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Pääkirjoitus

Jos ei muuta, tämä vuosi on pannut monet tottumuk-

set uusiksi. Se, mitä aikaisemmin on ollut tapana teh-

dä, miten asiat on aina hoidettu, on ainakin toistaisek-

si saanut haastajan. Arkeamme leimaavat muutaman 

viikon tai kuukauden välein vaihtuvat ohjeet, suosi-

tukset ja määräykset, jotka ovat jo nyt monella tavalla 

mullistaneet elämämme. Niin maalliset kuin kirkol-

lisetkin juhlat on monien perheiden osalta siirretty. 

Ylioppilaitakin juhlittiin kouluissa kunnolla vasta elo-

kuun lopussa, ensikommuunio- ja vahvistusmessuja 

pidetään vasta nyt.

Aikaamme ja elämäämme leimaa epätietoisuus. Eikä kyse ole vain siitä, 

ettemme tiedä varmasti, miten koronaepidemia kehittyy, emmekä sitä, minkä-

laisia ohjeita missäkin maassa halutaan milloinkin noudattaa. Haluamme myös, 

että tilanne normalisoituu, mutta emme ole varmoja, milloin olisi sopiva ja tur-

vallinen hetki. Kaipaamme varmuutta, mutta emme sitä saa.

Epätietoisuuden tai epävarmuuden kokemuksesta voi olla meille myös 

hyötyä. Se edellyttää, että meidän täytyy päättää, miten me tässä tilanteessa toi-

mimme. Se aktivoi meidät ottamaan kantaa ja toimimaan tietoisemmin monis-

sa asioissa, joiden läpi olemme tähän asti kulkeneet kuin unessa, ajattelematta. 

Joudumme uudella tavalla ottamaan vastuuta omasta elämästämme, omista 

valinnoistamme. Jokainen hallituksen tai viranomaisten ohje ei ehkä tunnu kos-

kettavan meitä henkilökohtaisesti, mutta silti joudumme miettimään, miksi juuri 

minä voisin olla siitä välittämättä.

Tämä päätösten tekeminen ja vastuun ottaminen ovat välttämättömiä 

myös kirkollisessa elämässämme. Hiippakunnan toimintaohjeet, joissa on seu-

rakunnittaista joustoa, ovat yksinkertainen ja selkeä pohja oman hengellisen 

elämän ylläpitämiseksi. Sellaisenaan ne eivät tietenkään riitä, mutta muistutta-

vatpahan kuitenkin joistakin olennaisista asioista. Messuvelvollisuutta ei toistai-

seksi ole, mutta sunnuntai on silti pyhitettävä. Hengellistä elämää on ravittava, 

emmekä me siksi voi jättäytyä henkisesti kokonaan kirkon elämän ulkopuolelle, 

vaan juuri nyt on etsittävä niitä tapoja, joiden avulla voimme vahvistaa uskon-

nollista pääomaamme: rukous, Raamatun ja jonkun muun hengellisen kirjalli-

suuden lukeminen, kirkon liturgiaan osallistuminen netin välityksellä – ja sitä 

tarjontaa riittää.

Mutta mikään näistä ei korvaa todellista läsnäoloa; ei Kristuksen todellis-

ta läsnäoloa eukaristiassa eikä meidän todellista läsnäoloamme kirkossa. Sakra-

mentit eivät välity virtuaalisesti, niitä varten meidän on oltava paikan päällä. 

Poikkeusolot eivät muuta perusteita: olemme edelleen Kristuksen sovituksen ja 

rakkauden tarpeessa, sen tarpeessa, että ripin sakramentissa saamme syntimme 

anteeksi ja eukaristiassa voimme ottaa puhtain sydämin vastaan Herramme ja 

Jumalamme.

Epätietoinen?

Ajankohtaista

Koronaohjeet 1.9.2020 
alkaen

Helsingin katolisessa hiippakunnassa seurataan viran-
omaisten antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen 

estämiseksi. 

Seuraavissa Helsingin hiippakuntaa koskevissa ohjeissa 
otetaan huomioon myös se, että koronatilanne vaihtelee 
alueittain. Tästä syystä kunkin seurakunnan kirkkoherra 
voi omaa seurakuntaneuvostoa kuunneltuaan soveltaa näi-
tä ohjeita, kuitenkin aina viranomaisten antamien ohjeiden 
puitteissa:

• Pidetään tarkasti huolta, että toimintaan osallistutaan 
vain oireettomina ja pidetään huolta hygieniasta 
ja turvaväleistä; mikäli turvavälejä ei voi säilyttää, 
pyydetään käyttämään kasvomaskeja.

• Seurakunnissa palataan normaaliin aikatauluun ja 
seurakunnittain harkitaan messuun ilmoittautumisen 
tarvetta.

• Kirkollisia tapahtumia ja kursseja sekä yhteisöjen ja 
ryhmien tapaamisia voidaan taas järjestää.

• Pyhän kommuunion jakaminen vain yhdessä muodossa 
jatkuu edelleen.

• Kirkkokahvien järjestämistä ei vielä suositella.

Osallistumisen edellytyksenä ovat siis: 
oireettomuus – hygienia – turvaväli (maski).

Sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen vapautus, mutta on 
tärkeää pyhittää lepopäivä esimerkiksi seuraamalla mes-
sua netistä, rukoilemalla, lukemalla Raamattua tai jollakin 
muulla tavalla.  (s./p. 4  svenska & english)

Apuraha katolisen 
teologian opiskelijoille

Helsingin hiippakunta julistaa haettavaksi apurahoja teolo-
gian opintoja varten jossakin paavillisessa tai muussa ka-

tolisessa yliopistossa tai katolisessa teologisessa tiedekunnas-
sa opiskeleville katolisen kirkon jäsenille. Apurahaa voi anoa 
täyttämällä ja palauttamalla Helsingin hiippakunnan kuuriaan 
hakemus, jonka voi saada kuuriasta osoitteesta Rehbinderintie 
21, 00150 Helsinki.

Hakijan on anomuksessa selitettävä, miksi ja missä laajuu-
dessa hän opiskelee katolista teologiaa sekä miten hän näkee 
opintojensa mahdollisesti tukevan katolisen kirkon työtä Suo-
messa. Anomukseen on lisäksi liitettävä lyhyt curriculum vitae 
sekä yhden tai kahden suosittelijan antama lausunto (suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi tai italiaksi). Hiippakunnan asiainhoitaja 
päättää apurahan saajista noin yhden kuukauden kuluessa ha-
kemuksen jättämisestä. Lisätietoja: hiippakunta@katolinen.fi.

Katolinen kirkko Suomessa
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Sisällys

Paavi Franciscus nimitti elokuussa Tukholman 
piispan, kardinaali Anders Arboreliuksen 

OCD Vatikaanin talousneuvostoon. Talousneu-
vosto perustettiin vuonna 2014 ja sen tarkoitus on 
ohjata Rooman kuurian toimistojen ja Pyhään is-
tuimeen tai Vatikaanivaltioon liittyvien instituu-
tioiden hallintoa ja taloutta. Neuvostoon kuuluu 
15 jäsentä, joista kahdeksan valitaan kardinaalien 
ja piispojen joukosta kirkon yleismaailmallista 
luonnetta korostaen. Seitsemän muuta jäsentä 
ovat tunnustettuja talousalan asiantuntijoita eri 
maista. 

Kardinaali Arboreliuksen lisäksi neuvoston 
valittiin Esztergom-Budapestin arkkipiispa Pé-
ter Erdő, São Paulon arkkipiispa Odilo Scherer, 
Québecin arkkipiispa Gérald Lacroix, Newarkin 
arkkipiispa Joseph Tobin, Aquilan arkkipiispa 
Giuseppe Petrocchi sekä koordinaattorina Mün-
chenin ja Freisingin arkkipiispa Reinhard Marx.

Kardinaali Arborelius Vatikaanin 
talousneuvostoon

Audienssit jälleen auki yleisölle

Vatikaani on ilmoittanut, että paavin keski-
viikkoisiin yleisaudiensseihin voi jälleen 

osallistua. Paikkana ei toistaiseksi ole kuitenkaan 
Pietarinkirkon aukio vaan Apostolisen palatsin 
sisäpiha. Uusi käytäntö astuu voimaan syyskuun 
alussa.

Koronaepidemian alettua keväällä yleisaudi-
enssit siirrettiin videon välityksellä tapahtuvik-
si, mutta nyt niihin voi osallistua myös paikan 
päällä. Apostolisen palatsin sisäpihalle pääsee 
Pietarinkirkon aukiota reunustavan pylväikön 
pohjoiskulmassa sijaitsevasta niin sanotusta 
pronssiovesta klo 7.30 alkaen. Itse tilaisuus alkaa 
klo 9.30.

Vatikaanin uutisten mukaan yleisaudienssit 
ovat avoimia kaikille eikä niihin tarvita ennak-
koon varattavia lippuja.

KATT / vaticannews.va

Prelaatti Vimpari siirtyi Vatikaaniin 

Nuntiatuurineuvos, mons. Tuomo T. Vimpari 
on saanut siirron diplomaattisiin tehtäviin 

Pyhän istuimen valtiosihteeristössä. Hän aloitti 
elokuun lopulla uusissa työtehtävissään Vati-
kaanissa, missä hän sitten myös asuu.

KATT

Asiantuntijajäseniksi paavi Franciscus nimitti 
samassa yhteydessä kuusi naista. Kaikkien nimi-
tys on voimassa viiden vuoden ajan.

KATT / katolsk.no

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne
Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, mutta 
myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä rukoile-
maan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvas-
toin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä. Yksi erinomainen 
tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin ta-
valla.  Hiippakunnan talousneuvosto
 
Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto  TILINRO: FI37 2219 3800 004324
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Hiippakunnan talouden 
kehityksestä kesän aikana

Hiippakunnan taloutta on 
pyritty tasapainottamaan jo 
useita vuosia. Tasapainot-
taminen perustuu vuonna 

2018 tehtyyn tasapainotussuunnitel-
maan, jonka laatimiseen osallistuivat 
myös rahoittajamme Saksasta. Sen mu-
kaan taloustilanne tulisi kehittyä suotui-
sasti jokaisena vuotena tästä eteenpäin, 
lopullisena päämääränä mahdollisim-
man terve talous, jossa hiippakunta itse 
kykenee vastaamaan taloudestaan ilman 
suuria avustuksia ulkomailta ja omai-
suuden jatkuvaa myyntiä. 

Kuluvan vuoden osalta suunnitelman 
mukainen tavoite on suurissa vaikeuk-
sissa. Erityisesti koronaepidemia on ro-
muttanut yritykset pysyä tasapainotus-
suunnitelman tahdissa.

Tavoitteista keskeisin on vuosit-
tain kerätä yhä suurempi osa tuloista 
jäsentuloina, joita ovat jäsenmaksut, 
vapaaehtoiset lahjoitukset ja messuko-
lehdit. Näin kirkon jäsenet ottaisivat 
yhä selvemmin vastatakseen oman yh-
teisönsä taloudellisesta hyvinvoinnista. 
Koska koronaepidemian vuoksi kirkot 
olivat kevään lähes kiinni eikä senkään 
jälkeen messuihin osallistujien määrä ole 
voinut palata entiselle tasolleen, ovat ko-
lehtitulot jääneet hyvin pieniksi. Viime 
vuonna heinäkuun loppuun mennessä 
oli kolehtituloja kertynyt 145 000 €. Tänä 
vuonna kolehtitulot ovat jääneet puoleen 
(76 000 €). Myös lahjoitukset ovat laske-
neet 11 %. Onneksi jäsenmaksutulot ovat 
sentään samalla tasolla kuin viime vuon-
na (355 000 €).  Kaiken kaikkiaan olem-
me jäsentulojen kehityksessä jäljessä 
edellistä vuotta 76 000 €. Nähtäväksi jää 
saammeko loppuvuonna kirittyä tämän 
kaulan kiinni. Se riippuu meistä kaikista 
kirkon jäsenistä. 

Jäsenmaksujen osalta touko-hei-
näkuun kertymät ovat viime vuotta kor-
keammalla tasolla, johtuen siitä, että kai-
kille aikuisille jäsenille lähetettiin pyyntö 
maksaa jäsenmaksuja vasta huhtikuun 
lopussa. Viime vuonna kirje lähetettiin jo 
tammikuussa. Mielenkiintoisena tietona 
voimme todeta, että toukokuussa jäsen-
maksuja kertyi yli 91 000 euroa. Tässä nä-
kyy lähetetyn kirjeen vaikutus. Edellise-
nä vuonna kirjeen jälkeisenä kuukautena 
jäsenmaksuja kertyi yli 130  000 euroa. 
Muina kuukausina jäsenmaksukertymät 
ovat selvästi pienempiä. 

Jos tarkastellaan jäsentulojen kerty-
miä per kirkon aikuinen jäsen (noin 
10  000) niin voimme todeta, että heinä-
kuun loppuun mennessä jäsentuloja on 
kertynyt 49 euroa / aikuinen jäsen. Täs-
tä voidaan ennakoida, että vuoden ko-
konaiskertymä olisi 80 euron paikkeilla. 
Tarve paikalliskirkkomme kokonaiskus-
tannusten kattamiseksi kokonaan jäsen-
tuloilla olisi ainakin 200 euroa / aikui-
nen jäsen. Jäsentulot näin ollen kattavat 
vain noin 40% kokonaiskustannuksis-
tamme. Jos hiippakuntaamme verrataan 
luterilaiseen yhteisöön, voimme nähdä, 

että keskivertoluterilainen aikuinen jä-
sen maksaa pakollisten kirkollisverojen 
muodossa moninkertaisesti sen, mitä 
meidän kirkkomme kerää vapaaehtoi-
sesti jäsentuloja Suomessa. Tämän lisäksi 
moni luterilainen antaa vielä vapaaehtoi-
sesti messukolehteja ja tukee eri herätys-
liikkeitä. Miten meidänkin kirkossamme 
voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa jäse-
nemme nykyistä enemmän tukisivat kir-
kon tärkeää työtä taloudellisesti?  

Tilannettamme saisi parannettua ai-
nakin seuraavin tavoin: Ensinnäkin voi-
daan toivoa, että messuissa käyminen 
tulisi taas entisellä tavalla mahdollisek-
si, jolloin kolehtihaavitkin saisivat jäl-
leen täytettä. Ja toisekseen on tärkeää, 
että yhä useampi katolilainen huolehti-
si oman jäsenmaksunsa maksamisesta 
kuukausittain. Myös on mahdollista lah-
joittaa kirkolle varoja esimerkiksi testa-
mentin muodossa ja vapaaehtoiset lah-
joitukset ovat täysin tervetulleita.

Ilman jäsenistön kasvavaa taloudel-
lista tukea seurakuntien ja koko hiippa-
kunnan toimintoja ei voida turvata en-
tisessä laajuudessa. Paineita tähän tuo 
myös se tosiasia, että ulkomaiset avus-
tukset ovat pienenemään päin. 

Myönteistä on ollut, että kuluvan vuo-
den aikana on saatu joitakin säästöjä toi-
minnallisissa kuluissa, eikä omaisuutta 
ole jouduttu myymään. Toisaalta lukui-
sat isot remontit uhkaavat rasittaa kir-
kon taloutta esimerkiksi Turussa ja Tam-
pereella. Kirkon kiinteistöt ovat pääosin 
jo iäkkäitä ja tarvitsevat kipeästi remon-
tointia (esim. putkiremontit). 

Toivottavasti koronaepidemian jatko jäi-
si vaisuksi ja elämä pääsisi pian palaa-
maan tuttuun rytmiinsä kirkon työssä. 

Taloustoimisto

Sakramenttien opetukset Pyhän Henrikin seurakunnassa

Hyvä katolinen nuori, 

vahvistusopetus järjestetään kahtenatoista kurssi-
kertana lauantaisin klo 10.45–13.00 Osallistuminen 
kurssikertoihin on pakollista niille, jotka haluavat 
vastaanottaa vahvistuksen sakramentin, samoin kuin 
osallistuminen pyhään messuun sunnuntaisin ja juh-
lapyhinä.

Opetus tapahtuu Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. 

Opetuspäivät ovat:

12.9.2020   –   14.11.2020   –   13.3.2021
26.9.2020   –   28.11.2020   –   27.3.2021
10.10.2020   –   16.1.2021   –   24.4.2021
24.10.2020   –   20.2.2021   –   21.8.2021

Lisätietoja seurakunnasta.

Hyvät ensikommuuniolle valmistautuvien 
lasten vanhemmat,

kutsumme lapsenne Pyhän Henrikin seurakunnan järjestämään 
sakramenttiopetukseen, joka valmistaa vastaanottamaan parannuk-
sen sakramentin ja ensikommuunion keväällä 2020. 
 
Opetuskerrat Kaivopuistossa klo 10.00–12.45  (Pyhän Henrikin 
seurakuntasalin alapuolella lastentarhan tiloissa, Puistokatu 1 a) 

lauantai 5.9.2020         lauantai 3.10.2020 lauantai 7.11.2020 
lauantai 9.1.2021         lauantai 6.2.2021 lauantai 17.4.2021 

Opetuskerrat Tapanilassa klo 10.00–12.45  
(Veljestentie 6, 00730 Helsinki) 

lauantai 19.9.2020         lauantai 10.10.2020 lauantai 14.11.2020 
lauantai 16.1.2021         lauantai 13.2.2021  lauantai 10.4.2021  

Coronaanvisningar 
för september

Helsingfors katolska stift följer de an-
visningar som myndigheterna ger för 

att förhindra spridning av coronaviruset.

