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Hyvät
hiippakuntalaiset
ja ystävät,

Kära stiftsbor
och vänner,

Dear Members
of the Diocese,
Dear Friends,

J

J

C

oulu ei jätä ketään kylmäksi.
Onhan vastasyntynyt Jeesus-lapsi
kuva jokaisesta tähän maailmaan

ulen lämnar ingen av oss oberörd. Det
nyfödda Jesusbarnet är ju en bild av
varje människa som har fötts i den här

världen – av dig och av mig, av oss alla.

syntyneestä ihmisestä - sinusta ja
minusta, meistä kaikista.

hristmas touches us all. This is
because the newborn child Jesus
is an image of every human

being born into this world – of you and of
me, of all of us.

Det förunderliga och rent av obeskrivliga
Ihmeellisyys ja kerrassaan

i Jesus är ändå att den allsmäktige, evige

But what is so wonderful and quite

sanoinkuvaamattomuus Jeesuksessa

Gud i honom tar ett svagt och hjälplöst

inexpressible in Jesus is that the Almighty,

on kuitenkin se, että kaikkivaltias,

barns ställning, blir en människa i tiden, i

Eternal God in Him takes the form of a

ikuinen Jumala ottaa hänessä heikon,

fattigdom och periferi.

weak and helpless child, a human being in

avuttoman lapsen, ajallisen ihmisen

time, in poverty and in the periphery.

aseman, köyhyydessä ja syrjäisyydessä.

Vi kan förena oss i den glädje som änglarna
som visade sig för herdarna uttryckte över

Let us join in the joy of the angels who

Me voimme yhtyä paimenille

Herrens ofantliga kärleksbevis. Vi kan

appeared to the shepherds proclaiming

ilmestyneiden enkelien iloon tästä

lovsjunga Gud, som blev en av oss för att

this immense expression of love. We can

suunnattoman rakkauden osoituksesta.

göra oss till sina barn och för att ta oss,

praise the Lord, who became one of us in

Voimme ylistää Jumalaa, joka tuli

människobarn, med sig till sin gudomliga

order to make us His children and to take

yhdeksi meistä, ottaakseen meidät

klarhet.

us, human children, with Him into His

omiksi lapsikseen ja noutaakseen

divine glory.

meidät, ihmislapset, jumalalliseen

Med en önskan om en lugn och

kirkkauteensa.

glädjerik jul!

Rauhallista ja iloista joulujuhlaa!

+ Teemu Sippo SCJ

Wishing you a peaceful and joyful
Christmas,

Biskop emeritus av Helsingfors

+ Teemu Sippo SCJ

+ Teemu Sippo SCJ
Bishop Emeritus of Helsinki

Helsingin emerituspiispa

FIDES
Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt stiftsblad
Vuosi 2020
83. vuosikerta
ISSN 0356-5262
Päätoimittaja/Huvudredaktör
Marko Tervaportti

2021
1
2 painettu
3
4
5 painettu
6
7 painettu
8
9
10 painettu

dl
11.1.
15.2.
22.3.
26.4.
31.5.
26.7.
23.8.
27.9.
1.11.
6.12.

ilm.
22.1.
26.2.
1.4.
7.5.
11.6.
6.8.
3.9.
8.10.
12.11.
17.12.

vko
3
8
13
18
23
31
35
40
45
50

Painettu paperilehti 4 kertaa vuonna
2021, muut digiversiona verkossa
osoitteessa fides.katolinen.fi

Toimitus ja tilaukset
Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B
00140 Helsinki
Puhelin/Telefon 09-6129470
Ilmestyy 10 kertaa vuonna 2021,
joista 4 lehteä paperisena. Postituksen
hinta 20 €, ulkomaille 25 €. |
Utkommer med 10 nummer årligen,
4 tryckta, 6 online. Prenumeration
20 €, till utlandet 25 €.

Osoitteenmuutokset
info@katolinen.fi tai
katolinen.fi/osoitteet
Tilausmaksut laskutetaan tilauksen
tehneiltä sähköpostilla tai paperisella
laskulla.
Vapaaehtoinen lehtimaksu:
Voit halutessasi maksaa irtonumerosta
5 € tai muun sopivaksi katsomasi summan tilille: Katolinen kirkko Suomessa,
FI34 1555 3000 1166 17, NDEAFIHH,
viite: 70072, tai Nordea Siirto -ohjelmalla käyttämällä oheista QR-koodia.

Paino / tryck:
I-print Oy, Seinäjoki
Internet
fides.katolinen.fi
fides@katolinen.fi

4041 0895
Painotuote

AJANKOHTAISTA

Sisällys

Uutisia ja ajankohtaista

Uusi ekumenian käsikirja piispoille

2 		 Pääkirjoitus
3 		 Uutisia ja ajankohtaista
4 			 Ajankohtaista
5 		 Sunnuntait ja juhlapyhät
					

Rukouksen apostolaatti

6 		 Rukouksen apostolaatti 2021
7 		 Isän sydämellä – pyhälle 			

					 Joosefille omistettu vuosi

8		
9				

Koronakriisi näkyy myös taloudessa

Christus fons vitae 				
					 – Piispa Teemun saarnoja

10		

COVID-19-rokotteet ja niiden 			
					 käyttö eettiseltä kannalta

12		
		
13		
14		
15		
		
16

					

17		
17
18		
20		

					

Intoa ja lähimmäisenrakkautta
Caritas-kuulumisia
”Luostarin puutarha”
Messuilua ja vähän muutakin

3

P

aavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvosto on julkaissut katolisen kirkon piispoille tarkoitetun ekumeenisen käsikirjan nimellä "Il Vescovo e l’unità dei cristiani: Vademecum
ecumenico" (”Piispa ja kristittyjen ykseys: ekumenian käsikirja”). Julkaisu liittyy siihen, että tänä
vuonna on tullut kuluneeksi 60 vuotta Paavillisen

kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston perustamisesta ja 25 vuotta paavi Johannes Paavali
II:n kuuluisasta ekumeniaa käsittelevästä kiertokirjeestä "Ut unum sint" ("Että he olisivat yhtä").
Ykseysneuvoston puheenjohtaja, sveitsiläinen
kardinaali Kurt Koch totesi käsikirjaa esitellessään, että piispalla on velvollisuus edistää ekumenian asiaa. Kyseessä ei ole vapaaehtoinen aktiviteetti vaan itse piispanvirkaan kuuluva velvoite.
Käsikirjan mukaan katolilaisten ”ei ole odotettava, että muut kristityt lähestyisivät heitä”, vaan
heidän on ”aina oltava valmiina ottamaan ensimmäinen askel”.
Käsikirja käsittelee ekumeniaa laajasti eri aspekteista, ja siinä on yleisten periaatteiden lisäksi annettu useita käytännön ehdotuksia. Lopussa
on liite, jossa on lyhyesti esitelty katolisen kirkon
ekumeeniset dialogikumppanit ja teemat, joita
vuoropuheluissa käsitellään.
KATT / vaticannews.va

Paavi Irakiin maaliskuussa

P

aavi Franciscus matkustaa Irakin 5.-8.3.2021.
Hänen ohjelmaansa sisältyvät vierailut Bagdadissa, Urissa, Erbilissä, Mosulissa ja Qaraqoshissa, tosin tarkempi ohjelma julkaistaan vasta
myöhemmin, ja siinä otetaan huomioon maailmanlaajuisen terveystilanteen kehitys. Yksikään
paavi ei ole tähän mennessä vieraillut Irakissa.
Babylonian kaldealaisten patriarkka Louis Sako toteaa, että paavi saa Irakissa innokkaan vas-

taanoton. ”Kaikki pitävät häntä korkeassa arvossa hänen vaatimattomuutensa ja läheisyytensä
vuoksi. Hänen sanansa koskettavat kaikkien sydäntä, sillä ne ovat paimenen sanoja. Hän on rauhan mies.”
KATT / vaticannews.va

Advent – en tid av väntan och 		
förberedelse
Längtan och väntan
Ilmoitukset
Seurakunnat ja ohjelmat
Herran syntymä on myös
rauhan syntymä

Notre-Damen katedraalin kuoro
palaa ”kotiin”

R

aivoisasta kattopalosta selvinneen Pariisin
Notre-Damen katedraalin korjaustyöt ovat
edenneet sillä tavalla, että katedraalin kuoro,
Maîtrise Notre-Dame de Paris, pääsee tulevana
jouluaattona esiintymään omassa kotikirkossaan
yhdessä ensimmäistä kertaa tulipalon jälkeen.
Ennen tulipaloa kuoro esiintyi noin 60 kertaa
vuodessa.
Jouluaattoillan konsertissa esiintyy 20 laulajaa,
kaksi soololaulajaa sekä urkuri. Urkuri käyttää
kirkkoon tuotavaa pientä urkua, koska katedraalin pääurkuja kunnostetaan yhä tulipalon ja sammutustöiden jäljiltä. Konsertti lähetetään suorana
lähetyksenä ainakin ranskalaisilla kanavilla.
KATT / CNA / Fondation Notre Dame

Jouluyö ja -päivä televisiossa

P

aavin jouluyön messu lähetetään Yle
TV1:ssä 24.12. klo 22.30 alkaen suorana lähetyksenä Pietarinkirkosta. Selostus veli Gabriel
Salmela OP. (2 h)
Kannen kuva: Anton Raphael Mengs (1728 – 1779), ”Die Anbetung der Hirten”, n. 1764

Paavin joulutervehdys ja urbi et orbi -siunaus lähetetään Yle TV1:ssä 25.12. klo 13.00 alkaen suorana lähetyksenä Pietarinkirkon aukiolta. Selostus isä Oskari Juurikkala. (30 min)
KATT
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Ajankohtaista

Pyhän Joosefin vuosi

T

änä vuonna on kulunut 150
vuotta siitä, kun autuas paavi
Pius IX julisti pyhän Joosefin
yleismaailmallisen kirkon suojelijaksi.
Sen johdosta paavi Franciscus on julistanut pyhälle Joosefille omistetun vuoden
(8. joulukuuta 2020 – 8. joulukuuta 2021);
paavin pyhää Joosefia käsittelevä apostolinen kirje Patris corde (Isän sydämellä)
on luettavissa katolinen.fi- sivulla.
Pyhän Joosefin vuoden aikana on
mahdollista saada täydellinen ane tavanomaisin ehdoin (sakramentaalinen rippi,
kommuunion vastaanottaminen ja rukous paavin rukousaiheiden puolesta sekä
irrottautuminen kaikesta synnistä) seuraavilla tavoilla:
– mietiskelemällä ainakin 30 minuutin
ajan Isä meidän-rukousta tai osallistumalla vähintään päivän mittaiseen hengelliseen retrettiin, johon sisältyy mietiskely pyhästä Joosefista
– suorittamalla jonkin ruumiillisen tai
hengellisen laupeudentyön pyhän Joosefin esimerkin mukaisesti
– rukoilemalla ruusukkoa perheen tai
kihlaparin kesken
– uskomalla jokapäiväisen työnsä pyhän Joosefin suojelukseen ja pyytämällä
pyhän Joosefin esirukouksia työtä etsivien ihmisten puolesta

Teemu Sippo SCJ
CHRISTUS FONS VITAE
30 saarnaa vuosilta 1978–2020

-– rukoilemalla pyhän Joosefin litanian (latinalainen traditio) tai akatistoksen
(bysanttilainen traditio) tai jonkin muun
liturgisen tradition mukaisen rukouksen
pyhälle Joosefille vainottujen kristittyjen
puolesta
– rukoilemalla minkä tahansa virallisesti hyväksytyn rukouksen tai hartaudenharjoituksen pyhän Joosefin kunniaksi erityisesti 19. maaliskuuta, 1.
toukokuuta, pyhän perheen juhlana, pyhän Joosefin sunnuntaina (bysanttilaisessa traditiossa), joka kuun 19. päivänä ja

joka keskiviikkona (latinalaisessa traditiossa pyhälle Joosefille omistettu päivä).
– nykyisen Covid-19-kriisin aikana myös sairaat, vanhukset, kuolevat
ja kaikki joiden on mahdotonta poistua
kotoaan voivat saada täydellisen aneen,
kunhan irrottautuvat kaikesta synnistä,
pyrkivät täyttämään kolme tavanomaista aneen ehtoa niin pian kuin mahdollista ja lausuvat rukouksen pyhälle Joosefille, uhraten kärsimyksensä Jumalalle.
KATT/VIS

Lisääntyneet hyökkäykset uskovia
vastaan hyvin huolestuttavia

P

yhän istuimen valtiosihteeristön
valtiosuhteiden sihteeri, arkkipiispa Paul Richard Gallagher
totesi etäyhteyksin järjestetyssä ETYJkokouksessa 3.12.2020 pitämässään puheessa, että "Pyhä istuin on hyvin huolestunut lisääntyneistä terrori-iskuista,
viharikoksista ja muista suvaitsemattomuuden ilmauksista ihmisiä, jumalanpalvelustiloja, hautausmaita ja muita
uskonnollisia kohteita vastaan ETYJ-alueella ja sen ulkopuolella".
Arkkipiispa Gallagherin mukaan "se,
että monet näistä väkivallanteoista on
toteutettu rukoilemaan kokoontuneita
uskovia vastaan jumalanpalvelustiloissa, tekee niistä erityisen hirvittäviä: rauhan ja tyyneyden satamista tulee äkkiä
teloituskammioita, kun puolustuskyvyttömät lapset, naiset ja miehet menettä-

vät henkensä, kun he ovat kokoontuneet
harjoittamaan uskoaan".
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonjärjestöön kuuluu 57 jäsenmaata Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Länsi- ja
Keski-Aasiasta. Sen työ perustuu Helsingissä vuonna 1975 järjestetylle ensimmäiselle Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyökonferenssille ja kohdistuu poliittis-sotilaallisiin, taloudellis-ympäristöllisiin ja ihmisoikeuskysymyksiin.

Raportti viharikoksista
kristittyjä vastaan
ETYJ julkaisi tänä syksynä raportin, jossa luetteloitiin yli 500 kristittyjä vastaan
tehtyä viharikosta Euroopassa vuonna
2019. Joukossa oli muun muassa hyökkäyksiä katolisia pappeja vastaan, katolisten kirkkojen tuhopolttoja, Neitsyt Ma-

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainAntalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna
välistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kushar blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta
tannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kostnad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet.
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä.
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrkoskatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. /
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd
Hiippakunnan talousneuvosto
Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto TILINRO: FI37 2219 3800 004324

Toim. Pauli Annala ja Eeva Vitikka-Annala.
144 sivua, KATT 2020, hinta 20 €

katolinenkirjakauppa.net

Lopuksi arkkipiispa totesi, että ajatuksen, omantunnon, uskonnon ja vakaumuksen vapauden puolustaminen
edellyttää myös jumalanpalvelustilojen
turvaamista. "Jotta ETYJ voisi edistää ihmisen arvokkuutta kokonaisvaltaisesti, sen on tehokkaasti toimittava kristittyjen, juutalaisten, muslimien ja muiden
uskontojen jäsenten kokemaa suvaitsemattomuutta ja syrjintää vastaan ilman
ennakkoluuloja ja arvoasetelmia."

Koronatoimista

rian patsaiden tuhoamista, neuvoloiden
vandalisointia ja pyhitettyjen hostioiden
varastamista.
Gallagher kiitti ETYJ:iä siitä, että se on
yksi ensimmäisistä kansainvälisistä organisaatioista, joka on kiinnittänyt huomiota suvaitsemattomuuteen ja syrjintään kristittyjä vastaan. Viitaten viime
aikojen terrori-iskuihin hän totesi, että "on vielä valitettavampaa, että jotkut
näistä hyökkäyksistä on toteutettu 'uskonnon nimessä'".
Arkkipiispa Gallagher painotti kuitenkin, että "väkivalta ei ole lähtöisin uskonnosta vaan sen väärästä tulkinnasta
tai sen muuttamisesta ideologiaksi". "Väkivalta, vaino ja tappaminen Jumalan nimessä ei ole uskontoa vaan radikalismia,
jota vastaan kaikkien on taisteltava kaikin laillisin keinoin."

