L 1. Moos.18:1-10a 
Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. – 1a 
2L Kol. 1:24-28 
Ev. Luuk. 10:38-42 
 
28.7. kirkkovuoden 17. sunnuntai (I) 
1L 1. Moos. 18:20-32 
Ps. 138:1-2a, 2b+3, 6-7ab, 7c-8. – 3a 
2L Kol. 2:12-14 
Ev. Luuk. 11:1-13  
 
4.8. kirkkovuoden 18. sunnuntai (II) 
1L Saarn. 1:2, 2:21-23 
Ps. 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17. – 1 
2L Kol. 3:1-5, 9-11 
Ev. Luuk. 12:13-21  
  
11.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III) 
1L Viis. 18:6-9 
Ps. 33:1+12, 18-19, 20+22. – 12b 
2L Hepr. 11:1-2, 8-19 tai 2L Hepr. 11:1-2, 8-12
Ev. Luuk. 12:32-48 tai Ev. Luuk. 12:35-40
 
15.8. torstai, Autuaan Neitsyt Marian 
taivaaseen ottaminen, juhlapyhä 
1L Ilm. 11:19a, 12:1-6a, 10ab 
Ps. 45:10, 11, 12, 16. – 10b 
2L 1. Kor. 15:20-27a 
Ev. Luuk. 1:39-56 
  
 

RUKOUS

 

Meidät kaikki on kutsuttu toimimaan niin, että Jeesuksen tavoin 
tulemme leiväksi ja viiniksi ja että meidät annetaan niille, jotka 
näkevät nälkää ja ovat janoissaan. Todellinen rakkaus ei ole itsen-

sä etsimistä eikä jonkin säilyttämistä itseämme varten. Todellinen rakkaus 
on sitä, että annamme hänelle, jota rakastamme, kaiken sen, mitä meillä on 
ja mitä olemme.

Jeesus on kirkon paimen. Hänen armostaan meillä on keskuudessam-
me ihmisiä, jotka auttavat meitä hyödyntämään sakramentteja. Rukoilkaa 
siis sen puolesta, että Jumala kutsuisi perheistämme ja seurakunnastam-
me miehiä, jotka palvelevat kirkkoa julistaen evankeliumia. Rukoilkaam-
me, että Suomessa aina riittäisi ihmisiä, jotka auttavat meitä kuulemaan Jee-
suksen hyvän paimenen äänen. Meistä jokaisella on kokemus siitä, miltä 
tuntuu kävellä pimeässä laaksossa. Emme tiedä, mitä pitäisi tehdä, ja kyse-
lemme, mikä on Jumalan tahto, mutta aina emme kuule vastauksia. Silloin 
tarvitsemme jonkun oppaaksemme. Siksi Jeesus joskus kysyy: kenen kans-
sa kuljet? Onko vierelläsi ihmisiä, jotka näkevät ja joiden silmät ovat kuin 
Jumalan valo?

Pappi on Jumalan rakkauden todistaja. Hän on meille ikään kuin yli-
määräinen vanhempi, ja siksi hänellä ei ole omaa perhettä. Pappi on erityi-
nen Jumalan ystävä  ja erityinen ihmisten ystävä. 
Pappi rakastaa ja puhuu totta silloinkin, kun se on 
epämiellyttävää. Papin tehtävä on pelastaa ihmi-
sen ajallinen ja iankaikkinen elämä. Hän ei tee siitä 
omalla vallallaan, vaan Jumalan ihmisrakkauden 
voimasta. Nyt ymmärrätte, miksi on niin tärkeää 
rukoilla pappien puolesta, että he olisivat aina lä-
hellä Jumalaa, koska vain silloin heidän palvelun-

sa on mielekästä.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

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.

Heinäkuu  –  Lähetystyö
• Rukoilkaamme, että oikeutta jakavat toimisivat rehellisesti ja että 

maailmassa vallitseva epäoikeudenmukaisuus ei saisi viimeistä sanaa. 

Juli –  Evangelisationen
• Att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i 

världen inte får sista ordet.

Rukouksen apostolaatti
Kesäkuun 2019 rukouksen apostolaatin palsta
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Hiippakunta

Piispa Teemu Sippo SCJ 
jäi eläkkeelle

H I I P P A K U N T A

V
atikaanin lehdis-
töosasto julkaisi 
20.5.2019 seuraa-
van tiedonannon: 
”Paavi Franciscus 

on myöntänyt hänen ylhäisyydel-
leen monsignore Teemu Sipolle SCJ 
tämän pyytämän eron Helsingin 
hiippakunnan piispan viran hoita-
misesta.

”Kirkkolain mukaan piispasta 
tulee paavin hyväksymisen jälkeen 
oman hiippakuntansa emerituspi-
ispa. Samalla päättyvät myös yleis-
vikaarin virka ja sen valtuudet sekä 
lakkaavat toimimasta esimerkiksi 
pastoraalineuvosto ja pappienneu-
vosto.

Kanonisen lainsäädännön perus-
teella hiippakunnan neuvonantaja-
kollegio  valitsi 27. toukokuuta 2019 
hiippakunnan asiainhoitajaksi isä 
Marco Pasinaton (tästä lisää sivul-
la 8). Neuvonantajakollegioon kuu-
luvat edellisen piispan nimittämät 
papit Rafał Czernia SCJ, Peter Ge-
bara SCJ, Raimo Goyarrola, Rudolf 
Larenz, Antoine Lévy OP, Marco 
Pasinato, Manuel Prado, Zenon 
Strykowski SCJ, Stanislaw Szymaj-
da SCJ ja Donbosco Thomas.

Mitä nyt tapahtuu?

Käytännössä hiippakunnan ja seura-
kuntien elämä voi jatkua tämän jäl-
keen jokseenkin ennallaan, mutta 
mihinkään muutoksiin eikä uusiin 
hankkeisiin saa ryhtyä. Väliaikaista 
hallintavastuuta kantavat eivät saa 

tehdä mitään, mikä saattaisi jollakin 
tavalla rajoittaa hiippakunnan tai tu-
levan piispan oikeuksia. Hiippakun-
nan emerituspiispan tai asiainhoita-
jan nimeä ei mainita eukaristisessa 
rukouksessa.

Uuden piispan valinta

Piispanistuimen jäätyä tyhjäksi 
käynnistyy samalla uuden piispan 
valinta. Apostolinen nuntius selvit-
tää hiippakunnan tilannetta ja tar-
peita. Tämä vaihe kestää muuta-
masta kuukaudesta jopa vuoteen 
tai ylikin. Lopulta paavi nimittää 
uuden piispan, mitä seuraa piispan-
vihkimys sekä hiippakunnan haltu-
unotto.

KATT



7FIDES 5

Sede vacante

Emerituspiispan terveiset 

Emerituspiispa Teemu Sippo SCJ 

tervehtii hiippakuntalaisia

seuraavin sanoin:

Hyvät hiippakuntalaiset, maanantaina 20.5. klo 
12.00 [Italian aikaa] Vatikaani on julkaissut tiedon 
siitä, että allekirjoittanut vapautetaan Helsingin 
hiippakunnan piispan virasta. Olen pyytänyt py-

hältä isältä päästä eläkkeelle ja hän on suostunut siihen. Olen 
72-vuotias, osittain sairas. Olen joulunpyhinä saanut lisäksi 
osakseni päävamman kaatuessani liukkaalla pihalla. Kolmen 
kuukauden mittainen sairaalassaolo ja sairasloma sekä väsy-
mystila kypsyttivät ajatuksen virasta vetäytymisestä.

Yllä olevasta päivästä lähtien en enää kanna vastuuta hiip-
pakunnasta. Hiippakunnan neuvonantajakollegio valitsee 

hiippakunnalle asiainhoitajan, joka toimii siihen asti hiippa-
kunnan johdossa, kunnes uusi piispa nimitetään. Piispattoma-
na aikana kaikki hiippakunnan neuvostot lakkaavat toimimas-
ta. Itse muutan jossakin vaiheessa pois piispantalosta.

Vaikka päätöstä eläköitymisestä ei ole ollut helppoa tehdä, 
tunnen siitä kuitenkin vapautusta ja ajatellen hiippakun-

taa on varmaan hyvä, että saadaan nuorempi piispa, joka voi 
tarmokkaasti tarttua asioihin.

Olen nyt yli 40 vuoden ajan palvellut hiippakuntaa eri teh-
tävissä. Olen kiitollinen näistä vuosista. Toisaalta tunnen 

myös heikkouteni ja laiminlyöntini ja pyydän niitä anteeksi. 
Eläkkeelläkin voin toki toimia eri tehtävissä, jos pyydetään ja 
voimat riittävät. Kiitän varsinkin kaikkia niitä, jotka ovat tuke-
neet minua!

Toivotan teille Jumalan runsasta siunausta, iloa uskossa, 
kestävyyttä toivossa ja kaikessa rakkautta!

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin emerituspiispa

Itsenäisen 
Suomen piispat

Monsignore Michael Buckx SCJ 
(6.8.1881–22.9.1946) 
Suomen apostolinen asiainhoitaja 
20.3.1921-1923 
Suomen apostolinen vikaari 
23.5.1923-26.7.1933.

Monsignore Gulielmus Cobben 
SCJ (29.6.1897 – 27.1.1985) 
Suomen apostolinen vikaari 
19.12.1933-1955
Helsingin piispa 
25.2.1955-29.6.1967

Monsignore Paul Verschuren 
SCJ (26.3.1925–19.2.2000) 
Helsingin piispa 
29.6.1967-18.9.1998

Monsignore Józef Wróbel SCJ 
(18.10.1952–) 
Helsingin piispa 
27.1.2001-28.6.2008

Monsignore Teemu Sippo SCJ 
(20.5.1947–) 
Helsingin piispa 
6.9.2009 – 20.5.2019
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Hiippakunta

Asiain-
hoitajaksi 
isä Marco 
Pasinato

Pappeja kiitettiin Helsingissä, 
Tampereella ja muualla

Aikaisemmin jo uutisoitujen 
pappien siirtymisten takia on 

Tampereella ja Helsingissä jo eh-
ditty viettää kiitosmessuja. Tässä 
Tampereen seurakunnan uutinen: 
”Sunnuntaina 2.6.2019 Pyhän Ris-
tin kirkossa Tampereella vietet-
tiin messu, jossa kiittettiin Jumalaa 
Jeesuksen Pyhän Sydämen veljes-
kunnan toiminnasta seurakunnas-
sa. Juhlassa sanoimme tällä erää 
hyvästit isä Zenon Strykowskil-
le ja isä Stanislaw Zawilowiczil-
le (kuva alla), jotka siirtyvät Tam-
pereelta muihin seurakuntiin, kun 
SCJ-pappien aika Pyhän Ristin 
seurakunnassa päättyy. Kesäkuun 
lopussa isä  Zenon  lähtee  Pyhän 
Marian seurakuntaan Helsinkiin ja 
isä Stan puolestaan Pyhän Birgitan 

ja autuaan Hemmingin seurakun-
taan Turkuun.” 

Katedraalissa kiitettiin puoles-
taan isä Tri Nguyeniä, joka aloittaa 
työnsä Tampereen kirkkoherrana 
heinäkuun alussa: ”Isä Tri Nguyen 
… vietti sunnuntaina 2. kesäkuuta 
kiitos- ja jäähyväismessunsa kated-
raalissa. Isä Tri viettää vielä ilta- ja 
muita messuja katedraalissa, mut-
ta tämä oli tällä erää hänen viimei-
nen päämessunsa Pyhän Henrikin 
katedraalissa. Kiitämme häntä hä-
nen palveluksestaan ja iloitsemme 
hänen uuden seurakuntansa puo-
lesta.”