De här anvisningarna för Helsingfors stift 
beaktar också att coronasituationen va-
rierar regionalt. Därför kan varje försam-
lings kyrkoherde efter att ha hört sitt för-
samlingsråd tillämpa de här råden inom 
ramen för de anvisningar myndigheterna 
har gett:

• Se noga till att man deltar i verksamhet 
endast om man är symptomfri, idkar 
god hygien och håller avstånd. Om det 
inte går att hålla avstånd ombeds man 
använda munskydd.

• Församlingarna återgår till normal tid-
tabell och församlingsvis bedöms be-
hovet av förhandsanmälan till mässan.

• Kyrkliga evenemang och kurser samt 
träffar för gemenskaper och grupper 
kan igen ordnas.

• Den heliga kommunionen delas fortfa-
rande ut endast under en form.

• Kyrkkaffe rekommenderas fortfarande 
inte.

Villkor för deltagande är alltså: symptom-
frihet – hygien – avstånd (munskydd).

Katolikerna i Finland är fortfarande be-
friade från söndagsplikten, men det är 
viktigt att helga vilodagen till exempel 
genom att följa mässan online, be, läsa Bi-
beln eller på något annat sätt.

Coronavirus 
Instructions 
for September

The Catholic Diocese of Helsinki fol-
lows the instructions given by the 

Finnish authorities to prevent the spread 
of the coronavirus.

These instructions for the Diocese of Hel-
sinki also take into account that the cor-
onavirus situation varies regionally. For 
that reason each parish priest can discuss 
the situation with the parish council and 
then amend the instructions to suit the lo-
cal circumstances, within the guidelines 
of the authorities:

• Carefully ensure that people only at-
tend church activities when they are 
free of symptoms, ensuring good hy-
giene and safe distances. If safe distanc-
es cannot be observed, participants are 
asked to wear masks.

• The parishes return to their regular 
schedules and assess the need to book 
a place to attend Mass.

• Church events and courses as well as 
community and group meetings are al-
lowed again.

• Holy Communion will continue to be 
distributed only under one form.

• Church coffee is not yet recommended.

To recap, the requirements for participa-
tion are: being symptom-free – good hy-
giene – safe distances (mask).

The Sunday obligation has not yet been 
reinstated, but it is important to keep the 
Lord's day holy by for instace attending 
Mass online, by praying, by reading the 
Bible or in some other manner.
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

 

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi Poikansa, 

jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 

saisi iankaikkisen elämän." (Joh. 3:16)

”Minkälaisen maailman me haluamme jättää niille, jotka tulevat 

meidän jälkeemme, lapsille, jotka juuri nyt kasvavat?” (Laudato si', 16). 

Tämä oli kysymys Laudato si’ -kiertokirjeessä, jonka paavi Franciscuk-

sen antoi meille. Mikään tässä maailmassa ei ole meille samantekevää. 

Inhimillisen elinympäristön tuhoutuminen on hyvin vakava asia – ei 

vain siksi, että Jumala uskoi maailman ihmisen haltuun, vaan siksi, että 

itse ihmiselämä on lahja, jota on suojeltava turmeltumiselta. 

Meidän kristittyjen on muistettava, että kukaan ei ajattele itseään, 

kaikki elävät toisilleen, koska meidän Jumalamme ei ole yksin. Hän on 

kolme, ja nämä Kolme ovat täydellisen avoimia toisilleen.

Niin kun paavi Franciscus kirjoitti, "nykyisin uskovat ja ei-uskovat 

ovat yhtä mieltä siitä, että maa on olennaisesti yhteistä perintöä, jonka 

hedelmien on koiduttava kaikkien hyödyksi. Uskoville tässä on kyse 

uskollisuudesta Luojalle, koska Jumala loi maailman kaikkia varten 

(93). (...) Ympäristö on yhteinen hyvä, koko ihmiskunnan omaisuutta ja 

kaikkien vastuulla. Joka omistaa siitä osan on vain vastuussa sen hoita-

misesta kaikkien hyväksi. Jos emme toimi niin, saamme omalletunnol-

lemme taakan, että olemme kieltäneet elämän toisilta". (95)

Voimme sanoa, että, ensimmäinen ihmiskunnan kaatuminen tar-

koittaa nälkää ja kurjuutta. Tuhansia veljiämme 

ja sisariamme kuolee nälkään. Se ei tapahdu sen 

vuoksi, että maailmassa ei ole leipää tai että ih-

miset eivät halua tehdä työtä. Se tapahtuu sen 

vuoksi, että meillä ei ole sydäntä.

Jeesus Kristus, Elävä Leipä, opeta meitä 

ruokkimaan tarvitsevia, ettei kukaan kuolisi 

nälkään.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Syyskuu  –  Yleinen 

• Rukoilemme, ettei maapallon resursseja tuhlattaisi vaan että niitä 
jaettaisiin oikeudenmukaisella ja kunnioittavalla tavalla.

Juni –  Universell 

• Vi ber att jordens resurser inte plundras, utan fördelas på ett 
rättvist och respektfullt sätt. 

Lokakuu  –  Lähetys 

• Rukoilemme, että kasteen perusteella maallikot ja erityisesti naiset 
saisivat lisää vaikutusmahdollisuuksia kirkon eri vastuualueilla.

Juli –  Evangelisation 

• Vi ber att med dopets kraft, lekmän och speciellt kvinnor, får ett 
större inflytande inom Kyrkans olika ansvarsområden. 

Rukouksen apostolaatti
Syyskuun 2020 rukouksen apostolaatin palsta

R U K O U S 

Meidän kerskauksenamme on 

Herramme Jeesuksen Kristuksen risti,

sillä siinä on meidän autuutemme, 

elämämme ja ylösnousemuksemme,

ja sen kautta meidät on pelastettu ja vapahdettu.

Pyhän ristin ylentämisen juhla,  alkuvirsi 

Jumala,

sinä olet ihmeellisellä tavalla jakanut 

niin enkeleille kuin ihmisillekin omat 

palvelutehtävänsä.

Suo enkelien, jotka taivaassa alati palvelevat 

sinua, olla täällä maan päällä meidän 

elämämme turvana.

Pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja Rafael, 
juhlapäivän rukous

a

6.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai (III) 
1L Hes. 33:7-9 
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a 
2L Room. 13:8-10 
Ev. Matt. 18:15-20  
  
13.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai (IV) 
1L Sir. 27:30 - 28:7 
Ps. 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12. – 8 
2L Room. 14:7-9 
Ev. Matt. 18:21-35 
 
14.9. maanantai, Pyhän ristin 
ylentäminen, juhla  
1L 4. Moos. 21:4b-9 tai 1L Fil. 2:6-11 
Ps. 78:1-2, 34-35, 36-37, 38. – vrt. 7c  
Ev. Joh. 3:13-17  
 
20.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai (I) 
1L Jes. 55:6-9 
Ps. 145:2-3, 8-9, 17-18. – 18a 
2L Fil. 1:20c-24, 27a 
Ev. Matt. 20:1-16  
 
21.9. maanantai, pyhä apostoli ja 
evankelista Matteus, juhla  
1L Ef. 4:1-7, 11-13 
Ps. 19:2-3, 4-5. – 5a  
Ev. Matt. 9:9-13  
  

27.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai (II)  
1L Hes. 18:25-28 
Ps. 25:4-5, 6-7, 8-9. – 6a 
2L Fil. 2:1-11 tai 2L Fil. 2:1-5 
Ev. Matt. 21:28-32 
 
29.9. tiistai, pyhät arkkienkelit 
Mikael, Gabriel ja Rafael, juhla 
1L Dan. 7:9-10, 13-14 tai 1L Ilm. 12:7-12a 
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8. – vrt. 1c 
Ev. Joh. 1:47-51  
 
4.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai (III) 
1L Jes. 5:1-7 
Ps. 80:9+12, 13-14, 15-16, 19-20. – Jes. 5:7a 
2L Fil. 4:6-9 
Ev. Matt. 21:33-43 

11.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai (IV) 
1L Jes. 25:6-10a 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 6cd 
2L Fil. 4:12-14, 19-20 
Ev. Matt. 22:1-14 tai Ev. Matt. 22:1-10 
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Rakkaat 
veljet ja sisaret, 
hyvää huomenta!

K
un ihminen astui kuun 
pinnalle, hän lausui 
kuuluisat sanat: "Tämä 
on pieni askel ihmi-
selle, jättiläisharppaus 
ihmiskunnalle." Sen 

seurauksena ihmiskunta oli saavuttanut 
yhden historiallisen tavoitteensa. Mut-
ta tänään me vietämme Neitsyt Marian 
taivaaseen ottamisessa loputtoman pal-
jon suurempaa valloitusta. Madonna on 
astunut paratiisiin: hän ei mennyt sinne 
vain hengessä, vaan myös ruumiillises-
ti, kokonaisuudessaan. Tämä Nasaretin 
pienen Neitsyen askel oli ihmiskunnalle 
jättiharppaus eteenpäin. Kuuhun mene-
minen palvelee meitä vain vähän, mikä-
li me emme elä maan päällä toistemme 
veljinä ja sisarina. Kuitenkin se, että yksi 
meistä elää taivaassa ruumiineen, antaa 
meille toivoa: ymmärrämme olevam-
me arvokkaita, että meidän on tarkoitus 
nousta kuolleista. Jumala ei anna ruu-
miidemme kadota tyhjyyteen. Jumalan 
kanssa mitään ei ole menetetty! Marias-
sa tavoite on jo saavutettu ja silmiemme 
edessä näkyy matkamme syy: ettemme 
tavoittelisi tämän maailman asioita, jot-
ka katoavat, vaan että saavuttaisimme 
taivaassa olevan kotimaamme, joka on 
ikuinen. Neitsyt Maria on tähti, joka joh-
dattaa meitä; hän meni sinne ensin. Hän, 
niin kuin kirkolliskokous opettaa, loistaa 
"täällä maan päällä vaeltavan Jumalan 
kansan ... varman toivon ja lohdutuksen 
merkki[nä]" (Lumen gentium, 68).

Minkä neuvon meidän Äitimme 
antaa meille? Tänään evankeliumissa 
hän sanoo ensimmäiseksi: "Minun sie-
luni ylistää Herran suuruutta" (Luuk. 
1:46). Me olemme jo tottuneet kuule-
maan nämä sanat, emmekä siksi enää 
kiinnitä huomiota niiden merkitykseen. 
"Ylistäminen" (magnificare) tarkoittaa 
kirjaimellisesti "suureksi tekemistä", suu-
rentamista. Maria "suurentaa Herraa" 
– ei ongelmia, joita häneltä ei tuolloin 
puuttunut, vaan Herraa. Kuinka usein 
me sen sijaan annammekaan vaikeuk-
siemme hukuttaa meidät ja pelkojemme 
ottaa meidät valtaansa! Neitsyt Maria 
ei tee niin, koska hänen elämänsä suur-
ten asioiden joukossa Jumala on ensim-
mäisenä. Tästä Magnificat saa alkunsa, 
tästä syntyy ilo: ei se synny ongelmien 

puutteesta, sillä niitä tulee ennemmin tai 
myöhemmin, vaan ilo syntyy Jumalan 
läsnäolosta, Jumalan, joka auttaa meitä 
ja on meitä lähellä. Sillä Jumala on suuri, 
ja ennen muuta hän katsoo pieniin. Me 
olemme hänen rakkautensa heikko koh-
ta: hän katsoo ja rakastaa pieniä.

Itse asiassa Maria tunnustaa olevan-
sa pieni ja ylistää siksi niitä suuria teko-
ja, joita Herra on tehnyt hänelle. Mitä ne 
ovat? Aivan ensimmäiseksi odottamat-
toman elämän lahjan: Maria on neitsyt 
ja tulee silti raskaaksi; ja myös Elisabet, 
joka oli jo vanhempi, odottaa lasta. Her-
ra saa aikaan ihmeellisiä asioita niiden 
kanssa, jotka ovat pieniä, niiden, jotka ei-
vät kuvittele olevansa suuria vaan anta-
vat elämässään runsaasti tilaa Jumalalle. 
Hän lisää laupeuttaan niitä kohtaan, jot-
ka luottavat häneen, ja korottaa alhaiset 
(nöyrät). Tästä Maria ylistää Jumalaa.

Paavi Franciscus: 
”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta”

Pyhän isä puhe Apostolisesta palatsista ennen  Angelusta lauantaina 15.8.2020 
Pietarinkirkon aukiolle kokoontuneille uskoville ja pyhiinvaeltajille

Voimme kysyä: Entä me – muistam-
meko ylistää Jumalaa? Kiitämmekö hän-
tä niistä suurista teoista, joita hän tekee 
meille? Jokaisesta päivästä, jonka hän 
antaa meille, koska hän rakastaa meitä 
ja antaa meille hellyydessään anteeksi? 
Ja siitäkin, että hän on antanut meille 
oman Äitinsä, veljistä ja sisarista, jotka 
hän on pannut meille matkaseuraksi, tai 
siitä, että hän on avannut meille taivaan? 
Kiitämmekö tai ylistämmekö me Juma-
laa tästä kaikesta? Jos unohdamme sen, 
mikä on hyvää, sydämemme kutistuu. 
Mutta jos me Marian tavoin pidämme 
mielessämme ne suuret teot, joita Her-
ra tekee, jos edes kerran päivässä "suu-
rentaisimme" häntä, silloin astuisimme 
suuren askeleen eteenpäin. Sanoisimme 
kerran päivässä: "Ylistän Herraa", tai: 
"Kiitetty olkoon Herra", sillä se on lyhyt 
ylistysrukous. Se on Jumalan ylistämistä. 
Tämän lyhyen rukouksen avulla meidän 

sydämemme laajenee ja ilomme kasvaa. 
Pyytäkäämme Neitsyt Marialta, taivaan 
portilta, armoa, että osaisimme aloittaa 
jokaisen päivän kääntämällä katseemme 
taivaseen, kohti Jumalaa, sanoaksemme 
hänelle: "Kiitos!", niin kuin pienet sano-
vat suurille. "Kiitos."

Paavi Franciscus

E V A N K E L I U M I

(Luuk. 1:39-56)

Voimallinen on tehnyt minulle suuria 
tekoja. Hän on korottanut alhaiset.

Niinä päivinä Maria lähti 
matkaan ja kiiruhti Juude-
an vuoriseudulla olevaan 
kaupunkiin. Hän meni 

Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. 
Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyk-
sen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja 
hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huu-
si kovalla äänellä ja sanoi: ”Siunattu 
olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu 
sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä 
saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee 
minun luokseni? Samalla hetkellä kun 
tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti 
riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka 
uskoit! Herran sinulle antama lupaus on 
täyttyvä!”

Silloin Maria sanoi: ”Minun sieluni 
ylistää Herran suuruutta, minun henke-
ni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, 
sillä hän on luonut katseensa vähäiseen 
palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupol-
vet ylistävät minua autuaaksi, sillä Voi-
mallinen on tehnyt minulle suuria te-
koja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta 
polveen hän osoittaa laupeutensa niille, 
jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on 
tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt 
hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sy-
dämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät 
istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Näl-
käiset hän on ruokkinut runsain määrin, 
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin 
käsin pois. Hän on pitänyt huolen pal-
velijastaan Israelista, hän on muistanut 
kansaansa ja osoittanut laupeutensa Ab-
rahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta 
aikaan, niin kuin hän on isillemme lu-
vannut.”

Maria viipyi Elisabetin luona noin kol-
me kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.
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Koronan vaikutuksia 
Ruotsissa ja Tanskassa
Omassa elinympäristössämme 
korona on jo tullut tutuksi. 
Samoin se, miten sitä 
vastaan toimitaan ja mitä 
rajoituksia koronaepidemia 
on aiheuttanut esimerkiksi 
kirkossa käymisen suhteen. 
Esimerkit Ruotsista ja 
Tanskasta kertovat, että 
toimenpiteitä on tehty 
myös siellä.

M
aaliskuussa Saksas-
sa pidetyn piispain-
kokouksen täysis-
tunnon jälkeen kai-
kissa Pohjoismaissa 

annettiin vapautus sunnuntaivelvolli-
suudesta. Se tarkoittaa, että uskovat voi-
vat jäädä pois messuista sunnuntaisin ja 
velvoittavina juhlapyhinä. Tämä säädös 
on edelleen voimassa, tosin se ei vapauta 
velvollisuudesta pyhittää lepopäivä. 
Pohjoismaiden hiippakunnat ovat suo-
sittaneet messujen seuraamista netistä ja 
hengellisen kommuunion tekemistä sekä 
kotona rukoilemista monin eri tavoin. 
Monet ihmiset vetäytyivät koteihinsa, 
tekivät etätöitä tai pysyivät vain muu-
ten poissa ihmisten ilmoilta, mutta eivät 
kaikki. Eri maissa julkiset tapahtumat, 
koulut ja muut suljettiin, mutta Ruotsis-
sa valittiin vapaampi linja.