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Tähän kirjaan valitut 30 saarnaa vuosien
varrelta kutsuvatkin yhä uudelleen palaamaan Kristuksen luo ja ammentamaan
hänen rakkaudestaan elämän täyteyden.

Arkkipiispa Gallagher käsitteli puheessaan myös eri maiden koronatoimenpiteiden rajoja: "Joillakin toimenpiteillä,
joita valtioissa on otettu käyttöön Covid19-pandemian vastaisessa taistelussa, on
ollut syvällisiä vaikutuksia perusvapauksiin, mukaan lukien vapauteen harjoittaa omaa uskontoa tai vakaumusta.
Ne ovat myös rajoittaneet uskonyhteisöjen uskonnollista toimintaa ja kasvatusja hyväntekeväisyystyötä."
"Tässä mielessä viranomaisten tulisi aina pitää mielessä, että tällaisilla rajoitteilla voi olla vakavia seurauksia vakaumus- ja uskonyhteisöille, joilla on
tärkeä tehtävä tämän kriisin hoitamisessa niin tarjoamiensa terveys- ja sosiaalipalvelujen kautta kuin myös antamansa hengellisen ja henkisen avun kautta
ja välittämällä solidaarisuuden ja toivon
sanomaa."
KATT / VIS / CNA

Remember the Diocese in your will
The number of Catholics in our parishes has grown significantly.
We are a very multinational Diocese. This is a great richness, but
it also implies significant costs. Our Diocese operates at an annual
financial loss. We ask everybody to pray for the diocese, but also
to support it financially. We do not have the privilege of collecting
a church tax, as the Lutheran and Ortodox churches have. A very
good way of supporting the Diocese is to remember it in your last
will and testament. / The Finance Committee of the Diocese

RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

20.12. adventin 4. sunnuntai (IV)
1L 2. Sam. 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. – vrt. 2a
2L Room. 16:25-27
Ev. Luuk. 1:26-38		

1.1. perjantai, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN MARIAN
JUHLAPÄIVÄ, juhlapyhä, velvoittava
1L 4. Moos. 6:22-27
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 2a
2L Gal. 4:4-7
Ev. Luuk. 2:16-21		

HERRAN SYNTYMÄ –
JOULU, juhlapyhä, velvoittava

3.1. II joulun jälkeinen sunnuntai (II)
1L Sir. 24:1-2, 8-12
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – Joh. 1:14
2L Ef. 1:3-6, 15-18
Ev. Joh. 1:1-18 tai Ev. Joh. 1:1-5, 9-14		

24.12. torstai, illalla, jouluaaton iltamessu
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89:4-5, 16-17, 27+29. – 2a
2L Ap.t. 13:16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Ev. Matt. 1:18-25
25.12. perjantai, jouluyön messu
1L Jes. 9:1-6
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 11-12, 13. – Luuk. 2:11
2L Tit. 2:11-14
Ev. Luuk. 2:1-14
25.12. perjantai, jouluaamun messu
1L Jes. 62:11-12
Ps. 97:1+6, 11-12.
2L Tit. 3:4-7
Ev. Luuk. 2:15-20
25.12. perjantai, joulupäivän messu
1L Jes. 52:7-10
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6. – 3cd
2L Hepr. 1:1-6
Ev. Joh. 1:1-18 tai Ev. Joh. 1:1-5, 9-14

Muut lukukappaleet kuin evankeliumi
voidaan valita myös vuoden A kirjasta:
1L Sir. 3:2-6, 12-14; Ps. 128:1-2, 3, 4-5.
– vrt. 1; 2L Kol. 3:12-21.
			

Joulukuun 2020 rukouksen apostolaatin palsta

K

un haluamme puhua rukouksesta, Luukkaan evankeliumi
voi auttaa paljon. Luukas on herkkä tämän asian suhteen.
Hän näyttää usein meille Jeesuksen rukoilemassa. Se on

6.1. keskiviikko, HERRAN
ILMESTYMINEN – LOPPIAINEN,
juhlapyhä, velvoittava
1L Jes. 60:1-6
Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. – vrt. 11
2L Ef. 3:2-3a, 5-6
Ev. Matt. 2:1-12

Luukkaan kuva Jeesuksesta. Luukkaan mukaan Jeesuksen teot synty-

10.1. (III joulun jälkeinen sunnuntai)
HERRAN KASTE, juhla (III)
1L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3
2L 1. Joh. 5:1-9
Ev. Mark. 1:7-11

Jeesuksen rukous hurmaa opetuslapset. He olivat ymmärtäneet, kuka

Muut lukukappaleet kuin evankeliumi
voidaan valita myös vuoden A kirjasta:
1L Jes. 42:1-4, 6-7;
Ps. 29:1-2, 3ac-4, 3b+9b-10. – 11b;
2L Ap.t. 10:34-38. 				
		
17.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L 1. Sam. 3:3b-10, 19
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. – 8a+9a
2L 1. Kor. 6:13c-15a, 17-20
Ev. Joh. 1:35-42

27.12. (I joulun jälkeinen sunnuntai)
PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA JA
JOOSEF, juhla (I)
1L 1. Moos. 15:1-6, 21:1-3
Ps. 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9. – 7a+8a
2L Hepr. 11:8, 11-12, 17-19
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 2:22, 39-40

Rukouksen apostolaatti

19.1. tiistai, PYHÄ HENRIK, PIISPA JA
MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA
KOKO SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5 tai 1L Viis. 3:1-9
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 6
tai Ps. 124:2-3, 4-5, 7b-8. – 7a
2L 2. Kor. 5:14-20 tai 2L Room. 8:31b-39
Ev. Joh. 4:34-39a tai Ev. Matt. 10:28-33		

vät rukouksessa. Jeesus on rukoileva ihminen.
"Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa (kreikankielisessä Uudessa testamentissa sanat kuuluvat näin: "Jeesus oli rukoileva"), eräs hänen
opetuslapsistaan pyysi: 'Herra, opeta meitä rukoilemaan…' " (Luu 11,1).
Jeesus todella on, kun hän rukoilee. Kyse ei ole vain siitä, että Jeesuksen rukous oli kaunista ja että he haluaisivat tehdä samoin. Heitä puhutti myös se, kuka Jeesus on rukoillessaan. Rukous ei vain ole jotain,
jota me teemme, vaan se kertoo ihmisen Jumala-suhteesta. Opetuslapset haluavat, että rukous muuttaa heidät. Jeesus vastaa tähän pyyntöön
ja opettaa heille ensin rukouksen, jota me kutsumme "Herran rukoukseksi".
Pyhä paavi Johannes Paavali II sanoi joskus että rukous on Jeesuksen kasvojen katselemista. Jeesuksen kasvonpiirteiden pitäisi olla ystävän kasvonpiirteet. Kun rukoilet, kenet sinä näet? Tuomarin vai ystävän? Kuka on Jumala jota rukoilet? Jeesus sanoi, että Jumala on Isä ja
ystävä. Siksi rukouksessa hyvin tärkeätä on luottamus. Luotan ystävääni ja Isääni.
Rukous auttaa Jumalan sanan pysyvän
meissä elävänä. Jokaisella meistä on raamatunkohtia, joista tykkäämme ja jotka muistamme hyvin, mutta jos joku kysyisi, miksi ne ovat meille
tärkeitä ja mitä ne oikeastaan tarkoittavat, emme
aina osaa vastata.

e

Kun Kristus ensimmäisen kerran tuli

Meillä pitäsi olla joka päivä vähän aikaa
puhu ystäviesi Jeesuksen kanssa. Seiso hänen
edessä niin kun te olette suoraa, rehellisesti kertokaa hänelle kaikki. Hänellä on paljon aikaa ja hän ei koskaan kyllästy.
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

ja nöyrtyi ottamaan ihmisen muodon,
hän täytti vanhan liiton lupaukset
ja avasi meille pelastuksen tien.
Hän tulee toisen kerran
kirkkautensa kunniassa,
ja silloin me saamme omistaa
näkyvinä ne luvatut lahjat,
joita nyt uskossa valvoen odotamme.

Adventin 1. prefaatiosta

Rukoilkaamme...
Joulukuu – Yleinen
• Rukoilemme, että henkilökohtainen suhteemme Jeesukseen
Kristukseen saisi aina ravintoa Jumalan sanasta ja rukouselämästä.
December – Universell
• Vi ber att vår personliga relation till Jesus Kristus, får näring av
Guds ord och ett liv i bön.
Tammikuu – Lähetys
• Antakoon Herra meille armon elää yhdessä muihin uskontoihin
kuuluvien veljiemme ja sisartemme kanssa, rukoillen toistemme
puolesta ja avoimina kaikkia kohtaan.
Januari – Evangelisation
• Må Herren ge oss nåden att leva med våra bröder och systrar från
andra religioner, i gemenskap, öppenhet och i bön för varandra.
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Rukous

Rukouksen apostolaatti 2021
SUOMI
TAMMIKUU – Lähetystyö
Antakoon Herra meille armon elää yhdessä muihin uskontoihin kuuluvien
veljiemme ja sisartemme kanssa rukoillen toistemme puolesta ja avoimina kaikkia kohtaan.

FEBRUARY – Universal
We pray for women who are victims of
violence, that they may be protected by
society and have their sufferings considered and heeded.

HELMIKUU – Yleinen
Rukoilemme väkivallan uhriksi joutuneiden naisten puolesta, että yhteiskunta
suojelisi heitä ja heidän kärsimyksensä
huomioitaisiin.

MARCH – Evangelization
Let us pray that we may experience the
sacrament of reconciliation with renewed
depth, to taste the infinite mercy of God.

MAALISKUU – Lähetystyö
Rukoilemme, että kokisimme jälleen syvällisesti Jumalan äärettömän laupeuden
parannuksen sakramentissa.

APRIL – Universal
We pray for those who risk their lives
while fighting for fundamental rights
under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.

HUHTIKUU – Yleinen
Rukoilemme niiden puolesta, jotka vaarantavat henkensä taistellessaan perustavanlaatuisten oikeuksien puolesta diktatuureissa, itsevaltaisten hallintojen alaisina ja kriisissä olevissa demokratioissa.
TOUKOKUU – Yleinen
Rukoilemme, että talouselämän edustajat ja hallitukset työskentelisivät yhdessä säädelläkseen rahoitusmarkkinoita ja
suojellakseen kansalaisia niiden vaaroilta.
KESÄKUU – Lähetystyö
Rukoilemme nuorten puolesta, jotka
valmistautuvat avioliittoon kristillisen
yhteisönsä tukemina, jotta he kasvaisivat
rakkaudessa, uskollisuudessa ja kärsivällisyydessä.
HEINÄKUU – Yleinen
Rukoilemme, että yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja poliittisissa konflikteissa
edistäisimme rohkeasti ja antaumuksella
vuoropuhelua ja ystävyyttä.
ELOKUU – Lähetystyö
Rukoilemme kirkon puolesta, jotta Pyhä
Henki antaisi sille armon ja voiman uudistua evankeliumin valossa.
SYYSKUU – Yleinen
Rukoilemme, että kaikki valitsisivat
rohkeasti yksinkertaisen ja ympäristön
kannalta kestävän elämäntyylin, ja iloitsemme nuorista, jotka päättäväisesti sitoutuvat siihen.
LOKAKUU – Lähetystyö
Rukoilemme, että kaikki kastetut osallistuisivat lähetystyöhön antaen todistuksen evankeliumin mukaisesta elämästä.
MARRASKUU – Yleinen
Rukoilemme, että masennuksesta tai
loppuunpalamisesta kärsivät ihmiset
löytäisivät tukea ja valoa, joka avaa heille elämän.

MAY – Universal
Let us pray that those in charge of finance
will work with governments to regulate
financial markets and protect citizens
from its dangers.

JOULUKUU – Lähetystyö
Rukoilemme katekeettojen puolesta,
jotka on kutsuttu julistamaan Jumalan
sanaa, jotta he Pyhän Hengen voimalla
todistaisivat siitä rohkeasti ja luovasti.
SVENSKA
JANUARI – Evangelisation
Må Herren ge oss nåden att leva med
våra bröder och systrar från andra religioner, i gemenskap, öppenhet och i bön
för varandra.
FEBRUARI – Universell
Vi ber att kvinnor som är offer för våld
skyddas av samhället, och att deras lidanden uppmärksammas.
MARS – Evangelisation
Vi ber att vi med förnyat djup får erfara Guds oändliga barmhärtighet i försoningens sakrament.
APRIL – Universell
Vi ber för de som riskerar sina liv i kampen för grundläggande rättigheter i diktaturer, auktoritära regimer men även i
krisande demokratier.
MAJ – Evangelisation
Vi ber att regeringar och ekonomiskt ansvariga arbetar tillsammans för att reglera finanssektorn och skydda medborgarna från dess risker.
JUNI – Evangelisation
Vi ber att de unga som förbereder sig för
äktenskap, med stöd av sina församlingar,
kan växa i kärlek, generositet och trofasthet.

JULI – Universell
Vi ber att vi i sociala, ekonomiska och politiska konfliktsituationer, kan vara modiga och hängivna i skapandet av vänskap och dialog.

JUNE – Evangelization
Let us pray for young people who are
preparing for marriage with the support of a Christian community: may they
grow in love, with generosity, faithfulness and patience.

AUGUSTI – Evangelisation
Vi ber att Kyrkan i ljuset av Evangeliet
kan förnya sig själv genom den Helige
Andes nåd och kraft.

JULY – Universal
We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be
courageous and passionate architects of
dialogue and friendship.

SEPTEMBER – Universell
Vi ber att vi alla modigt väljer en enkel
och hållbar livsstil för miljön, och gläder oss åt de ungas beslutsamma engagemang.

AUGUST – Evangelization
Let us pray for the Church, that She may
receive from the Holy Spirit the grace
and strength to reform herself in the light
of the Gospel.

OKTOBER – Evangelisation
Vi ber att alla döpta blir engagerade i
missionen, genom att vittna om ett liv
präglat av Evangeliet.

SEPTEMBER – Universal
We pray that we all will make courageous choices for a simple and environmentally sustainable lifestyle, rejoicing
in our young people who are resolutely
committed to this.

NOVEMBER – Universell
Vi ber att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd och ljus,
som öppnar dem för livet.
DECEMBER – Evangelisation
Vi ber att kateketer med kraft från den
Helige Ande, kallas för att vittna om
Guds ord med mod och kreativitet.

OCTOBER – Evangelization
We pray that every baptized person may
be engaged in evangelization, available
to the mission, by being witnesses of a
life that has the flavour of the Gospel.

ENGLISH

NOVEMBER – Universal intention
We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support
and a light that opens them up to life.