KATT / risti.katolinen.fi / 
henrik.katolinen.fi

Helsingin hiippakunnan neuvonanta-
jakollegio on maanantaina 27.5.2019 
klo 11 piispantalossa alkaneessa ko-

kouksessaan valinnut kanonisen lain edellyt-
tämällä tavalla hiippakunnalle asiainhoitajan. 
Asianhoitajan valintaan ryhdyttiin, kun paavi 
oli hyväksynyt edellisen Helsingin piispan 
Teemu Sipon SCJ eroanomuksen viikko sitten 
maanantaina.

Valituksi tuli Pyhän Henrikin katedraali-
seurakunnan kirkkoherra isä Marco Pasinato. 
Hän on syntynyt vuonna 1980, hänet on vihit-
ty papiksi vuonna 2010 ja hän kuuluu hiippa-
kunnassa toimivaan neokatekumenaaliseen 
yhteisöön. Hän jatkaa samalla virassaan ka-
tedraalin kirkkoherrana näillä näkymin aina 
siihen saakka, kun uudeksi kirkkoherraksi jo 
aiemmin nimitetyn isä Jean Claude Kabezan 
kausi alkaa 1.9.2019. Tämän jälkeen isä Pasi-
naton on ollut tarkoitus toimia Redemptoris 
Mater -lähetysseminaarin rehtorina.

Hiippakunnan asiainhoitajan tehtävä on 
ensi sijaisesti johtaa hiippakuntaa sinä aikana, 
kun hiippakunnalla ei ole piispaa. Hän ei kui-
tenkaan voi tehdä mitään suuria muutoksia 
hiippakunnan toiminnassa.

KATT
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Artikkeleita

Katolisen opetuksen kongregaatio 
julkisti 10. kesäkuuta asiakirjan 
“Mieheksi ja naiseksi hän loi hei-
dät. Kohti dialogia koskien gen-
der-kysymystä kasvatuksessa”. 

Asiakirja on suunnattu kaikil-
le kasvattajille ja käsittelee sitä, 
kuinka nuoria voitaisiin kas-
vattaa kohtaamaan gender-ide-

ologian aiheuttamat haasteet. Asiakirja ko-
rostaa kolmea periaatetta: on kuunneltava, 
perusteltava ja pidettävä esillä kristillis-
tä näkemystä. 2. helmikuuta 2019 päivätyn 
asiakirjan ovat allekirjoittaneet kongregaati-
on prefekti, kardinaali Giuseppe Versaldi, ja 
sihteeri, arkkipiispa Angelo Vincenzo Zani.

Asiakirja puhuu “kasvatuksellisesta krii-
sistä”: monissa paikoissa laaditaan ja ja to-
teutetaan opetussuunnitelmia, jotka nä-
ennäisesti välittävät neutraalia käsitystä 
ihmisestä ja elämästä, mutta todellisuudessa 
heijastavat sellaista antropologiaa, joka on 
uskon ja oikean järjen vastaista.

Paavi Franciscus viittasi jo apostolises-
sa kehotuskirjeessään Amoris laetitia haas-
teeseen, joka “syntyy erilaista ideologioista, 
jotka tunnetaan yleisnimellä gender, jotka 
‘kieltävät miehen ja naisen luonnollisen eri-
laisuuden ja vastavuoroisuuden. Ne täh-
täävät yhteiskuntaan ilman sukupuolieroja 
ja tekevät tyhjäksi perheen antropologisen 
perustan. Tämä ideologia johtaa kasvatus-
ohjelmiin ja lainsäädäntöön, jotka edistävät 
radikaalisti miehen ja naisen biologisesta 
erilaisuudesta irrotettua persoonallista iden-
titeettiä ja tunne-elämän intimiteettiä. Ihmi-
sen identiteettiä määrittää yksilön valinta, 
joka voi myös muuttua ajan kuluessa’” (56).

“Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”-asia-
kirja korostaa, että on muistettava ero gen-
der-ideologian ja eri tieteenaloilla tehdyn 
gender-tutkimuksen välillä (tutkimus, jossa 
pyritään ymmärtämään tapoja, joilla miehen 
ja naisen välinen sukupuoliero näkyy eri 
kulttuurien elämässä). Ongelma on erityi-
sesti ideologia, joka pyrkii ainoaksi oikeaksi, 
myös lasten kasvatusta määrittäväksi ajat-
telutavaksi, mutta gender-tutkimuksen tu-
losten suhteen on oltava avoimuutta kuun-
nella.  

Asiakirja käy lyhyesti läpi gender-teorian 
kehitystä. Siinä sukupuoli-identiteetti näh-

dään sosiaalisena rakennelmana eikä biolo-
gisena tosiasiana; taustalla on käsitys, että 
ihmisessä ei ole mitään annettua alkuperäis-
tä elementtiä, joka edeltää henkilökohtaista 
identiteettiä ja muodostaa sen. Ongelma on 
siinä, että “gender” ja biologinen sukupuoli 
irrotetaan toisistaan; siitä seuraa erottelu eri-
laisten “seksuaalisten suuntautumisten” vä-
lillä, joita ei enää määritellä miehen ja naisen 
sukupuolierosta lähtien vaan jotka voivat 
omaksua muita, pelkästään yksilön itsensä 
radikaalin autonomisesti määrittämiä muo-
toja (joustavia ja vaihteleviakin). Koroste-
taan yksilön itsemäärittelyä ja vaaditaan sen 
julkista tunnustamista yhteiskunnan takaa-
mana oikeutena.

Asiakirja tuo esiin joitakin yhtymäkohtia, 
jotka mahdollistavat keskinäisen ymmär-
ryksen kasvua, esimerkiksi epäoikeuden-
mukaista syrjintää vastaan taisteleminen, 
tarve kasvattaa lapset ja nuoret kunnioit-
tamaan jokaista ihmistä ainutlaatuisuu-
dessaan ja erilaisuudessaan ja gender-poh-
dinnan esiin nostamat naiseuden arvot. 
Toisaalta asiakirja kritisoi voimakkaasti 
etääntymistä luonnosta kohti yksilön tuntei-
siin perustuvaa ratkaisua, ideologian taus-
talla olevaa dualistista ihmiskäsitystä ja sitä, 
että gender asetetaan biologisen sukupuolen 
yläpuolelle.

Neutraalisuuden utopia poistaa suku-
puolten eron inhimillisen arvokkuuden ja 
uuden elämän synnyttämisen henkilökoh-
taisen luonteen ja tekee tyhjäksi perhekä-

sityksen antropologisen perustan. Se, että 
edistetään käsityksiä, joissa ihmisen identi-
teetti radikaalisti irrotetaan miehen ja naisen 
biologisesta erosta ja jätetään yksilön valin-
nan varaan, on seuraus ajattelutavasta, jossa 
sekoitetaan “aito vapaus… ajatukseen, että 
kukin voi päättää niin kuin tahtoo, ikään 
kuin yksilöiden ulkopuolella ei olisi totuuk-
sia, arvoja ja ohjaavia periaatteita, ikään 
kuin kaikki olisi samantekevää ja mitä ta-
hansa pitäisi sallia” (Amoris laetitia, 34).

Kasvatuksen on vastattava ihmispersoo-
nan todellista luontoa: ihmisellä on luonto, 
jota hänen on kunnioitettava ja jota ei voi 
mielivaltaisesti manipuloida. Jumala loi ih-
misen mieheksi ja naiseksi, ja ihmisluonto 
on ymmärrettävä ruumiin ja sielun ykseyte-
nä. Seksuaalikasvatus tarkoittaa oppia “pit-
käjänteisesti ja johdonmukaisesti… mikä on 
ruumiin merkitys” mieheyden ja naiseuden 
koko alkuperäisessä totuudessa (vrt. Amoris 
laetitia 151)

Perhe on paikka, jossa miehen ja naisen 
vastavuoroisen yhteyden suhde toteutuu; 
perhe on myös ensisijainen kasvatusympä-
ristö ja vanhemmilla on vastuu lasten kas-
vatuksesta, myös seksuaali- ja tunne-elämän 
kasvatuksesta laajemmassa viitekehyksessä: 
kasvatuksena rakkauteen, vastavuoroiseen 
itsensä antamiseen (Amoris laetitia 280).

Asiakirja löytyy useilla kielillä esimerkik-
si sivulta www.educatio.va.

Katri Tenhunen

”Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”: 
gender-kysymys kasvatuksessa

Kuva: Sharefaith from Pexels
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Paavi Franciscus
kansainväliselle Caritakselle:
Pyhä Henki tuli tulena, 

ei tuomaan päiväjärjestystä
S A A R N A

Caritas Internationalis, maailman 
Caritasten kattojärjestö, johon 
myös Suomen Caritas kuuluu, 
pitää 21. yleiskokouksensa 
Roomassa 23.-28. toukokuuta. 
Yleiskokouksen avajaismessun 
saarnassaan 23. toukokuuta 
2019 paavi Franciscus korosti, 
että kirkon ei pidä keskittyä 
tehokkuusajatteluun ja 
organisoimiseen, vaan kirkon 
elämänohjelma on evankeliumi.

T
ämänpäiväisessä Apos-
tolien tekojen lukukap-
paleessa Jumalan sana 
kertoo meille kirkon 
historian ensimmäises-

tä suuresta kokouksesta. Oli ilmennyt 
odottamaton tilanne: pakanat tulivat 
uskoon. Ja syntyi kysymys: pitikö hei-
dänkin muiden tavoin noudattaa myös 
kaikkia vanhan lain määräyksiä? Oli 
kyse vaikeasta päätöksestä, ja Herra 
ei ollut enää läsnä. Voisi kysyä: miksi 
Jeesus ei ollut jättänyt neuvoa edes tä-
män ensimmäisen suuren ”väittelyn” 
(Ap.t. 15:7) ratkaisemiseksi? Olisi riittä-
nyt pieni ohje apostoleille, jotka monta 
vuotta olivat olleet hänen kanssaan joka 
päivä. Miksi Jeesus ei antanut sääntöjä, 
jotka olisivat aina selviä ja ratkaisisivat 
kysymykset nopeasti? 

Tässä on tehokkuusajattelun kiusaus: 
ajatus, että kirkolla menee hyvin, kun 
kaikki on hallinnassa, kun eletään vail-

la järistyksiä, toimintaohjelma aina jär-
jestyksessä, kaikki säänneltynä… se on 
myös kasuistiikan kisaus. Mutta Herra 
ei menettele niin; hän ei lähetä omilleen 
taivaasta vastausta, hän lähettää Py-
hän Hengen. Eikä Henki tule tuomaan 
päiväjärjestystä, hän tulee tulena. Jee-
sus ei halua kirkon olevan täydellinen 
malli, joka on mieltynyt omaan orga-
nisaatioonsa ja kykenee puolustamaan 
omaa hyvää nimeään. Voi niitä paikal-

liskirkkoja, jotka niin paljon kantavat 
huolta organisaatiosta ja suunnitelmis-
ta, pyrkivät selkeyttämään ja jaottele-
maan kaiken. Minut se saa kärsimään. 
Jeesus ei elänyt niin, vaan hän eli mat-
kalla, pelkäämättä elämän järistyksiä. 
Evankeliumi on elämänohjelmamme, 
siinä on kaikki. Se opettaa meille, että 
kysymyksiin ei ole valmiita reseptejä 
ja että usko ei ole marssijärjestys, vaan 
”tie” (Ap.t. 9:2), jota on kuljettava yh-
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Jatkuu seuraavalla sivulla

dessä, aina yhdessä, luottamuksen hen-
gessä. Apostolien tekojen kertomukses-
ta opimme kolme olennaista elementtiä 
matkalla olevalle kirkolle: nöyrä kuun-
teleminen, yhteisyyden karisma ja roh-
keus kieltäymykseen.