Ruotsi

Tukholman hiippakunnassa liturgiseen 
toimintaan oli asetettu ensimmäisiä ra-
joituksia jo helmikuun lopussa. Silloin 
luovuttiin rauhantervehdyksestä kätte-
lemällä, Kristuksen veren jakamisesta, 
uhrilahjakulkueista, vihkiveden esillä 
pitämisestä ja annettiin suositus suosia 
käsikommuuniota. Liturgian julkinen 
vietto lopetettiin maaliskuun lopussa. 

Rajoitteita höllennettiin huhtikuun 17. 
päivästä alkaen niin, että liturgiaan voi 
osallistua enimmillään 50 ihmistä 2 met-
rin turvavälein. Kirkon ja viranomaisten 
välistä yhteistyötä koordinoi erityinen 
uskonnollisten yhdyskuntien tukea tar-
joava viranomainen (Myndigheten för 
stöd till trossamfund).

Tukholman hiippakunnan mukaan us-
kovat ovat sopeutuneet yllättävän hyvin 
poikkeustilanteeseen ja seuranneet ak-
tiivisesti messuja netistä. Hiippakunnan 
mukaan uskonnollisten yhdyskuntien 
merkitys köyhien ja siirtolaisten hyväk-
si tehtävässä työssä on korostunut tä-
nä aikana. Ruotsin Caritas esimerkiksi 
sai noin 116 000 €:n tukipaketin valtiolta 
köyhien auttamiseksi.

Kirkossa on huomattu myös koronae-
pidemian lisänneen paljon ihmisten yk-
sinäisyyttä. Kirkon nettisivuilla on li-

sätty yhteystietojen näkyvyyttä, jotta 
yksinäiset ihmiset voisivat helposti löy-
tää jonkun, jonka kanssa he voisivat pu-
hua. Hengellistä tukea on yritetty tarjota 
myös kardinaali Arboreliuksen saarno-
jen ja mietiskelyjen avulla sekä kirjalli-
sessa muodossa että videoina. Joissakin 
seurakunnissa tarjotaan myös edullisia 
lounaita vanhuksille ja köyhille.

Tanska

Kööpenhaminan hiippakunnassa ko-
ronaan reagoitiin vasta piispainkoko-
uksen yhteydessä, samalla kun maassa 
asetettiin muutenkin yleisiä rajoituksia. 
Julkiset liturgiset vietot estettiin maan-
laajuisesti 17. maaliskuuta alkaen, tosin 
päätös tehtiin kuulematta vähemmistö-
uskontoja. 

Rajoituksia lievennettiin 18. toukokuu-
ta, jolloin kirkoissa voitiin taas kokoon-
tua tarkkoja ohjeita noudattaen. Vihki-
vesiastiat pysyivät tyhjinä, laulukirjat 
poissa ja kaikkialla piti pitää yhden ne-
liömetrin henkilökohtainen tila, laulaes-
sa kahden. Laulukirjojen sijaan voidaan 
käyttää kertakäyttöisiä kopioita. Pienissä 

kirkoissa suositellaan ennakkoilmoittau-
tumista.

Sakaristossa on pidettävä vielä väljem-
piä etäisyyksiä ja liturgiset tarvikkeet on 
puhdistettava juuri ennen käyttöä ja en-
nen jokaista messua. Kolehteja ei kerätä 
normaalisti, mutta kirkossakävijät voi-
vat jättää rahaa koreihin kirkon ovella tai 
maksaa elektronisesti. Rauhantervehdys 
tapahtuu ilman fyysistä kontaktia. Kom-
muuniota jakaessa papilla on hansik-
kaat, kommuunio jaetaan vain yhdessä 
muodossa ja kädelle. Myös suositellaan 
sitä, että kommuunio jaettaisiin uskovil-
le, jotka seisovat omalla paikallaan.

Kööpenhaminan hiippakunnan mu-
kaan rajoitusten lieventämiset tuntuvat 
osittain mielivaltaisilta ja sellaisilta, et-
tei uskonnollisten yhdyskuntien tarpei-
siin ja erityispiirteisiin kiinnitetty juuri 
mitään huomiota aivan kuin niillä ei oli-
si mitään merkitystä yhteiskunnalle laa-
jemmin.

Yleisesti

Yleisesti katsottuna hiippakunnat Poh-
joismaissa, saatujen tietojen mukaan 

myös esimerkiksi Norjassa, ovat toimi-
neet varsin aktiivisesti ja luovasti koro-
naepidemian edetessä. Jokaisessa maas-
sa on seurattu ja sovellettu paikallisia 
ohjeita ja määräyksiä ja pärjätty varsin 
hyvin. 

Tanskan ja Suomen tapauksessa kui-
tenkin on huomattava, että paikallis-
kirkon talous on kärsinyt selvästi ko-
lehtitulojen vähentyessä. Ruotsissa on 
kirkollisvero (jäsenmaksujen keräämi-
nen verotuksen yhteydessä) ja Norjassa 
uskontokunnat saavat merkittävän tuen 
jokaisesta jäsenestä; näissä maissa talous 
on turvatummalla, vakaammalla pohjal-
la.

Kaikkialla toivotaan, että koronan toi-
nen aalto jäisi vaisuksi ja päästäisiin kiin-
ni normaalista kirkollisesta elämästä. On 
kuitenkin paljon asioita, joita epidemia-
aika on opettanut, uusia tapoja toimia ja 
työskennellä yhdessä.

Marko Tervaportti

Pohjoismaiden hiippakunnat päättivät osittain yhteisistä koronaepidemian vastaisista toimista piispainkokouksen täysistunnossa Saksan Paderbornissa 
vähän ennen maaliskuun puoliväliä.
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Isä Federico, sinuunhan piti olla Roo-
massa vain maaliskuu väitöskirjaa 
tekemässä. Milloin kävi selväksi, että 
pandemia riehuu kaikkialla ja olet 
jumissa Italiassa? Miten saitte tietoa 
rajoituksista ja karanteenista?

K
un saavuin Roomaan 
maaliskuun alussa, en tie-
tenkään ajatellut, että oli-
sin siellä jumissa kolme 
ja puoli kuukautta. Aloin 

aavistella ongelmia, kun sain ilmoituk-
sen Finnairilta siitä, että lentolippu oli 
peruttu (paluu oli alun perin suunnitel-
tu huhtikuun alkuun). Tuo ilmoitus tuli 
noin kahden viikon kuluttua saapumi-
sestani Roomaan. Soittaessani heti isä 
Marcolle (hiippakunnan asiainhoitajana 
hän oli vastuussa tilanteestani) tajusin, 
että korona oli levittäytymässä kaikkial-
le. Tietysti olin jo saanut ajan tasalla ole-
via uutisia sanomalehtien ja tv:n kautta, 
mutta minun täytyy myöntää, että en 
heti ottanut asiaa tosissani. Siihen asti 
olin vielä vieraillut ystävieni luona ja 
matkustanut normaalisti julkisilla kul-

kerroksen parvekkeilla. Ne, jotka olivat 
peloissaan koronan takia, suuttuivat kai-
kille, jotka lähtivät pois kotoa. Sen takia 
alettiinkin vitsailla, että jos jollakulla oli 
välttämätön syy lähteä pois kotoa, hänen 
kannatti lainata naapurin koiraa. Roo-
massa ne, jotka eivät lähteneet mihin-
kään, keksivät päivittäisen tapaamisen 
kotiensa parvekkeilla; tavallisesti klo 
18 kaikki alkoivat laulaa ja keskustella 
oman talon muiden asukkaiden kanssa 
pysyen omalla parvekkeellaan. Tilanne 
oli kuitenkin vielä vakava, joten poliisi 
kiersi ympäri taloja ja kehotti megafo-
nilla kaikkia jäämään kotiin. Tuntui siltä, 
että oltiin sodassa. Se ihmetytti ja kyllä 
pelottikin vähän. Sen lisäksi ihmisiä py-
säytettiin usein ja tarkistettiin, että he 
olivat menossa jonnekin oikeasta syystä. 
Minulle ei tapahtunut niin, mutta monil-
le tutuilleni kyllä. Esimerkiksi yksi kave-
rini kertoi, että hän oli vienyt lapsensa 
omalle kotipihalleen saamaan hiukan 
raitista ilmaa, ja poliisi oli käskenyt heti 
palata sisälle.

Miten sait aikasi kulumaan karantee-
nin aikana? Ainakin minulla, riski-

ryhmään kuuluvana, oli karanteenin 
alussa vaikeuksia rakentaa toimiva 
aikataulu ja yleensäkin keskittyä mi-
hinkään mielekkääseen toimintaan. 
Mitä yleensä päivääsi kuului – et 
varmaan voinut tuntikausia keskit-
tyä väitöskirjaankaan? Olisi mukava 
kuulla, mitä ajattelit ja tunsit, kun 
rajat yhtäkkiä sulkeutuivat ja pande-
miapaniikki iski. Me täällä Suomessa 
luimme huolestuneina tilanteesta 
Italiassa ja muissa Välimeren maissa. 
Täällä loppujen lopuksi pärjäsimme 
aika hyvin verrattuna moneen muu-
hun maahan. Onneksi olemme tällais-
ta juroa yksin viihtyvää kansaa!

Oikeasti viihdyin karanteenin aikana tosi 
hyvin. Olin mennyt Roomaan opiskel-
lakseni kuukauden ajan intensiivisem-
min tohtorinväitöskirjaa varten, joten jo 
senkin takia aikomukseni oli olla tapaa-
matta paljon ihmisiä. Päiväni sujuivat 
tosi hyvin. Olin vieraana erään 83-vuoti-
aan leskirouvan luona (vanhempani ovat 
lähetystyössä Etelä-Ranskassa) ja hän 
oli minulle ikään kuin äiti ja isoäiti; hän 
valmisti minulle ruokaa, rukoilimme 
yhdessä, hän osti minulle mitä tarvitsin 

jne. Hän oli kuin enkeli, jonka Jumala oli 
lähettänyt minulle tietäen, että jäisin ju-
miin Italiaan! Heräsin joka aamu rauhas-
sa, ilman tarkkaa herätysaikaa, rukoilin, 
opiskelin ja keskustelin tämän rouvan 
kanssa. Aika kiiti ja kuukaudet kuluivat 
uskomattoman nopeasti. Mutta täytyy 
myöntää, että maaliskuun puolivälissä, 
kun koronatilanne oli juuri pahenemas-
sa, pelkäsin ja parin viikon ajan mietin 
vakavasti kuolemaa. Se oli otollista aikaa 
olla "intiimisti" Jumalan kanssa, mie-
tiskellä "niitä jotka ovat ylhäällä" (niin 
kuin pyhä Paavali sanoo: tavoitelkaa sitä 
mikä on ylhäällä).

Miten tiiviisti olit yhteydessä Suo-
meen? Miltä tuntui olla pelkästään 
etäyhteydessä ihmisten kanssa? Itse 
huomasin kaipaavani eniten ihmisää-
nen kuulemista. Miten sinulta sujui 
tällainen yhteydenpito?

Nettiyhteys toimi ja pystyin olemaan 
paljon yhteydessä sukulaisten ja ystävi-
en kanssa. Alussa, kun ei vielä tiedetty 
kuinka kauan tilanne jatkuisi samanlai-
sena, en käyttänyt paljon nettiä rukoil-

kuvälineillä. Mutta tilanne kävi yhä va-
kavammaksi, joten Italian hallitus päätti, 
että kaikkien piti noudattaa tiukkaa ka-
ranteenia, ja ravintolat, elokuvateatterit 
ja kaikki muut julkiset paikat täytyi sul-
kea. Vain ruokakaupat, apteekit jne. voi-
tiin pitää auki.

Kuinka tiukkaa valvonta liikkumisen 
suhteen oli? Lehdissä kerrottiin, että 
ihmiset lainailivat toistensa koiria 
päästäkseen ulos liikkumaan, jolloin 
koiraparat rasittuivat aivan liikaa.

Siitä alkaen, kun tilanne huonontui,  ei 
voinut edes lähteä kävelylle. Ainoa mah-
dollisuus oli mennä ostamaan ruokaa tai 
lääkkeitä (ja tarvittaessa todistaa viran-
omaisille, oliko oikeasti ostotarvetta). 
Tässä tilanteessa monien ihmisten elä-
mäntapa muuttui lähes täysin; joitakin 
hermostutti viettää koko päivä kotona. 
Kun oli nähtävissä, että ihmiset halusivat 
lähteä ulos ainakin kerran päivässä, niin 
alettiin keksiä tapoja (ja joskus tekosyi-
tä) poistua kotoa. Lenkkeilijöiden luku-
määrä alkoi kasvaa, ja nähtiin ihmisiä, 
jotka urheilivat rakennusten ylimmän 

Isä Federicon koronakaranteeni 
      – jumissa Roomassa– jumissa Roomassa
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Lukijoilta

Holy cow – matkailua 
koronan aikaan

lakseni muiden kanssa. Mutta kun ym-
märrettiin, että karanteeni jatkuisi vielä 
pitkään, aloin viettää liturgioita Zoomin 
kautta ja jaoin linkin niille, jotka halusi-
vat olla yhteydessä striimauksen kautta. 
Tällä tavalla esimerkiksi pystyin pitä-
mään yhteyttä nuoriin, jotka kuuluvat 
post-vahvistusryhmään. Joskus työ siis 
tuplaantui normaalista, kun "nettilitur-
gioita" pidettiin sekä suomalaisten että 
roomalaisten seurakuntalaisten kanssa! 
Vaikka yhteyttä pidettiin monien kanssa 
juuri teknologian ansiosta, se, mistä kär-
sin eniten, oli fyysisen kontaktin puute. 
Ei voinut kätellä ihmisiä, halata ystäviä 
eikä antaa suukkoa siskoni kahdelle pie-
nelle tytölle!

Piditkö karanteenipäiväkirjaa? Mi-
ten sikäläiset ystäväsi ja tuttavasi ja 
sukulaisesi suhtautuivat ongelmiisi 
maasta pääsyn kanssa?

En pitänyt mitään karanteenipäiväkir-
jaa, mutta minulla on tapana tehdä usein 
"scrutatio", viikoittainen "lectio divina", 
ja kirjoittaa mitä tunnen Jumalan sano-
van minulle Sanansa kautta. Ja silloin 

viihdyin hyvin Roomassa enkä halunnut 
palata Suomeen! Mutta olen kuitenkin 
varma, että minun tehtäväni on täällä 
Suomessa ja olen tosi iloinen, että lopulta 
sain tulla takaisin.

Messun tietysti vietit päivittäin, mut-
ta muuten kaikki toiminta oli var-
maan hyvin erilaista kuin normaalis-
ti?

Korona-aikana kirkon toiminnat lakkau-
tettiin Roomassa, vaikka kirkot olivat 
auki ja niissä voi käydä rukoilemassa. 
Mutta juuri sen takia, että ei saanut liik-
kua vapaasti kaupungilla, mieluiten en 
lähtenyt asunnostani mihinkään ja vietin 
joka päivä messun kotona tämän vanhan 
rouvan kanssa. Uskalsin joskus viedä eh-
toollisen lähellä asuville perheille ja otin 
monesti vastaan ihmisiä, jotka halusivat 
ripittäytyä. Muuten voin sanoa, että päi-
vät kuluivat ihan normaalisti alkuperäi-
sen ohjelmani mukaan. Vaikka tilanne on 
ollut vakava ja hyvin traaginen monille 
ihmisille, minä voin kuitenkin kiittää Ju-
malaa ajasta, jonka hän lahjoitti minulle 
Roomassa.

R iskiryhmäläisen omaeh-
toinen karanteeninomai-
nen olotila kolahti ylleni 
melko yllättäen, ja hyvin 

nopeasti huomasin olevani henkisesti 
täysin tuntemattomissa maisemissa. 
En voinut olla varma, olinko ankaran 
kevätallergian kourissa vai podinko jo 
lievää koronatartuntaa, joten otin asiat 
niin sanotusti varman päälle. Kun li-
säksi useampikin tuttu ja tuntematon 
tarjosi kauppa-apua, niin totesin oleva-
ni aika tavalla onnekas tässä uudessa, 
maailmanlaajuisessa tapahtumaketjus-
sa. Kun tätä ostosapua tarjosivat Kat-
ri ja Katariina, olin melkoisen varma 
siitä, että Sienan Katariinalla oli sor-
mensa pelissä. Olin varsin tyytyväinen 
olooni kuuliaisena kansalaisena, joka 
suojeli tartunnalta sekä itseään että 
muita.