JANUARY – Evangelization
May the Lord give us the grace to live in
full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

DECEMBER – Evangelization
Let us pray for the catechists, summoned
to announce the Word of God: may they
be its witnesses, with courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.
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Pyhä isä

Isän sydämellä
Pyhälle Joosefille omistettu vuosi

P

yhällä Joosefilla, Neitsyt Marian
puolisolla, on ollut erityinen sija
paavien opetuksessa. Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta pyhän
Joosefin julistamisesta yleismaailmallisen kirkon suojelijaksi. Sen johdosta
paavi Franciscus on julistanut pyhälle Joosefille omistetun vuoden (8.12.2020-8.12.2021)
ja kirjoittanut apostolisen kirjeen Patris corde
(Isän sydämellä). Paavin mukaan pyhä Joosef
voi etenkin covid-pandemian kaltaisten vaikeuksien aikana olla kaikille esirukoilija, tuki
ja opas. Julkaisemme tässä kirjeen pääkohtia;
koko kirje on luettavissa: katolinen.fi/asiakirjoja.
Joosef rakasti Jeesusta "isän sydämellä";
kaikissa neljässä evankeliumissa Jeesusta kutsutaan "Joosefin pojaksi". Kaksi evankelistaa,
jotka ovat korostaneet Joosefin hahmoa, eli
Matteus ja Luukas, kertovat vähän, mutta riittävästi, jotta voimme ymmärtää, millainen isä
Joosef oli ja millaisen tehtävän Katselmus hänelle uskoi.
Jumalanäiti Marian jälkeen kukaan pyhä ei
ole saanut niin paljon sijaa paavien opetuksessa kuin Joosef, hänen puolisonsa. Autuas Pius
IX julisti hänet "katolisen kirkon suojelijaksi",
kunnianarvoisa Pius XII "työläisten suojelijaksi" ja pyhä Johannes Paavali II "Lunastajan suojelijaksi". Kaikki voivat löytää pyhässä
Joosefissa esirukoilijan, tuen ja oppaan.

1. Rakastettu isä
Pyhän Joosefin suuruus on siinä, että hänestä
tuli Marian puoliso ja Jeesuksen isä. Sellaisena
hän asettui koko pelastussuunnitelman palvelukseen.
Tämän pelastushistoriallisen roolinsa vuoksi pyhä Joosef on isä, jota kristikansa on aina
rakastanut. Sitä osoittavat kaikkialla maailmassa hänelle omistetut lukuisat kirkot sekä
hänen kunniakseen vuosisatojen ajan omistetut erilaiset hartausmuodot. Luottamus
pyhään Joosefiin tiivistyy ilmaisussa "Ite ad
Ioseph", joka viittaa nälänhädän aikaan Egyptissä, kun kansa pyysi faraolta leipää ja hän
vastasi: "Menkää Joosefin luo ja tehkää niin
kuin hän käskee" (1. Moos. 41:55) [kyseessä
oli Jaakobin poika Joosef]. Daavidin jälkeläisenä ja Marian sulhasena pyhä Joosef on liitos,
joka yhdistää Vanhan ja Uuden testamentin.

2. Hellä isä
Joosef näki, että Jeesukselle päivästä päivään
"karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten
suosio seurasi häntä" (Luuk. 2:52). Jeesus näki
Jumalan hellyyden Joosefissa: "Niin kuin isä
armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä,
jotka pelkäävät häntä" (Ps. 103:13).
Pelastushistoria toteutuu "vaikka toivoa ei
ollut" (Room. 4:18) heikkoutemme kautta. Liian usein ajattelemme, että Jumala luottaa vain
siihen, mikä meissä on hyvää ja voittoisaa,
kun todellisuudessa suurin osa hänen suunnitelmistaan toteutuu heikkoutemme kautta ja
siitä huolimatta. Paholainen saa meidät arvioimaan kielteisesti heikkouttamme, Henki taas
tuo sen valoon hellästi. Joosef opettaa meille,
että Jumalaan uskominen tarkoittaa sen uskomista, että hän voi toimia myös pelkojemme, haurautemme ja heikkoutemme kautta.

3. Kuuliainen isä
Samoin kuin Jumala teki Marialle ilmoittaessaan tälle pelastussuunnitelmansa, hän ilmoitti suunnitelmansa myös Joosefille unien
välityksellä. Joosef oli hyvin ahdistunut Marian käsittämättömän raskauden edessä: hän
päättää "purkaa avioliittosopimuksen kaikes-
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sa hiljaisuudessa" (Matt. 1:19). Ensimmäisessä unessa enkeli auttaa häntä ratkaisemaan
vakavan ongelman: "älä pelkää ottaa Mariaa
vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on
lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää
pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä" (Matt. 1:20-21). Välittömästi hän vastasi:
"Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt" (Matt. 1:24). Kuuliaisena hän voitti ongelmansa ja pelasti Marian.
Joosef tottelee epäröimättä myös enkelin käskiessä viedä lapsi äiteineen Egyptiin ja jälleen
palata sieltä Israeliin. Kaikissa elämänsä tilanteissa Joosef antoi myöntävän vastauksen kuten Maria Herran syntymän ilmoittamisessa
ja Jeesus Getsemanessa. Perheen päänä Joosef
opetti Jeesusta olemaan kuuliainen vanhemmille (vrt. Luuk. 2:51) Jumalan käskyn mukaan (vrt. 2. Moos. 20:12). Nasaretin kätkössä,
Joosefin koulussa Jeesus oppi tekemään Isän
tahdon.

4. Hyväksyvä isä
Joosef hyväksyy Marian ilman ehtoja. Tässä
maailmassa, jossa psyykkinen, sanallinen ja
fyysinen väkivalta naisia kohtaan on ilmeistä, Joosef on kunnioittavan ja hienotunteisen
miehen esikuva. Hän päättää suojella Marian mainetta, arvokkuutta ja elämää. Monta
kertaa elämässämme on tapahtumia, joiden
merkitystä emme ymmärrä. Ensireaktiomme
on usein pettymys ja kapina. Joosef antaa tilaa tapahtuneelle ja hyväksyy sen, ottaa siitä
vastuun ja tekee sovinnon historiansa kanssa.
Joosef Hän on rohkea ja vahva toimija. Joosefin vastaanottavaisuus kutsuu meitä hyväksymään kaikki poikkeuksetta sellaisina kuin he
ovat, erityisesti heikot, koska Jumala valitsee
sen mikä on heikkoa (vrt. 1. Kor. 1:27), hän on
"orpojen isä ja leskien puoltaja" (Ps. 68:6) ja
käskee rakastamaan muukalaista. Haluan ajatella, että Joosefin asenteista Jeesus sai lähtökohdan vertaukseen tuhlaajapojasta ja armahtavasta isästä.

5. Luovan rohkea isä
Toisinaan juuri vaikeudet tuovat meistä esiin
voimavaroja, joita emme uskoneet meillä ole-

van. Jumala toimii keskellä tapahtumia ja ihmisiä. Joosef on mies, jonka kautta Jumala pitää huolta lunastushistorian alusta. Hän on
todellinen "ihme" jonka kautta Jumala pelastaa lapsen ja hänen äitinsä. Betlehemiin tullessaan, kun ei löydä majoitusta, jossa Maria
voisi synnyttää, hän järjestää tallin ja muuttaa
sen mahdollisimman vastaanottavaksi paikaksi Jumalan Pojalle tulla maailmaan (vrt.
Luuk. 2:6-7). Herodeksen taholta uhkaavan
vaaran edessä, kun tämä haluaa tappaa lapsen, vielä kerran unessa Joosef saa varoituksen ja suojelee lasta, ja sydänyöllä hän järjestää paon Egyptiin (vrt. Matt. 2:13-14).
Maallisten hallitsijoiden ylimielisyydestä ja
väkivallasta huolimatta Jumala löytää aina tavan toteuttaa pelastussuunnitelmansa. Myös
elämämme näyttää joskus olevan voimakkaiden valtojen armoilla, mutta Jumala pystyy
aina pelastamaan sen, kunhan käytämme samaa luovaa rohkeutta kuin Nasaretin kirvesmies. Jos joskus näyttää, että Jumala ei auta
meitä, se ei tarkoita, että hän olisi hylännyt
meidät, vaan että hän luottaa meihin, siihen
mitä voimme suunnitella, keksiä ja löytää.
Egyptissä pyhän perheen piti kohdata
konkreettisia ongelmia kuten kaikkien muidenkin perheiden, kuten monien siirtolaisten, jotka nykyäänkin vaarantavat henkensä
onnettomuuksien ja nälän pakottamina. Pyhä
Joosef on erityisesti suojelija kaikille niille, joiden on jätettävä maansa sodan, vihan, vainon
ja kurjuuden takia.
Kaikkivaltiaan Poika tulee maailmaan ja
tarvitsee Joosefin puolustusta, suojaa, huolenpitoa ja kasvatusta. Joosef suojelee jatkuvasti
kirkkoa, suojelee jatkuvasti lasta ja hänen äitiään, ja mekin rakastaessamme kirkkoa rakastamme jatkuvasti lasta ja hänen äitiään.

6. Työtä tekevä isä
Eräs pyhälle Joosefille tyypillinen piirre, jota
on korostettu ensimmäisestä yhteiskunnallisesta kiertokirjeestä (Leo XIII:n Rerum novarum) alkaen, on hänen suhteensa työhön. Pyhä Joosef oli kirvesmies, joka teki rehellistä
työtä taatakseen perheensä ylläpidon. Häneltä Jeesus oppi, kuinka arvokasta, arvollista ja
iloista on syödä leipää, jonka on omalla työllään ansainnut.

Aikamme taloudellinen, yhteiskunnallinen,
kulttuurinen ja hengellinen kriisi voi olla kaikille kutsu löytää uudelleen työn arvo, tärkeys ja välttämättömyys, jotta synnytetään uusi
"normaali", jossa ketään ei suljeta pois. Pyhän
Joosefin työ muistuttaa meille, että itse ihmiseksi tullut Jumalakaan ei halveksinut työntekoa.

7. Varjoon jäävä isä
Suhteessa Jeesukseen Joosef on taivaallisen
Isän varjo maan päällä. Joosef osasi rakastaa
poikkeuksellisen vapaasti. Hän ei koskaan
asettanut itseään keskipisteeksi. Hän ei ajatellut itseään, vaan asetti elämänsä keskipisteeksi Marian ja Jeesuksen.
Joosefin onnellisuus ei ollut uhrautumisessa vaan itsensä antamisessa. Hänessä ei koskaan havaita turhautumista, vaan vain luottamusta. Maailma tarvitsee isiä, se torjuu
tyrannit, jotka haluavat omistaa toisia täyttääkseen oman tyhjyytensä. Jokainen lapsi
kantaa itsessään ainutlaatuista salaisuutta; se
voi tulla valoon vain isän avulla, joka kunnioittaa hänen vapauttaan. Tuollainen isä tiedostaa, että hänen kasvatustehtävänsä tulee
täyttymykseensä hänen tullessaan "tarpeettomaksi", nähdessään lapsensa itsenäistyvän ja
kulkevan elämän tietä omillaan, asettautuessaan Joosefin tilanteeseen, joka tiesi aina, että lapsi ei ollut hänen, vaan vain uskottu hänen hoitoonsa. Tietyssä mielessä me kaikki
olemme aina Joosefin tilanteessa: varjo ainoasta taivaallisesta Isästä, joka "antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille"
(Matt. 5:45).
Terve, Lunastajan suojelija
ja Neitsyt Marian sulhanen.
Sinulle Jumala uskoi Poikansa;
sinuun Maria luotti;
sinun kanssasi Kristus tuli ihmiseksi.
Oi autuas Joosef, ole meillekin isä,
ja johdata meitä elämän tiellä.
Pyydä meille armoa, laupeutta ja rohkeutta
ja suojele meitä kaikelta pahalta. Aamen.

kesä
heinä
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ian päättyvä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen 150
niin
000kirkon kuin koko yhteiskunnankin
kannalta. Koronaepidemia on
vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen rankasti
seurakuntien ja hiippakunnan talouteen,
koska kirkossakäymistä on jouduttu keväästä asti rajoittamaan merkittävällä
100 000 tavalla. Kun ei käydä kirkossa, ei makseta
kolehtia. Joissakin seurakunnissa kolehteja on kerätty yli 60 prosenttia vähemmän
kuin viime vuonna.
70 000
Myös vapaaehtoiset lahjoitukset ja jäsenmaksut ovat pienentyneet. Tämä50 saattaa
000
liittyä siihen, että työttömyys ja ylipäätään
kaikenlainen taloudellinen epävarmuus
perheissä on lisääntynyt. Jäsenmaksuissa on
etenkin syksyllä nähty heikkenevä kehitys.
Hiippakunnan tulot koostuvat monista
eri elementeistä, joista ylivoimaisesti 0tärkein ovat niin sanotut jäsentulot: jäsenmaksut, lahjoitukset ja kolehdit. Seuraavaksi
tärkein elementti ovat asunnoista syntyvät
vuokratulot. Kolmantena tulevat ulkomaiset avustukset.

Jäsentulot laskeneet
Tämän erikoisvuoden jäsentulot näyttävät
jäävään 760 000 euroon. Se on yli 200 000
euroa – 22 prosenttia – vähemmän kuin
vuonna 2019. Pudotus on merkittävä. Onneksi hiippakunta on onnistunut jonkin
verran säästämään kuluissa, mikä hiukan
paikkaa tilannetta.
Oheinen grafiikka kuvaa jäsentulojen
kehitystä tänä vuonna edelliseen vuoteen
verrattuna.
Vuonna 2019 näkyy tulojen määrissä kolme piikkiä. Helmikuun ja syyskuun piikit
liittyvät lähetettyihin jäsenmaksukirjeisiin ja joulukuun piikki on todennäköisesti joulusesongin aiheuttama. Tänä vuonna on ollut vain yksi piikki, toukokuussa.
Huhtikuussa lähetettiin vuoden ainoa jäsenmaksukirje. Joulukuussa tuskin syntyy
tuloja kovin paljon, koska kolehdit jäävät
pääosin pois koronarajoituksista johtuen.
On vain toivottava, että jäsenet muistaisivat innokkaasti taas maksaa jäsenmaksunsa joulukuussa.
Hiippakunnan tulos 31.12.20 ilman tiettyjä avustus- ja investointieriä näyttää
muodostuvan suurin piirtein seuraavanlaiseksi: Tulot 1,5 miljoonaa (2019: 1,7 miljoonaa), menot 1,8 miljoonaa (2019: 2,1 miljoonaa).
Alijäämäksi näyttäisi syntyvän lähes 300
000 euroa. Viime vuonna alijäämä oli tätä
hiukan suurempi, mutta se pystyttiin kattamaan omaisuuden myynnistä saaduilla
tuloilla. Tänä vuonna omaisuutta ei ole voitu myydä, osin jo sen vuoksi, että meillä ei
ole piispaa, jolla olisi oikeus tällaisiin kauppoihin. Onneksi ulkomaiset avustukset ja
remontti-investointien siirtämiset myöhempiin vuosiin helpottavat tilannetta.

Budjetti vain alkuvuodeksi
Hiippakunnan talousneuvosto kokoontui
talousarviokokoukseen 4.12. Kokouksessa
päädyttiin ratkaisuun, että kirkon kaikille
yksiköille vahvistetaan vuoden 2021 bud-
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jetti pelkästään tammi-helmikuun ajaksi.
Maaliskuun alussa katsotaan tilanne uudestaan ja tarkennetaan budjetteja. Tällöin
voimme ehkä jo tietää, miten koronaepidemia on kehittynyt ja miten rokotukset ja
muut toimenpiteet ovat purreet.
Niin inhimillisesti ja kuin myös taloudellisesti on toivottavaa, että yhteiskunnat
pääsisivät avautumaan ja rajoituksia päästäisiin purkamaan mahdollisimman nopeasti. Tällöin kolehtitulot saattaisivat vihdoin lähteä elpymään. Silloin tiedämme
myös tarkemmin, mikä ulkomaisten avustusten tilanne on. Saksalaisia avustajia korona on kurittanut vahvasti, eivätkä heidän
tukimahdollisuutensa ole entisellään.
Kirkon nyt vahvistettu talousarvio 2021
on pääpiirteissään esitetty oheisessa taulukossa.