Aloittakaamme viimeisestä: roh-
keudesta kieltäymykseen. Tuon suu-
ren väittelyn lopputulos ei ollut jon-
kin uuden määrääminen, vaan jostakin 
vanhasta luopuminen. Mutta nuo en-
simmäiset kristityt eivät luopuneet pik-
kuasioista: oli kyse tärkeistä, valitulle 
kansalle kallisarvoisista uskonnollisista 
traditioista ja määräyksistä. Pelissä oli 
uskonnollinen identiteetti. He kuiten-
kin päättivät, että julistus Herrasta tulee 
ensin ja on kaikkea muuta tärkeämpää. 
Lähetystyön hyväksi, jotta julistettaisiin 
kaikille, läpinäkyvällä ja uskottavalla 
tavalla, että Jumala on rakkaus, voi ja 
täytyy luopua myös niistä inhimillisistä 
vakaumuksista ja traditioista, joista on 
enemmän haittaa kuin hyötyä. On ol-
tava rohkeutta jättää ne. Meidänkin on 
yhdessä löydettävä kieltäymyksen kau-
neus, ennen kaikkea itsekieltäymyk-
sen kauneus. Pyhä Pietari sanoo meille, 
että Herra ”puhdisti sydämet uskolla” 
(vrt. Ap.t. 15:9). Jumala puhdistaa, Ju-
mala yksinkertaistaa, usein hän kas-
vattaa poistamalla eikä lisäämälle, niin 
kuin me tekisimme. Tosi usko puhdis-
taa kiinnittäytymisistä. Herran seuraa-
miseksi on kuljettava nopeasti, ja kul-
keakseen nopeasti on kevennettävä 
kuormaa, vaikka se maksaisikin. Kirk-
kona meitä ei ole kutsuttu liikeyritys-
kompromisseihin, vaan evankeliumin 
julistamisen intoon. Ja puhdistuessam-
me, uudistuessamme meidän on vältet-
tävä näennäisuudistuksia eli sitä, että 
teeskentelemme muuttavamme jotakin, 
kun todellisuudessa mikään ei muutu. 
Niin käy esimerkiksi kun ollaksemme 
ajanmukaisia kaunistelemme asioita 

pinnalta, mutta se on vain maskeeraus-
ta näyttääksemme nuorilta. Herra ei ha-
lua kosmeettista hienosäätöä, hän halu-
aa sydämen kääntymystä, joka kulkee 
kieltäymyksen kautta. Perustavanlaa-
tuista uudistusta on se, että lähdemme 
itsestämme.

Katsokaamme, kuinka ensimmäi-
set kristityt onnistuivat siinä. Lähtien 
nöyrästä kuuntelemisesta he saavut-
tivat rohkeuden kieltäymykseen. He 
harjaantuivat epäitsekkyydessä: näem-
me, että kukin antaa toisen puhua ja on 
valmis muuttamaan käsityksiään. Vain 
se, joka todella sisäistää toisen äänen, 
osaa kuunnella. Ja kun kasvaa kiinnos-
tus toisia kohtaan, vähenee kiinnostus 
itseä kohtaan. Nöyriksi tullaan seuraa-
malla kuuntelemisen tietä, lakaten ko-
rostamasta itseään, viemästä jääräpäi-
sesti eteenpäin omia ideoita, etsimästä 
hyväksyntää kaikin keinoin. Nöyryys 

syntyy, kun puhumisen sijasta kuun-
nellaan; kun lakataan olemasta keski-
pisteenä. Nöyryys kasvaa nöyryytysten 
kautta. Se on nöyrän palvelemisen tie, 
tie, jota Jeesus kulki. Tälle rakkauden 
tielle Henki laskeutuu ja sitä hän ohjaa.

Sille, joka haluaa kulkea rakkauden 
tietä, nöyryys ja kuunteleminen tarkoit-
taa korvien kallistamista pienimpien 
puoleen. Katsokaamme ensimmäisiä 
kristittyjä: kaikki vaikenevat kuullak-
seen Paavalia ja Barnabasta. He olivat 
viimeisiä tulijoita, mutta heidän an-
nettiin kertoa kaikki, mitä Jumala oli 
tehnyt heidän kauttaan (vrt. j. 12). On 
aina tärkeää kuunnella kaikkien ään-
tä, erityisesti pienimpien ja vähäisim-
pien. Maailmassa puhuu eniten se, jol-
la on eniten resursseja, mutta meidän 
keskuudessamme niin ei voi olla, kos-
ka Jumala mielellään ilmoittaa itsensä 

”Lähetystyön hyväksi, jotta julistettaisiin kaikille, läpinäkyvällä ja uskottavalla 

tavalla, että Jumala on rakkaus, voi ja täytyy luopua myös niistä inhimillisistä 

vakaumuksista ja traditioista, joista on enemmän haittaa kuin hyötyä.”
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pienimpien ja vähäisimpien kautta. Ja 
hän pyytää kaikkia: ketään ei saa kat-
soa ylhäältä alas. Toista ihmistä on sal-
littua katsoa ylhäältä alas vain auttaak-
seen tätä nousemaan ylös; muuten niin 
ei saa tehdä.

Ja lopulta elämän kuunteleminen: 
Paavali ja Barnabas kertovat kokemuk-
sistaan, eivät ideoitaan. Kirkko tutkii 
tilanteet näin; ei tietokoneen edessä, 
vaan ihmisten todellisuuden edessä. 
Idoista väitellään, mutta tilanteet ero-
tetaan huolellisesti. Ihmiset ennen oh-
jelmia, nöyrällä katseella, joka etsii toi-
sissa Jumalan läsnäoloa. Jumala ei asu 
sen suuruudessa, mitä teemme, vaan 
kohtaamiemme köyhien pienuudessa. 
Jos emme katso suoraan heitä, lopulta 
katsomme aina vain itseämme, ja käy-
tämme toisia tehdäksemme heistä itse-
korostuksemme välineitä.

Nöyrästä kuuntelemisesta kiel-
täymyksen rohkeuteen kaikki kulkee 
yhteisyyden karisman kautta. Alku-
kirkon väittelyssä ykseys voittaa aina 
erot. Kenellekään ensi sijalla eivät ole 
omat mielipiteet ja strategiat, vaan se, 
että he ovat ja tuntevat olevansa Jeesuk-
sen kirkko, joka on kokoontunut Pieta-
rin ympärille, rakkaudessa, joka ei luo 
yhdenmukaisuutta, vaan yhteyttä. Ku-
kaan ei tiennyt kaikkea, kenelläkään ei 
ollut kaikkia karismoja, vaan jokaisel-
la oli yhteisyyden karisma. Se on olen-
naista, koska ei voi todella tehdä hyvää 
rakastamatta todella. Mikä oli noiden 
kristittyjen salaisuus? Heillä oli erilaisia 
ajattelu- ja suuntautumistapoja, myös 
vahvoja persoonallisuuksia, mutta heil-
lä oli voimaa rakastaa toisiaan Herras-
sa. Näemme sen Jaakobista, joka johto-
päätösten hetkellä sanoo vähän, mutta 
lainaa paljon Jumalan sanaa (vrt. j. 16-
18). Hän antaa Sanan puhua. Kun Pa-
holaisen ja maailman äänet johtavat ja-
kautumiseen, Hyvän paimenen ääni 

muodostaa yhden ainoan lauman. 
Ja niin yhteisö perustuu Jumalan sa-
naan ja pysyy hänen rakkaudessaan.

”Pysykää minun rakkaudessani” 
(Joh. 15:9): sitä Jeesus pyytää evan-
keliumissa. Ja kuinka se käy? On ol-
tava lähellä häntä, joka on murrettu 
Leipä. Meitä auttaa se, jos olemme 
tabernaakkelin edessä ja monien 
elävien tabernaakkelien eli köyhien 
edessä. Eukaristia ja köyhät, pysyvä 
tabernaakkeli ja liikkuvat tabernaak-
kelit: siellä pysytään rakkaudessa ja 
omaksutaan murretun Leivän ajatte-
lutapa. Siellä ymmärretään Jeesuk-
sen käyttämät sanat ”niin kuin…”: 
”Niin kuin Isä on rakastanut minua, 
niin olen minä rakastanut teitä” (Joh. 
15:9). Ja miten Isä rakasti Jeesusta? 
Antaen hänelle kaiken, pitämättä 
itselleen mitään. Sanomme sen us-
kontunnustuksessa: ”Jumala Juma-
lasta, valkeus valkeudesta”; Isä an-
toi hänelle kaiken. Kun sen sijaan 
lakkaamme antamasta, kun ensi si-
jalla ovat omat puolustettavat int-
ressimme, emme jäljittele Jumalan 
toimintatapaa, emme ole vapaa ja 
vapauttava kirkko. Jeesus pyytää 
pysymään hänessä, ei omissa ide-
oissamme; luopumaan pyrkimyk-
sestä kontrolloida ja hallinnoida; 
hän pyytää meitä luottamaan toisiin 
ja antamaan itsemme toisille. Pyy-
täkäämme Herraa vapauttamaan 
meidät tehokkuusajattelusta, maail-
mallisuudesta, kiusauksesta palvoa 
itseämme ja kykyjämme, pakkomiel-
teisestä organisoinnista. Pyytäkääm-
me armoa hyväksyä Jumalan sanan 
osoittama tie: nöyryys, yhteys, kiel-
täymys.

Franciscus

Suomennos Katri Tenhunen
Kuvat  Vatican Media

Suomen Caritas on osa maail-
manlaajuista Caritasten verkos-
toa. Caritas Internationaliksen 
joka neljäs vuosi järjestettävä 
yleiskokous kokosi toukokuussa 
2019 Roomaan yli 500 delegaat-
tia 164 jäsenmaasta. 

S
uomen Caritas on osa maa-
ilmanlaajuista Caritasten 
verkostoa. Caritas Interna-
tionaliksen joka neljäs vuo-
si järjestettävä yleiskokous 

kokosi toukokuussa 2019 Roomaan yli 
500 delegaattia 164 jäsenmaasta. Suo-
men Caritasta edusti kokouksessa pää-
sihteeri Larissa Franz-Koivisto. Koko-
uksen teemana oli ”Yksi ihmisperhe, 
yksi yhteinen koti” muistutuksena paa-
vi Franciscuksen toiveesta, että pitäi-
simme huolta yhteisestä maapallostam-
me.  

Kokous alkoi juhlallisella messulla, 
jossa paavi Franciscus kehotti kuulijoi-
taan pysymään Jeesuksen rakkaudes-
sa olemalla niin tabernaakkelin edessä 
kuin monien elävien tabernaakkelien 
eli köyhien edessä. Itse kokouksessa 
äänestettiin luottamustoimista, mutta 
kuultiin myös esityksiä eri aihepiireis-
tä sekä yhteenvetoja eri maiden Caritas-
ten työstä ja toiminnasta. Myös lounas, 
kahvitauot ja päivälliset olivat täyn-
nä kohtaamisia, verkostoitumista sekä 
kahdenvälisiä kokouksia, sopimusten 
hiomista ja valmistelua. 

Paavi otti vastaan 450-henkisen 
Caritas-delegaation muistuttamalla hei-
tä siitä, että laupeus on Kristuksen koh-
taamista eikä sitä saa muuttaa liiketoi-
meksi tai joksikin, jota ihmiset tekevät 
vain omantunnontuskiensa helpottami-
seksi. ”Köyhät ovat ennen kaikkea per-
soonia, ja heidän kasvonsa kätkevät itse 
Kristuksen kasvot. He ovat hänen li-
haansa, hänen ristiinnaulitun ruumiin-
sa merkkejä, ja meillä on velvollisuus ta-
voittaa heidät”, paavi Franciscus sanoi.

Ennen Caritas Internationaliksen ko-
kousta järjestettiin alueellisten Caritas-
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”Avustustyö ja ihmisten 

kohtaaminen on kaikille yhteinen 

asia; huoli ilmastopolitiikasta, 

pakolaisuus ja integroitumiseen 

liittyvät kysymykset eivät koske 

ainoastaan Eurooppaa. Meillä 

on yhteinen maailma ja yhteiset 

ongelmat, joihin meidän tulisi 

yhdessä löytää vastauksia.” 