Varsin pian kuitenkin alkoi hiljaisuus 
ja tapahtumattomuus tuntua yllättä-
vän raskaalta, päivälle ei tuntunut löy-
tyvän mielekästä rytmiä, yhteydenpito 
ystäviin ja tuttaviin kyllä kasvoi mo-
ninkertaiseksi kun ei enää tavattu ne-
näkkäin kirkkokahveilla. Jotakin täy-
tyi keksiä päivien täytteeksi, kun oma 
kirjoittaminenkaan ei sentään täyttä-
nyt koko aikaa. Onneksi on netti! Olin 
jo aikaisemmin seurannut tiettyjä juu-
tuubin ohjelmia, mutta nyt paneuduin 
niihin enemmän. Minua ovat aina kiin-
nostaneet arkeologiset ohjelmat, ja nyt 
löysin todella herkullisia arkielämän 
"historiapläjäyksiä"   Thamesin ranto-
jen koluajilta, Yorkshiren ja Walesin 
jokien ja purojen kahlaajilta. Ruukun-
sirpaleita roomalaisajalta, kivikirveen 
kappaleita muinaisuudesta, posliinin-
paloja ja pulloja viktoriaaniselta ajalta 
- aina nykyajan muovikrääsään saakka 
joka kyllä kerättiin pois luontoon kuu-
lumattomana. Miten vähän meistä jää-
kään jäljelle! Minkälaiset ihmiset ovat 
syöneet näistä  astioista, kuka lapsi on 
leikkinyt aikanaan pienellä nukella, jo-
ka kolhiintuneena on juuttunut kivien 
väliin? Varsinkin Thames on kerännyt 
helmaansa myös runsaasti uhrilahjoja, 
Ganesh-jumalan pieniä kuvia ja muita 
vastaavia pikku patsaita. Myös pyhiin-
vaellusmerkkejä on löytynyt, samoin 
erilaisia krusifikseja. Onko ne heitet-
ty jokeen tahallisesti, vai pudonneet 

jonnekin, mistä aikojen saatossa ovat 
joutuneet jokeen veden kuljettamiksi?

Toinen asia, joka pani ajattelemaan, 
oli magneettikalastajien joista ja kana-
vista onkimat kymmenet polkupyörät, 
ostoskärryt, tienviitat, kaikkinaiset me-
tallijätteet, koneet ja niiden osat, aseet ja 
ammukset. Mikä meissä ihmisissä on se 
luonteenpiirre, joka saa unohtamaan kai-
ken huolenpidon luonnon hyvinvoinnis-
ta ja kestävästä tulevaisuudesta? Me em-
me pysty tuhlaamaan loputtomasti, seinä 
tulee vastaan. Me emme ole luomakun-
nan herroja emmekä valtiaita,me olemme 
osa luomakuntaa, emme sen yläpuolella.

On ollut myös erittäin antoisaa kuun-
nella erilaisia ihmisiä ja tunnistaa eri pu-
hetapoja ja sanontoja. Amerikkalaisten 
magneettikalastajien jatkuva puheen-
pölpötys sai nopeasti kääntämään ää-
nen pois, koska he oikeastaan eivät sa-
noneet mitään tärkeätä - holy cow! oh 
man! Huudahduksia jotka toistuvat tie-
tyllä äänenpainolla oli puhuja kuka ta-
hansa. Huomasin olevani erittäin eu-
rooppalainen suomalainen - vähemmän 
hölötystä, enemmän asiaa ja huumoria.

Vaikka messuja onkin ollut suunna-
ton ikävä, olen onneksi pystynyt seu-
raamaan niitä netin kautta, sekä omasta 
Henrikistäni että muista seurakunnista. 
Saarnoihin on kiinnittänyt jopa enem-
män huomiota kuin ennen, huomioinut 
eri lukijat ja ollut kiitollinen ursuliinisi-
sarten läsnäolosta. He lukevat korosta-
matta omaa näkemystään tekstin vivah-
teista, eivät tunnelmoi eivätkä painota 
tiettyjä kohtia. Muistan, että näin meil-
le on aikanaan opetettu: Raamatun teks-
ti puhuu itse, älä tuo siihen väliin omaa 
käsitystäsi sanojen tärkeysjärjestyksestä.

Virtuaalinen koronamatkailu on vie-
nyt minut vierailuille upeisiin kated-
raaleihin ja niissä vietettyihin messui-
hin, olen osallistunut paavin messuun 
Vatikaanissa ja rukoillut toukokuun, 
Marian kuukauden, ruusukkoa fran-
siskaanien kanssa Alabamassa. Maail-
manlaajuinen katolinen kirkko on otta-
nut minut syliinsä eikä karanteeni ole 
tuntunut niin vaikealta. Ja jonakin päi-
vänä se on ohi - muistanko enää sil-
loin näitä ajatuksia ja päätöksiä, joita 
olen ehkä tehnyt muiden auttamiseksi?

Tuula Luoma OP

Tietoa palliatiivisen hoidon 
tutkimukseen

Suomessa on palliatiivisen hoidon 
tutkimusryhmä, johon kuuluu 

myös isä Raimo Goyarrola. Hän etsii 
yli 65-vuotiaita katolilaisia, joilla on 
todettu vähintään vuosi sitten jokin 
krooninen sairaus TAI sellainen va-
kava tauti, joka voi olla oireeton eikä 
tarvitse pitkäaikaista hoitoa mutta joka 
voi uusia (esim. syöpä, MS-tauti), TAI 
joilla on jatkuvan lääkityksen tai muun 

hoidon tarve TAI omasta mielestään 
elämän pituuteen vaikuttava sairaus tai 
pelko sellaisesta sairaudesta.

Isä Raimo haluaisi tehdä muutamia 
yksinkertaisia kysymyksiä joko tapaa-
malla henkilökohtaisesti tai sähköpos-
titse.

Jos haluat auttaa, ota yhteyttä isä Rai-
moon: raimo.goyarrola@katolinen.fi / 
040-4168473.

kirjoitin kyllä ajatuksia, joita Raamatun 
kautta tuli tätä aikaa koskien. Kysymys 
minulle oli yrittää ymmärtää, miksi Ju-
mala oli sallinut minun jäädä Roomaan. 
Koska olen vakuuttunut siitä, että Juma-
la puhuu minulle tapahtumienkin kaut-
ta, mietiskelin tätä monesti ja ystävieni 
ja sukulaisten kanssa keskustelunaihe 
oli juuri tämä: läsnäoloni merkitys Roo-
massa. Löysin kuitenkin paljon tukea ys-
täviltäni ja erityisesti neokatekumenaa-
lisen yhteisön veljiltä ja sisarilta,  jotka 
myös rohkaisivat minua lannistuessani. 
Joskus lannistuin, koska halusin pala-
ta Suomeen, ja joskus lannistuin, koska 

Kiitos tästä haastattelusta, isä Federico! 
Olemme iloisia, että olet taas täällä. Ker-
toisitko vielä mikä on väitöskirjasi aihe?
Se koskee kysymystä siitä, onko olemas-
sa incardinatiota eli hiippakuntaansidon-
naisuuskäsitettä luterilaisessa kirkossa 
Suomessa. Se on teologinen väitöskirja, 
joka on suuntautunut kirkkolakiin.

Tuula Luoma OP
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Francesco Forgione, sittemmin 
tunnettu ja rakastettu 
nimellä Padre Pio ja kirkon 
liturgisiin kirjoihin pyhänä Pio 
Pietrelcinalaisena merkitty 
italialainen kapusiinimunkki 
syntyi Pietrelcinassa Campanian 
alueella 25. toukokuuta 1887. 
Hänen maanviljelijäperheensä oli 
köyhä mutta sitäkin hurskaampi.

Lapsuus

J o pienenä lapsena Francesco 
osoitti erityistä hengellistä val-
miutta. Kun muut lapset, myös 
hänen omat sisaruksensa, meni-

vät leikkimään, Francesco vetäytyi mie-
lellään syrjään ja rukoili. Hän ilmaisi jo 
varhain kiinnostuksensa uskonnollista 
elämää kohtaan. Hän kävi mielellään 
kirkossa rukoilemassa ja sittemmin pal-
velemassa messussa, samassa Pyhän An-
nan kirkossa, jossa hänet oli kastettukin. 
Jo viisivuotiaana hänen kerrotaan päät-

kalaisten ja sitten italialaisten vaatimuk-
sesta. Novisiaatti on toiminut luostarissa 
vuodesta 1700 alkaen meidän päiviimme 
saakka.

Novisiaatissa Francesco sai luostari-
nimekseen veli Pio. Muiden luostari-
veljiensä tavoin hän kapusiinina aloitti 
määrätietoisen tiukan köyhyyden, kurin-
alaisuuden ja yksinkertaisen elämän et-
simisen pyhän Franciscuksen hengessä. 
Yksi noviiseista totesi myöhemmin, että 
"jokin [veli Piossa] erotti hänet kaikista 
muista oppilaista. Kun näin hänet, hän 
oli aina nöyrä, harkitseva ja hiljainen. 
Kaikkein eniten minuun vaikutti hänen 
rakkautensa rukoilemiseen."

Francesco – Pio – sairasteli paljon jo 
pian luostariin pääsemisensä jälkeen. 
Hän kärsi muun muassa tuberkuloosis-
ta. Öisin häntä valvottivat myös uskon-
nolliset näyt ja ekstaasit. Kanssaveljet 
kuulivat hänen sellistään usein erikoisia 
ääniä, joiden Pio kertoi tulleen paholai-
sen hyökkäyksistä.

Pappi

Papiksi veli Pio vihittiin Beneventon 
katedraalissa 10. elokuuta 1910. Aluksi 
hän palasi kotikyläänsä Pietrelcinaan 
paikallisen papin avuksi, mutta Italian 
ajauduttua mukaan ensimmäiseen maa-

täneen omistaa elämänsä Jumalan pal-
velemiseen. Kymmenvuotiaana hän oli 
tullut siihen tulokseen, että hänestä tulisi 
sääntökuntaveli.

Kertoo jotakin tuosta ajasta ja Kaak-
kois-Italian vanhasta ja vahvasta katoli-
sesta kulttuurista, että Francesco jo tuon 
ikäisenä liitti Jumalan palvelemisen toi-
veeseensa myös halun tehdä katumusta 
ja todistaa sen avulla, että hänen rakkau-
tensa Jumalaa kohtaan on aito. Vanhem-
milleen hän näyttäytyi hiljaisena lapse-
na, joka ei mitenkään piilotellut läheistä 
yhteyttään suojelusenkeliinsä, Neitsyt 
Mariaan ja Jeesukseen. Kotona hänen 
täytyi toki hoitaa omaa tehtäväänsäkin: 
kaitsea perheen lampaita. 

Noviisi

Kaiken kaikkiaan Francesco sai hyvin 
uskonnollisen kasvatuksen, mutta kou-
luaineissa hän edistyi hitaasti, sillä aika 
kului kaikkeen muuhun. Kun hän aluksi 
yritti liittyä kapusiiniveljien yhteisöön, 
hänet torjuttiin, koska hän tarvitsi vielä 
lisäopetusta. Uusi yritys 15-vuotiaana 
tuotti tuloksen: Francesco hyväksyttiin 
kapusiinifransiskaanien novisiaattiin 
Morconen kaupunkiin, jonne oli kotoa 
vain parinkymmenen kilometrin matka. 
Novisiaatti alkoi 6. tammikuuta 1903.

Morconen konventti oli perustettu jo 
vuonna 1603, mutta 1800-luvulla se oli 
kahteen kertaan suljettuna, ensin rans-

ilmansotaan hänet värvättiin monien 
nuorten hengenmiesten tapaan armei-
jaan lääkintämieheksi. Toistuvat vatsa-
kivut ja krooninen bronkiitti lähettivät 
Pion toipumaan rakkaalle kotiseudulle 
kuitenkin jo vuonna 1916. Hänet sijoi-
tettiin Armon Neitsyt Marian luostariin, 
joka sijaitsee San Giovanni Rotondossa 
lähellä Adrianmerta. Siellä hän sai teh-
täväkseen opettaa luostarin seminaarin 
opiskelijoita ja toimia paikallisen väestön 
sielunhoitajana.

Isä Pio kutsuttiin takaisin palveluk-
seen elokuussa 1917. Marraskuussa hän 
oli taas sairauden takia poissa, ja lopul-
ta hänet vapautettiin palveluksesta maa-
liskuussa 1918. Tuolloin hän palasi ko-
tikaupunkiinsa – viimeistä kertaa, niin 
kuin lopulta osoittautui. Sen jälkeen hän 
matkasi San Giovanni Rotondoon, jossa 
hän pysyi koko loppuelämänsä ajan.

Jo nuorena pappina isä Pio rakasti 
messu-uhrin viettämistä. Usein messua 
viettäessään isä Pio saattoi pysähtyä pit-
kään kontemplatiiviseen hiljaisuuteen, 
minkä takia messut saattoivat kestää 
tuntikaupalla. Ulkoisesti oli nähtävissä, 
kuinka syvällisesti hän eläytyi Kristuk-
sen kärsimykseen ristillä. Kun häntä 
pyydettiin pysymään paremmin aika-
taulussa, hän ei voinut muuta kuin to-
deta: "Jumala tietää, että tahtoisin viettää 
messun kuten kuka tahansa pappi, mut-
ten pysty siihen."

Padre Pio – pyhä 
     mies Pietrelcinasta

Padre Pion ruumis lepää lasiarkussa San Giovanni Rotondon kirkossa.

MUISTOPÄIVÄ 23.9.
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Vähitellen uskovat alkoivat tulla yhä 
kauempaa isä Pion messuihin, rukoile-
maan hänen kanssaan ja ripittäytymään 
hänelle. Monille pelkkä paikalla olemi-
nen oli merkityksellinen kokemus, jonka 
vaikutus pysyi. Vuosien myötä San Gio-
vanni Rotondoon tuli yhä enemmän vä-
keä kaikkialta maailmasta.

Stigmoja ja muita 
hengellisiä lahjoja

San Giovanni Rotondossa isä Pio alkoi jo 
elokuussa 1918 saada jälkiä stigmoista, 
Kristuksen ristiinnaulitsemismerkeistä 
omiin käsiinsä, jalkoihinsa ja rintaan-
sa. Pappeutensa alussa Pio oli pyytänyt 
hengelliseltä neuvonantajaltaan lupaa 
antaa elämänsä uhrina syntisten puoles-
ta: "Pitkän aikaa olen tuntenut itsessäni 
tarpeen uhrata itseni Herralle onnetto-
mien syntisten ja kiirastulessa olevien 
sielujen puolesta. Tämä tahto on koko 
ajan kasvanut sydämessäni ja siitä on nyt 
tullut hyvin voimakas. ... Näyttää siltä, 
että Jeesus tahtoo sitä." Stigmat pysyivät 
isä Piossa käytännössä katsoen koko hä-
nen elämänsä loppuun asti, aluksi välillä 
häviten mutta palaten sitten pian takai-
sin.

Monissa ihmisissä isä Pion stigmat 
herättivät epäuskoa. Niinpä hän joutui 
useita kertoja sekä kirkollisten että maal-
listen tutkimusten kohteeksi, mutta mi-
tään varmaa selitystä puoleen tai toiseen 
ei niissä löytynyt.

Isä Pio opittiin tuntemaan erityisesti 
rukouksen miehenä, joka kulki aina ruu-
sukko kädessään ja kuunteli rippituolis-
sa rippejä aamusta iltaan. Häneen liittyy 
myös kertomuksia ihmeparantumisista, 
bilokaatiosta eli samaan aikaan kahdessa 
paikassa olemisesta, ennalta näkemisen 
taidosta, ihmeistä ja henkien erotteluky-
vystä sekä monista muista taidoista. Hän 
pystyi myös valvomaan ja paastoamaan 
poikkeuksellisen pitkiä jaksoja.

Elämä ja kuolema

Isä Pio, Padre Pio, ei poistunut San 
Giovanni Rotondosta enää koskaan 51 
vuoden kuluessa sinne kerran päädyt-
tyään. Hänen päivänsä saattoivat alkaa 
rukouksella klo 2.30 ja päättyä 19 tuntia 
myöhemmin. Hän vietti päivittäin py-
hän messun, jota hän kuvaili välttämät-
tömämmäksi kuin sitä, että aurinko nou-
sisi aamulla. Hän ripittäytyi itse usein ja 
istui tuntikausia kuuntelemassa rippejä. 
Hän ei katsonut televisiota eikä edes lu-
kenut sanomalehtiä. Siitä huolimatta hä-
nen luonaan kävivät niin kuuluisat polii-
tikot kuin mahtavat kirkonmiehetkin.

Isä Pio vaikutti merkittävällä taval-
la siihen, että San Giovanni Rotondoon 
saatiin rakennettua suuri sairaala, Casa 
Sollievo della Sofferenza, joka avattiin 
vuonna 1956. Siellä toteutuu isä Pion toi-
ve siitä, nähtäisiin sairaat ja köyhät Kris-
tuksen valossa:

"Jokaisessa sairaassa on Jeesus, joka 
kärsii. Jokaisessa köyhässä on Jeesus, jo-

ka kuihtuu. Jokaisessa sairaassa köyhäs-
sä on kaksi kertaa Jeesus, joka kärsii ja 
kuihtuu." 

Isä Pio kuoli lopulta syyskuun 23. päi-
vänä vuonna 1968 81-vuotiaana, ruusuk-
ko kädessään. Viimeisinä sanoinaan hän 
toisti: "Gesù, Maria. Jeesus. Maria."

Muisto

Isä Pio joutui eläessään monien epäilys-
ten uhriksi. Hänen hurskautensa ja var-
sinkin stigmojensa aitoutta epäiltiin jo 
varhain, mutta paavi Johannes XXIII:n 
jälkeen kaikki paavit ovat olleet suures-
ti vaikuttuneita isä Pion elämästä ja py-
hyydestä.