Budjetin alijäämä on siis 11 % toimintamenojen summasta, ellei onnistuta myymään
omaisuutta. Parempi keino olisi saada jäsenmaksutuloja kasvatetuksi. Suuri osa
tappiosta häviäisi, jos jäsentulot kasvaisivat
vuoden 2019 tasolle. Helpotusta toisi myös,
jos jäsenistö muistaisi hiippakuntaa tai seurakuntia testamenteissaan.

Hiippakunta ja seurakunnat
Hiippakunnan
oma talousarvio näyttää
1
ensi vuoden osalta –333 000 euron alijäämää ilman omaisuuden myyntituloja. Toimintamenot yhteensä ovat 1 100 000 euroa.
Tämä tarkoittaa, että 30 % toimintamenoista 1
pitäisi kattaa omaisuutta myymällä tai
saamalla uusia avustuksia. Hiippakunnalla
itsellään on vain vähän varsinaisia tulo-

ja, lähinnä osastojen pieniä myyntituloja
kirjallisuudesta ja oppimateriaalista sekä
asuntojen vuokratuloja. Hiippakunta saa
rahoituksensa ulkomaisista ja kotimaisista
avustuksista ja seurakuntien maksamasta
hiippakuntamaksusta. Hiippakunta avustaa pieniä seurakuntia niiden tappioiden
kantamisessa.
Seurakuntien yhteenlasketut tulot ovat
1 222 000 euroa, mistä 821 000 euroa tulee
jäsentuloista (67 % tuloista). Seurakuntien
yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat
1 301 000 euroa eli alijäämää kertyy –79
000 euroa. Seurakuntien henkilöstökulut
393 000 euron menoerän (30
34muodostavat
000
% kokonaiskustannuksista). Toinen suuri menoerä ovat erilaiset tilakustannukset,
joita on 318 000 euroa (24 % kokonaiskustannuksista). Seurakuntien itse kokonaan
rahoittamat pienehköt remontit muodostavat 163 000 euron menoerän (13 % kokonaiskustannuksista). Kirkon kahdeksasta
seurakunnasta neljä on esittänyt alijäämäisen budjetin. Näistä kolme on pieniä seurakuntia.
On selvää, että osa ongelmista liittyy
akuuttiin koronakriisiin. Nähtäväksi jää,
miten nopeasti tilanne palautuu paremmaksi kriisin joskus helpottaessa. Samalla
nähdään, miten suuria vaurioita kriisi on
jättänyt talouteemme.
Toisaalta yhtä selvää on, että kirkon taloudessa on iso rakenteellinen ongelma. Keskeinen, omissa käsissä oleva tulomme eli
jäsentulot ovat liian pienet kattamaan paikalliskirkon kokonaiskustannuksia. Budjetissa näiden tulojen kate kokonaismenoista
jää alle 40 prosenttiin. Loput kirkko joutuu
kattamaan muilla keinoin.

Jäsentulojen pitäisi
kaksinkertaistua

myyntituloja kirjallisuudesta ja oppimateriaalista sekä asuntojen vuokratuloja. Hiippakunta

Yhteisen tavoitteemme pitäisi olla jäsentulojen tason nostaminen 60-70 prosentin katteeseen kokonaismenoista. Silloin paikalliskirkkomme talous olisi kohtuullisen turvallisella pohjalla ja loput menot pystyttäisiin
kattamaan vuokratuloilla, avustuksilla ja
muilla keinoin. Tämä tarkoittaisi sitä, että
jäsentulojen pitäisi nousta budjetoidusta
824 000 eurosta ainakin 1,5 miljoonaan euroon.
Olemme tällä tiellä vasta puolivälissä.
Siksi jokaisen jäsenen panosta tarvitaan.
Kirkossamme on 10 000 aikuista jäsentä.
Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi keskimäärin, että jokainen aikuinen jäsen antaisi kirkolleen vuosittain 150 euroa tukea.
Tavoite ei ole mahdoton ja se on joka tapauksessa paljon alhaisempi kuin mitä esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen
kirkko kerää jäseniltään kirkollisveroina.
Nyt joulun alla on jokaisella hyvä tilaisuus muistaa, että helpoin tapa pitää yllä
omaa seurakuntaa ja paikalliskirkkoa on
maksaa jäsenmaksunsa. Säännöllinen maksu on toivottavaa, mutta erityinen jäsenmaksu juuri joulun kynnyksellä ei sekään
olisi pahitteeksi.

hiippakuntamaksusta. Hiippakunta avustaa pieniä seurakuntia niiden tappioiden kantami-

Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi

Koko rahoitus yhteensä (tulot ja avustukset)

2 344 000 euroa

– jäsentulojen osuus

824 000 euroa (35 % koko rahoituksesta)

– omaisuuden myynti

350 000 euroa

Ilman omaisuuden myyntiä rahoitus yhteensä

1 994 000 euroa

Toimintamenot yhteensä (pl investoinnit)

2 243 000 euroa

Toiminnan tappio ilman omaisuuden myyntiä

–249 000 euroa

Budjetin alijäämä on siis 11 % toimintamenojen summasta, ellei onnistuta myymään omaisuutta. Parempi keino olisi saada jäsenmaksutuloja kasvatetuksi. Suuri osa tappiosta häviäi-
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Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta FI61 1014 3000 2118 01

Pyhän Marian seurakunta
FI65 1023 3000 2047 89
Hiippakunta
ja seurakunnat
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta FI40 1547 3000 0005 98
Pyhän Olavin
FI65 1045
1121osalta
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Nasaretin pyhän perheen seurakunta FI52 1374 3000 1083 81

Pyhän Joosefin
seurakunta
1555 3000
1245 46 ja seurakuntien maksamasta
saa rahoituksensa
ulkomaisista
ja FI30
kotimaisista
avustuksista
sessa.
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Kuva Antti Kruus

Joulukuun alussa on
ilmestynyt monien toivoma
emerituspiispa Teemu Sipon
saarnakokoelma ”Christus
fons vitae” (toim. Pauli Annala
ja Eeva Vitikka-Annala).
Julkaisemme ohessa kirjan
esipuheen, jossa Pauli Annala
luonnehtii kuulijoiden
tilanteeseen eläytyvää,
Kristuksen, elämän lähteen
luo kutsuvaa saarnaa.

K

un Jeesuksen pyhän
sydämen sääntökunnan pappi Teemu
Sippo nimitettiin Helsingin katolisen hiippakunnan
piispan
virkaan, hän valitsi piispalliseksi tunnuslauseekseen ”Christus fons vitae”, Kristus elämän lähde (ks. saarna 13). Lause
on samalla myös tunnustus; sen kautta
piispamme tekee tiettäväksi, että Jeesus
Kristus on se lähde, josta hän pyrkii jatkuvasti ammentamaan hiippakunnan
elämää virvoittavaa vettä. Muistuttaakseen itseään jatkuvasti siitä, mihin hän
on sitoutunut, piispa Teemu toteaa apostoli Paavalin sanoin: ”voi minua, ellen
evankeliumia julista” (1. Kor. 9:16b; ks.
saarna 25).
Jos evankeliumin julistaja uskoo onnistuvansa välittämään hyvän sanoman
kuulijoilleen perehtymättä vastaanottajien tilanteeseen, hän epäonnistuu tehtävässään. Hyvän sanoman julistaminen ei ole yksisuuntainen tapahtuma,
jossa saarnaaja pyrkii siirtämään tai istuttamaan oman totuutensa toisen mieleen. Saarna on dialoginen tapahtuma,
jossa saarnan pitäjä käy ystävällistä keskustelua seurakuntansa kanssa. Kreikan
saarnaamista tarkoittavan verbin homilein kantana on sana homilos, joka tarkoittaa väki- tai ihmisjoukkoa. Piispa Teemun homiliat eli saarnat ovat kahden
osapuolen välistä tuttavallista ja luottamuksellista keskustelua. Piispamme saa
sanoman perille; hän antautuu vuoropuheluun kuulijakuntansa kanssa. Tällaista
dialogista asennetta kokoelmaan valitut
saarnat ovat tulvillaan.
Tänä keväänä piispa Teemu lahjoitti
minulle vuonna 1976 Freiburgin AlbertLudwig-yliopiston teologiselle tiedekunnalle kirjoittamansa diplomityön, joka
käsittelee saksalais-amerikkalaisen teologin Paul Tillichin (1886-1965) teologiaa.
Koska myös omat varhaisvaiheen tutkimukseni käsittelivät Tillichin teologiaa,
kuunnellessani piispa Teemun saarnoja
minun on ollut erityisen helppoa panna merkille, miten johdonmukaisesti hän
seuraa Tillichin kehittelemää ns. korrelaation metodia. Se on teologinen mene-

CHRISTUS

FONS VITAE
telmä, jossa kristillisen uskon pysyvät ja
ajattomat uskontotuudet asetetaan korrelaatioon eli suhteeseen niiden muuttuvien ja temporaalisten olosuhteiden ja
tilanteiden kanssa, joissa ihmiset
kulloinkin elävät. Tälle periaatteelle sensitiivinen piispamme
ei sulje silmiään
eikä
korviaan
olosuhteilta, joissa hänen kuulijansa
elävät,
vaan suhtautuu
niihin kuuntelevalla mielellä.
Systemaattisen
teologiansa johdannossa Tillich
muotoilee tämän
metodisen ihanteensa seuraavasti: onnistunut
ja kirkkoa palveleva teologian
harjoitus on jatkuvaa, kahden navan välillä tapahtuvaa edestakaista liikettä. Ensimmäinen liike ammentaa niistä ikuisista totuuksista, joiden pohjalle kristillinen
usko on perustettu; toinen liike suuntau-

tuu niitä muuttuvia ja ajallisia tilanteita
ja konteksteja kohti, joissa kristillisen uskon totuudet otetaan vastaan.
Kokoelman jokainen saarna välittää
kuvan kuulijansa tilanteeseen
eläytyvästä piispasta, joka kutsuu laumaansa
Kristus-lähteelle levähtämään,
virkistymään ja
saamaan lohdutusta. Ihminen
saarnaa jo pelkällä olemassaolollaan. Niinpä
tähän luottavan
saarnamiehen ei
tarvitse lain sormella jatkuvasti viitata ihmisen
hädänalaiseen tilanteeseen, vaan
hän tarjoaa hädänalaiselle lohdutusta (ks. erityisesti saarna 8).
Tämän tillichiläisen pääsävelen rinnalla muutamista saarnoista kaikuu läpi myös toisenlainen melodia, jonka piispamme on sisäistänyt kuunnellessaan

Freiburgin yliopistossa Bernard Welten
(1906 –1983) luentoja. Maallistumisen eli
sekularismin myötä korrelaation metodin asetelma on alkanut horjua, koska
hyvinvoivaa länsimaista ihmistä eivät
ikuiset totuudet näytä enää kiinnostavan. Maallistunut ihminen pitää uskonnollista ikuisuuden kaipuuta antiikkisena ja keskiaikaisena jäänteenä, jonka
vaikutusalue tulee kehityksen myötä
vääjäämättä kapeutumaan ja lopulta sulkeutumaan kokonaan. Sitä mukaa kun
dialogin toinen osapuoli kasvaa yhä itseriittoisemmaksi, korrelaation metodin
soveltaminen muuttuu yhä vaikeammaksi. Tämän maailmanajan (lat. saeculum) ajalliset totuudet riittävät maallistuneelle ihmiselle; hän kokee itsensä
kiusaantuneeksi, kun joku alkaa puhua
hänelle ikuisista totuuksista.
Bernard Welten kirja Das Licht des
Nichts ilmestyi suomeksi vuonna 2008
otsikolla Olemattomuuden valo. Piispa
Teemu vastasi suomennoksesta yhdessä Terhi Kiiskisen kanssa. Suomennokseen laatimissaan alkusanoissa kääntäjät valottavat kirjan sisältöä ja toteavat:
”Olemattomuuden valo on nyt ehkä vielä
ajankohtaisempi kuin ilmestyessään ensimmäisen kerran. Teos käsittelee muun
muassa suoran uskonnollisen kokemuksen häviämistä maallistuneessa länsimaisessa yhteiskunnassa, tuon häviämisen
seurauksia ihmisten kokemusmaailmassa sekä mahdollisuuksia antaa tyhjyyden
kokemukselle rakentava ja positiivinen
sisältö.” Welten vaikutus tuntuu erityisen selvänä saarnassa 10.
Jeesuksen pyhän sydämen sääntökunnan painotuksia voi löytää lähes jokaisesta kokoelman saarnasta, mutta erityisen selvästi ne tuntuvat Jeesuksen pyhän
sydämen juhlapyhänä pidetyssä saarnassa 20. Edelleen kokoelman viimeisen
saarnan äärellä lukija pääsee ymmärtämään, miten kansainvälinen Helsingin katolinen hiippakunta on. Piispamme ekumeenisesta linjasta edustavan
käsityksen tarjoaa Rooman Santa Maria
sopra Minervan basilikassa 2011 pidetty
saarna 16.
Emerituspiispamme on armoitettu
saarnaaja. Hänen kerran pitämiinsä homilioihin on hyvä palata uudestaan ja
uudestaan, jotta voisimme yhdessä hänen kanssaan ammentaa elämän lähteestä.
Pauli Annala

Piispan kirja CHRISTUS FONS VITAE
(144 sivua, KATT 2020) on tilattavissa
Katolisesta kirjakaupasta hintaan
20 eur + postimaksu.
www.katolinenkirjakauppa.net
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Monella on herännyt kysymys, onko eettistä käyttää
sellaisia COVID-19-rokotteita, joiden valmistuksessa
on käytetty abortoiduista
ihmissikiöistä otettuja soluja. Tässä artikkelissa esitän joitakin huomioita aiheeseen liittyen.

COVID-19-rokotteet ja niiden
käyttö eettiseltä kannalta
JOHDANTO

TIETEELLISIÄ NÄKÖKOHTIA

Ihmissoluja käytetään rokotteiden valmistamisessa, sillä tauteja aiheuttavat
virukset ovat yleensä ominaisia kullekin
eri eliölajille. Ihmissolut sopivat myös
erityisen hyvin muunneltujen virusten
– tai niissä olevien proteiinien – kasvattamiseen, jotta voidaan valmistaa rokotteita, jotka saavat aikaan immuunivasteen aiheuttamatta tautia. Jos rokotteen
perustana ei ole heikennetty virus vaan
proteiini, tuottavat eläinsolut rokotteeseen tarvittavia ainesosia erilaisten sokerimolekyylien peittämänä, mikä voi
estää immuunivasteen ihmisillä. Lisäksi
sikiösoluja käytetään suuremman onnistumistodennäköisyyden takia, sillä ne
ovat biologisesti hyvin nuoria ja voivat
moninkertaistua laboratoriossa melkein
loputtomasti.

Tällä hetkellä on meneillään noin 130
projektia COVID-19-rokotteen kehittämiseksi. Niistä vain kuusi käyttää sellaisia solulinjoja, jotka on saatu abortoiduista ihmissikiöistä. Näiden lisäksi on
17 muuta pitkälle edennyttä projektia,
joissa ei ole tätä eettistä ongelmaa, sillä ne eivät käytä abortoiduista sikiöistä
peräisin olevia solulinjoja (https://lozierinstitute.org/an-ethics-assessment-ofcovid-19-vaccine-programs).