Yksi ihmisperhe, 
     yksi yhteinen koti 
– kuulumisia Caritas Internationaliksen yleiskokouksesta

ten kokouksia; Suomi oli edustettuna Ca-
ritas Europan aluekokouksessa. Ennen 
aluekokouksia järjestettiin vielä nuorten 
ja naisten foorumit; Suomen Caritaksen 
pääsihteeri osallistui naisten foorumiin 
Caritas Europan työryhmässä. Foorumi 
kokosi yhteen eri mantereilta tulevia nai-
sia ja miehiä keskustelemaan avoimesti 
haasteista, joita naiset ja tytöt kohtaavat 
niin yhteiskunnassa kuin kirkonkin piiris-
sä. Caritas Internationaliksen puheenjoh-
taja kardinaali Tagle toi foorumille paavi 
Franciscuksen viestin: vain miehet ja nai-
set yhdessä luovat harmonian. Naisten 
foorumin esityksestä yleiskokouksessa 
päätettiinkin, että jatkossa kunkin alueel-
lisen Caritaksen tulee esittää Caritas In-
ternationaliksen hallitukseen sekä mies- 
että naisedustaja, ja jos naisten määrä ei 
tästä huolimatta ylitä kolmasosaa, halli-
tukseen nimetään kaksi naista lisää. 

Caritas Internationaliksen yleiskoko-
us oli myös hyvin ekumeeninen tilaisuus. 
Kokouksessa oli virallisia edustajia muun 
muassa islamilaisen maailman avustus-
järjestöistä, buddhalaisesta yhteisöstä, 

Luterilaisesta maailmanliitosta ja monista 
muista kansainvälisistä järjestöistä. Avus-
tustyö ja ihmisten kohtaaminen on kaikil-
le yhteinen asia; huoli ilmastopolitiikasta, 
pakolaisuus ja integroitumiseen liittyvät 
kysymykset eivät koske ainoastaan Eu-
rooppaa. Meillä on yhteinen maailma ja 
yhteiset ongelmat, joihin meidän tulisi 
yhdessä löytää vastauksia. 

Päätöslausunnossaan yleiskokous vah-
visti jäsenjärjestöjensä sitoumuksen ”ra-
kentaa maailmaa, jossa Jumala nähdään 
rakkautena, oikeudenmukaisuutena ja 
rauhana; jossa kaikki ovat solidaarisia 
niin, ettei hylättyjä, hyväksikäytettyjä tai 
riistettyjä enää ole; jossa kaikki ihmiset 
elävät arvokkaina ja jossa koko luoma-
kuntaa vaalitaan yhteisessä kodissamme”.

Larissa Franz-Koivisto,
 pääsihteeri, Suomen Caritas ry
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Caritas-kuulumisetNytt-News 

Caritas toivottaa kaikille 
oikein hyvää kesää! 
Toimistomme on suljettu 1.7.-4.8.
Caritas wishes everyone a very good summer!  
Our office is closed from July 1st to August 4th. 

Tue lasten ja nuorten 
leiritoimintaa!
Kesä 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 (2017-2019)

Osta Caritaksen laadukkaita luostarituotteita 
kesätuliaisiksi, lahjaksi tai hemmottele niillä itseäsi!

Kesäkuun ajan voimassa erikoistarjous:
• Käsivoide ja saippua yhteishintaan 15 euroa     

(norm. hinta käsivoide 12 e ja saippua 5 e)
• Muista myös pyhiinvaeltajan jalkavoide kesän ja   

pyhiinvaellusten koettelemille jaloille!
• Luostarituotteita voi ostaa Caritaksen toimistolta (Kuusitie 6)   

sekä verkkokaupastamme www.caritas.fi/luostarituotekauppa. 
• Myyntituotot käytetään Caritaksen avustustoimintaan. 

• 2.-8.6.2019 Vahvistus- ja nuortenleiri – Pyhän ristin 
seurakunta

• 10.-20.6. Lastenleiri – Pyhän Henrikin katedraali-
seurakunta

• 19.-23.6. Vahvistuskurssin kesäleiri ja nuortenleiri 
– Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

• 12.-21.7.2019 Vahvistus- ja nuortenleiri pojille,  
Urban Service Project (USP) – IYC Suomi ja   
Helsingin hiippakunta 

• 22.-27.7. Lasten-, nuorten- ja vahvistusleiri – Nasaretin pyhän 
perheen seurakunta 

• 22.-27.7. Ekumeeninen kristillinen musiikkileiri – Crescendo 
Finland 

• 22.-31.7 Nuorten- ja vahvistusleiri tytöille / Living for others 
Espanja-Suomi – Silta-klubi

• 26.-31.7. Lasten- ja varhaisnuorten leiri tytöille – Silta-klubi 

• 2.-8.8.2019 varhaisnuorten kesäleiri pojille – Kuunarikerho 

 LISÄTIETOJA LEIREISTÄ FIDES 4/2019 S.15 JA JÄRJESTÄJILTÄ.

Leiritoiminta Helsingin hiippakunnassa kesällä 2019

Tue lasten ja nuorten 
leiritoimintaa!
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Ensi toukokuussa 
järjestetään eteläisessa 
Norjassa Oslon lähellä 
laatuaan kolmannet 
Pohjoismaiden katoliset 
perhepäivät. Niihin 
kutsutaan katolisia 
perheitä kaikkialta 
Pohjolasta. 

Tapahtuman taka-
na on Pohjoismai-
den piispainkoko-
us, Pohjoismaiden 

katolinen perheneuvosto ja jär-
jestävän hiippakunnan, tässä ta-
pauksessa Oslon hiippakunnan 
pastoraalityön yksikkö. Aikai-
semmin perhepäivät – tai perhe-
konferenssi – on järjestetty Ruot-
sin Jönköpingissä vuonna 2010 
ja Tanskan Kööpenhaminassa 
vuonna 2015.

Perhepäivien teema on ”Rak-
kaus perheessä – kirkon voi-
mavara”. Se on hyvä muistutus 
siitä, kuinka tärkeä 
rakkauden ja uskon 
yhteyden paikka 
perhe on. On helppo 
ymmärtää, että juuri 
perheessä vallitseva 
rakkaus on se voi-
mavara, joka tukee 
kirkon työtä ja tulevaisuutta. Toisaalta 
elämä perheessä tuo mukanaan monen-
laisia haasteita, ja juuri niiden voittami-
sessa toisten perheiden kokemukset ja 
ajatustenvaihto toisten katolilaisten kans-
sa voi olla suureksi avuksi.

Pohjoismaiden katoliset perhepäivät on 
loistava tilaisuus löytää lisää yhteisyyt-
tä toisten katolisten perheiden kanssa ni-
menomaan pohjoismaisessa kontekstissa 
ja samalla vahvistaa omaa ja koko per-
heen katolista identiteettiä niin, että kato-
lisuutemme säilyisi vahvana sukupolvel-
ta toiselle.                           

Marko Tervaportti

Rakkaus perheessä 
– kirkon voimavara

 

 

The Nordic Bishops’ Conference welcomes Catholic families to: 
 

NORDIC FAMILY DAYS 

21st to 24th May 2020 
 «Love in the Family  
    — Strength for the Church» 

 

Haugetun folkehøyskole — Fredrikstad — NORWAY 
www.pastoral.katolsk.no 

 
 

Nordic Catholic Council for the Family 

Pohjolan katoliset piispat 
kutsuvat katolisia perhei-
tä kaikista viidestä Pohjois-

maasta osallistumaan perhetapah-
tumaan Haugetunissa, Norjassa. 
Tapahtuman teema on ”Rakkaus 
perheessä – kirkon voimavara”.

Vanhemmat, lapset, teinit, isovanhem-
mat – pienet ja suuret perheet – ovat kaik-
ki tervetulleita neljäksi päiväksi osal-
listumaan innostaviin keskusteluihin, 
työpajoihin, rukoushetkiin ja jakamaan 
perhe-elämän iloja ja haasteita katolisen 
uskon näkökulmasta. Paikalla ovat myös 

useita piispoja rohkaisemassa ja 
tukemassa meitä.

Haugetunin kansankorkea- 
koulu sijaitsee maaseudulla 
Fredrikstadin ja Sarpsborgin 
kaupunkien välissä. Koulussa 
on suuri oleskelu- ja ruokailuti-
la, pienehkö kappeli, suuri juh-
lasali näyttämöineen, elokuvate-
atteri, askartelutila, liikuntasali, 
mukavat ulkotilat, lentopallo-
kenttä ja paljon muuta. Suuri 
metsä monine polkuineen on 
vieressä, ja meidän on mahdol-
lista käyttää myös läheisen kou-
lun leikkipaikkoja.

Perhepäiville osallistumisen 
kustannukset ovat seuraavan-
laiset:

Aikuiset (12+): NOK 1500; 
lapset (4-11): NOK 750: lapset (0-
3): ilmainen. Kirjautumismaksu: 
NOK 250 per perhe. 1500 Norjan 
kruunua vastaa noin 152 euroa.

Hinnat sisältävät kolme yötä 
Haugetunin kouluasuntolassa, 

kaikki ateriat ja vie-
railun Fredrikstadin 
vanhassa kaupungissa 
ja Pyhän Birgitan kir-
kossa. Matkakustan-
nukset Fredrikstadiin 
eivät kuulu hintaan. 
Fredrikstadin asemal-

ta on kuljetus Haugetuniin.
Majoitus tapahtuu pääosin kahden 

hengen huoneissa, joissa on suurimmaksi 
osaksi omat kylpyhuoneet. Lapset voivat 
saada lisäpatjoja huoneisiin. Vauvat tar-
vitsevat oman matkasängyn. Nuoriso voi 
myös majoittua luokkahuoneisiin. Voit tu-
tustua paikkaan osoitteessa 
www.haugetun.no/internat.

ILMOITTAUDU perhepäiville pian, sillä 
paikkoja on vain 200. Ilmoittaudu netissä 
osoitteessa https://pastoral.no/nordis-
ke-familiedager/ tai kysy lisää osoitteesta 
nordicfamilydays2020@katolsk.no.

Tervetuloa Pohjoismaiden 
katolisille perhepäiville 2020!
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E
ze Charles Nwoko 
on nyt pappi. Suomi 
sai jälleen uuden ka-
tolisen papin, kun 
Helsingin emeritus-
piispa vihki papiksi 

diakoni Eze Charles Nwokon luteri-
laisilta lainatussa Mikael Agricolan 
kirkossa Helsingissä kauniina lau-
antaipäivänä 25. toukokuuta. Ni-
geriassa vuonna 1989 syntynyt isä 
Eze Charles opiskeli papiksi ehkäpä 
vähän poikkeuksellista reittiä pitkin. 

Juhlallinen messu perinnettä 
ja perinteitä yhdistäen 

Agricolan kirkossa on jo pelkästään 
kirkkosalin koon takia mahdollista 
järjestää liturgia erityisen juhlallises-
ti. Kun mukaan tuli vielä vihittävän 
oma mieltymys kirkon liturgiseen 
traditioon, saivat messuvieraat kokea 
ihmeellisen tuulahduksen ja syntee-
sin, jossa oli mukana visuaalisia ja 
auditiivisia elementtejä niin vanha-
muotoisesta (tridentiinisestä) liturgi-
asta kuin afrikkalaisesta kulttuurista. 