Vuonna 1971 paavi Paavali VI lausui 
näin: "Minkälainen maine hänellä oli. 
Kuinka monta seuraajaa ympäri maail-
maa. Miksi? Siksikö, että hän oli filoso-
fi, oppinut tai hänellä oli paljon hyödyk-
keitä käytössään? Ei, vaan siksi, että hän 
vietti messun nöyrästi, kuunteli rippe-
jä aamusta iltaan ja oli merkitty meidän 
Herramme stigmoilla. Hän oli todella ru-
kouksen ja kärsimyksen mies."

Lopulta paavi Johannes Paavali II ju-
listi isä Pion autuaaksi vuonna 1999 
ja pyhäksi 16. kesäkuuta 2002. Hänen 
muistopäiväänsä vietetään 23.9. Kanoni-
saatiomessussa paavi lausui seuraavan 
rukouksen:

”Herra, me rukoilemme sinua, opeta 
meille sydämen nöyryyttä, niin että me 
voisimme olla evankeliumin mainitse-
mia hengessään köyhiä, joille Isä lupasi 
paljastaa valtakuntansa salaisuudet. Au-
ta meitä rukoilemaan lakkaamatta var-
moina siitä, että Jumala tietää, mitä me 
tarvitsemme, jo ennen kuin me pyydäm-
me sitä häneltä. Anna meille uskon sil-
mät, joiden avulla me voimme tunnistaa 
köyhissä ja kärsivissä Jeesuksen kasvot. 
Huolehdi meistä vaikeuksien ja koet-
telemusten aikana ja, jos me kaadum-
me, annan meidän kokea anteeksiannon 
sakramentin ilo. Jaa meille sinun hellä 
hartautesi Mariaa, Jeesuksen ja meidän 
Äitiämme kohtaan. Kulje kanssamme 
maallisella pyhiinvaelluksellamme koh-
ti autuasta kotimaatamme, jonne mekin 
toivomme pääsevämme voidaksemme 
iankaikkisesti mietiskellä Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen kunniaa. Aamen.”

Marko Tervaportti

Lähteitä:

Internet: 
britannica.com, cappuccinifoggia.it ,padrepio.
com, padrepiodevotions.org, padrepioesan-
giovannirotondo.it, pater-pio.de, wikipedia.
de

Kirjallisuus:
– Padre Pio. Un pensiero per ogni giorno 
dell'anno. Shalom, 1999.
– Renzo Allegri: Padre Pio. Man of Hope. 
Servant Books, 2000.

Pyhän Padre Pion mietelauseita:

– Joskus Herra antaa sinun tuntea ristin painon. Se vaikuttaa 

sinusta kestämättömältä, mutta sinä kannat sen silti, sillä 

rakkaudessaan ja laupeudessaan Herra ojentaa kätensä ja 

antaa sinulle voiman.

– Sen, joka alkaa rakastaa, pitäisi olla valmis kärsimään.

– Hiljaisuus ei ole hyödytön sana, koskaan. Uhraa se joka 

hetki rakkaudentekona Jeesukselle ja pyydä häneltä anteeksi 

kaikkea: kaikkea sitä, mikä elämässäsi on voinut loukata 

häntä, kaikkea, mikä on saattanut puuttua rakkaudestasi 

häneen.

– Kun kuljet Marian kuvan ohi, sinun pitäisi sanoa:   

”Tervehdin sinua, Maria. Tervehdi Jeesusta puolestani.”

– Todellinen sydämen nöyryys on sellaista, että se tuntuu   

ja toimii enemmän kuin näkyy.
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PRO-LIFE tarkoittaa elämän 
puolesta. Pro life -liikkeen aja-
tus on, että elämä itsessään on 
jotain niin arvokasta ja kaunis-
ta, että se ansaitsee tulla puo-

lustetuksi. Jos elämää ei puolusteta, se ei 
voi kehittyä eikä puhjeta loistoonsa. 

Elämää ei tarvitsisi puolustaa, ellei mi-
kään uhkaisi sitä. Yhteiskunnassamme va-
litettavasti moni asia uhkaa ihmiselämää. 
Tällaisia ovat esimerkiksi abortti, ”hyvä 
kuolema” eli eutanasia sekä sellainen sek-
suaalikulttuuri, joka sulkee uuden elämän 
mahdollisuuden pois. Tällainen elämän 
torjuminen – muun ohella – on ilmaus toi-
vottomuudesta. Kristinuskolla on vastaus.

Arkipäiväistynyt abortti

Abortti tarkoittaa raskauden tarkoituk-
sellista keskeyttämistä. Suomessa noin 30 
naiselle tehdään joka päivä abortti. Tämän 
seurauksena viattoman lapsen elämä päät-
tyy. Hiljentävä totuus on, että lapsia kuo-
lee yksi koululuokallinen päivässä. Yli 90 
prosentissa keskeytyspäätöksen syyksi on 
merkitty ”sosiaalinen syy”. Tämä tarkoit-
taa sitä, että äiti arvioi, ettei lapsi olisi juuri 
sillä hetkellä toivottu esimerkiksi taloudel-
lisen tilanteen tai epävakaan parisuhdeti-
lanteen vuoksi. 

Seksuaalisen 
vallankumouksen uhri: 

ihmiselämä

60-luvulla ehkäisymenetelmien nopea ke-
hittyminen ja helppo saatavuus mahdol-
listivat seksuaalisen vallankumouksen. 
Aborttien määrä maailmanlaajuisesti kas-
voi jyrkästi. Yksi syy on se, että ehkäisy ai-
heutti (ja aiheuttaa) sen radikaalin ajatte-
lutavan muutoksen, että hedelmällisyys ja 
seksuaalisuus voitaisiin erottaa toisistaan. 
Monen maan tilastoissa ehkäisyn lisäämi-
sellä on suora yhteys aborttien lisääntymi-
seen. 

Mutta miten auttaa äitejä?

Aborttipäätöksen taustalla saattaa olla ti-
lanne, jossa äiti on jäänyt yksin tulevan lap-
sensa kanssa. 

Miten häntä voisi auttaa? Terveyden-
huollossa tarjotaan yhtenä keinona abort-
tien vähentämiseksi ehkäisyn lisäämistä. 
Moni kunta tarjoaa naisille ilmaista raskau-
denehkäisyä. Tämä ratkaisu on kuitenkin 
ongelmallinen monestakin syystä: ehkäisy-
välineet ovat osa elämän vastaisen kulttuu-
rin ongelmaa.

Hyvä kuolema?

Sana eutanasia tulee sanoista eu ”hyvä”, 
thanatos ”kuolema”. Sillä tarkoitetaan tar-
koituksellista kuoleman tuottamista ih-
miselle, joka esimerkiksi kipujensa takia 
toivoo kuolemaa. Eutanasia-ajattelun mu-
kaan ihminen saa itse päättää elämänsä jat-
kamisesta tai päättämisestä. Eutanasia on 
rinnastettu avustettuun itsemurhaan. Eu-
tanasia eroaa saattohoidosta sekä niin kut-
sutusta palliatiivisesta hoidosta. Näiden 
tarkoitus on lievittää kipuja ja tehdä ihmi-
sen viimeisistä hetkistä inhimillisempiä.

Uuden elämän 
puolesta

Elämälle avoin perhe vs. arki-
päiväistynyt seksuaalisuus

Nyky-yhteiskunnan elämälle kielteisen 
kulttuurin juuret ovat moninaiset, eikä nii-
tä voi kattavasti käsitellä lyhyessä artikke-
lissa. Professori William Newtonin mukaan 
syy ehkäisyn ja aborttien yhteyteen on sii-
nä, että ehkäisy arkipäiväistää seksuaali-
suuden. Tästä seuraa, että seksuaalista yh-
tettä toteutetaan tilanteissa, joissa ei aiota 
sitoutua yhteiseen tulevaisuuteen ja avoi-
muuteen elämälle. Arkipäiväistetty seksu-
aalisuus johtaa ei-toivottuihin raskauksiin, 
mikä taas johtaa aborttien lisääntymiseen. 
Taustalla on kulttuurin ja ajattelutavan 
muutos, jossa seksuaalinen nautinto yliko-
rostuu, mutta avioliitto ja perhearvo kärsi-
vät inflaation. 

Suomessa avioliittoja solmitaan yhä 
harvemmin ja entistä myöhäisemmällä iäl-
lä. Kuitenkin juuri perhe olisi koulu, jos-
sa suurin osa ihmisistä voisi oppia epäit-
sekkyyttä, toisen puolesta uhrautumista ja 
yhteiselämää. Tavallinen perhe-elämä tar-
vitsee nykyisessä yhteiskunnassa kaiken 
mahdollisen tuen.

Elämän puolesta

Elämän puolustaminen tarkoittaa ensisijai-
sesti elämän rakastamisen ilosanomaa. Se 
ei tarkoita vain sitä, että vastustetaan elä-
mää uhkaavia tekijöitä (olivatpa ne lain-
säädännöllä ”oikeutettuja” tai eivät). Yh-
teiskuntamme yleinen eetos haluaa yhä 
vähemmän sitoutua yhteen elinikäiseen 
aviopuolisoon ja avoimuuteen elämälle: 
avioliiton solmimisen keski-ikä on pikku-
hiljaa kohonnut, yhdyntäkumppanien kes-

kimääräinen lukumäärä kasvanut ja per-
hekoko pienentynyt. Jos haluamme olla 
johdonmukaisesti elämän puolella, meidän 
on pidettävä kiinni ”elämän evankeliumis-
ta” kokonaisuudessaan.

Kristillinen usko on myös 
ilosanomaa elämästä

Vastustaessaan uskontoa ateistinen natu-
ralismi jätti ihmisen vaille tämän elämän 
ylittävää lopullista päämäärää. Sen tarjo-
ama tulevaisuus on pohjimmiltaan toivo-
ton. Kristinuskon sanoma on toinen. Se on 
hyvä sanoma elämästä ja toivosta. Ihminen 
on iankaikkisuuteen luotu olento. Hän on 
tosin langennut mutta langenneenakin ar-
vokas. Vastaus pahaan ja kärsimykseen ei 
ole elämästä luopuminen vaan lunastus, 
anteeksianto ja uudistuminen. Ihmistä ei 
luotu väistämättömään kuolemaan vaan 
ikuiseen elämään. Sinne hänet johtaa ih-
miseksi tullut Jumalan Poika, Jeesus Kris-
tus. Lunastavan kärsimyksensä, ylösnouse-
muksensa ja taivaaseenastumisensa kautta 
hän avaa tien uuteen elämään. Tie ylösnou-
semukseen tosin käy ristin kautta, mutta 
Kristus on kulkenut tuon tien ensin. 

On olemassa tämän elämän ylittävä to-
dellinen elämä, josta saa aavistuksen jo täs-
sä ajassa. Elämän puolustamisessa ei vas-
tusteta pelkästään maailman pahuutta. 
Kyseessä on myös ilosanoma siitä, kuinka 
kaunis ja suurenmoinen lahja ihmiselämä 
pohjimmiltaan on. 

Äitienpäivän inspiraatio

Pyhän Ursulan seurakunnassa päätettiin 
kuluneena äitienpäivänä perustaa paikalli-

nen Elämän puolesta -ryhmä. Ryhmä aloitti 
toimintansa 1. elokuuta. Tällöin päätettiin 
laatia käsillä oleva kirjoitus Fides-lehteen. 
Artikkelin kirjoittajat ovat ryhmän jäseniä. 
Ryhmän toimintaan tai sitä tukemaan ovat 
tervetulleita kaikki sen arvoihin sitoutuvat 
ihmiset kirkkokunnasta riippumatta ja yli-
päänsä kaikki hyväntahdon ihmiset.

Eukaristia ja kutsu 
uuteen elämään

Olemme kokeneet, että katolinen kirkko 
auttaa suuresti, jotta voisimme olla lop-
puun asti elämän puolella. Elämän puo-
lustamisessa tarvitaan sanojen lisäksi 
myös ihmisten vaikeita tilanteita kuunte-
levaa ymmärrystä, auttavaa sydäntä ja toi-
voa luovaa tekemistä. Olemme myös ko-
keneet, että tarvitsemme eukaristiaa, jotta 
voisimme itse elää täyttä elämää sekä ko-
kea Jumalan rakkautta itseämme kohtaan. 
Eukaristia asettaa näkökulman elämään 
toisenlaiseksi. Se opettaa katselemaan maa-
ilmaa Jeesuksen näkökulmasta. Jeesuksen 
silmin voimme yrittää nähdä kuinka ar-
vokas lahja jokainen ihmiselämä on. Koko 
Jeesuksen olemus julistaa valmiutta antaa 
kaikkensa toisen ihmisen elämän puolesta. 
Uskomme, että tähän Jeesus kutsuu meis-
tä jokaista. 

Elämän puolesta -ryhmän puolesta

Miikka Nummenpää, lääkäri

Tuomas Nyyssölä, kirkkoherra, 
Pyhän Ursulan seurakunta

PRO-LIFE
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Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

1.10.2020 
MARKO PITKÄNIEMI 

(Helsinki)

Messuja Hollolan 
keskiaikaisessa kirkossa

Syyskaudella vietetään kaksi 
messua Hollolan keskiaikaisessa 

Pyhän Marian kirkossa.

Messujen ajankohdat ovat 
sunnuntai 25.10. ja sunnuntai 20.12.

kello 18.00.

Messut viettää isä Tuomas Nyyssölä.

Kuva: Kasperi Hasala / creativecommons.org

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä 
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa 
normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnun-
taina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).

A Tridentine Mass in Latin is usually celebrated in 
St. Henry’s Cathedral on the first Sunday of the 
month at 13.00 (not during summer).

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 4.10.2020 klo 13.00

Viron katolilaiset muistelivat 
viime sunnuntaina stalinismin 
ja natsismin uhreja. He odottavat 
toiveikkaina myös ensimmäisen 
oman pyhimysehdokkaansa 
autuaaksijulistamista.

Katolinen kirkko Virossa 
muisteli viime sunnuntaina 
natsismin ja stalinismin uh-
reja. Viron apostolinen ad-

ministraattori, piispa Philippe Jourdan, 
antoi aiheen johdosta haastattelun Vati-
can Newsille.  

Piispa Jourdan kertoi, että muistotilai-
suus pidettiin Tallinnan uudella kommu-
nismin uhrien muistomerkillä, johon on 

Viron katolilaiset 
ja Neuvostoliiton uhrit

Jourdan kertoo, että Profittlichin autu-
aaksijulistamisprosessi etenee Roomassa 
hyvää vauhtia. Kesäkuussa saapui dek-
reetti, jossa todetaan, että viimeisten 17 
vuoden aikana kerätty aineisto ”Jumalan 
palvelijan” Eduard Profittlichin elämästä 
on riittävä. 

Piispa Jourdan toivoo, että autuaak-
sijulistusprosessi etenisi pian loppuun 
saakka. ”Se olisi tärkeää katoliselle kir-
kolle Virossa, sillä hän olisi ensimmäi-
nen oma pyhimyksemme”, Jourdan to-
teaa. Asia merkitsisi paljon myös koko 
Viron yhteiskunnalle, sillä Profittlichin 
kohtalon jakoivat niin monet muutkin 
virolaiset. 

Emil Anton / vaticannews.va

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

Autumn 2020

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English

in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday 

evenings at 18.00:

September 15 & 29
October 13 & 27

November 10 & 24
December 8

 
All students and young adults and others 
interested in the Catholic Faith, welcome! 

Afterwards, a nice get-together. Many other 
activities as well. Confession during Rosary.

cschelsinki.wordpress.com

Remember, O most gracious Virgin Mary, 
that never was it known that anyone 

who fled to thy protection, implored thy 
help, or sought thine intercession was 

left unaided.

Inspired by this confidence, I fly unto 
thee, O Virgin of virgins, my mother; to 
thee do I come, before thee I stand, 
sinful and sorrowful. O Mother of the 

Word Incarnate, despise not my petitions, 
but in thy mercy hear and answer me.

Amen.

Memorare, O piissima Virgo Maria, 
non esse auditum a saeculo, quemquam
 ad tua currentem praesidia, tua implo-
rantem auxilia, tua petentem suffragia, 

esse derelictum. 

Ego tali animatus confidentia, ad te, 
Virgo Virginum, Mater, curro, 
ad te venio, coram te gemens 
peccator assisto. Noli, Mater 
Verbi, verba mea despicere; 
sed audi propitia et exaudi. 

Amen.

kirjoitettu 22 000 virolaisen nimet. ”Vi-
ron kaltaiselle pienelle maalle se on suu-
ri määrä. Melkein jokaisesta virolaisesta 
perheestä ainakin joku kuoli”, Jourdan 
kertoo. 

Neuvostoliitto valloitti Viron kesä-
kuussa 1940. Lukemattomia vietiin van-
keuteen, erityisesti etnisesti saksalaisia 
virolaisia. Heidän joukossaan oli myös 
Viron ensimmäinen reformaationjälkei-
nen katolinen piispa Eduard Profittlich 
SJ. Profittlich sai neuvostojohdolta käs-
kyn palata Saksaan, mutta hän ei jättänyt 
laumaansa vaan jäi Tallinnaan henkensä 
uhalla.  

Profittlich passitettiin neuvostoliitto-
laiselle vankileirille, missä hän kuoli näl-
kään helmikuun 22. päivänä 1942. Piispa 

Raimo Goyarrola
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Blandäktenskap 
Den katolska kyrkan är 
synnerligen medveten av de 
svårigheter för familjen och 
hot för praktiserande av vår 
katolska tro som blandäktenskap 
medför. Den allmänna 
rekommendationen från kyrkan 
är att en katolik skall gifta sig 
med en annan katolik. 
 