Yksi huolenaihe eri rokotekandidaattien eettisessä arvioinnissa on kuitenkin
mahdollinen abortoiduista ihmissikiöistä otettujen solulinjojen käyttö rokotteen kehittämisessä, tuotannossa tai
testaamisessa. Noiden solujen käyttö
rokotteen valmistamisessa voi tehdä COVID-19-rokoteohjelmista kiistanalaisia ja
saattaa vähentää halua rokotteen käyttöön, vaikka toiset eivät ehkä näe siinä
eettistä ongelmaa. Monissa tapauksissa
on kuitenkin suora yhteys abortin ja rokotteen välillä, kun sen valmistamisessa
on käytetty soluja, jotka on kerätty abortoiduista sikiöistä. Vaikka noita soluja on
kasvatettu laboratoriossa vuosien ajan ja
varsinainen abortti on tapahtunut kauan
aikaa sitten, on yhteys silti olemassa.

Niistä kuudesta valmisteilla olevasta
rokotteesta, joissa edellä mainittuja soluja on käytetty, kaksi on jo edennyt pitkälle kliiniseen vaiheeseen: kiinalainen Pekingin bioteknologian instituutin rokote,
jota avustaa CanSino Biologics -yhtiö ja
Oxfordin yliopiston rokote, jota tuotetaan yhteistyössä AstraZeneca-lääkeyhtiön kanssa.

EETTISIÄ NÄKÖKOHTIA
Esitän joitakin huomioita, joista voi olla
hyötyä.

On siis kaksi eri vaihtoehtoa:
a) Rokote tulee laboratorioista, jotka eivät
ole käyttäneet abortoitujen sikiöiden soluista kasvatettuja solulinjoja.

Artikkelin kirjoittaja isä Raimo Goyarrola on
teologian tohtori ja lääketieteen lisensiaatti,
ja hiippakunnan entinen yleisvikaari.

Eräs rokote, jossa ei ole käytetty abortoiduista sikiöistä peräisin olevia soluja,
on Pfizerin rokote, jolla näyttää olevan
noin 95 % teho COVID-19-virusta vastaan. Yhtiö on hakemassa rokotteelleen
kiireellistä hyväksyntää Yhdysvaltain
elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA).
Käänteentekevässä tutkimuksessa Pfizer
Inc.:n ja sen kumppanin BioNTech SE:n
kehittämä rokote osoittautui odotettua
paremmaksi suojaamaan ihmisiä COVID-19:lta.

b) Rokote tulee sellaisista laboratorioista,
jotka ovat käyttäneet sikiöistä peräisin olevia solulinjoja.

Pfizerin rokote saattaa tulla jakeluun jo
ensi kuussa, vaikka Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovatkin ilmaisseet,
että tämän arviointi on vaikeaa. Pfizerin
rokote on kehitetty geneettisen sekvensoinnin avulla tietokoneilla ilman sikiösoluja.

On alkuun hyvä tietää, että rokotteen
valmistamisessa käytetyt solulinjat on
tuotettu kahdesta 1970-80-luvulla abortoidun sikiön soluista. Abortit ovat siis
tapahtuneet kauan aikaa sitten.
Ensimmäinen solulinja, HEK-293, on
peräisin abortoidun sikiön munuaisesta
vuodelta 1972. Tätä solulinjaa on käytetty laajasti tieteellisessä tutkimuksessa ja
teollisuudessa. Toinen solulinja on lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin tytäryhtiö Janssenin tuottama solulinja PER-C6,
joka on peräisin 18-viikon iässä abortoidun sikiön verkkokalvosta vuodelta
1985. Molempia näistä on viljelty laboratorioissa Hollannissa.

a) Rokote tulee laboratorioista, jotka eivät
ole käyttäneet abortoitujen sikiöiden soluista kasvatettuja solulinjoja.
Tässä tapauksessa rokotteen käytössä ei
ole moraalista ongelmaa, kunhan sen tehokkuus on todistettu ja sivuvaikutukset
ovat lääketieteellisesti hyväksyttävissä.
Jos Suomessa tullaan käyttämään Pfizerin rokotetta, eettistä ongelmaa ei ole.
Muutama päivä sitten uutisissa ilmoitettiin myös Modernan valmistamasta
COVID-19 -rokotteesta. Modernan rokotteeseen liittyen tiedot ovat ristiriitaisia siitä, onko rokotteen valmistuksessa
käytetty abortoitujen ihmissikiöiden
solulinjoja. (https://lozierinstitute.org/
an-ethics-assessment-of-covid-19-vaccine-programs/)
ja
(https://www.
lifesitenews.com/opinion/which-covid-19-vaccines-will-be-derived-fromaborted-childrens-cell-lines)
b) Rokote tulee sellaisista laboratorioista,
jotka ovat käyttäneet sikiöistä peräisin olevia solulinjoja.
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”Onneksi COVID-19 taudin suhteen on koevaiheessa sellaisia

U rkUmUsiikin

rokotteita, joissa ei ole käytetty sikiöistä peräisin olevia soluja,

jUhlaa katedraalissa

U rkUreita

ja siten on todellinen mahdollisuus valita eettisesti oikein.”

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

– R A I M O G OYA R RO L A

Tässä voimme todeta joitakin eettisiä ongelmia, joihin Paavillisen Elämän Akatemian lausunto vuodelta 2005 tarjoaa
huomionarvoisia näkökohtia. Lausunto
ei käsittele suoraan COVID-19 –rokotteita, vaan muita, lähinnä lapsena annettavia rokotteita, joissa on vastaavia eettisiä
kysymyksiä. Suosittelen lukemaan lausunnon suoraan internetistä (https://
www.immunize.org/talking-about-vaccines/vaticandocument.htm).
Tuossa lausunnossa todetaan sellaisista rokotteista, joiden valmistuksessa on
käytetty abortoitujen sikiöiden soluja, että kyseisten rokotteiden valmistus, jakelu ja markkinointi, on periaatteessa moraalisesti kiellettyä, koska ne saattaisivat
rohkaista tekemään lisää abortteja vastaavien rokotteiden tuottamiseksi. Toisaalta olisi kuitenkin tunnustettava, että tuotanto-jakelu-markkinointiketjussa
eri toimijoilla voi olla erilainen moraalinen vastuu. Siis niillä, jotka valmistavat
rokotteita käyttäen aborteista tulevia ihmissolulinjoja; niillä, jotka osallistuvat
tuollaisten rokotteiden markkinointiin ja
niillä, joiden täytyy käyttää noita rokotteita terveydellisistä syistä.
Jos tällaisten rokotteiden tuottajat eivät julkisesti tuomitse ja torju alkuperäistä moraalitonta tekoa eli aborttia, ja
jos ne eivät yhdessä omistaudu tutkimaan ja edistämään sellaisia keinoja, joihin ei liity moraalista pahaa, on yhteistyö rokotteiden tuottamiseksi eettisesti
laitonta.
Toisaalta taas ne ihmiset, joiden täytyy
käyttää edellä kuvattuja eettisesti ongelmallisia rokotteita terveydellisistä
syistä, osallistuvat yleisesti ottaen hyvin
etäisesti yhteistyöhön alkuperäisen teon
eli abortin kanssa. Tässä tilanteessa eettisesti ongelmallista rokotetta voidaan
kuitenkin käyttää väliaikaisesti, mikäli
sillä ehkäistään huomattavaa terveydellistä vaaraa. Moraalinen perustelu tälle
on siinä, että velvollisuus välttää etäistä yhteistyötä ei ole pakottava, mikäli
kyseessä on vakava terveydellinen syy.
Tässä tapauksessa riskinä on sairastua
rokotuksen puuttumisen takia.
Aborttiin yhteydessä olevien eettisesti
ongelmallisten rokotteiden käyttö olisi
siis sallittua niin kauan, kun niille ei ole
vaihtoehtoa ja kunnes toinen vastaava
rokote on saatavilla. Toisin sanoen niiden
käyttö olisi väliaikaisesti sallittua. Vatikaanin ohjeistus Dignitas personae (2008)
toteaa, että “vakavat syyt saattavat olla
moraalisesti suhteellisia oikeuttaen” näiden alkuperältään laittomien solulinjojen
käytön, “pitäen mielessä, että jokaisella

on velvollisuus tehdä tiettäväksi erimielisyytensä ja pyytää terveydenhoitojärjestelmäänsä tuomaan saataville
toisen tyyppisiä rokotteita (n.35).”
(https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitaspersonae_en.html)
Elämme “ajassa, jossa tarvitaan kiireellisesti ihmisten omantunnon herättämistä toimimaan elämän puolesta,”
mikä tarkoittaa, että on tärkeää välttää
skandaaleja ja todistaa jokaisen ihmiselämän arvokkuuden puolesta. Siksi
ihmisillä on velvollisuus valita eettisesti tuotettuja rokotteita, jos niitä on
olemassa, ja painostaa poliittisia viranomaisia ja terveydenhuoltojärjestelmiä,
jotta saatavilla olisi rokotteita, joihin ei
liity moraalisia ongelmia. Lisäksi tulisi
vaatia lääketeollisuuden ankaraa lainsäädännöllistä kontrollia.
Ennen COVID-19 -pandemiaa vuonna 2017 Paavillinen Elämän Akatemia
korosti, että aiemmin rokotteita oli
valmistettu selvemmässä yhteydessä
aborttiin, mutta nykyään rokotteiden
valmistamisessa käytetyt solulinjat
ovat hyvin etäällä alkuperäisestä abortista, eivätkä enää merkitse sellaista
moraalisen yhteistyön sidettä, joka
johtaisi ehdottomaan kielteiseen arvioon niiden käytöstä. (http://www.
academyforlife.va/content/pav/en/
the-academy/activity-academy/notevaccini.html). “Mitä tulee kysymykseen rokotteista, joiden valmistuksessa
on käytetty tai saatettu käyttää abortoiduista sikiöistä tulleita soluja, on täsmennettävä, että se, mikä on ”pahaa”
moraalisessa mielessä, ovat teot, eivät
itse rokotteet tai materiaali. Yleisimmin
lapsille käytettyjen rokotteiden tuotannon tekniset ominaispiirteet johtavat
meidät sulkemaan pois sen, että abortin suorittamisen ja rokotteita käyttävien ihmisten välillä olisi moraalisesti
oleellista yhteistyötä… Vaikka on sitouduttava varmistamaan, ettei minkään rokotteen valmistaminen liittyisi
mihinkään abortista tulevaan materiaaliin, toistamme, että rokottaminen
on moraalinen velvollisuus, jotta vältetään vakavat terveysriskit lapsille ja
väestölle yleensä.”

JOHTOPÄÄTÖS
Sellaisia COVID 19-rokotteita, joiden
valmistamisessa on käytetty abortoitujen sikiöiden soluja, voitaisiin siis pitää
väliaikaisesti eettisesti sallittuina vain

läheltä ja kaUkaa

jos 1) vaihtoehtoista rokotetta ei ole
mahdollista saada ja 2) rokottamattomuus merkitsisi suurta kuolemanvaaraa. Heti jos eettinen vaihtoehto
on saatavilla, tulisi sitä käyttää ensisijaisesti. Tässä tilanteessa harkitusti
arvioituna siis elämän suojeleminen
on etusijalla perustavanlaatuisena hyvänä.
Tämä moraalinen sallittavuus ei kuitenkaan sulje pois velvollisuuttamme
toimia kaikin moraalisesti mahdollisin
keinoin sen puolesta, että kaikki tarvittava tehtäisiin sellaisten rokotteiden saamiseksi käyttöön, joiden tuotannossa ei ole käytetty abortoitujen
sikiöiden soluja tai solulinjoja. Vain
tällä tavalla edistämme jokaisen ihmisen elämää ja arvokkuutta sikiämisestä luonnolliseen kuolemaan asti ilman
poikkeuksia.
Onneksi COVID-19 taudin suhteen on
koevaiheessa sellaisia rokotteita, joissa
ei ole käytetty sikiöistä peräisin olevia
soluja, ja siten on todellinen mahdollisuus valita eettisesti oikein.
isä Raimo Goyarrola

7.1. Santeri Siimes (Helsinki)

4.2. Marko Pitkäniemi (Helsinki)
Tervetuloa!

18.11.2020
Täydennys:
1. Ainakin yhden artikkelin mukaan
Modernan rokote on ongelmallinen
ja Pfizerin valmista rokotetta on testattu abortoiduilla sikiöillä, mutta ko. soluja ei olisi käytetty varsinaisessa rokotteen valmistuksessa.
(https://cogforlife.org/2020/11/16/
moderna-covid-19-vaccine-facts-notfiction/#more-18911)
2. Uutinen Englannin ja Walesin piispainkokouksen kannanotosta Covid19-rokotteiden moraalisuudesta. Lausunto rokotuksista 11.8.2020.
3. Ruotsalaisen katolisen Respekt-järjestön julkaisema artikkeli rokotteista.

Hiippakunnan
osoitekalenteria
päivitetään.
Tietoja ja korjauksia voi
toimittaa osoitteeseen:
fides@katolinen.fi

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 3.1.2021 klo 13.00

gregoriusyhdistys.wordpres .com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalis a
Sunnuntaina 3.1.2021 klo 13.00

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa
normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina 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).
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Haastattelu

Suomen Caritaksen varapuheenjohtaja Elie El-Khouri
tunnetaan iloisesta ja aktiivisesta elämänasenteestaan.
Libanonista kotoisin oleva
yrittäjä, diplomi-insinööri ja
yritysneuvoja on sekä työnsä että harrastuneisuutensa kautta vaikuttanut lukemattomien ihmisten elämään.
Hän muun muassa avusti keskeisesti emerituspiispa Teemu
Sippoa SCJ neuvotteluissa,
joiden ansiosta Helsingissä on
nyt katolinen hautausmaa.

Intoa ja
lähimmäisenrakkautta

Y

li vuosikymmenen ajan
Elien päätyö on ollut
toimia yritysneuvojana
Helsingin kaupungin
NewCo-palvelukeskuksessa.
Tehtävässään hän auttaa paljon juuri maahanmuuttajia yritysten perustamisessa, liiketoimintasuunnitelmien tekemisessä ja
rahoituskysymyksissä.
Mikä hänelle oikein antaa virtaa tähän
kaikkeen? "Sanoisin, että tärkeintä on usko, oma perhe ja kokemus lähimmäisenrakkaudesta." On tavallaan välttämätöntä jakaa eteenpäin sitä iloa ja rakkautta,
jota itse on saanut vastaanottaa.
Elie syntyi Beirutissa Libanonissa
vuonna 1960. Isä oli matematiikan opettaja ja äiti kotirouva. He olivat maroniitteja,
siis katolilaisia, jotka seuraavat maroniittista riitusta. Suomeen Elie muutti 90-luvulla rakastuttuaan tulevaan vaimoonsa, jonka kanssa hänellä on neljä lasta. .
Libanonissa hän pyöritti nuorena
omaa firmaa, Suomessa hän kouluttautui lisää ja onnistui saamaan töitä muun
muassa tulkkina, kunnes perusti oman
maahantuontifirman. Sitä hän johti kymmenisen vuotta, kunnes siirtyi julkiselle
puolelle vuonna 2006.

Libanon esimerkkinä
Libanonissa kristinusko on vähemmistöuskonto, vaikka maan perustuslain mukaan presidentin ja armeijan ylipäällikön
pitääkin olla maroniitteja. Kaksi kolmasosaa väestöstä sen sijaan on muslimeja.
"Kirkolla on vahva asema yhteiskunnassa", Elie toteaa ja lisää: "Monet libano-

sa, esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaus". Joissakin uskonnollisissa ryhmissä
on "sisäistä oikeudenkäyttöä; silloin uskonnollinen laki nähdään maallista lakia
ylempänä".

Caritas ennen kaikkea

nilaiset ovat konservatiivisia uskossaan.
Se näkyy arkipäivässä, niin yhteiskunnassa kuin politiikassakin."
Suomessa tilanne on toinen. Vaikka
maan enemmistö on kristittyä, uskonnon
merkitys arjessa ei ehkä ole kovin selvä.
Voisiko Suomi oppia jotakin Libanonista? "Ehkä voisime elää enemmän yhdessä Libanonin mallin mukaan."
Mutta mitä se tarkoittaisi? "Uskonnot
näkyvät ihmisten elämässä, myös julkisissa tiloissa, kirkoissa käydään aktiivisesti, uskonnollisia juhlia ja pyhiä vietetään näkyvästi ja ruokakulttuuri ilmentää
uskonnollisia aikoja, varsinkin paastoa."