Messun seremoniamestareina toimi-
vat isä Tuomas Nyyssölä ja semina-
risti Alpo Penttinen. Gregoriaanisis-
ta kuoroista vastasivat Daniel Rego ja 
Markus Mäkelä. Pääurkuja soitti Pilvi 
Listo-Tervaportti, jota avustivat Inka 
Pärssinen, trumpetti, ja Outi van Tree-
ck, huilu. Kuoriurkuja soitti Marko 
Pitkäniemi. Afrikkalaista kuoroa johti 
Christopher Isiguzo ja säesti nuori sä-
veltäjä Samson Agbeh Adinye. Tark-
ka havainnoitsija kiinnitti huomiota 
erityisesti upeaan uuteen parament-
tisarjaan, jonka vihittävän perhe oli 

Hän lähti Suomesta vanhamuotois-
ta liturgiaa ja tomistista teologiaa 
vaalivaan Kristus-Kuninkaan insti-
tuuttiin Italiaan, jatkoi sitten ranska-
laiseen Hyvän Paimenen yhteisöön, 
kunnes piispa Teemu viimein otti hä- 
net hiippakunnan pappiskandidaa-
tiksi. Tämän jälkeen Eze Charles  päät-
ti vähitellen Roomassa teologian opin-
tonsa ja tuli Suomeen. Hänet vihittiin 
diakoniksi viime vuoden syyskuus-
sa ja hän on työskennellyt Turun seu-
rakunnassa. Heinäkuun alussa hän 
siirtyy kappalaiseksi Tampereelle.   .

Eze Charles 
Nwoko vihittiin papiksi

V I H K I M Y S
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teettänyt tätä tilaisuutta varten ja muu-
tenkin hiippakunnan käyttöön. Piispan 
päällä ollutta kasukkaa ja kahden niin 
sanotun kunniadiakonin dalmatikoja 
koristi hiippakuntamme vaakuna! 

Kunniadiakoneina piispan 
apuna toimivat kirkkoherra 
Anders Hamberg ja isä Oska-
ri Juurikkala. Pappeja messus-
sa oli noin 25, kirkkokansaa 
kolmatta sataa, niin, että kir-
kon alla oleva krypta täyttyi 
messun jälkeen ääriään myö-
ten juhlaväestä, joka sai kokea 
suuren juhlan herkullisen lou-
naan ja monien perinteisten 
esitysten muodossa. Suuri kii-
tos kaikille!

Teksti ja kuvat Marko Tervaportti

Uuden papin esittäytyminen  
seuraavalla sivulla.
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Olen Eze Charles Nwoko, syntyi-
sin Mbaisesta, Nigerian itäosas-
ta. Olen toinen perheeni neljästä 
lapsesta. Matkani kohti pappeut-

ta alkoi jo Nigeriassa. Maan itäosa on varsin 
katolista, ja lähes kaikilla perheillä on läheisiä, 
jotka ovat pappeja tai sääntökuntalaisia. Oma 
perheenikin on vahvasti katolinen. Isäni koti-
talo toimi myös pappilana ja isoäitini palveli 
aina kirkkoa ja pappeja. Äitini isä työskente-
li yhdessä irlantilaisten lähetystyöntekijöiden 
kanssa rakentaen kirkkoja ja kouluja. Enoni 
on pappi, joka oli läsnä myös papiksivihkimi-
sessäni.

Kutsumukseni vahvistui muutettuani muun perheeni luokse 
Helsinkiin. Jumalan kaitselmus oli mukanani, kun sain aloit-
taa pappisopintoni Kristus-kuninkaan instituutissa. Sain siellä 
klassisen papillisen koulutuksen ja monipuolisen ja syvällisen 
näkökulman Euroopan kristilliseen kulttuuriin. Halusin kuiten-
kin palvella kirkkoa juuri Suomessa. Olin jonkin aikaa toises-
sa traditionaalisessa yhteisössä, kunnes tapasin piispa Teemun 
kesällä 2017. Pitkä keskustelumme oli varma osoitus siitä, että 
Jumala puhuu kirkkonsa kautta: ymmärsin heti, että minun on 
tultava takaisin Suomeen ja päätettävä opintoni. Tämä tapahtui 
Rooman Paavillisessa Santa Croce -yliopistossa.

Kesällä 2018 aloitin intensiivisen suomen kie-
len kurssin Jyväskylässä, jossa samalla olin 
isä Anders Hambergin apuna seurakunnassa. 
Syksyllä minut vihittiin diakoniksi, minkä jäl-
keen siirryin Turkuun isä Peter Gebaran SCJ 
ohjaukseen. Siellä minua innosti erityisesti 
nuorisotyö, ja nuorten kanssa saimmekin pal-
jon aikaan, jatkoa on vielä luvassa! Samoin 
sain ilokseni avustaa ja kouluttaa Schola Gre-
goriana Aboensisia. Kuoro teki paljon työtä 
pyhää viikkoa varten ja se on esiintynyt myös 
monissa ekumeenisissa tilaisuuksissa.

Sain suuren lahjan, kun minut vihittiin kato-
liseksi papiksi 25. toukokuuta. Kutsumukseni 

puhkesi kukkaan Suomessa ja olen oppinut rakastamaan tätä 
maata. Isä Oskarin (Juurikkala) ja isä Stanin (Zawilowicz SCJ) 
kanssa toivon saavani rakennettua uutta toimintaa nuorille, 
nuorille aikuisille ja perheille. Kiinnostukseni musiikkiin autta-
koon minua myös edistämään pyhän (liturgisen) musiikin asiaa 
täällä. Auttakoon virkani ja elämäni levittämään Jumalan valta-
kuntaa maan päällä ja tuokoon se iankaikkisen elämän toivoa. 
Kiitos kaikille tuestanne ja rukouksistanne – rukoilkaa edel-
leen minun ja kaikkien pappien sekä koko hiippakuntamme ja 
maamme puolesta.

Eze Charles Nwoko

Uuden papin esittäytyminen



19FIDES 5

Artikkeleita

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

4.7. HENRI HERSTA (Helsinki)

1.8. SANTERI SIIMES* (Helsinki)

Tervetuloa!

(* Alustava nimitieto.)

Notre-Damen urut 
pelastuivat

P
ääsiäisen pyhät vietettiin 
Pariisin pääkirkossa Notre-
Damessa hiljaisesti ilman 
liturgioita ensi kertaa 900 
vuoteen. Tämä johtuu pyhän 

viikon maanantain suuresta, katon tu-
honneesta tulipalosta. Kirkon ainutlaa-
tuisen hienot urut sentään säästyivät tu-
holta. Myös arvokkaat pyhäinjäännökset 
ja taide-esineet onnistuttiin suurimmassa 
määrin säilyttämään. Pyhä sakramentti-
kin haettiin palon keskeltä turvaan. Suu-
rin piirtein 1200-luvulta asti seisseessä 
katedraalissa on ollut historiansa aikana 
useammat urut. Viimeisimpien, nyt pa-
lolta säästyneiden isojen urkujen histo-
ria ulottuu barokkiajalle saakka. Suurin 
muutos barokin aikaiseen instrumenttiin 
oli ehkäpä kuuluisan ranskalaisen urku-
jenrakentajan Aristide Cavaille-Collin 
urkujen uudistustyö vuosina 1863-1867, 
jolloin muodonmuutoksen kokenut soi-
tin saatiin parahiksi joulunpyhiksi jälleen 
käyttöön. Tämänkin jälkeen isoja muu-
toksia on tehty, viimeisimpinä remontit 
2010-luvulla, jolloin urkupuhallin (laite, 
josta ilma tulee urkupilleihin) uusittiin, 
samoin kuin tietokonesysteemi (tämä aut-
taa rekisteröinnissä eli äänikertojen valin-

nassa) ja urkujen soittopöytä. Äänikertoja 
isoissa uruissa on tällä hetkellä 109, pilli-
en määrä on noin 8000. Notre-Damen ur-
kuja täytyy myös puhdistaa säännöllisin 
väliajoin, sillä runsaat väkimäärät lisäävät 
lämpötilan ja kosteuden vaihtelua ja sitä 
kautta rasittavat myös urkujen rakenteita 
ja tuovat pölyä pilleihin ja urkujen julkisi-
vuun. Palon sattuessa kansainvälistä uraa 
urkurina tekevä, yksi kolmesta kirkon or-
ganiste titulairesta, Olivier Latry oli mat-
koilla. Saadessaan viestin hän kertoo tui-
jottaneensa tv:n ruutua epäuskoisena ja 
matkanneensa heti seuraavana päivänä 
Pariisiin tarkistamaan soittimensa vahin-
koja. On suoranainen ihme, että tämä eräs 
Ranskan ja koko maailman hienoimmista 
uruista näyttää selvinneen palosta lähes 
olemattomin vaurioin. Kirkon kunnostus-
työ vie kuitenkin aikaa ja saattaa muuttaa 
urkujen soivaa kuvaa jos akustiikka tilas-
sa muuttuu. Kirkon etuosassa sijainneelle 
kuoriurulle palo oli tuhoisampi. Vuonna 
1969 rakennettu soitin kärsi vesivahinko-
ja ja aika näyttää, onnistuuko tämän pie-
nemmän soittimen korjaus. Todennäköi-
sesti pillimateriaaleja voidaan ainakin 
käyttää uudessa kuoriurussa.

Pilvi Listo-Tervaportti

Hartauksia ja messuja 
radiossa ja TV:ssä

Yle Radio 1 / Vega

Su 18.8. klo 11.00 radiomessu: 
Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki

Ti 27.8. klo 18.50 ja 23.00 iltahartaus: 
veli Gabriel Salmela OP

SocietaS Sancti GreGorii MaGni

Heinä- ja elokuussa ei ole ohjelmaan mer-
kittyjä tridentiinisiä messuja. Yksittäisistä 

messuista ilmoitetaan Facebook-sivullamme:

Gregorius-yhdistys > tapahtumat

In July - August, there are no scheduled Masses. 
Individual Masses will be announced on our 

Facebook page > Events.

gregoriusyhdistys.wordpress.com
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I 
väst, också i vårt land, place-
ras gamla och sjuka människ-
or i vårdhem eller på sjukhusens 
långliggaravdelningar. I många 
fall lämnas de äldre ensamma 
hemma för att skötas av anhöri-

ga eller av kommunen tillsatta vårdare. 
Unga som lider av mentala problem eller 
beroendeskap skyfflas undan i institutio-
ner eller sköts i s.k. öppenvård.  Äldre 
som lider av mentala sjukdomar såsom 
demens och alzheimer drogas ned eller i 
bästa fall sätts i öppen vård. Domineran-
de drag för vår tids lidande är den omfat-
tande ordineringen av opioider och far-
maka. Det andra är att lidandet, både det 
fysiska och det mentala, görs ”osynligt”. 
Vi vill inte ”veta” vad som händer med 
våra gamla, långtidssjuka och med per-
soner som svårligen kan botas. Vi flyttar 
vårt ansvar till det allmänna och offentli-
ga. Vi vill helt enkelt inte ha något att göra 
med lidande människor. De är främman-
de för oss och passar inte i vår narcissis-
tiska egocentrerade livsstil och världsbild. 
Vi vill leva, helst ensamma, ett liv i allmän 
konsumtionsiver och behovstillfreds-
ställelse som ger oss, i bästa fall, tillfäl-
lig lycka. Det som hindrar vår personliga 
uppfattning av lycka sublimerar vi bort. 

Den katolska kyrkan har en annan 
syn på lidandet, som inte endast är per-
sonligt, utan har ett bredare holistiskt 
innehåll. Lidandet har en helande upp-
gift i vår jordiska pilgrimsväg mot den 
kroppsliga döden och det eviga livet. Kyr-
kan hjälper till att förbereda oss för upp-
ståndelsen och gemenskapen med Kris-
tus.

Den sista smörjelsen är sakramentet för 
sjuka och personer som står inför en snar 
död. Sakramentet är menat för dem som 
lider och frivilligt, genom sitt lidande, 
vill delta i Kristi lidande och död – såsom 

helgonet Therese av Lisieux gjorde. Sa-
kramentet har ett kollektivt välsignande 
innehåll för alla katoliker som deltar i för-
bönen för den lidande. 