E
tt blandäktenskap definie-
ras som ett äktenskap mel-
lan en katolik och en döpt 
icke katolsk kristen (kon-
fessionellt blandade äkten-

skap – disparitas cultus). 
Äktenskap mellan en katolik och mus-

lim eller jude (religionsskillnad – mixta 
religio) definieras inte som ett blandäk-
tenskap liksom inte heller ett äktenskap 
mellan en döpt ortodox eller en som hör 
till den österländska kristna traditionen. 
Här gäller andra bestämmelser. 

I Kyrkans lagstiftning

I den kanoniska lagen behandlas bland-
äktenskapet i flera paragrafer främst 
i kapitel VI (#1127 och 1118 samt 1108). 
Den allmänna principen är att blandäk-
tenskap inte rekommenderas för katoli-
ker. Blandäktenskap är dock möjliga un-
der specifika förhållanden och villkor 
som specificerats av den lokala biskops-
konferensen. Två allmänna villkor gäller. 
För det första skall barnen döpas och ut-
bildas i den sanna katolska kristna tron. 
För det andra skall den andra parten ut-
bildas i vad det innebär att gifta sig med 
en katolik, i synnerhet i vad som det ka-
tolska sakramentala äktenskapet inne-
bär för den katolska parten och hur äk-
tenskapets sakrament förpliktar honom/
henne. Endast en katolsk präst eller di-
akon kan ge äktenskapets sakrament el-
ler förrätta en kompetent sakral katolsk 
vigsel. Församlingsprästen skall se till att 
personerna som lever i ett blandäkten-
skap har tillgång till erfarna rådgivare 
som kan hjälpa parterna att leva sitt sex-
uella samliv enligt de katolska moralbe-
stämmelserna och principerna. Kyrkan 
har erfarenhet av svårigheterna att leva 
i ett blandäktenskap och vilka risker det 
medför den katolska parten. Äktenska-
pet är ju en ikon/bild av kärleken mellan 
Kristus och hans kyrka. I blandäktenska-
pet är denna bild inte fullständig och dä-
remot ständigt utsatt för externa och in-
terna hot.

Katekesen

Den katolska katekesen behandlar också 
blandäktenskapet (#1633–1636 och 1649–
1650). Katekesen lyfter fram blandäkten-
skapets risker gällande oenighet mellan 
parterna som uppstår i ens eget hem mel-
lan parterna och barnen. Den största ris-
ken är att man blir likgiltig gällande reli-

gion och tro. Den sanna kristna kärleken 
inom äktenskapet är till sin natur upp-
riktig och ärlig, ödmjuk och återhållsam 
samt upprätthåller och bevarar ett dyg-
digt liv inom familjen. Det kristna katol-
ska äktenskapet levs i bön och ömsesi-
dig kärlek. Äktenskapet är oåterkalleligt 
i och med att det grundats av Gud själv. 

Om samlivet är omöjligt kommer kyr-
kan med lösningar. Man kan bo åtskilt 
fast äktenskapets sakrament alltid är gil-
tigt. Den katolska gemenskapen har då 
som uppgift att hjälpa de som lever i en 
dylik situation. De katoliker som gifter 
om sig har inte möjlighet att motta den 
Heliga Eukaristin eller uppta vissa upp-
gifter i kyrkan (#1650). 

Andra Vatikankonciliet

Även det Andra Vatikankonciliet be-
handlar ingående blandäktenskapet. 
Konciliet samt kyrkliga dokumenter och 
beslut efter det lyfter fram de svårighe-
ter vilka uppstår i ett blandäktenskap. 
Kyrkoherdarnas och prästernas uppgift 
är att allvarligt varna de katoliker vilka 
planerar att ingå ett blandäktenskap pga 
dess inneboende hot, faror och risker. 
Här lyfter Andra Vatikankonciliet fram 
den betydande problematiken som gäller 
uttryckligen äktenskapets helighet, dess 
oupplöslighet, skilsmässa och ingående 
av ett nytt äktenskap. Kyrkan vill på alla 
sätt skydda katoliker som planerar att 
ingå ett blandäktenskap för det andliga 
och spirituella hot och eventuella mate-
riella skada som ett blandäktenskap kan  

innebära. Den icke katolska parten borde 
på förhand ge en försäkran om att han/
hon vet om barnens dopförpliktelse, ka-
tolska uppfostran och förståelse vad ett 
äktenskap med en katolik innebär. 

Det viktigaste är att den sanna katol-
ska tron kan upprätthållas inom bland-
äktenskapet och att barnen får en ka-
tolsk utbildning, förståelse och kunskap 
av den katolska moralläran och bildning 
gällande bl.a. sakramenten och bönelivet. 

Situationen i Finland

I Finland lever många katoliker i bland-
äktenskap. Detta gäller inte endast in-
vandrare från katolska länder utan också 
katoliker som redan bor i Finland. Detta 
är naturligt för det finns få utrymmen i 
den katolska kyrkan i Finland var unga 
katoliker kan träffa varandra. Juventus 
Catholica och den katolska scout rörel-
sen har slutat. Fester, danser, utfärder och 
andra evenemang var unga katolska ka-
toliker kan träffas är få. Ofta är de kon-
centrerade till etniska och andra grup-
per såsom neokatekumenerna eller Opus 
Dei. Filippinerna, vietnameserna, span-
jorerna, afrikanerna och andra har sina 
egna träffar och sammankomster. För fin-
ländare finns det däremot få möjligheter 
att träffas utanför mässorna. Academi-
cum Catholicum och Studium Catholi-
cum spelar kanske en sammanbindande 
roll. För finlandssvenskar finns det dä-
remot överhuvudtaget inga gemensam-
ma samlingsplatser eller tillställningar. 
En katolsk finlandssvensk träffar helt 

enkelt inte en annan utanför mässan. I 
svenskspråkiga mässor i Helsingfors del-
tar mellan 15–30 personer varav kanske 
en tredjedel är finlandsvenskar. De fles-
ta är äldre personer, unga och barnfamil-
jer saknas nästan helt och hållet. Orsaker 
är att mässorna är kl 12:30 då barnfa-
miljer tar lunch och då småbarn har sin 
dagssömn. Alla “svenskspråkiga“ mäss-
sor hålls inte heller på svenska utan även 
på vårt lands och kyrkans nya universal-
språk engelska.

Den katolska socialiseringen bland 
unga är sålunda bristfällig. Därför är det 
inte att undra på varför så många svensk-
språkiga katoliker ingår blandäktenskap. 

Allmän information om blandäkten-
skap fattas i stort sätt i kyrkans informa-
tionsarbete. Det behandlas oftast först 
och när katoliken redan förlovat sig med 
en icke-katolik utan att dessförinnan veta 
vad detta innebär religiöst, för tron och 
det gemensamma äktenskapslivet. För-
äldrar, vilka själva lever i ett blandäkten-
skap, kanske inte heller kan eller vet hur 
de religiöst borde undervisa sina fullvux-
na barn då de i sin tur planerar att ingå 
ett blandäktenskap. Okunskapen kring 
blandäktenskapet förflyttas strukturellt 
och systemiskt sålunda från en genera-
tion till en annan.

För det tredje har samhällets värde-
grund betydligt förändrats vilket försva-
gar och på många sätt hotar det katolska 
äktenskapet, dess religiösa natur som bil-
den av Kristus förhållande till sin kyrka. 
Unga vet inte längre vad som är grund-
läggande för den sanna katolska läran i 
förhållande till samhällets värdegrund. 
Här spelar media en stor roll. KATT 
borde kanske tillsammans med de olika 
församlingarna göra en studie om de ka-
tolska blandäktenskapen och på basen 
av den planera och genomföra en utbild-
nings- och media-aktion för alla katoliker 
i Finland. 

Det katolska äktenskapet i vårt land 
är hotat. Det är tid att göra något. Vi får 
inte såsom nu allt mer komma i en situ-
ation var unga katoliker som lever i ett 
blandäktenskap lämnar kyrkan, slutar 
motta sakrament och delta i söndags-
mässan. De blir likgiltiga för och kanske 
t.o.m. fientliga till kyrkan och tron. För 
många håller den katolska tron på att bli 
en anomali, en märkvärdig underlighet 
som inte längre gäller dem. Det katolska 
familjelivet är och förblir dock grunden 
för ett sunt familje- och religiöst liv. Detta 
måste bevaras.

Jan-Peter Paul

Källor
Catechism of the Catholic Church, 1994, 
Geoffrey Chapman, The Bath Press, Avon.

The Code of the Canon Law 1996, Caledonian 
International Book Manufacturing Ltd, 
Westminster.

Vatican Council II, 1996, Costello Publishing, 
New York.

”Den största risken är 

att man blir likgiltig 

gällande religion och tro.”



15
På svenska

FIDES

En psalm av 
förtröstan unden 
corona pandemin

Författarna av psalmerna kände väl 
till människans ängslan och behov av 
tröst under svåra tider. Pest och andra 

pandemier var vardag under den tiden då 
inga vacciner eller trovärdiga mediciner fanns 
att tillgå. Situationen var likadan som under 
den pågående corona-pandemin. Vi har inte 
heller någon vaccin att tillgå och läkarna kan 
endast behandla symptom. Vi isolerar oss och 
undviker fysiska kontakter med varandra. 
Dessa är dagens botemedel. För att ge trygghet 
i dessa osäkra tider hittar vi i psaltaren psalm 
91 om tryggheten under den Högstes beskärm. 
Det är också den psalmen som författarna till 
bönboken Cecilia rekommenderar att man bör 
läsa innan man somnar för natten. 

Den som sitter under den Högstes beskärm 
och vilar under den den Allsmäktigas skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och  
min borg,

min Gud, på vilken jag förtröstar.

Ja, han skall rädda dig från fågelkännarens 
snara

och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig
och under hans vingar skall du finna tillflykt;
Hans trofasthet är din sköld och skärm.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor,
icke pilen, som flyger om dagen,
icke pesten, som far fram i mörkret,
eller farsoten, som ödelägger vid  
middagens ljus.

Om ock tusen falla vid din sida,
ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall den icke drabba dig.

Dina ögon skola blott skåda därpå med lust,
och du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: “Du Herre, är mitt skygd”,
och du har gjort den Högste till min tillflykt.
Ingen olycka skall vederfaras dig,
och ingen plåga skall nalkas din hydda. 

Ty han skall giva sina änglar befallning om dig,
att de skola bevara dig på alla dina vägar.
De skola bära dig på händerna, 
så att du icke stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ned unga lejon och drakar.

Han håller sig intill mig, därför skall jag befria 
honom;

jag skall beskydda honom, därför att han 
känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag skall svara honom;
jag är med honom i nöden,
jag skall rädda honom och låta honom  
komma till ära. 

Jag skall mätta honom med långt liv och låta 
honom se min frälsning.

Jan-Peter Paul

H
ar du någon gång funderat på hur det 
är att vara profet? Jag menar på riktigt. 
Att verkligen kunna se i framtiden, se 
och veta vad som kommer att hända i 

framtiden.
Och att ha som uppdrag att vara budbärare, att 

berätta och förkunna livsviktiga saker för stora folk-
massor.  Nå, det är något som inte tycks ha så myck-
et med oss dagens människor att göra eller hur?  Så 
tänker vi ju kanske.

Det har ju funnits alla möjliga domedagsprofeter 
som lurat människor på pengar, manipulerat och 
utnyttjat människors nöd och sårbarhet.  Det stäm-
mer också.  Tyvärr har mycket skadats i religionens 
namn.  Och falska profeter har det också funnits och 
kommer att finnas.

Men det har funnits riktiga, stora profeter, utvalda 
av Gud, till Hans ära och för människans bästa.

I Katolska kyrkans liturgi har man nu i augusti 
läst ur profeten Jeremias bok.  Jeremia hade ett stort 
uppdrag att vara Guds ropande röst i öknen som 
många före och efter honom.  Han skulle berätta om 
stora händelser, och motgångar, krig, hungersnöd, li-
dande, för Israels folk.  Han skulle varna och vägle-
da dem och ändå visste han att folk inte ville lyssna 
till honom.  Särskilt när det gällde otrevliga saker.  
Då sätts en riktig profets tålamod och uthållighet 
på prov.  Men Jeremia visste det.  Han älskade Gud 
och sitt folk.  Men Guds hjälp skulle han förbereda 
människor att ta emot det kommande och försvara 
det goda och heliga.  Att kämpa för sitt folks bästa 
och få fiender att ångra och omvända sig.  Han fick 
också lida mycket för sanningens och sitt kalls skull.

Han var sin tids människorättsaktivist och sam-
hällskritiker som vågade inblanda sig för att stå på 
de svagas och förtrycktas sida.  Han visste att det 
var farligt, livsfarligt men med Gud skulle han över-
vinna all rädsla.

Man behöver inte vara en profet som Jeremia eller 
Jesaja.  Vi behöver inte vandra i öknen och förkunna 
Guds ord på samma sätt som Gamla förbundets he-
liga men vi kan alla vara Guds hjälpande händer och 
medarbetare för varandra här i världen, nu i vår tid.

Det finns otaliga exempel på människor i olika 
tider som har handlat som Jeremia. Att tacka ja till 
Gud då han kallar, det är första steget. Att våga in-
blanda sig och visa att man bryr sig, det är  redan 
mycket.  Så kan vi vara oaser på varandras öken-
vandring. Vi kan låta inspireras av Jeremiai alla livs-
områden. I hela samhället behövs det människor 
som påminner andra om livets helighet, naturens 

och alla levande varelsers värde, rättvisa, och barm-
härtighet.  Det är dessa saker som  består och rör oss 
alla.

Kära Gud, skänk oss alla ett sådant mod som Jere-
mia hade att kämpa för det goda i världen oc öppna 
våra ögon att se andras nöd och vara villiga att hjälpa 
dem. I Faderns och Sonens och den  heliga Andens 
namn. Amen.

Marko Pitkäniemi OFS

(Radioandakt (Andrum) i Radio Vega den 31. 8.)

Profeten och 
budskapet

Rembrandt: Jeremia, 1630
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Suomen Caritaksen Suomen Caritaksen 
60-vuotisjuhlaseminaari60-vuotisjuhlaseminaari
Lämpimästi tervetuloa Caritaksen 
60-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettä-
vään seminaariin: Caritas - Kohti yh-
denvertaista yhteiskuntaa. Seminaari 
järjestetään NewCo-juhlasalissa (Ensi 
Linja 1, Helsinki) torstaina 22.10.2020 
klo 8.30-12. Seminaari on kaksikieli-
nen ja englanninkieliset esitykset on 
käännetty myös suomeksi. Näillä nä-
kymin kansainväliset puhujat ovat 
läsnä etäyhteydellä. Tilaisuus livest-
riimataan, joten myös etäosallistumi-
nen on mahdollista. Ilmoittautumiset 
osoitteeseen caritas@caritas.fi. Kerrot-
han samalla, osallistutko seminaarin 
läsnäolevana vai etäyhteydellä. Etukä-
teisilmoittautuminen on tärkeää, jotta 
voimme varmistaa tilaisuudessa läsnä-
olijoille riittävät turvavälit. Caritaksen 
juhlaseminaari on osa Ekumeenista 
vastuuviikkoa (www.vastuuviikko.fi).

Ohjelma:

8.30 Kahvitarjoilu
9.00-9.20 Emerituspiispa Teemu Sippo, 

Suomen Caritaksen hallituksen 
puheenjohtaja: Tervetulosanat

9.20-10.00 Peter Kariuki, oikeusministe-
riö: Promoting Good Relations in an 
Inclusive Society 

10.00-10.40 Maria Hammershoy, Sec-
retary General of Caritas Denmark: 
Reducing inequalities in the Nordics  

10.40-10.50 tauko
10.50-11.30 Maria Nyman, Secretary 

General of Caritas Europa: Fostering 
access to services to support people 
to move out of poverty 

11.30 Elie El-Khouri, Suomen Caritak-
sen hallituksen varapuheenjohtaja: 
Kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa

Juhlavuoden muistamiset pyydämme 
osoittamaan suoraan Caritaksen tilille 
Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04 
viitteellä 2202. 

Caritas Finland’s 60-year 
Anniversary Seminar
Warmly welcome to Caritas Finland’s 
60-year Anniversary Seminar: Caritas 
– Striving towards an inclusive society. 
The seminar will be organized in New-

Co hall (Ensi Linja 1, Helsinki) on Octo-
ber 22nd at 8.30-12. The seminar program 
is both in English and in Finnish and the 
Finnish presentations will be translated to 
English. The seminar will be live streamed 
so you can also attend on-line. Please regis-
ter by sending an email to caritas@caritas.
fi and stating if you will attend the seminar 
on site or on-line.  