Uskonnonvapaudesta
Uskonnon asema yhteiskunnassa on jatkuvan keskustelun kohteena. Menneinä

vuosikymmeninä Suomessa uskonto
ja politiikka pidettiin leimallisesti yksityisasioina, Ranskassa taas noudatetaan
tiukkaa laïcité-periaatetta, uskonnon ja
valtion erottamista toisistaan. Yhdysvalloissa noudatetaan samaa erottelua, tosin aivan toisenlaisella tavalla.
"Mielestäni nykytilanne Suomessa on
ihan hyvä." Uskonnonopetusta annetaan
kouluissa ja rekisteröidyillä uskontokunnilla on varsin suuri itsemääräämisoikeus ja keskenään todella hyvät välit.
Mutta uhkiakin on ilmassa: "Ajattelen,
että valtion tehtävänä on suojella kansalaisten oikeuksia, myös uskonnonvapautta." Joskus joihinkin uskontoihin liitetään kuitenkin myös sellaisia tapoja,
joita hyvällä syyllä "pidetään ristiriitaisina suomalaisen lainsäädännön kans-

"Tein karitatiivista vapaaehtoistyötä Libanonissa jo nuorena, yli 35 vuotta sitten. Silloin minua pyydettiin mukaan
Caritaksen viralliseen toimintaan, mutta
lupasin vain harkita asiaa." Ajatus kuitenkin jäi hautumaan, kunnes Suomeen
tultuaan Elie tutustui nopeasti Suomen
Caritaksen toimintaan.
"Minua pyydettiin toimintaan mukaan, ja se oli menoa. Siitä alkoi tämä
tarina", Elie tunnelmoi. "Haluan tehdä
lähimmäisenrakkautta käytännössä, karitatiivista kristillistä toimintaa huonoosaisten lähimmäisten hyväksi. Se on lähellä sydäntäni."
"Caritas on aina välttämätöntä, myös
täysin oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Suomessa etuna on myös se, että
voimme tehdä yhteistyötä muiden paikallisten organisaatioiden kanssa, esimerkiksi ortodoksien, luterilaisten ja
muidenkin kanssa."
Ehkäpä juuri tänä korona-aikana lähimmäisenrakkauden merkitys on entisestään korostunut. Tulkoon meidän
muidenkin sydämiimme sama luja tahto
viedä hyvyyttä eteenpäin.
Kiitos haastattelusta, Elie El-Khouri!
Marko Tervaportti
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Caritas-kuulumiset
Nytt--News
Nytt
Lahjoita hyvää joulumieltä
kotimaan vähävaraisille
Koronaepidemia on vaikuttanut jyrkimmin vähätuloisiin. Caritaksen kotimaan keräyksellä tuetaan vähävaraisia
perheitä mm. joulun ruokalahjakorteilla. Lue lisää ja lahjoita osoitteessa:
www.caritas.fi/kotimaa.
Voit myös tehdä lahjoituksen suoraan Caritaksen tilille: Danske Bank
FI73 8000 1270 1545 04, viite 2325
Mobile Pay: 95959, viite: kotimaa
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Muista läheisiäsi
luostarituotteilla ja tue
Caritaksen avustustyötä
Caritaksen luostarituotekaupasta saat
herkulliset muistamiset ja laadukkaat
lahjat. Voit tukea toimintaamme ostamalla mm. kosmetiikkatuotteita Notre
Dame de Ganagobien luostarista, suklaita Nuestra Senora de los Angelesin
luostarista Sevillasta, nicaragualaista
ja etiopialaista kahvia, kynttilöitä ja ainutlaatuista nicaragualaista keramiikkaa. Toimistokaupasta voit valita myös
jo valmiiksi kauniisti pakatut tuotteet.
Kauppa on auki tiistaina 22.12. klo 1518 sekä keskiviikkona 23.12. klo 10-15
osoitteessa Kuusitie 6, Helsinki. Tarvittaessa kauppa on auki myös sopimuksen mukaan.

Adventtikeräys: Lahjoita toivoa
konfliktin keskelle
Burkina Faso kärsii köyhyydestä ja
aseellisten ryhmien siviileihin kohdistamasta väkivallasta. Konfliktien vuoksi yli 2000 koulua on suljettu, ja monet
perheet ovat joutuneet pakenemaan
kodeistaan. Caritas tukee konfliktialueella toimivia lasten ja nuorten kerhoja, jotta lapset ja nuoret eivät oleskelisi
kaduilla ja joutuisi ääriryhmien rekrytoimiksi.
Kerhoissa lapset saavat tukea lukemisen ja muiden taitojen opetteluun ja
heillä on mahdollisuus harrastaa mm.
urheilua, musiikkia ja näytelmiä. Nuorille annetaan ammattiin valmistavaa
koulutusta. Kaikki osallistujat toivotetaan tervetulleeksi rakkaudella, ja he
saavat ymmärrystä ja tukea traumoihinsa. Lapset viettävät aikaa yhdessä ja
oppivat tuntemaan toisensa yli etnisten
ja kulttuuristen rajojen, mikä toimii tärkeänä esimerkkinä myös heidän vanhemmilleen. Kerhot ehkäisevät radika-

lisaatiota ja edistävät rauhaisaa yhteiseloa
kyläyhteisöissä. Keräys toteutetaan yhdessä Tanskan Caritaksen kanssa.
Lue lisää ja lahjoita osoitteessa: www.caritas.fi/adventti
Voit myös tehdä lahjoituksen suoraan
Caritaksen tilille: Danske Bank FI73 8000
1270 1545 04, viite 2231
Mobile Pay: 95959, viite: adventti
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Advent Collection: Help for
children suffering from conflicts
in Burkina Faso
Burkina Faso has been plagued by great
poverty and conflict. Due to the conflicts in
the country, over 2,000 schools are currently closed, and many are being forced to flee
in their own country.
Caritas therefore supports youth and
children clubs in Burkina Faso, where
children can meet and develop in a safe environment and be allowed to be children.
The children will have the opportunity to
do social activities such as sports, music,
get help to learn to read and write, make
plays and much more. Here they will be
welcomed and greeted with love and recognition for the traumas they have been
through. They will have the opportunity to
be together across ethnic and cultural differences, so that they get to know each other
in a natural way and can set an example for
their parents. In this way, the children will
help counteract radicalization and generally promote peaceful coexistence in their
villages. The leisure center is an alternative to being on the street and prevents the
children from being radicalized by extreme
groups.
Read more and donate: www.caritas.fi/
adventti
You can also donate straight to Caritas
account: Danske Bank FI73 8000 1270 1545
04, ref 2231
Mobile Pay: 95959, ref: advent
Collection permit: RA/2019/18 (2019-2022)

Toimiston aukiolo joulun aikaan
Caritaksen toimisto on auki poikkeuksellisesti tiistaina 22.12. klo 15-18 ja keskiviikkona 23.12. klo 10-15.
Joulun välipäivinä toimisto on kiinni ja
se avataan uudestaan 11.1. normaalein aukioloajoin ma-pe klo 10-15. Alkuvuodesta aukeaa myös upouusi Caritas-kauppa
kierrätysvaatteineen. Hävikkiruoanjakelu
on seuraavan kerran 21.12. klo 15-16.30 ja
se jatkuu taas joulutauon jälkeen 11.1.2021.

Suomen Caritaksen hallitus
ja henkilökunta toivottavat
kaikille oikein hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

ADVENTTIKERÄYS 2020:
Lahjoita toivoa konfliktin keskelle
Burkina Faso kärsii köyhyydestä ja aseellisten ryhmien
siviileihin kohdistamasta väkivallasta. Konfliktien vuoksi yli 2000
koulua on suljettu ja monet perheet ovat joutuneet pakenemaan
kodeistaan. Caritaksen adventtikeräys tukee konfliktialueella
toimivia lasten ja nuorten kerhoja, jotta lapset ja nuoret eivät
oleskelisi kaduilla ja joutuisi ääriryhmien rekrytoimiksi.

Kerhoissa lapset saavat tukea lukemisen ja muiden taitojen
opetteluun ja heillä on mahdollisuus harrastaa mm. urheilua,
musiikkia ja näytelmiä. Nuorille annetaan ammattiin valmistavaa
koulutusta. Kaikki osallistujat toivotetaan tervetulleeksi
rakkaudella, ja he saavat ymmärrystä ja tukea traumoihinsa.
Lapset viettävät aikaa yhdessä ja oppivat tuntemaan toisensa yli
etnisten ja kulttuuristen rajojen, mikä toimii tärkeänä esimerkkinä
myös heidän vanhemmilleen. Kerhot ehkäisevät radikalisaatiota
ja edistävät rauhaisaa yhteiseloa kyläyhteisöissä.
Kiitos osallistumisestasi Caritaksen adventtikeräykseen!
Siunattua adventin aikaa toivottaen,
Emerituspiispa Teemu Sippo SCJ
Suomen Caritaksen hallituksen puheenjohtaja

www.caritas.fi/lahjoita
Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2231
Mobile Pay: 95959
Viite: adventti
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)
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Artikkeleita

P

yhän Henrikin katedraalin arvokas puisto pesee
parhaillaan
kasvojansa.
1860-luvun kallioisesta ja
alastomasta Jumalan tarhasta on kasvanut eräs Kaivopuiston
vehmas maamerkki, jonka ohittavat nekin kaupunkilaiset ja turistit, jotka eivät
mene merenrantaan asti. Raitiovaunut,
bussit, muut kulkuneuvot ja tuhannet jalankulkijat ohittavat muinaista Paavalinkatua, nykyistä Tehtaankadun itäpäätyä
pitkin joka päivä tämän erittäin arvostetulla paikalla sijaitsevan puiston. Mutta
kuten luonnonlait kaikessa määräävät,
vanha puistokin kaipaa ennen pitkää
jonkinlaisia rohtoja ryhdistäytyäkseen.

”Luostarin puutarha”
1870-luvun alun valokuvissa
puistossa näkyy jo muutama aikuisen
miehen korkuiseksi kasvanut puu. Asiakirjoista ilmenee, että kasvimaan pito oli
tuohon aikaan kielletty, mutta kirkko
sortui syntiin ja kituliaina aikoina pientä
kasvimaata oli pakko viljellä. Ja Jumala
antoi ihan varmasti tuon synnin nälkäisille anteeksi.
Nykyisin seurakuntalaisemme Heikki Kymäläinen on ansiokkaasti yksinään hoitanut pienehköä mutta vaativaa
puutarhaa. Ursuliinisisaret ovat myöskin tietysti hoivanneet omalta osaltaan
pelargonioita ja muita pihan ja puutarhan värikkäitä kukkia. He ovat kastelleet niitä ja tuoneet milloin Neitsyt Marian patsasvitriinin sokkelille ja milloin
sakramenttikappelin
ulkoseinustalle
Kristuksen krusifiksin juurelle kauniita
kukkia, kuten nytkin syksyllä tulilatvoja
ja pieniä havunoksia.

Tänä syksynä puistossa on alkanut tapahtua muutosta. Heikki on saanut rinnalleen varsinaisen osaajan, petäjävetisen puutarhuri Jaru Kokkisen. Hän
on 46-vuotias kuuluisan Lepaan puutarhaopiston hortonomi ja puistosuunnittelulinjan kasvatti. Henrikin puutarhan
onneksi hän muutti taannoin Helsinkiin.

Hänellä on oma yritys JaruKo Oy. Allekirjoittaneella on eläkeläisen kunnia entisenä toimittajana ja valokuvaajana olla
hänen "nepotistinen" dokumentaristinsa,
hän kun sattuu olemaan myöskin lähiomaiseni. Pari asiaa hänen osaamisestaan
kannattaa nostaa esiin. Porissa työskennellessään hänellä oli mm. lehmä, jonka
kanssa hän vieraili säännöllisesti virkistämässä vanhainkodin asukkaita; lehmä
sai palkkioksi leipää ja kaluta pihanurmikkoa. Opiskeluaikanaan Jaru pääsi

töihin presidentti Martti Ahtisaaren aikaiseen Naantalin Kultarannan puutarhaan, eli arvovaltaisia puutarhoja hän on
hoitanut ennenkin. Itselleni oli elämys,
kun sain osallistua Jarun istuttaman Suomen itsenäisyyden kyynelkoivun tukien
uusimiseen Terhokodin pihassa. Jumala
on siunannut tuota tärkeää kotia, kun
sitä ei uhkauksista huolimatta lopetettu.

Pari kuukautta sitten hiippakunnan asiainhoitaja isä Marco Pasinato,

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
kirkkoherra Jean Claude Kabeza ja isä
Federico Spanò, Heikki, Jaru ja allekirjoittanut keskustelimme ja kokoustimme
sekä kirkolla että kotona ja valikoimme
ja pohdimme eri kasvivaihtoehtoja. Ensimmäiseksi puuksi julistettiin itseoikeutetusti pyhäpuu, tosin harvemmin
nähty helmipihlaja, joka istutettiin koristeomenapuun tuntumaan, niin että puun
valkoiset marjat tulevat näkymään Henrikin pappilan ikkunaan. Samalla muistimme vaimoani, TM, toimittaja Liisa
Helimäkeä, joka kuoli keväällä 72-vuotiaana aortan repeämän onnistuneen operoinnin jälkeiseen rytmihäiriöön. Kirkkoherra Brügemannin aikoihin hän lauloi
vuosikausia Henrikin kirkkokuorossa.
Seuraava toimenpide oli Jarun lahjoitus seurakunnalle. Hän istutti sakramenttikappelin seinustalle upeat lawsoninsypressit molemmille puolille
krusifiksia. Keskelle sypressien väliin Jaru istutti matalahkon sinertävän okakuusen. Ratkaisu on tilapäinen ja puhtaasti
esteettinen. Okakuusi näet kasvaa isoksi ja se on kaivettava keväällä pois ja istutettava toisaalle kirkon pihaan tai jonnekin muualle soveliaampaan paikkaan.
Todennäköisesti lawsoninsypressit eivät
kestä talven yli, jos siitä tulee vähänkin
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Messuilua ja
vähän muutakin
ankara. Näkymä kadulta krusifiksille
määritteli esteettiset syyt. Suipot pylväsmäiset lawsoninsypressit näkee hyvin
korkean muurin takaa bussipysäkiltä ja
Venäjän suurlähetystön puolelta. Ylös
kapenevien sypressien muodot noudattavat uusgoottilaista arkadin ja fiaalien
arkkitehtuuria. Kartiomainen sininen
okakuusi keskellä toistaa arkadin laen
muodon. Havupuiden juurille Jaru halusi istuttaa mm. nunnannarsisseja kunnianosoitukseksi ursuliinien kukkaharrastukselle.
Miksi sitten Jaru hankki kasveja, jotka eivät voi jäädä paikalleen? Se johtuu
vuodenajasta. Kaikki taimitarhat ovat
sulkeneet porttinsa talveksi. Talven kestäviä varteenotettavia kasveja, kuten esimerkiksi helmipihlajaa, ei myydä sisätiloissa. Henrikin helmipihlaja hankittiin
Espoon Muhevaisen taimitarhasta.
Pienen poikkeaman teimme myöskin
Engelinaukiolle piispantaloon. Sen pienessä englantilaisessa puutarhassa Jaru Kokkinen huomautti, että villiviinin
muutamia lahoja oksia voisi kevään tullen leikata ja elvyttää. Niin ikään pienessä tyylikkäästi muurilla rajatussa tilassa
on mahdollisuudet kiinnostavien kulttuurikasvien kasvatukseen. Talon päädyssä on myös käyttämätön terassi, jonne voisi hankkia muutamalla killingillä
kukkaruukut ja pienen pöydän tuoleineen kahvituokiota varten. Hyvin pienillä teoilla voi saada suuria aikaan.
Heikki Kymäläinen ja Jaru Kokkinen
ovat nyt tutkineet tarkasti Pyhän Henrikin katedraalin puutarhan jokaista
pienintäkin yksityiskohtaa. Lähtökohta
suunnittelussa on mahdollisimman hengellinen; lisäksi on otettava huomioon
kustannukset, käytännöllisyys, puutarhan historia, kauneusarvot sekä arvostettu sijainti.
Jaru on kehottanut allekirjoittanutta opiskelemaan katolisuuteen liittyvää
kasvillisuutta. Hän tietää aiheesta melkoisesti ja vei minut esimerkiksi Kaisaniemen lasitaloon katsomaan munkinhuppua. Isä Jean Claudekin etsi heti
moisen kauniin kukan netistä. Helsingin
hiippakunnan osoitekalenterista ei löydy
puutarharyhmää. Heikki Kymäläinen ja
Jaru Kokkinen olisivat valmiita jäseniksi, allekirjoittanutkin suostuisi, vaikka
ei ymmärrä mitään vielä kasveista, mutta on oppivainen. Kiinnostuneet papit,
nunnat, katolilaiset: kirkkomme puutarhoissa piilee upea harrastus.
Risto Moberg