Den lidande har två vägar som han 
eller hon kan välja emellan. Antigen leder 
lidandet till att man fjärmar sig från Gud, 
eller alternativt, att man kommer närma-
re honom. Gud får inte sublimeras bort 

genom bedövande och förlamande medi-
cinering.  En dödlig sjukdom innebär för 
den döende ett antal steg eller processer 
var han eller hon så småningom godtar och 
accepterar sin egen död. Lidandet utveck-
las till en religiös omvändelseprocess som 
starks genom mottagandet av sakrament. 
Synd och ondska faller i skymundan och 
man tar de första verkliga stegen mot per-

Sista smörjelsen 
 – helighetens och 
        lidandets sakrament
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Gemensam bön inför pingst

År 2012 skrev f. Björn Göransson, katolsk präst i Sverige, en 
pingstnovena som är formulerad med inspiration från klassiska 

katolska böner. Bönen har spritts även ekumeniskt.
 

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Amen.

sonlig helighet, som konkret gör en klar 
för att möta Kristus. Den sjuka är, genom 
sin egen vittnesbörd i lidandet, ett exem-
pel för andra som strävar efter helighet. 

Kristus botade många sjuka och 
t.o.m. väckte Lasarus från döden. Kristus 
är alltid nära den sjuka och lidande män-
niskan. Det är vår plikt att besöka våra li-
dande och sjuka vänner, släktingar och 
bekanta. Vårt eget lidande, i vardagslivet, 
borde också utvecklas till exempel i hur 
man förhåller sig till begreppet lidandet. 
Allt lidande är personligt, men man behö-
ver inte lida ensam. Efter sin uppståndel-
se gav Kristus sina apostlar uppgiften att 
bota sjuka i hans namn med hjälp av den 
Helige Anden. 

Kyrkan har från Kristus fått i upp-
drag att bota sjuka. Genom bikt, motta-
gande av den heliga Eukaristin och de 
sjukas smörjelse hjälper kyrkan den sjuka 
att leva och stå ut med sitt lidande. Sakra-
mentet är inte endast menat för dem som 
är i dödsfara, utan även för gamla och 
personer som kan hotas av död. Sakra-
mentet kan upprepas många gånger t.ex. 
före en svår operation eller annan medi-
cinsk åtgärd. Endast prästvigda kan ge sa-
kramentet. 

Vilka är sakramentets gåvor? Dess 
gåvor är de som den Helige Anden ger 
oss d.v.s. personlig styrka och uthållighet, 
ett lugnt sinnelag och styrka att leva med 
de svårigheter som ens sjukdom inne-
bär eller för med sig. Sakramentet stär-
ker, genom en feed-back process, kyrkan 
i dess verksamhet för alla dess medlem-
mar. Sakramentet är synnerligen aktu-
ellt idag då kyrkan och påven Franciskus 
strävar att rena hela den kyrkliga gemen-
skapen av pedofili och omoral. 

Sista smörjelsens sakrament kall-
las för sacramentum exeuntium eller sa-
kramentet för dem som lämnar oss d.v.s. 
lämnar det jordliga livet. Sakramentet kan 
ses som det sista av många andra sakra-
ment som man mottagit under ens liv; 
dopet, konfirmationen, eukaristin och 
bikt. Det sammanbinder det personliga 
dopet med ens personliga död och hop-

pet om ett evigt liv. Det sjukas smörjelse 
hänger nära ihop med den heliga euka-
ristin. I den heliga eukaristin lovar Kris-
tus att den som äter hans kött och dricker 
hans blod har evigt liv och kommer att 
uppstiga med honom på den sista dagen.  

Man kan inte som människa lida för 
andra. Endast Kristus led för oss. Lidan-
det har sålunda en unik innebörd för det 
för oss i ett personligt förhållande med 
den uppstigna Kristus. Man kommer 
nära honom. Denna närhet kan ytterliga-
re förstärkas med enkla böner och sinne-
bilder och ikoner av den korsfästa Kris-
tus, de saliga och helgonen. Man kan, 
och bör, säga enkla böner. Den som inte 
längre orkar säga Fader Vår eller Hell 
Dig Maria kan upprepa bönen ”Herre 
Jesus Kristus förbarma dig över mig, en 
syndare” eller helt enkelt upprepa i still-
het ordet Kristus eller Jesus.

De som säger att lidandet inte är me-
ningsfullt känner inte till den Katolska 
kyrkans lära om lidandets helighet och 
välsignelse. Lidandet kan vara grymt 
och olidligt, men det behöver inte vara 
utan hopp. Lidande möjliggör personlig 
helighet och vägen till himmelen och till 
gemenskap med Kristus. 

Jan-Peter Paul

NYT SUOMEKSI

YOUCAT 
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TOLKIEN
E

hkä vuoden odotetuin elo-
kuva on ollut suomalai-
sen ohjaajan Dome Ka-
rukosken ensimmäinen 
Hollywood-tuotanto suu-
resta fantasiakirjailijasta 

J.R.R.Tolkienista (1872-1973), jolla oli eri-
tyinen kiinnostus suomen kieltä ja Kale-
valaa kohtaan. Tolkienin kirjat (tai ellei 
kirjat, viime vuosina Peter Jacksonin elo-
kuvat) ovat monille esittelyittäkin tuttuja. 

Karukosken elokuva kertoo Tolkienin 
nuoruusvuosista. Siinä Tolkienin elämäs-
tä nousevat esiin varsinkin sotakokemuk-
set, kuvaus ystävyyssuhteista ja toveri-
seurasta koulussa, elämänsä rakkauden 
kohtaaminen, kielet ja kirjallisuus… 

Elokuva on sinänsä vakuuttava ja kau-
nis kuvaus ja katsomisen arvoinen. Jonkin 
verran on kuitenkin kritisoitu sitä, että ka-
tolisen uskon merkitys Tolkienin elämäs-
sä on lähes sivuutettu – Tolkien oli harras 
katolilainen, joka suuren osan elämäs-
tään pyrki käymään päivittäin messussa 
(ja kuinka moni suomalainen lukija tie-
tää, että Tolkienin omien sanojen mukaan 
Taru sormusten herrasta on ”pohjimmil-
taan uskonnollinen ja katolinen teos”?) 

Onkin totta, että katolisuus näkyy Ka-
rukosken elokuvassa melko vähän. Sitä 
edustaa selvästi vain isä Francis Morgan, 
oratoriaanipappi, huolehtiva mutta anka-
ra holhooja. John Mulderig kommentoi: 
”Tämä voi jättää katolisille elokuvankat-
sojille tunteen, että heitä on jotenkin pe-
tetty, vaikka ei ole selvää, kuinka vahva 
ote uskonnolla oli Tolkieniin näissä hänen 
elämänsä varhaisissa vaiheissa.”

Mitenkään antikatolinen Karukos-
ken elokuva ei ole – ovathan ystävyys ja 

K I R J A I L I J A

rakkaus hyvin katolisia arvoja ja teemo-
ja nekin. Mutta kaikkea Tolkienista se ei 
kerro. 

Laaja kokoelma Tolkienin kirjeitä on 
julkaistu suomeksikin (2009). Toki pääasi-
assa ne ovat myöhemmiltä vuosilta kuin 
ne elämänvaiheet, joita Karukosken elo-
kuva kuvaa, mutta kirjeistä Tolkienin ka-
tolisuus käy selvästi ilmi ja ne valaisevat 
mielenkiintoisesti myös kirjojen kehitystä.

Elämä 

Tolkienista tuli katolilainen kahdeksan-
vuotiaana, ja katolisen uskon merkitys 
hänen elämässään liittyi hänen äitiinsä. 
John Ronald Reuel Tolkien syntyi 3.1.1892 
Bloemfonteinissa eteläisessä Afrikassa 
englantilaisten vanhempien lapsena. Isä 
kuoli Ronaldin ja hänen veljensä Hila-
ryn ollessa vielä pieniä, ja köyhäksi yksin-
huoltajaksi jäänyt Mabel Tolkien asettui 
lapsineen Englannin maaseudulle. Hän 

oli monin tavoin lahjakas ja opetti poiki-
aan kotona ennen koulunkäyntiä. Kevääl-
lä 1900 Mabel Tolkien poikineen otettiin 
katoliseen kirkkoon sukulaisten ankaras-
ta vastustuksesta huolimatta. Se merkitsi 
uhrauksia ja köyhyyttä, koska sukulaiset 
lopettivat taloudellisen tukensa (Tolkien 
kirjoittaa joissakin kirjeissä jopa ”vainos-
ta” äidin uskoa kohtaan).

Tolkien kirjoitti jesuiitta Robert Mur-
raylle 1953: ”Olen ensisijaisesti kiitollinen 
siitä, että minut on kasvatettu (kahdek-
sanvuotiaasta asti) uskoon, joka on ruok-
kinut minua ja opettanut minulle kaiken 
sen vähän minkä tiedän; kaikesta tästä 
saan kiittää äitiäni, joka piti kiinni uskos-
taan ja kuoli nuorena ensisijaisesti uskon 
aiheuttaman köyhyyden vaivoihin” (kirje 
142).

Perhe muutti maaseudulta kaupunkiin, 
jossa oli lyhyt matka Birminghamin orato-
rioon; Tolkien kävi King Edward’s Schoo-
lia ja välillä oratoriaanien St. Philipin 
koulua. Jouluna 1903 oli Ronaldin ensi-
kommuunio, hän oli äitinsä tapaan harras 
katolilainen. Isä Francis Xavier Morganis-
ta, oratoriaanipapista, tuli perheen ystä-
vä, joka auttoi heitä henkisesti ja talou-
dellisesti. Mabelin terveys heikkeni ja hän 
kuoli marraskuussa 1904. Ronald oli 12- ja 
Hilary 10-vuotias.

”Minä näin (vain puoliksi ymmärtäen) 
minut kirkon piiriin tuoneen äitini san-
karilliset kärsimykset ja varhaisen kuole-
man äärimmäisessä köyhyydessä, ja sain 
osakseni Francis Morganin häkellyttävän 
lähimmäisenrakkauden. Mutta rakastuin 
alusta asti Pyhään Sakramenttiin…” (kirje 
250)

Mabel jätti testamentissaan poiki-
en huoltajuuden isä Francis Morganille, 
koska halusi näiden pysyvän katolilaisi-
na. He menivät asumaan Bea-tätinsä luo, 
mutta Birminghamin oratorio oli lähellä, 

Kristillisen fantasian mestari
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ja siitä tuli poikien toinen koti: he palve-
livat isä Morganin viettämässä aamumes-
sussa ja söivät aamiaista hänen kanssaan 
ennen koulua. Kirjeessä pojalleen Micha-
elille vuonna 1968 Tolkien kirjoitti, että 
hänellä oli ensiluokkainen koulu (King 
Edward’s School) ja ”’hyvä katolinen koti’ 
– ’in excelsis’: olin käytännössä nuori asu-
kas oratoriaanitalossa, jossa oli useita op-
pineita isiä… Uskonnon harjoittaminen 
oli tiukkaa. Hilaryn ja minun oli määrä 
avustaa messussa ennen kuin nousimme 
pyörien selkään ja menimme New Stree-
tille kouluun, ja yleensä me myös teimme 
sen” (kirje 306). Tolkienin veljekset osal-
listuivat muutenkin oratorion toimintaan; 
seurakuntalehti kertoi vuonna 1909 hei-
dän mm. johtaneen partiolaisryhmiä.