Program:

8.30 coffee
9.00-9.20 Bishop emeritus Teemu Sippo, 

President of the Board of Caritas 
Finland: Welcoming remarks (in Finnish)

9.20-10.00 Peter Kariuki, Ministry of 
Justice: Promoting Good Relations in an 
Inclusive Society

10.00-10.40 Maria Hammershoy, Secretary 
General of Caritas Denmark: Reducing 
inequalities in the Nordics

10.40-10.50 break
10.50-11.30 Maria Nyman, Secretary 

General of Caritas Europa: Fostering 
access to services to support people to 
move out of poverty

11.30 Elie El-Khouri, Vice President of 
the Board of Caritas Finland: Striving 
towards an inclusive society (in Finnish)

We kindly ask you to direct any 
anniversary donations directly to the 
Caritas bank account Danske Bank FI73 
8000 1270 1545 04 using reference number 
2202. 

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  

Tukea hylätyille lapsille Jaavalla
Suomen Caritas tukee Penghiburin lasten-
kotia Jaavalla, Indonesiassa. Lastenkoti si-
jaitsee maaseudulla Keletin kylässä Keski-
Jaavalla. Tällä hetkellä lastenkodissa asuu 
18 lasta ja nuorta. Suomalainen sairaanhoi-
taja ja diakonissa Anna-Liisa Jaanu-Ismud-
jito ja hänen aviomiehensä Suprapto perus-
tivat lastenkodin vuonna 1984 tarjotakseen 
kodin lepran sairastaneille lapsille, joita yh-
teiskunta ja jopa omat perheet hyljeksivät. 
Sittemmin lastenkodissa on asunut myös 
orpoja, hylättyjä, kehitysvammaisia tai 
muulla tavoin haavoittuvassa tilanteessa 
olevia lapsia ja nuoria. 

Lastenkoti on toiminut pitkään suoma-
laisen tukiyhdistyksen sekä paikallisten 
tuella. Lisäksi Anna-Liisa ja hänen työto-
verinsa ovat kehittäneet lastenkodin oma-
varaisuutta monin tavoin, ja lastenkodilla 
onkin puutarhan lisäksi muun muassa ank-
koja, kanoja ja vuohia, joiden hoitoon las-
tenkodin asukkaat osallistuvat. Lastenkoti 
siirtyy tänä syksynä paikallisen Semaran-
gin hiippakunnan hoiviin, kun Anna-Liisa 
palaa monien Indonesian vuosien jälkeen 
Suomeen. Lastenkodin lapset ja nuoret tar-
vitsevat kuitenkin yhä tukeamme Suomes-
ta! Tukea tarvitaan lastenkodin ylläpitoon 
ja toimintaan sekä muun muassa lasten 
koulukuluihin.

Lastenkodin toimintaa voi tukea lahjoit-
tamalla Caritaksen tilille Danske Bank FI73 

8000 1270 1545 04 (viite 2312) tai ryhty-
mällä kuukausilahjoittajaksi osoittees-
sa: www.caritas.fi/kuukausilahjoitus.

YoungCaritas
YoungCaritaksen toimintaa voit seurata 
ryhmän Facebook-sivuilta (Young-Ca-
ritas Finland) tai Instagramista (youn-
gcaritasfin). Sähköpostilistalle ja What-
sApp-ryhmään pääset liittymään lähet-
tämällä sähköpostia osoitteeseen laura.
jarvilehto@caritas.fi. 

You can follow YoungCaritas acti-
vities on Facebook (YoungCaritas Fin-
land) and Instagram (youngcaritasfin). 
To join the WhatsApp group and mai-
ling list, please send an email to laura.
jarvilehto@caritas.fi. 

Ystävyyden kahvila ja   
Café con leche on-line 
Ystävyyden kahvila on kaikille avoin 
kohtaamispaikka Caritaksen toimistolla 
(Kuusitie 6, Helsinki).  Seuraavat tapaa-
miset ovat 9.9., 14.10., 11.11. ja 9.12 klo 
15-17. Luvassa lämminhenkistä keskus-
telua ja yhdessäoloa kahvin, teen sekä 
voileipien äärellä. Tervetuloa!

 Bienvenidos a Café con leche! 
Welcome to our on-line Spanish Café on 
4.9., 2.10., 6.11. and 4.12 at 12-13. Regis-
ter by sending an email to caritas@cari-
tas.fi and we will send you instructions 
for participation. Also suitable for be-
ginners in Spanish language as we can 
use English or Finnish if needed.

Kuva Cartitas Lebanon

Kiitos hätäapukeräykseen 
osallistuneille!
Kiitämme lämpimästi Beirutin hätäapu-
keräykseemme osallistuneita. Apu on 
toimitettu perille Libanonin Caritaksel-
le, joka jatkaa räjähdyksessä kärsinei-
den auttamista.

Lisää: www.caritas.fi 

Penghiburin lastenkodin toimintaa voit tukea lahjoittamalla Caritaksen tilille Danske Bank FI73 8000 1270 
1545 04 (viite 2312) tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa: www.caritas.fi/kuukausilahjoitus.

Blessing of Animals in the spirit of Saint Francis of Assisi

Eläinten siunaaminen
pyhän Franciscus Assilaisen hengessä

Pyhän Henrikin katedraalin pihalla 
lauantaina, 3. lokakuuta 2020 klo 17.00. 

Tervetuloa!

Siunattavaksi voi tuoda minkä tahansa rauhallisen 
ja vaarattoman kotieläimen.

H iljaisuus ei ole hyödytön sana, koskaan. Uhraa se 
joka hetki rakkaudentekona Jeesukselle ja pyydä 

häneltä anteeksi kaikkea: kaikkea sitä, mikä elämässäsi on 
voinut loukata häntä, kaikkea, mikä on saattanut puuttua 
rakkaudestasi häneen.

PYHÄ PIO PIETRELCINALAINEN
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Ilmoitukset

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.

Kirjat kursseille
 ja itseopiskeluun

katolinenkirjakauppa.net

Yhdistykset & yhteisötYhdistykset & yhteisöt    (jatkoa sivulta 19)

Pyhiinvaellus 
Hattulaan
Hattulan keskiaikaisessa 
Pyhän Ristin kirkossa vietetään 
lauantaina 12. syyskuuta 2020 
katolinen Pyhän ristin kunnioittamisen 
ja kantamisen hartaus.

Bussi Hattulaan lähtee klo 10.30 
Pyhän Henrikin katedraalin edestä. 
Poikkeuksellisesti ei ole messua.

Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.30. 
Hartauden jälkeen Hattulan ev.lut. srk 
tarjoaa meille kahvit. Takaisin Helsingissä ollaan noin klo 16.

Edestakainen matka maksaa 25 €, ja se maksetaan bussissa. 
Ilmoittautuminen Pyhän Henrikin pappilaan 09-637853 tai 
henrik@katolinen.fi.

Pyhiinvaelluksen järjestävät 
Maallikkodominikaanit, Academicum Catholicum ja Gregorius-yhdistys

HUOM! Mahdolliset muutokset korona-rajoituksissa voivat vaikuttaa toteutumiseen.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Johdantokurssi 2020-2021 Helsingissä
Uskontunnustus

7.9.2020 Johdanto kurssiin (isä Jean Claude Kabeza)
21.9.2020 Pyhä Kolminaisuus (veli Gabriel Salmela OP) (KKK 185-412;   
 KOM 33-78)
5.10.2020 Jeesus Kristus (isä Raimo Goyarrola) (KKK 422-679; KOM 79-135)
19.10.2020 Kirkko (isä Federico Spanò) (KKK 748-972; KOM 147-193;   
 Lumen Gentium)
9.11.2020 Jumalan ilmoitus: traditio, raamattu ja opetusvirka    
 (emerituspiispa Teemu Sippo SCJ) (KKK 6-32)
23.11.2020 Johdanto sakramentteihin ja liturgiaan (isä Rafal Czernia SCJ)   
 (KKK 1066-1211; KOM 218-249)
7.12.2020 Kaste (isä Oskari Juurikkala) (KKK 1212-1284; KOM 250-264)
11.1.2021 Vahvistuksen sakramentti (isä Joosef Dang) (KKK 1285-1321;   
 KOM 265-270)
8.2.2021  Eukaristia I (isä Zenon Strykowski) (KKK 1322-1344; KOM 271-276)
22.2.2021  Eukaristia II (isä Rafal Czernia) (KKK 1345-1419; KOM 277-294)
8.3.2021 Rippi (isä Ryszard Mis SCJ) (KKK 1420-1498; KOM 295-312)
22.3.2021  Sairaiden voitelu (isä Marie-Auguistin Laurent-Huyghues-  
 Beaufond OP) (KKK 1499-1532; KOM 313-320) 
12.4.2020 Avioliitto (isä Manuel Prado) (KKK 1601-1666; KOM 337-350)
26.4.2020  Pappeus (veli Gabriel Salmela OP) (KKK 1533-1600; 321-336;   
 Presbyterorum Ordinis)

Elämä Kristuksessa
10.5.2021 Johdanto moraaliopetukseen I (isä Marco Pasinato)    
 (KKK 1691-1896; KOM 357-404; Veritatis Splendor)
24.5.2021  Johdanto moraaliopetukseen II (isä Raimo Goyarrola)    
 (KKK 1897-2051; KOM 405-433; Veritatis Splendor)
7.6.2021 Käskyt I (isä Oskari Juurikkala) (KKK 2052-2330; KOM 434-486)
21.6.2021  Käskyt II (isä Ryszard Mis SCJ) (KKK 2331-2557; KOM 487-533)

Rukous kristillisessä elämässä
2.8.2021 Johdanto rukoukseen, kirkkovuosi ja hartauksia    
 (isä Federico Spanò) (KKK 2558-2865;KOM 534-598)
16.8.2021 Neitsyt Maria ja pyhät (Tuula Luoma) (Lumen Gentium)
30.8.2021 Sääntökunnat ja kongregaatiot (sisar Barbara Ogeniewska USJK)  
 (Perfectae Caritatis)
13.9.2021 Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)

Kirkkoonotto: ilmoitetaan myöhemmin.

KKK: Katolisen kirkon katekismus
KOM: Katekismuksen kompendium
Lumen Gentium: Kirkosta (Vatikaanin II kirkolliskokous)
Presbyterorum Ordinis: Pappien palvelutehtävästä ja elämästä (Vat. II)
Veritatis Splendor: Totuuden loiste (Johannes Paavali II, kiertokirje)
Perfectae Caritatis: Sääntökuntaelämästä (Vat. II)

Kurssi pidetään klo 19 Henrikin seurakuntasalissa.
Kurssille on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa!

ACADEMICUM CATHOLICUMIN 
SYKSYN 2020 LUENNOT

ACADEMICUM CATHOLICUMS 
FÖRELÄSNINGAR HÖSTEN 2020

TO 24.9.
Ennen luentoa vuosikokous klo 18. 
Vuosikokoukseen kutsutaan 2019-2020 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet.
TT Emil Anton:
Mihin uskontodialogilla oikein pyritään?

TO 15.10.
TT Pauli Annala:
Naiset kirkon opettajina

Luennot järjestetään Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa klo 19.
Luennot ovat kaikille avoimia. 
Lämpimästi tervetuloa!
Föreläsningarna hålls på S:t Henriks 
församlingssalen kl 19. 
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!

www.academicumcatholicum.blogspot.com

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

Seniorit 
Seniorit kokoontuvat joka kuukauden kolmantena tiistaina messuun  Pyhän Henrikin katedraalissa 
kello 14.00. Päivät ovat 15.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. 
Tervetuloa. 

Urkukonsertit
jatkuvat Pyhän Henrikin katedraalissa entiseen tapaan torstai-iltaisin kuukauden ensimmäisenä 
torstaina klo 18. Pääsy vapaa, ohjelma maksaa 5 euroa. Päivät ovat 3.9, 1.10, 5.11 ja 3.12.
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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 
messu 18.00, ti ja to messu 7.30. Ke 17.30 ruus-
ukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke ja la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja 17.30 ennen arki-iltamessuja 
sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuk-
sen 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 Finnish. 
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, 
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before 
Masses on Sunday and by appointment.
 
• Messuja voi seurata osoitteessa:  
henrik.katolinen.fi
• Paikka messuun tulee varata osoitteessa: 
https://henrik.katolinen.fi/sede.html

5.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 
15.00 messu suomeksi ja vahvistuksen 
sakramentti, 18.00 iltamessu

7.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa/kirkossa

12.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

13.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihki-
minen: 9.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapa-
nilassa, 12.30 perhemessu ja vahvistuksen 
sakramentti, 15.00 messu ja vahvistuksen 
sakramentti, 18.00 iltamessu

19.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirk-
koon ottaminen

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu ja ensikommuunio 
Tapanilassa, 12.30 messu ruotsiksi/mässa 
på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

21.9. ma 18.30 johdantokurssi
26.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in ita-

liano, 18.00 iltamessu
3.10. la 10.45-12.45 ensikommuunio-opetus, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 
gregoriaaninen messu, 16.30 messu espan-
jaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 ilta-
messu

5.10. ma 18.30 johdantokurssi
10.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu ja kirkkoon otta-
minen

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 12.30 perhemessu ja adoraatio, 
18.00 iltamessu

 
JOHDANTOKURSSI
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12. ma 
18.30
 
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.9. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 13.9., 20.9., 
4.10. su 11.15
 
 
 

 

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

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

• La 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 
(1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su 
vietnami, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. las-
tenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 
16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous 
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ti, 
ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltames-
su. 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. Seu-
rakunnan kanslia avoinna sopimuksen mu-
kaan.
• Sat. 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st 
Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 
3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in 
Finnish, 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 
Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosa-
ry in English, 18.00 Mass in English. Mon., Tues., 
Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 
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. Parish office open by 
appointment.

• Messuja voi seurata osoitteessa: www.
pyhamaria.fi/?page_id=597925
• Paikka messuun tulee varata osoitteessa: 
www.eventbrite.fi/o/30244719346

6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja 
kirkkoon ottaminen, 11.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 13.00 messu englannik-
si/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja 
ensikommuunio, 11.30 lastenmessu suo-
meksi, 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

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 13.00 messu englannik-
si/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja 
vahvistuksen sakramentti, 11.30 messu ruot-
siksi/mässä på svenska, 13.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruus-
ukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English 

 
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 6.9., 
4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 26.9., 24.10., 7.11., 26.12., 23.1., 27.2., 27.3., 
24.4., 29.5. la 16.00 
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): 12.9., 3.10., 14.11., 12.12., 
9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5. la 14.00 

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puo-
laksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 
18.00 messu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.
• Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 
10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish 
or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. 
and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment.

• Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan 
kalenterista osoitteesta https://www.
catholicturku.fi/
• Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää 
paikan varaamiseksi messuun.
5.9. la 7.30 messu suomeksi, 10.00 messu 

ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland

6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza 
święta po polsku, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

8.9. ti autuaan Neitsyt Marian syntymä: 18.00 
juhlamessu 

12.9. la Pyhän Henrikin katedraalin 
vihkiminen: Huom.! ei aamumessua, 9.30 
katekeesi, 13.00 perhemessu 

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella,17.00 messu Porissa, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

14.9. ma pyhän ristin ylentäminen: Huom.! ei 
aamumessua, 18.00 messu

19.9. la 7.30 messu, 12.00 messu ja 
ensikommuunio

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

22.9. ti 18.00 messu, 18.45 SCJ-maallikot
26.9. la 7.30 messu, 16.00 messu ja 

vahvistuksen sakramentti
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 

messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

3.10. la Huom.! ei aamumessua, 16.00 messu 
Luostarikirkossa Naantalissa 

4.10. su pyhä Birgitta (seurakuntamme 
nimikkojuhla): 9.00 messu latinaksi, 10.00 
ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu 
puolaksi/Msza święta po polsku, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

10.10. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 
katekeesi, 10.00 messu ruotsiksi 
Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 13.00 
perhemessu

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 
9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 17.00 messu Porissa,18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
12.9., 10.10. la 9.30 

DIASPORA
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, 
Mariehamn): 5.9., 10.10. la 10.00 
Eurajoki (Kukkapolku 2): 13.9., 27.9., 11.10. 
su 15.00 
Naantali (Nunnakatu 1): 3.10. la 16.00
Pori (Maantiekatu 46): 13.9., 11.10. su 17.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-

612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 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 (Family Mass in Finnish once a month 
at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 
17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-
10.25 or by appointment. For the latest updated 
program, see olavi.katolinen.fi.  

• Paikka messuun tulee varata seurakunnan 
kotisivulta löytyvästä linkistä.
 
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00 

messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

8.9. ti autuaan Neitsyt Marian syntymä: 7.00 
messu, 18.00 messu latinaksi

12.9. la Pyhän Henrikin katedraalin vihkimi-
nen: 10.00 messu, messun jälkeen syysmyy-
jäiset

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

14.9. ma pyhän ristin ylentäminen: 18.00 
pyhän ristin reliikin kunnioittaminen ja 
messu

19.9. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 
perhemessu

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

 
LAUANTAIKURSSI
19.9., 17.10., 21.11., 19.12.  la 9.00
 
JOHDANTOKURSSI
1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. 
ti 17.00 

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 

03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. 
Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu. Ke 
17.40 vesper, pe 17.15 adoraatio. La messuaika 
vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. mat-
kat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saat-
tavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoi-
hin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. 
Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. 
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass. 
Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration. Sat. 
Mass time varies. Confessions every day half an 

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  5.9.-11.10.        
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hour before Mass or by appointment. Please check 
the bulletin board at the back of church for possible 
changes. Masses also in other cities. See the Mass 
schedule for diaspora below.