L

ähes vuosi on kilvoiteltu, kiukuteltu, kyllästytty ja alistuttu koronan aiheuttamiin rajoituksiin. On oltu karanteenissa, noudatettu suosituksia ja harmiteltu elämän yhtäkkistä muuttumista
aivan arvaamattomaksi. No, täytyy myöntää, että syksyn kuluessa yhä suurempi osa ihmisistä on toisaalta luopunut varovaisuudesta, antanut myöten halulle pitää edes hiukan hauskaa ystävien kanssa. Luotetaan
sinisilmäisesti siihen, että minuunhan ei korona tartu, en minä kuulu niihin
joiden pitää olla huolissaan, ja jos tarttuu niin tarttuu, mitä siitä. Harmitellaan ettei päästä messuun ja kirkkokahville, ihmetellään niitä jotka eivät
suostu pitämään maskia, naureskellaan niille jotka ovat pysytelleet kotona
ja varoneet sekä omaa tartuntaa että mahdollista tartunnan kuljettamista
muille. Eikä tilanne todellakaan näytä paranemisen merkkejä! Toki rokote
on luvassa, mutta siitäkään ei olla vielä varmoja milloin se tulee, kuinka
tehokas se on, ja keille sitä ylipäätään riittää.
Tämä irtautuminen normaaleista päivärutiineista on asettanut ihmisen aivan uudella tavalla itsensä kanssa vastakkain. Se, että joutuu seuraamaan messua vain striimattuna, tuo esiin kaikki ne närkästyksen aiheet,
jotka konkreettisesti kirkonpenkissä istuessa jäävät yhteisen hartauden alle. Saarna on noussut esille aivan eri tavalla. Kiinnittää huomiota sanoihin, ajatukseen, siihen, miten papin sanat liittyvät juuri kuultuihin Raamatun sanoihin. Miksi hän puhuu niin paljon vain Jumalan rakkaudesta? Eikö
hän ymmärrä, että minä tarvitsen ajankohtaista sanomaa, mikä auttaa kestämään tätä epävarmuutta? Tiedänhän minä että Jumala on rakkaus, mutta ei kai hänkään edellytä, että minä sokeasti luotan vain taivaalliseen rakkauteen enkä käytä häneltä saamiani aivoja tilanteen arviointiin. Jumalalta
olemme saaneet kyvyn ajatella, olemme saaneet lahjan ymmärtää, mitä hän
meiltä odottaa. Meille on sanottu "antakaa keisarille mikä keisarin on ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Eikö meidän siis pitäisi nyt antaa keisarille kuuliaisuutemme, ja totella esivallan asettamia rajoituksia? Tosin voi olla tuskallista ja kivuliasta todeta, miten helposti ajattelee halveksien niitä, jotka
mistään piittaamatta täyttävät bussit ja raitiovaunut, tungeksivat alennusmyynteihin ja tavarataloihin.
Uudellamaalla on tartuntoja runsaimmin ja siksi Helsingissä pitäisi olla ankarammat rajoitukset, miettii moni katolilainen. Kysymyksiä ja katkeruuttakin herättää monessa se, että itse kuuliaisesti noudattaa rajoituksia,
ja toiset samassa tilanteessa olevat menevät messuun ilman mitään huolta.
Monelle tulee tunne, että tämä on epäoikeudenmukaista. Tuntee surua siitä,
että ei pääse ehtoolliselle, ja siitä mainitessaan saattaa saada vastauksen että
oma on vikasi, mikset mene!
Keskusteluja käydään ystävien kanssa, puhelin on osoittautunut kullan
arvoiseksi yhteydenpidon välineeksi. Kahdenkeskiset keskustelut voivat
kestää parikin tuntia, ja niissä saatetaan mennä hyvinkin syvälle tärkeisiin
asioihin. Uusia yhteyksiä on luotu ja uusia ystäviä saatu. Aivan tuntemattomista ihmisistä on yhtäkkiä tullut läheisiä, joiden kanssa puhutaan elämän
suurista kysymyksistä. Siitä kiitos on annettava koronalle, joka on ravistellut ihmisiä irti omista pikku ympyröistään näkemään myös ympärillään
olevia lähimmäisiä ja naapureita. Epävarmuus tulevaisuudesta pelottaa
monia, ja tuleva joulu herättää ajatuksia siitä, miten sen viettää kun ei voi
kutsua sukua koolle kuten aina ennen. Kuinka surullinen tuleekaan olemaan tämä joulu, kun joku läheinen on lopullisesti poissa, eikä edes hautajaisiin päässyt mukaan. Silloin on hyvä, että on joku jonka kanssa puhua.
Iloitsee siitä, että naapuri tuo adventtikynttilät ja toinen tuoksuvan hyasintin yllätyksenä. Iloitsee siitä, että vaikka ei pääse messuun, ei silti ole yksin.
Tuula Luoma OP

JOSEPH RATZINGER

Jumala on
lähellä meitä
Eukaristia, elämän keskus
Kokoelma kardinaali Ratzingerin
saarnoja ja luentoja, jotka valaisevat
eukaristian salaisuutta. Eukaristialla
on alusta saakka ollut keskeinen sija
Ratzingerin teologiassa.
KATT, 152 sivua, hinta 20,–

TUOMAS KEMPILÄINEN

Kristuksen
seuraamisesta
De imitatione Christi on yleisen
käsityksen mukaan Raamatun
jälkeen eniten luettu kristillinen
kirja maailmassa. Uusittu painos.
KATT, 314 sivua, hinta 19,–

Koululaisen
rukouskirja
Pieneen Koululaisen rukouskirjaan on
koottu katolilaisten suuresti rakastamia kirkon perinteisiä rukouksia.
Nyt uudistettu painos.
KATT, 68 sivua, hinta 8,–

katolinenkirjakauppa.net
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På svenska

Advent – en tid av
väntan och förberedelse

I

år inleds advent 29 november
samma dag som det liturgiska
året börjar. Advent är en tid av
förberedelse och väntan. Vi väntar på julen då Kristus vår frälsare föds. Men advent har ett djupare innehåll. Som kristna och katoliker
tar vi emot Kristus i våra hjärtan. Vi ber
mera och besöker mässan oftare. Vårt
personliga religiösa liv fördjupas. Advent har också en filosofisk innebörd. Vi
tänker och väntar på Kristus andra kommande och på världens slut.
Advent är en viktig tid för alla kristna. En tid som man lever i tystnad och
lugn. Advent kan inledas på olika dagar
beroende på året. Den inleds i den katolska kyrkan mellan 27 november till tredje
december.
Reglerna kring advent uppdaterades
och bestämdes efter Andra Vatikankonciliet i 1960-talet. Då beslöt man om läsningarna, musiken, mässornas struktur,
de liturgiska färgerna och tidpunkten.
Man beslöt även om den s.k. “kollekten” eller bönerna riktade direkt till Gud.
Prästen anmodar alla att be i tysthet. Meningen är att församlingen och varje individ verkligen inser att han eller hon står
inför Gud. Prästen ber direkt till den Heliga Treenigheten. Prästen har olika möjligheter till vem i den Heliga Treenigheten han riktar sina böner till. Han kan be
till Gud Fadern, till Fadern och Sonen
eller till Sonen. Endast en “kollekt” kan
bes under en mässa.

Konsiliets målsättning med de nya
reglerna var att klart differentiera mellan
advent och den stora fastan inför påsken.
Advent borde uppfattas som en period
av väntan och kristet hopp. Man väntar
på Kristi andra kommande och förbereder sig på världens slut. Det är en period
av glädje och förtröstan som kulminerar
i julnatten då vår frälsare föds i Bethlehem. Vi har nu fått arvssynden förlåten
och har ny möjlighet att bli “Guds vänner”. Vi har verkligen blivit Guds vänner
och kommit under hans nåd.
Man känner inte till när traditionen
kring firandet av advent började. De första noteringarna av denna tradition och
praxis är från år 480. Konciliet i Tours år
567 fastställde formellt adventsfirandet
och dess traditioner. Reglerna gällde då i
första hand ordensbröders eller munkarnas fasta. På femhundratalet specificerades fastereglerna. Munkarna skulle fasta
tre dagar i veckan. Denna praxis spreds
i synnerhet i Frankrike, men traditionen
att fasta alla dagar under advent fortsatte
i synnerhet under Karl den Stores regering på 800–900 talen. På 1300-talet fastställde påven Urban V (1362) att fasta
inte längre var ett krav utan framförallt
någon form av abstinens dvs man borde
lämna bort något som man uppskattar

är inte en “McDonald's”-fest var mängden överträffar kvaliteten. Det räcker
ofta med en symbolisk personlig gåva.
Kanske bara en dikt eller en vacker täckning av ens barn eller barnbarn. Traditionen med en gammal man eller get som
under slutet av året kommer med gåvor
har gamla anor som sträcker sig till medeltiden. Den moderna Santa Claus lanserades av det amerikanska multinationella lemonadbolaget Coca-Cola 1931.
Bolagets visuella bild utvecklades under
1930–1950 talen då julgubben fick sin traditionella bild; röda kläder, vitt skägg,
renar och släde. Denna image of julgubben har spridit sig globalt och i betydande grad förvrängt den kristna julens budskap och traditioner.
Gråbröderna i Sverige har kommit ut
med en utmärkt sammanfattning av katolska traditioner och böner kring advent. För att fördjupa sig i dessa traditioner lönar det sig att bekanta sig med
denna skrift som finns på nätet (fransiskus-jonkoping.net)
Jan-Peter Paul
Källor
- Heiding F., Här fanns den första julkrubban,
Signum (23.12.2015)
- Katolsk advent. Katolska traditioner och
böner för adventtiden. Ave Maria Publikationer – Gråbröderna. https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer
- Vatican Council II, Vol.1 (1975) Dominican
Publications, Dublin, Ireland.
- Wikipedia

eller tycker om tex alkohol, kaffe, sötsaker, film, spel på sociala media, viss mat
eller nöjen.
De liturgiska färgerna har ändrats
under historiens gång beroende på de rådande uppfattningarna av advent. Färger som stipulerats har varit svart, violett
och blått. Andra Vatikankonciliet fastställde slutligen att färgen skall vara violett dvs samma färg som används vid själamässor. Under advent sjungs inte heller
“Gloria”.
Under advent har man stipulerat specifika temata för varje söndag. Den första söndagen i advent är tillägnad Kristi
andra kommande, under den andra söndagen ihågkommer vi Johannes Döparen, som förberedde Kristi kommande.
Den tredje söndagen “Gaudete” är också
tillägnad Johannes Döparen och den
stora glädjen av Kristi kommande. Slutligen den fjärde söndagen gäller Kristi
födelse och Marias och Josefs roll i samband med detta.

Advent är en tid av förberedelse. Det
är en gåva av kyrkan som gör det möjligt
att vi varje år kan förbereda oss för Kristi
kommande på jorden och den stora gläd-

jen som detta innebär för hela mänskligheten. I många katolska hem ställer man
upp julkrubban. Krubbar får en hedersplats i hemmet. I många hem ber man
kring krubban i synnerhet på kvällen före
den gemensamma middagen. Den första
julkrubban gjordes av den helige Franciscus av Assisi (1182–1226). Den sattes
upp i Greccio, en liten ort mellan Assisi och Rom i Italien år 1223. Traditionen
spred sig snabbt i Europa. Idag finns det
julkrubbor i många städer och torg och
ibland tom i butiker.

Dagens materialism och kommersialism har på många sätt försökt ta över
det glada budskapet och fört det över till
konsumtionssamhället. Att ge gåvor till
varandra är givetvis viktigt, men gåvorna skall vara betydelsefulla, gärna ha ett
symboliskt innehåll och vara få. Gåvorna borde symbolisera var och ens kärlek
till varandra och på något sätt ha ett innehåll/minne av det gångna årets höjdpunkter av kärlek till varandra för att
på detta sätt ge hopp för det kommande året. Stora mängder gåvor, i synnerhet dyra gåvor, är en perversion som förstör julens innehåll och betydelse. Julen

Teemu Sippo SCJ

UUTUUS

CHRISTUS FONS VITAE
30 saarnaa vuosilta 1978–2020
Tähän kirjaan valitut 30 saarnaa vuosien
varrelta kutsuvat uudelleen palaamaan
Kristuksen luo ja ammentamaan hänen
rakkaudestaan elämän täyteyden.
Toim. Pauli Annala ja Eeva Vitikka-Annala.
144 sivua, KATT, hinta 20,–
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Ilmoitukset

AVIOLIITTOKURSSI
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille
pariskunnille, jotka suunnittelevat
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.

Kurssi alkaa tiistaina 12.1.2021 klo 19.00 Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.