Poikien uusi asuinpaikka oli vuodesta 
1908 rouva Faulknerin luona; siellä Tolki-
en tutustui myös orpoon Edith Brattiin. 
Nuoret tapailivat salaa, mutta isä Fran-
cis sai tietää siitä. Hän pelkäsi sen häirit-
sevän Ronaldin keskittymistä Oxfordin 
stipendiaattien kokeisiin; lopulta seurasi 
kielto nähdä Edithiä ennen kuin Tolkien 
täyttäisi 21 vuotta. Tultuaan täysi-ikäisek-
si vuonna 1913 Tolkien kirjoitti heti Edit-
hille. He menivät naimisiin 1916, Edithin 
käännyttyä katolilaiseksi 1914, mikä oli 
Tolkienille tärkeää; pitkästä ja uskollisesta 

avioliitosta syntyi neljä lasta. Heidän hau-
takivissään on viittaus kuolevaisen Bere-
nin ja haltijaprinsessa Lúthienin rakkaus-
tarinaan.

Aivan liian laaja tässä edes lyhyesti kä-
siteltäväksi on koko se kiehtova kielten ja 
mytologian maailma, johon Tolkien alkoi 
perehtyä kouluaikana toveriensakin vai-
kutuksesta ja sitten Oxfordissa 1911 alka-
en, opiskellen itsenäisesti goottia, anglo-
saksisia kieliä, walesia ja suomea, päätyen 
klassisista kielistä vertailevan filologian 
kautta englannin kieleen ja kirjallisuu-
teen, alkaen luoda kokonaisia omia kie-
liä sanastoineen ja kielioppeineen ja noita 
kieliä puhuvien kansojen tarustoja, my-
tologiaa ja historiaa… Suomalaisittain on 
toki mielenkiintoista Kalevalan ja suomen 
vaikutus Tolkienin tuotantoon; hänen 
pyrkimyksensä kirjoittaa omia taruja sai 
alkunsa siitä kun hän luki Kalevalan ker-
tomuksen Kullervosta (Tolkienin ensim-
mäinen, keskeneräiseksi jäänyt novelli 
noin vuodelta 1914 oli ”Kullervon tarina”, 
julk. 2015). 

Tolkienin akateeminen ura oli merkit-
tävä, hän oli Oxfordissa 1925-1945 mui-
naisenglannin professori ja 1945-1959 
englannin kielen ja kirjallisuuden pro-
fessori, mutta varsinkin fantasiakirjalli-
suus nosti hänet kuuluisuuteen. Hän oli 

alkanut luonnostella kertomuksia ja ta-
ruja sodasta palattuaan ja luonut mytolo-
gisen maailman jo kauan ennen kuin kir-
joitti Hobitin (1937) ja Tarun Sormusten 
herrasta (1954-1955), mutta monet hänen 
vuosikausia kehittämänsä ja jatkuvasti 
uudelleen työstämänsä tekstit jäivät kes-
keneräisiksi. Hänelle tärkeä Silmarillion 
julkaistiin vasta neljä vuotta hänen kuole-
mansa jälkeen 1977.

Uskonnollisuus

Monien vuosien ajalta olevista Tolkienin 
kirjeistä löytyy paljon mainintoja uskos-
ta, messussa käymisestä, palvonnasta py-
hän sakramentin edessä; lapset kastettiin 
ja heidät vietiin messuun. Esimerkiksi 
vuonna 1944 Tolkien kehotti poikaansa 
Christopheria ottamaan tavaksi ”lausua 
’ylistykset’, jos et jo tee niin. Minä käytän 
niitä runsaasti (latinaksi): Gloria Patri, Glo-
ria in Excelsis, Laudate Dominum, Laudate 
Pueri Dominum (josta pidän aivan erityi-
sesti), yksi sunnuntain psalmeista, Magni-
ficat sekä vielä Loretton litania (Sub tuum 
praesidium -rukouksen kanssa). Jos osaat 
ne ulkoa, et koskaan jää kaipaamaan ilon 
sanoja. On myös hyvä ja ihailtavaa osata 
Canon Missae ulkoa, sillä sen voi lausua 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Liturgian henki  
Johdatus liturgiaan
Kirja auttaa ymmärtämään uskoa ja toteuttamaan 
oikein sen keskeisiä ilmenemismuotoja liturgiassa. 
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mielessään aina silloin, kun ankarat olo-
suhteet estävät käymästä messussa” (kir-
je 54).

Toisessa kirjeessä Tolkien kirjoitti po-
jalleen Michaelille 1941 kauniisti mm. 
avioliitosta, vaimostaan – ja suuresta rak-
kaudesta: ”Elämäni pimeyden ja turhau-
tumisen keskeltä nostan silmiesi eteen sen 
yhden suuren asian, jota maan päällä ra-
kastaa: pyhän sakramentin… Siitä löydät 
romanssin, kunnian, arvokkuuden, uskol-
lisuuden ja kaikkien maallisten rakkauk-
siesi oikean tien, ja muutakin: kuoleman, 
jumalaisen paradoksin siitä että se, mikä 
päättää elämän ja vaatii kaikesta luopu-
mista, on samalla se, jonka maun (tai esi-
maun) pohjalta se minkä tahdot maal-
lisissa suhteissasi tavoittaa (rakkauden, 
uskollisuuden, ilon) voi myös säilyä, tulla 
todeksi, kaiken kestäväksi, siksi jota jokai-
sen ihmisen sydän halajaa” (kirje 43).

Ainakin joissakin vaiheissa elämää us-
konnon harjoittaminen ei ilmeisesti ollut 
yhtä säännöllistä kuin lapsena ja myö-
hemmällä iällä, esimerkiksi Duriezin 
mukaan opiskeluajan alkuvaiheissa Ox-
fordissa Tolkien olisi käynyt messussa ja 
ripittäytymässä ”enää satunnaisesti”, ja 
eräässä kirjeessään pojalleen Tolkien itse 
moittii laiminlyöntejään:

”… rakastuin alusta asti Pyhään Sakra-
menttiin – ja Jumala on ollut sikäli armol-
linen, ettei rakkauteni ole koskaan hii-
punut, mutta voih! minä en todellakaan 
elänyt sen arvoisesti. Kasvatin teidät huo-
nosti, keskustelin kanssanne liian vähän. 
Syntisyyteni ja laiskuuteni saivat minut 
melkein lopettamaan uskonnon harjoitta-
misen – erityisesti Leedsissä ja silloin, kun 
asuimme osoitteessa 22 Northmoor Road 
[1926-1930]… Kadun katkerasti niitä päi-
viä (ja kärsin niistä niin paljon kuin ky-
kenen, erityisesti siksi että epäonnistuin 
isänä…)” (kirje 250).

”Pohjimmiltaan uskon-
nollinen ja katolinen teos”

Ilman katolista uskoa Tolkienin kirjojen 
fantasiamaailma olisi näyttänyt toisen-
laiselta. Millä tavalla? Tolkien ei kirjoit-
tanut kristillistä apologetiikkaa kuten ys-
tävänsä C.S. Lewis – jonka kristinuskoon 
kääntymiseen/palaamiseen Tolkien rat-
kaisevasti vaikutti (vaikkakin oli pettynyt 
siihen, että Lewis valitsi anglikaanisen 

kirkon). Tolkien ei myöskään kirjoittanut 
tietoisen ja tarkoituksellisen allegorista 
tekstiä (hän korosti moneen kertaan, ettei 
pitänyt allegoriasta kirjallisuudenlajina). 
Frodo Reppuli tai Aragorn ei siis allego-
risesti edusta Kristusta, Galadriel Neitsyt 
Mariaa eikä haltijaleipä lembas eukaristi-
aa. Mutta vaikutteita ja aineksia varmasti 
on helppo nähdä, samoin arvoja ja teemo-
ja, joihin usko vahvasti liittyy (rohkeus, 
uskollisuus, uhrautuminen, hyvä ja paha, 
kuolema ja kuolemattomuus, kauneuden 
todellisuus ja arvo). 

Isä Robert Murray SJ oli kirjoittanut 
Tolkienille, että Taru Sormusten Herras-
ta oli antanut hänelle vahvan tunnun ”yh-
teensopivuudesta Armon järjestyksen 
kanssa”, ja verrannut Galadrielia Neitsyt 
Mariaan. Tolkien vastasi, että hänen oma 
vaatimaton käsityksensä ”kauneudesta 
sekä sen majesteettisuudessa että yksin-
kertaisuudessa” tietenkin perustui Mari-
aan, ja jatkoi: ”Taru Sormusten herrasta 
on tietysti pohjimmiltaan uskonnollinen 
ja katolinen teos; alkujaan se oli sitä tie-
dostamattani, mutta hiomisen myötä siitä 
tuli tietoisesti sellainen. Sen vuoksi en ole 
lisännyt siihen viittauksia kuvitteellisen 
maailman ’uskontoon’, kultteihin tai käy-
täntöihin… Uskonnollinen aines on näet 
upotettu tarinaan ja sen symboliikkaan” 
(kirje 142).

Tolkien luoma fantasiamaailma oli yk-
sijumalainen ”luonnollisen teologian” 
maailma (vrt. kirje 165), ei kristinuskon 
aikaan sijoittuva, mutta kristillisen maa-
ilmankatsomuksen kanssa yhteensopiva. 
Tolkien kirjoitti, että myyttien ja satujen, 
kuten kaiken taiteen, tulee heijastaa ja si-
sältää aineksia moraalisesta ja uskonnolli-
sesta totuudesta, mutta ei suorasukaisesti, 

ei siinä muodossa, jossa ne tunnetaan ”to-
dellisessa” maailmassa: ”Minä uskon, että 
tarut ja myytit ovat pohjimmiltaan suu-
rimmaksi osaksi ’totta’ ja sisältävät itse 
asiassa sellaisia totuuden puolia, jotka 
voidaan vastaanottaa vain tässä muodos-
sa” (kirje 131).

Ei tarvitse olla katolilainen eikä edes 
kristitty lukeakseen Tarua sormusten her-
rasta tai Hobittia, mutta monesta taustas-
ta, monelta kannalta ja monilla tasoilla 
kiehtovat kirjat saattavat tiedostamatta-
kin välittää lukijoilleen jotakin hyvin ka-
tolista.

Katri Tenhunen
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John Garth: Tolkien and the Great War. 
HarperCollins 2003.

http://decentfilms.com/articles/
faithandfantasy

https://www.catholicnews.com/services/
englishnews/2019/tolkien.cfm

https://www.wordonfire.org/resources/
blog/tolkiens-catholic-genius/

http://www.ncregister.com/blog/
josephpearce/the-catholic-genius-of-j.r.r.-
tolkien

https://catholicherald.co.uk/
commentandblogs/2019/04/30/this-
tolkien-biopic-is-woefully-unconvincing/
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Ilmoitukset

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni 

sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline). 

Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin 

huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää.   F I D E S  

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other occasions. 
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Uutuudet ja klassikot
– kauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

PAAVI FRANCISCUS

Christus vivit  
Kristus elää     UUTUUS!

Paavin innostava kirje nuorille
ja koko Jumalan kansalle.
 
KATT,  136 sivua, hinta 12,–

katolinenkirjakauppa.net

Fransiskaanimallikot OFS

Syksyn 2019 ohjelma
 

Syyskuu
• Tiistai 10.9. San Damianon krusifiksi 
ikonimaalarin silmin / Hanna Olin

Lokakuu
• Lauantai-sunnuntai 5.-6.10. Rauman
pyhän Franciscuksen päivä. Lisätietoa: 
www.fransikaanimaallikot.blogspot.fi

Marraskuu
• Tiistai 12.11. Keskiajan piispat / Johannes Rein

Joulukuu
• Tiistai 10.12. Fransiskaanisen sääntökunnan organisoija 
paavi Gregorius IX / Heikki Suominen

Ohjelmalliset kuukausikokoukset tiistaisin kerran kuukau-
dessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 
2, 00270 Helsinki. Ohjelmalliset kokouksemme ovat avoi-
mia kaikille. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua 
iltamessuun klo 18.00. Tervetuloa – pax et bonum!

www.fransikaanimaallikot.blogspot.fi  
HAPATUSPÄIVÄ 

OULUSSA LA 29.6.2019
Katolista hapatusta -blogin (hapatusta.net) pitäjät järjestävät 
toista kertaa ”Hapatuspäivän”.  Tänä vuonna tapahtuma tulee 
Ouluun Pietarin ja Paavalin juhlapäivänä la 29.6. klo 10-17, 
paikkana Oulun pääkirjaston Maakuntakokoelmahuone (3. krs.).