• Messuja voi seurata osoitteessa: https://
tampere.livestreams.fi tai https://risti.katoli-
nen.fi/live-stream.html
• Paikka messuun tulee varata seurakunnan 
kotisivulta löytyvästä linkistä.

9.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
12.9. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
13.9. su seurakuntamme nimikkojuhla: 10.30 

messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

16.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 
informaatiokurssi

19.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 11.30 vahvistettavien 
nuorten vanhempien kokoontuminen, 
13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

23.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä 
-sarja

25.9. pe 18.00 iltamessu, 18.30 harjoitus ja rippi 
ensikommuuniota varten

26.9. la 11.00 juhlamessu ja ensikommuunio
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

29.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
2.10. pe 18.00 iltamessu, 18.30 rippi ja harjoitus 

vahvistuksen sakramenttia varten
3.10. la 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen 

sakramentti
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

6.10. ti 18.00 messu Hervannassa
7.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
10.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

 
KATEKEESI  19.9., 24.10. la 9.50
 
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 6.9., 
4.10. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
13.9., 11.10. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): 13.9., 27.9., 11.10., 25.10. su 12.00 
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, 
Ala-Kuljunkatu 1): 26.9., 24.10. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): 12.9. la 12.00 ja 16.00, 27.9. 
su 16.00, 10.10. la 12.00 ja 16.00, 25.10. su 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. 

• Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu. Ke, to, pe 
18.00 iltamessu. Ke 17.30 adoraatio, pe 17.30 
rippi. Kuukauden 2. ja 4. lauantai: 16.00 tai 
18.00 messu. Tarkasta aika seurakunnasta.
Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. 
Tiedustele seurakunnasta. Ripittäytyminen 
mahdollista myös muina aikoina ja sopimuk-
sen mukaan. 
• Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Fin-
nish. Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. 
Wed. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 2nd 
and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass 
in Finnish. Please contact the parish for the cor-
rect time. Mass times vary on Mondays and Tu-
esdays. Please contact the parish for more informa-
tion. Confession possible also outside of the times 
mentioned.

6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 
messu 

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00 
messu 

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 11.00 
messu 

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 
messu 

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 
messu 

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 
messu 

 
KATEKEESI
Ensikommuunio-opetus seurakunnan tiloissa 
pääsääntöisesti kuukauden 2. ja/tai 4. lauantai 
klo 15.00-15.30, päivämäärät: 3.10., 14.11., 5.12., 
9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.
 
VAHVISTUSOPETUS
seurakunnan tiloissa pääsääntöisesti kuukau-
den 2. ja 4. lauantai klo 16.00-16.45 päivämää-
rät: 12.9., 26.9., 3.10., 17.10., 14.11., 28.11., 5.12., 
19.12., 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 
24.4., 9.5., 23.5. Lisätietoa seurakunnan sivuilta.
  
JOHDANTOKURSSI 
Seurakunnan tiloissa järjestetään aikuisille joh-
dantokurssi katoliseen uskoon. Tapaamiset 
joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 19.00-20.00 
päivämäärät: 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 
26.11., 10.12., 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 8.4., 
22.4., 6.5., 20.5. Lisätietoa seurakunnan sivuilta.
 
RYHMÄT
Seurakunnalla on aloittanut toimintansa Elä-
män puolesta (Pro Life) -ryhmä. • Syksyllä jär-
jestetään tapaamisia katolilaisten hengellisen 
elämän syventämiseksi. • Molempien ryhmien 
tapaamisista tiedotetaan seurakunnan sivuilla.
 
DIASPORA
Hollola (Hollolan keskiaikainen Pyhän Mari-
an kirkko, Rantatie 917): 25.10., 20.12. su 18.00
Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): 10.10., 
12.12. la 17.00
Lahti: paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin 
seurakunnan kotisivulla
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Man-
nerheiminkatu 1): 19.9., 17.10., 21.11., 19.12. la 
17.00 (Huom.! uusi paikka ja aika: Lappeen-
rannan kirkossa joka kuukauden 3. lauantai 
klo 17.00)

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, kuukauden 1. to 
16.00 adoraatio ja messu, la 11.30 messu ja Ange-
lus. Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön li-
turgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia 
ennen messua ja sopimuksen mukaan.
•  Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in 
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finn-
ish, 1st Thurs. of the month 16.00 Adoration and 
Mass, Sat. 11.30 Mass and Angelus. Tues., Wed., Sat. 
20.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confes-
sions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and 
by appointment. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora.) 

• Live streaming sunnuntaisin klo 11.15: 
www.youtube.com/channel/UCSHLtaSiN_
ygF6zv7ui4dAA
 
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Kajaanissa

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 27.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 20.9. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.9., 4.10. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 12): ei messua tänä aikana
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.9., 11.10. 
su 17.30
Raahe (Brahenkatu 12): 23.8. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.8., 13.9. 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, to, pe 18.00 
messu. Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristin-
tie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.) La 19.00 Neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 
10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., 
Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30 
Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No 
Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Liturgy of the 
Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-
10.50 and by appointment.

• Messuja voi seurata osoitteessa: 
https://www.youtube.com/channel/
UCggc92mF3pGxz2GWeqq6HiA/ ja 
https://www.facebook.com/joosef.
srk/?ref=bookmarks
 
6.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 pää-

messu
12.9. la 13.00 messu Savonlinnassa
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00 

päämessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 11.00 

päämessu
23.9. ke 18.45 johdantokurssi
26.9. la 16.00 messu Mikkelissä
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 

päämessu
3.10. la 13.00 messu Savonlinnassa
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 

päämessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 

päämessu
 
JOHDANTOKURSSI  23.9. ke 18.45

DIASPORA
Joensuu (Kaislakatu 6): messuajat eivät vielä 
ole varmistuneet (lisätietoja seurakunnasta)
Lieksa (Asema-aukio 2): ei messua tänä aikana
Mikkeli (Jääkärintie 1): 26.9. la 16.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 12.9., 3.10. la 13.00

Hiippakunnan kuuria 

Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150 Hel-
sinki, 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.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanantai-
na, tiistaina, keskiviikona ja perjantaina 13-
18, sekä torstaina 9.30-18 • Messut maanan-
taisin (englanniksi) ja perjantaisin (suomeksi) 
klo 12.00; tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 7.30 • Holy Mass at 12.00 on Mondays (in 
English) and Fridays (in Finnish); at 7.30  a.m. 
on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (in 
English). •  www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
12.9. Academicum Catholicum osallistuu Hat-
tulan pyhiinvaellukseen. Katso erillinen ilmoi-
tus.  •  24.9. Pyhän Henrikin srk-salissa vuosi-
kokous jäsenille klo 18 ja luento klo 19 kaikille.
• 15.10. Luento Pyhän Henrikin srk-salissa. 
Ovet avautuvat klo 18.30.  •  Lisätetoja: www.
academicumcatholicum.blogspot.com. 

Obl.OSSS – Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgit-
talaisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuu-
kaudessa Turun birgittalaisluostarissa mode-
raattorin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren 
äiti M. Bernabé O.Sss:n  johdolla. Yhteyshen-
kilö: 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 fol-
lowing Tuesday evenings at 18.00: 15.9., 29.9., 
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. Afterwards, a 
nice get-together. Many other activities as well. 
More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2020 – 
72. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa. • Syksyn 2020 oh-
jelma: 8.9.  Pyhä Elisabet / Marjatta Tarkoma • 
10.10. (lauantai) Hiljentymispäivä • 13.10. Ka-
tolisen ajan elämää, ihmisiä, ilmiöitä ja kohta-
loita Suomessa keskiajalla / Johannes Rein • 
8.12.  Kynttilän tekemisen historiaa/ Liisa Sö-
derholm • Kokouksen jälkeen mahdollisuus il-
tamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko Pit-
käniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: fransis-
kaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Mes-
suista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-si-
vulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.  

Jatkokurssi katolisesta elämästä
Koronan vuoksi keväällä pitämättä jääneet 
luennot pidetään nyt syksyllä. Mahdollisista 
muutoksista ilmoitetaan erikseen. • 9.11. Isä 
Tri Nguyen: Päivien hierarkia. Juhla, juhlapy-
hä, muistopäivä. • 21.12.  Isä Federico Spanó: 
Miten raamattu rakentui Raamatuksi.

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: Yhdyshenkilö 
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail si-
nikka.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/kar-
meliittamaallikot.

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

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.  

(Jatkuu sivulla19)



FIDES 720
Vastuuviikko

Pakistanissa kristityt ovat 
alemman luokan kansalaisia

Sajid Christopher on katolilai-
nen, joka puolustaa vainottujen 
kristittyjen ja muiden uskonnol-
listen vähemmistöjen oikeuksia 

Pakistanissa. Maan 217 miljoonan asuk-
kaan väestöstä kristittyjä on 1,6 % eli va-
jaa 4 miljoonaa. Valtionuskonto on islam, 
johon kuuluu 96 % väestöstä. Sajid toimii 
Human Friends Organization (HFO) 
-nimisen järjestön toiminnanjohtajana ja 
National Minority Rights Network -ver-
koston kokoajana. HFO tukee kristittyjä 
ja uskonnollisia vähemmistöjä, joiden oi-
keuksia on poljettu, sekä edistää uskon-
non- ja vakaumuksenvapautta, uskonto-
dialogia ja yhteiskuntarauhaa. 

”Minulla on kutsumus auttaa vainot-
tuja, koska Raamatussa sanotaan: ”Au-
tuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden 
vainotaan, sillä heidän on taivasten valta-
kunta.” Seison vainottujen rinnalla teh-
den töitä heidän tasa-arvoisten oikeuk-
siensa toteutumiseksi. Riskeeraan oman 
elämäni auttaakseni heitä, jotka ovat jou-
tuneet jumalanpilkkalain nojalla van-
gituiksi, ja heitä, joita vainotaan heidän 
uskonsa tai vakaumuksensa tähden.”

Lahoren alueella, jossa HFO toimii, 
on tehty tuhoisia pommi-iskuja kirkkoi-
hin ja kristittyjen juhliin. Vuonna 2015 
Pyhän Johanneksen katoliseen kirkkoon 
tehdyssä terrori-iskussa kuoli 22 ihmis-
tä ja loukkaantui 80. Seuraavana vuon-
na kristittyjen pääsiäisjuhlaan tehdyssä 
iskussa kuoli 79, joista 29 oli lapsia. Sajid 
arvelee iskujen johtuneen uskonnollis-
ten vähemmistöjen tilan kutistumisesta 
ja ääriliikkeiden kasvusta. Yleisesti otta-
en kristittyjä pidetään Pakistanissa alem-
man luokan kansalaisina, jotka tekevät 
likaiset työt. Heihin kohdistuu paljon en-
nakkoluuloja ja syrjintää. 

Jumalanpilkkasyytös voi 
tuhota elämän

Keskeinen osa Sajidin työtä on auttaa 
jumalanpilkkasyytöksen tai -tuomion 
saaneita. Pakistanissa on voimassa juma-
lanpilkkalaki, jota käytetään usein väärin 
kristittyjä vastaan. Tämän seurauksena 
monet viattomat joutuvat vankilaan ja 
heidän perheensä joutuvat pakenemaan. 
Jumalanpilkkasyytöksen nojalla voidaan 
tuomita jopa kuolemaan. Vankilasta 
vapautumisen jälkeenkin jumalanpilk-
kasyytöksen tai -tuomion saaneita vaino-
taan, joten he joutuvat perheineen piilou-
tumaan, eivätkä voi enää jatkaa entistä 
elämäänsä. 

HFO pyrkii vaikuttamaan viranomai-
siin uskonnonvapausloukkausten lop-
pumiseksi ja lainsäätäjiin uskonnollisten 

vähemmistöjen oikeuksien suojelemisek-
si ja edistämiseksi. Järjestö tarjoaa myös 
laillista apua jumalanpilkkasyytteen saa-
neille, pakkokäännytetyille ja uskonnol-
lisesta syrjinnästä kärsiville sekä järjestää 
majoitusta, neuvontaa ja kuntoutusta us-
kontoperäisten ihmisoikeusloukkausten 
uhreille. Työ ei ole helppoa eikä turval-
lista. ”Moni, joka on yrittänyt muuttaa 
Pakistanin jumalanpilkkalakia, on mur-
hattu. Myös minä ja muut työntekijäm-
me olemme saaneet uhkauksia. Vaikka 
teemme voitavamme turvallisuutemme 
takaamiseksi, tekemämme työ on sil-
ti vaarallista. En kuitenkaan pelkää uh-
kauksia, koska ihmisoikeuspuolustaja-
na toteutan kutsumustani. Olen valmis 
uhraamaan kaiken edistääkseni ihmisoi-
keuksia”, kertoo Sajid. 

Ekumeeninen vastuuviikko 
nostaa esiin ihmisoikeuksien 

puolustajia

Ekumeeninen vastuuviikko on kirkko-
kuntien ja monien kristillisten järjestöjen 

yhteinen ihmisoikeuskampanja, jossa 
kirkot toimivat oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta. Vuodesta 1979 alka-
en vuosittain toteutetun Vastuuviikon 
tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan, 
kyselemään ja arvioimaan omaa elä-
mäntapaansa suhteessa maailman tilaan. 
Myös katolinen kirkko ja Caritas osallis-
tuvat Vastuuviikon järjestämiseen.

Ekumeenista Vastuuviikkoa vietetään 
tänä vuonna 18.-25.10. teemalla Ihmis-
oikeuspuolustajat. Ihmisoikeuspuolus-
taja on henkilö, joka puolustaa ihmisoi-
keuksia rauhanomaisesti. Vastuuviikon 
kampanjassa nostetaan esille ihmisoi-
keuspuolustajia Suomesta ja maailmal-
ta ja rohkaistaan jokaista puolustamaan 
ihmisoikeuksia rauhanomaisesti omassa 
elinpiirissään.

Ihmisoikeuksien puolustaminen on it-
sessään oikeus, joka on kirjattu vuonna 
1998 hyväksyttyyn YK:n ihmisoikeus-
puolustajia koskevaan julistukseen. Ju-
listus myös velvoittaa valtioita suojele-
maan ihmisoikeuspuolustajia. Oikeus 

”Riskeeraan elämäni auttaakseni heitä, 
joita vainotaan heidän uskonsa tähden”

Ekumeeninen Vastuuviikko nostaa esiin ihmisoikeuksien 
puolustajia Suomesta ja maailmalta

puolustaa ihmisoikeuksia on kuitenkin 
uhattuna kaikkialla maailmassa. Viime 
vuosina ihmisoikeuksien puolustami-
sesta on tullut yhä vaikeampaa ja mo-
nille myös yhä vaarallisempaa: Kaikkein 
selkeimmin tämä näkyy kuolonuhri-
en  määrässä. Vuonna 2019 eri puolilla 
maailmaa murhattiin 321 ihmisoikeus-
puolustajaa – 165 ihmistä enemmän kuin 
vuonna 2015.

Ihmisoikeuspuolustajien työtä rajoit-
tavat monet tahot: valtaan ripustautu-
vat hallitukset, aseelliset ryhmät, suur-
yritykset ja ääriliikkeet. Väkivallan uhka 
on vain yksi tapa rajoittaa ihmisoikeus-
puolustajien toimintaa. Vallanpitäjät löy-
tävät yhä uusia keinoja kriittisten äänten 
vaientamiseksi. Monissa maissa ihmisoi-
keuspuolustajia tuomitaan pitkiin van-
keustuomioihin perättömin syyttein. 
Esimerkiksi Iranissa ihmisoikeuspuolus-
tajille on langetettu 10 vuoden tuomioita, 
koska he ovat olleet yhteydessä kansain-
välisiin ihmisoikeusjärjestöihin tai esi-
merkiksi YK:n elimiin.

   
Miten voit itse puolustaa 

ihmisoikeuksia?

• Osallistu Vastuuviikon tapahtumiin 
ja tutustu sen verkkosivuihin. Kerro 
kuulemastasi elinpiirissäsi.

• Rukoile ihmisoikeuspuolustajien ja ih-
misoikeuksien toteutumisen puolesta.

• Tunne ihmisoikeutesi äläkä hyväksy 
niiden kaventamista. Käytä vaikutta-
misen keinoja – äänestä.

• Jos sinulla on lapsia, kysy opettajalta, 
millä tavoin ihmisoikeudet ovat esillä 
opetuksessa.

• Osallistu ihmisoikeuksien edistämi-
seen tähtääviin kampanjoihin verkos-
sa, somessa ja kadulla. 

• Älä hyväksy vihapuhetta tai syrjintää 
verkossa, omassa lähipiirissäsi tai jul-
kisissa tiloissa. Jos joudut todistamaan 
syrjintää tai vihapuhetta, koita asettua 
syrjinnän uhrin puolelle. Blokkaa häi-
riköt somesta.

• Ota selvää, millaisia ihmisoikeusvai-
kutuksia ostamillasi tuotteilla on. 

• Tue ihmisoikeusjärjestöjen ja -aktivis-
tien toimintaa lahjoittamalla.* 

Lisää Ekumeenisesta vastuuviikosta ja 
sen tapahtumista: www.vastuuviikko.fi

Suomen Caritas ry.

Sajid Christopherin unelma on monimuotoinen ja oikeudenmukainen Pakistan. Kuva: Stefanus Alliance International.