Kyseessä on korkeatasoinen katolinen ja ekumeeninen 
teologinen seminaari. Tämänvuotisen tapahtuman aiheina ovat 
erityisesti kirkko-oppi sekä eksklusivismin ja inklusivismin 
problematiikka. 

Hapatuspäivään mahtuu vain 30 osallistujaa, joten paikkoja 
jäljellä enää muutama, kannattaa silti kysyä: sähköpostitse 
f ineca@hotmail.com tai tekstiviestitse 045 6313899 (Emil 
Anton). Ilmoittakaa koko nimenne ja tieto siitä, osallistutteko 
koko tapahtumaan vaiko vain osaan siitä. 

Tervetuloa!
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiai-
ka 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 Finn-
ish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finn-
ish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. 
and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Ro-
sary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Litur-
gy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 
17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as be-
fore Masses on Sunday and by appointment.

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

22.6. la 18.00 aattomessu
23.6. su Corpus Christi: 11.00 päämessu, 18.00 

iltamessu
29.6. la 18.00 aattomessu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 aattomessu

4.7. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
6.7. la 18.00 aattomessu
7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

13.7. la 18.00 aattomessu
14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

20.7. la 18.00 aattomessu
21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

27.7. la 18.00 aattomessu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

3.8. la 18.00 aattomessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

10.8. la 18.00 aattomessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

Kirkkokahvit kesällä keskiviikon iltamessun 
jälkeen, ei sunnuntaisin.
During summer coffee will be served after the 
Evening Mass on Wednesdays, not on Sundays.
 
DIASPORA 
Diasporamessut jälleen syyskuussa.
Masses in Diaspora locations again in 
September. 

 

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 

fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

•  Huom! Tavallisesta poikkeava vakio-ohjel-
ma kesällä: La 18.00 aattomessu suomeksi. Su 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomek-
si, 11.30 messu vietnamiksi (kuukauden 3. su),  
13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalo-
giksi (kuukauden 2. ja 4. su), 16.00 messu puo-
laksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 
messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe  17.15–17.50 
adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus: ma, 
ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-
9.50 ja 17.30-17.50. Seurakunnan kanslia avoin-
na sopimuksen mukaan.
• Note! Updated Weekly Program due to summer:
Sat. 18.00 Evening Mass in Finnish. Sun. 9.30 Ro-
sary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 
Mass in Vietnamese (3rd Sunday of the month), 
13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd 
and 4th Sunday of the month), 16.00 Mass in Pol-
ish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. 
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adora-
tion, 18.00 Evening Mass in Finnish. Confessions 
Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 
17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Par-
ish office open by appointment, only.

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

23.6. su Corpus Christi: 9.30 ruusukkorukous, 
10.00 messu suomeksi ja kulkue, 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

28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 

8.00 messu suomeksi, 17.00 adoraatio, 18.00 
messu suomeksi

30.6. su kirkkovuoden 13. 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 

7.7. su kirkkovuoden 14. 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

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 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

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 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

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 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

4.8. su kirkkovuoden 18. 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

11.8. su Pyhän Marian seurakunnan 
nimikkojuhla: 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

 
DIASPORA 
Diasporamessut jälleen syyskuussa.
Masses in Diaspora locations again in 
September.
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DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, 
Hindersböle): jälleen syksyllä
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 23.6., 
14.7., 28.7., 11.8. su 15.00 messu puolaksi
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): jälleen 
syksyllä

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. 

Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaani-
nen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio 
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelis-
sa. 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 so-
pimuksen 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 (Fam-
ily Mass in Finnish once a month at 12.15). Con-
fessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 
9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appoint-
ment. For the latest updated program, see olavi.ka-
tolinen.fi.  

16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu

23.6. su Corpus Christi: 10.00 ruusukko, 10.30 
päämessu ja kulkue

24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
18.00 messu

28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 
18.00 messu

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.00 
messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00  
ruusukko, 10.30 päämessu

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00  
ruusukko, 10.30 päämessu

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00  
ruusukko, 10.30 päämessu

27.7. la 11.00 messu Olavinlinnassa
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00  

ruusukko, 10.30 päämessu
29.7. ma pyhä Olavi: 18.00 juhlamessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00  

ruusukko,10.30 päämessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu

Huom! Ei messua englanniksi 10.6.-14.8. 
Note! No Mass in English 10.6.-14.8.

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 eng-
lanniksi. 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. mat-
kat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saatta-
vat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. 
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tar-
kista 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 bul-
letin board at the back of church for possible changes. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

15.6. la 12.00 messu arabiaksi
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu 

suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English 

23.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 
12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 
18.00 messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English 

 

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 suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 
1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. su: 
12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu eng-
lanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 
iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finn-
ish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 
17.30 Adoration. Confessions half an hour before 
Mass and by appointment. Masses also in other cit-
ies. (See the Mass schedule for diaspora below.)

15.6. la 15.00 piispanmessu Koroisella 
(Turussa), 17.30 messu arameaksi

16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu 
latinaksi, 10.30 päämessu, Huom.! ei messua 
tagalogiksi/Note! No Mass in Tagalog, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

23.6. su Corpus Christi: 9.00 messu suomeksi, 
10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

7.7. su kirkkovuoden 14. 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

11.7. to 18.00 messu Turun linnassa
14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

4.8. su kirkkovuoden 18. 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

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English                
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Tornio (Lukiokatu 1): 7.7., 4.8., 1.9., 6.10. su 
17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 23.6., 25.8., 27.10. su 
17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.7., 11.8., 
8.9., 13.10. su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-
3657142, 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 Adora-
tion. (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Lit-
urgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 
10.30-10.50 and by appointment.

16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 päämessu, 
18.00 messu Joensuussa

19.-21.6. ke-pe Huom.! ei messua
23.6. su Corpus Christi: 11.00 päämessu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 

päämessu
7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 

päämessu
14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00 

päämessu
21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 

päämessu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 

päämessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 

päämessu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 

päämessu

DIASPORA
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukku-
lantie 27): ei kesän aikana
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29):   
ei kesän aikana
Joensuu (Kaislakatu 6): 16.6. su 18.000

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  15.6.-11.8.

DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti 
Alangon katu 11 A): 4.8. su 15.00, ei messua 
kesä- ja heinäkuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
25.8. su 16.00, ei messua heinäkuussa
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, 
lisätietoja seurakunnasta): 30.8. pe 18.00, ei 
messua kesä- ja heinäkuussa
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): 16.6. su 12.00, Huom.! 30.6. su 
10.00 messu vietnamiksi, 14.7., 28.7., 11.8., 25.8. 
su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): 15.6., 10.8. la 18.00, ei messua 
heinäkuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): 16.6. su 16.00, Huom.! 
30.6. su 14.00 messu vietnamiksi, 14.7., 28.7., 
11.8. su 16.00, 24.8. la 16.00
 

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) pää-
messu. 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. Con-
fessions half an hour before Mass and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu
23.6. su Corpus Christi: 11.00 messu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 

messu
7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 

messu
14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai:11.00 

messu
21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 

messu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 

messu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 

messu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 

messu

HUOM! Heinäkuussa messu vain 
sunnuntaisin klo 11.00. 
Heinäkuussa ei messuja diasporassa.

NOTE! In July Mass is offered only on Sundays 
at 11.00. 
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 tun-
tia ennen messua ja sopimuksen mukaan. Messu-
ja 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 Finn-
ish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocat-
echumenal 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 dias-
pora below.)

16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

23.6. su Corpus Christi: 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja 
kulkue, 17.00 messu Raahessa

24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
18.00 messu

28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 
17.00 messu, messun jälkeen ruusukko

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 11.30 
messu 

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Kajaanissa

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

6.8. ti Herran kirkastuminen: 17.00 messu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA 
Kajaani (Kirkkokatu 17):  28.7., 22.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 16.6., 21.7., 18.8., 15.9., 
20.10. su 17.00

Pyhää Antonius Padovalaista  
juhlittiin 13.6. eri puolilla maailmaa 

pyhää Antonius Padovalaista. 
Lue Fideksen nettisivuilta 

Emil Antonin neliosainen kirjoitus 
tästä rakastetusta pyhimyksestä.
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Yhdistykset ja yhteisöt • Societies • Muut • Others

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

Hiippakunnan kuuria 

Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150 Helsin-
ki, 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.tenhu-
nen@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 normaalisti avoinna 
ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-15, kesällä suljettu 
1.7.– 4.8.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanantaina, 
tiistaina, keskiviikona ja perjantaina 13-18, sekä 
torstaina 9.30-18 • Messut maanantaisin (eng-
lanniksi) 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 Tues-
days, Wednesdays and Thursdays (in English). 
•  www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään 
Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3A, 
3. krs) torstai-iltaisin klo 19.00. Ovet avautuvat 
klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitar-
joilu. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsnin-
garna hålls på Studium Catholicum (Ridda-
regaran 3A, 3. vån.), på torsdagskvällar kl 19. 
Dörrarna öppnas kl 18:30. De kostnadsfria fö-
reläsningarna är öppna för alla intresserade 
och efteråt bjuds det på kaffe. Varmt välkomna! 

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgitta-
laisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukau-
dessa Turun birgittalaisluostarissa moderaatto-
rin, 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 • After-

wards, a nice get-together. Many other acti-
vities as well. More information: cschelsinki.
wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2019 – 71. 
toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistai-
sin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Mari-
an seurakuntasalissa. • Syksyn 2019 ohjelma: 
10.9. San Damianon krusifiksi ikonimaalarin 
silmin / Hanna Olin • La-su 5.-6.10. Rauman 
pyhän Franciscuksen päivä, lisätietoa kotisivul-
ta. • 12.11. Keskiajan piispat / Johannes Rein • 
10.12. Fransiskaanisen sääntökunnan organisoi-
ja paavi Gregorius IX / Heikki Suominen • Ko-
kouksen jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 
18 • Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 
046 6175314, sp: marko.pitkaniemi@katolinen.
fi • Kotisivut: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohta-
ja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.com. 
Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista il-
moitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota 
kaikki pääsevät lukemaan.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Puheenjohta-
ja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com. 
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, sil-
via.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokouk-
set joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenki-
lö Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail 

sinikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdys-
henkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com   

Karmeliittamaallikot – OCDS 
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecula-
ris • Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää 
OCDS, gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.
jyu.fi. Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760 
Helsinki. • www.sites.google.com/site/karme-
liittamaallikot.

Maria-klubi
Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. keski- 
viikkona pyhän Marian kirkolla. Ensin on 
messu klo 14.00 ja sen jälkeen kahvit ja ohjel-
maa srk-salissa. 

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

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

Tule mukaan uuteen 
gregoriaaniseen kuoroon!

Henrikin kirkkoon on perusteilla mieskuoro laulamaan 
sunnuntain iltamessuissa. Jos olet kiinnostunut, 

ilmoittaudu Markus Mäkelälle, 044-5021206, tai urkuri 
Marko Pitkäniemelle, 046-6175314, pitkis@katolinen.fi.

Start singing in our new Gregorian choir! 

A new men’s choir is being formed for Sunday evening 
Masses in Saint Henry’s Cathedral. If you feel 

interested, please contact Markus Mäkelä, 044-5021206, or 
organist Marko Pitkäniemi, 046-6175314, pitkis@katolinen.fi.
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