Kurssin päivämäärät ovat
12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kurssi on avoin kaikille.
Lisätietoja saa soittamalla isä Jean Claudelle, 046 9552353

Längtan
och väntan

L

ivet kan beskrivas som en karta, livskarta. Så länge vi lever
här på jorden är kartan ännu inte färdig. Varje dag, varje stund
blir det mer färg, mer nyanser på bilden. Alla bilder och detaljer är inte så vackra. Några kan vara skrämmande, motbjudande. Och sedan finns det otroligt vackra, fina och harmoniska. Ändå är alla viktiga delar av din och min livskarta eftersom livet i sig är
just detta. En mångsidig palett av alla färger.
När livskartan blir färdig är det dags att flytta till Faderns hus. Då får
vi se och möta vår Skapare som han är. Efter all väntan och längtan kommer vi fram. Vi får möta alla våra nära och kära som gått hem före oss, längtan och väntan är över.
Nu lever vi i advent, väntans tid. Hela Kyrkan väntar på Jesu födelse,
Messias ankomst. Adventstidens texter är fyllda av glädje och hopp. Hoppet om Frälsarens födelse. Profeten Jesaja förkunnar med stor glädje: ”Gör
porten hög, öppna portar för härlighetens konung, bana väg för Herren
som kommer.”
Jesaja visste vad väntan och längtan betyder. Han hade profetens
stora och krävande uppgift att vara Guds språkrör bland Israels folk, Guds
röst i öknen. Men han visste att alla skrifter skulle gå i uppfyllelse och
Ordet skulle bli kött. Jesus, Immanuel, skulle födas av en jungfru i ett stall.
Jag har alltid tyckt om att vänta. Känslan och stämningen att se fram
emot det man väntar och saknar, det har lärt mig att uppskatta allt det man
redan nu har i livet. Och händer det att mina förväntningar och önskemål
förverkligas, så känner jag en ännu större tacksamhet för det. Men att leva,
att vara på resa, är redan så värdefullt. Det känns ibland att det är viktigare än att komma fram. Båda behövs, för att komma fram måste man först
resa med alla dess mödor och att resa utan mål kan i värsta fall vara slöseri,
bortkastad tid. Men aposteln Paulus talar vackert om salig väntan. Det är
en stor välsignelse att vänta på Herrens ankomst, alltings fullbordan.
Och att vara på resa genom livet är aldrig utan betydelse för vi har ett
mål, något att se fram emot. Livskartan blir färdig, med alla dess fina och
mindre fina bilder.
Vi kan fira advent tillsammans med Herrens moder, Maria. Hon är
vår himmelska moder och hon vet hur det är att vänta. Hela adventstidens
liturgi präglas av profeten Jesajas texter och Marias närvaro. Jesaja kallas
ofta den femte evangelisten eftersom han på ett djupgående sätt berättar
om Messias födelse. Det känns som om han själv hade levt i den tiden. Men
det är just det som profetens kall och uppdrag är, att förkunna glädjebudskap och bana väg för härlighetens kung. Sonen som oss är given och väldet som ligger på hans axlar.
Om livet ibland känns meningslöst så kom ihåg: Resan är så värdefull
för vi har ett mål som är det bästa möjliga, eviga livet hos Herren. Jag önskar oss alla en välsignad advent.

Tervetuloa!

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki
Spring 2021
Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:

January 26
February 9 & 23
March 9 & 23
April 6 & 20
May 4 & 18
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,

Memorare, O piissima Virgo Maria,

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.

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.

thatKaikkia
never was
it known ja
that
anyone pyydetään
non esse
auditum a saeculo,
quemquam
Huom!
ilmoittajia
kirjoittajia
painokkaasti
pitämään
kiinni
who fled to thy protection, implored thy
ad tua currentem praesidia, tua implosivun
2 alalaidassa
annetuista
aineiston
(deadline).
rantemjättöpäivistä
auxilia, tua petentem
suffragia,
help,
or sought thine
intercession
was viimeisistä
Toimitus ei voi taata,
viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja
muutoksia
ehdittäisiin
esse
derelictum.
leftettä
unaided.
huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää. F I D E S

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

Amen.

Amen.
09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

Yhdistykset & yhteisöt

(jatkoa sivulta 19)

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

Maria-klubi
Marko Pitkäniemi OFS

Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. keskiviikkona 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. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Tervetuloa.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 18.12.-24.1.
HELSINKI

Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): Messut Tapanilassa on peruttu koronatilanteen vuoksi./
All Masses in Tapanila have been cancelled
due to the spread of COVID-19.
Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4,
Helsinki): ei messuja tänä aikana

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
messu 18.00, ti ja to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, 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 sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary,
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before
Masses on Sunday and by appointment.
• Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.
katolinen.fi
• Paikka messuun tulee varata osoitteessa:
https://henrik.katolinen.fi/sede.html
• HUOM! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin
voi osallistua vain niihin etukäteen
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on
pakollista.
• PLEASE NOTE! Due to the spread of
COVID-19 in the capital region, prior
registration, social distancing, and wearing a
mask are required for Mass attendance.
19.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska,
15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
24.12. to jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 24.00
jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 12.00 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 11.00 päämessu, 16.00
joululauluja seimen äärellä, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
27.12. su pyhän perheen juhla: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu Italiaksi/Messa in italiano,
18.00 iltamessu
28.12. ma Betlehemin viattomat lapset: 18.00
iltamessu
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 12.00 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
6.1. ke Herran ilmestyminen: 11.00 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.1. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.1. su Herran kaste: 9.30 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
11.1. ma 18.30 johdantokurssi
12.1. ti 19.00 avioliittokurssi
16.1. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
17.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
23.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in
italiano, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.12.,
17.1. su 15.00

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 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30
(1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su
vietnami, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. lastenmessu 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 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05,
la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.
• 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 Rosary 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: http://
www.pyhamaria.fi/?page_id=597925
• Paikka messuun tulee varata
osoitteessa: https://www.eventbrite.
fi/o/30244719346
• HUOM! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin
voi osallistua vain niihin etukäteen
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on
pakollista.
• PLEASE NOTE! Due to the spread of
COVID-19 in the capital region, prior
registration, social distancing, and wearing a
mask are required for Mass attendance.
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.12. to jouluaatto: 14.00 lastenmessu, 23.30
joululauluja, 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 10.00 messu suomeksi, 12.00 piispanmessu suomeksi, 14.00
messu englanniksi/Mass in English, 16.00
messu puolaksi/Msza po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.00 messu suomeksi,
18.00 messu suomeksi
27.12. su pyhän perheen juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
1.1. ke pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 12.00 messu suomeksi, 14.00 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
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00
messu englanniksi/Mass in English, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.1. ke Herran ilmestyminen: 9.30 joululauluja, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English

10.1. su Herran kaste: 9.30 ruusukkorukous,
10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu,
13.00 messu englanniksi/Mass in English,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.0011.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30
lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass
in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

in English
6.1. ke Herran ilmestyminen: 10.30 päämessu
9.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
10.1. su Herran kaste: 9.00 messu latinaksi,
10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi,
15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00
messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
16.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
23.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.1.,
7.2., 7.3., 4.4., 2.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 26.12., 23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5. la 14.00

DIASPORA
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 19.12., 9.1., 23.1. la 10.00
Eurajoki (Kukkapolku 2): 10.1., 24.1. su 15.00
(Huom.! ei messua 20.12.)
Pori (Maantiekatu 46): 25.12. pe 16.00, 10.1.
su 17.00

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 puolaksi 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 mukaan.
• 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.
• Uusimmat päivitetyt tiedot löytyvät
seurakunnan kalenterista: https://www.
catholicturku.fi/
• Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää
paikan varaamiseksi messuun.
• Huom! Sunnuntaille lisätyt messut
klo 14.00 ja 16.00 vietetään toistaiseksi,
koronatilanteesta riippuen. Niiden
toteutuminen kannattaa varmistaa
seurakunnan kotisivuilta.
• Note! On Sundays extra Masses in Finnish
at 14.00 and 16.00 have been added until
further notice, depending on the spread of
COVID-19. Whether these Masses will be
offered can be verified on the parish webpage.
19.12. la 10.00 messu ruotsiksi
Ahvenanmaalla/mässa på Åland
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30
päämessu, 14.00 messu suomeksi, 16.00
messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
24.12. to jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. pe Herran syntymä: 10.30 joulun
juhlamessu, 16.00 messu Porissa, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.30 messu
27.12. su pyhän perheen juhla: 9.00 messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 14.00 messu
suomeksi, 16.00 messu suomeksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
31.12. to 18.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1. pe Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä:
10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass

KATEKEESI 16.1. la 9.30

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00
Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00
Mass in Sisters' Chapel, 18.00 Gregorian Mass,
Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and
18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat.
10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month
at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs.
17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.0010.25 or by appointment. For the latest updated
program, see olavi.katolinen.fi.
• Messuun osallistumiseen ei toistaiseksi
tarvita paikkavarausta. Messuja ei striimata.
19.12. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus,
12.30 perhemessu
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
23.12. ke 7.00 Rorate-messu
24.12. to jouluaatto: 23.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 9.00 messu, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
26.12. la pyhä Stefanos: 10.00 messu
27.12. su pyhän perheen juhla: 9.00 messu,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
28.12. ma Betlehemin viattomat lapset: 18.00
messu
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 10.30 messu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
6.1. ke Herran ilmestyminen: 11.00 messu, perhejuhla (koronatilanteen salliessa)
10.1. su Herran kaste: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
16.1. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus,
12.30 perhemessu
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
19.1. ti pyhä Henrik: 7.00 messu, 18.00 messu
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
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messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
19.12., 16.1., 20.2., 20.3., 10.4., 22.5. la 9.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta

su 15.00 (Huom.! messuun tarvitaan paikkavaraus)
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
Huom.! ei messua tammikuussa
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): la 26.12. (joulumessu), la 23.1. klo 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 26.12. (joulumessu), 23.1.
la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 25.12. pe 17.00 (joulumessu), 9.1. la 12.00 ja 16.00, 23.1. la 15.00 (Huom.!)

KOUVOLA

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, 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. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat.
Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30
Mass. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration.
Sat. Mass time varies. Confession every day half an
hour before Mass or by appointment. Please check
the bulletin board at the back of church for possible
changes. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)
• Paikka messuun tulee varata seurakunnan
kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi
• Striimattua messua voi katsoa joka päivä
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/livestream.html tai https://tampere.livestreams.fi
19.12. la 9.00-15.00 adventtiretretti suomeksi
(paikkavaraus)
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 13.00 messu
vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English (prior registration required)
22.12. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
23.12. ke 19.00 messu arabiaksi
24.12. to jouluaatto: 7.30 aamumessu, 16.00
messu vietnamiksi, 24.00 jouluyön messu
(paikkavaraus)
25.12. pe Herran syntymä: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu
englanniksi/Mass in English (prior
registration required, Note the time!)
26.12. la pyhä Stefanos: 10.30 messu suomeksi
(paikkavaraus)
27.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 15.00 messu
puolaksi/ Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapäivä: 10.30 messu suomeksi
(paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/
Mass in English (prior registration required)
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
6.1. ke Herran ilmestyminen: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu
englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
10.1. su Herran kaste: 10.30 messu suomeksi
(paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/
Mass in English (prior registration required)
12.1. ti 18.00 messu Hervannassa
13.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
16.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30
ensikommuunio-opetus, 13.00 messu
vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English (prior registration required)
20.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30
informaatiokurssi
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 15.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
KATEKEESI 16.1. la 9.50
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 3.1.

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 sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish. 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 correct time. Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information. Confession possible also outside of the times
mentioned.
• Messuihin ei tällä hetkellä tarvitse paikkavarausta. Niissä on kuitenkin noudatettava suositeltua turvaväliä, mikä voi johtaa erityisjärjestelyihin.
18.12. pe 17.30 vesper
19.12. la 17.00 messu Lappeenrannan kirkossa
(messun toteutuminen kannattaa varmistaa
seurakunnan sivuilta)
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 18.00 messu Hollolan keskiaikaisessa
Pyhän Marian kirkossa (messun toteutuminen kannattaa varmistaa seurakunnan
sivuilta)
24.12. to jouluaatto: 16.00 iltamessu (messun
toteutuminen kannattaa varmistaa seurakunnan sivuilta), 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 11.00 messu, 17.00
messu (messun toteutuminen kannattaa varmistaa seurakunnan sivuilta)
26.12. la pyhä Stefanos: 11.00 messu
27.12. su pyhän perheen juhla: 11.00 messu
31.12. to juhlan aatto: 17.30 vesper, 18.00 aattomessu
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 11.00 messu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.00
messu
6.1. ke Herran ilmestyminen: 11.00 messu,
18.00 messu (messun toteutuminen kannattaa varmistaa seurakunnan sivuilta)
10.1. Herran kaste: 11.00 messu
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00
messu
19.1. ti pyhä Henrik: messun aika ja paikka
ilmoitetaan seurakunnan sivuilla
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00
messu
• Kevään messuajat Kotkassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa: seuraa ilmoituksia seurakunnan sivuilla.
• Uskonnonopetus ensikommuuniota sekä
vahvistuksen sakramenttia varten: seuraa ilmoituksia seurakunnan sivuilla.
• Etäopetuksena järjestettävä johdantokurssi
(alkaen tammikuussa): seuraa ilmoituksia seurakunnan sivuilla.
DIASPORA
Hollola (Hollolan keskiaikainen Pyhän Marian kirkko, Rantatie 917): 20.12. su 18.00
Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): seuraavan messun ajankohta ilmoitetaan seurakunnan sivuilla
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): seuraavan messun ajankohta ilmoitetaan seurakunnan sivuilla

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 19.12. la 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 Angelus. Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia
ennen messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish, 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. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and
by appointment. Masses also in other cities. (See the
Mass schedule for diaspora.)
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
24.12. to jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 11.15 messu, 17.00
messu Kemissä
27.12. su pyhän perheen juhla: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.12. to 17.30 adoraatio, 18.00 kiitosmessu
vuoden päättyessä
1.1. pe pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: 11.15 päämessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 16.30 ruusukko Torniossa, 17.00
messu Torniossa
10.1. su Herran kaste: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 sananpalvelus ja kommuunio Raahessa, 17.30 messu Kajaanissa
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 24.1. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 25.12. pe 17.00, 17.1. su
17.00 (Huom.! ei messua 20.12.)
Tornio (Lukiokatu 1): 3.1. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 27.12., 24.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.1. su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu,
18.00 iltamessu. Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe
9.00 messu. To 17.30 adoraatio. La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in
Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed.,
Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.30 Adoration Sat. 19.30 Liturgy
of the Neocatechumenal Way. Confessions Tues.
16.00 and by appointment.
20.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu
Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu,
18.00 messu Joensuussa

24.12. to jouluaatto: 16.00 perhemessu, 24.00
jouluyön messu
25.12. pe Herran syntymä: 11.00 messu englanniksi/Mass in English, 12.00 messu, 12.00
messu Joensuussa, 18.00 messu Savonlinnassa
27.12. su pyhän perheen juhla: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu
Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
3.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
5.1. ti 16.00 Itämaan tietäjien vierailu, 18.00
iltamessu
9.1. la 13.00 messu Savonlinnassa
10.1. su Herran kaste: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
13.1. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
23.1. la 16.00 messu Mikkelissä
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 10.00
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Joensuu (Kaislakatu 6): 20.12. su 10.00 ja 18.00,
25.12. pe 12.00, 27.12., 3.1., 10.1., 17.1., 24.1. su
10.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 25.12. pe 18.00,
9.1. la 13.00
Mikkeli (Jääkärintie 1): 23.1. la 16.00

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum
Lisätetoja: www.academicumcatholicum.
blogspot.com.

Obl.OSss – Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgittalaisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa Turun birgittalaisluostarissa moderaattorin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren äiti
M. Bernabé O.Sss:n johdolla.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
and English in St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at 18.00: January 26
February 9 & 23, March 9 & 23, April 6 & 20,
May 4 & 18. Afterwards, a nice get-together.
Many other activities as well. More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2021 –
73. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa. • Kevään 2021 ohjelma: • 5.1. 1200-luvun fransiskaanit ja idän
(”nestorialainen”) kirkko Mongoliassa / Emil
Anton • 2.2. Luonnonkirja pyhän Bonaventuran teologiassa/ajattelussa / isä Oskari Juurikkala • 2.3. ”Jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään” / Pauli Annala • 6.4. Katolinen
kirkko Ruandassa / isä Jean Claude Kabeza.
• 4.5. Katolisen ajan elämää, ihmisiä, ilmiöitä
ja kohtaloita Suomen keskiaikana / Johannes
Rein• Kokouksen jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

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

Jatkokurssi katolisesta elämästä
Koronan vuoksi keväällä pitämättä jääneet
luennot pidetään nyt syksyllä. Mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan erikseen. • 21.12. Isä
Federico Spanó: Miten raamattu rakentui Raamatuksi.

(Jatkuu sivulla 17)
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Herran syntymä on myös rauhan syntymä
Pyhän paavi Leo Suuren joulusaarnasta (saarna 6:2–3, 5)

J

umalan Poika kasvoi
vastasyntyneen
tilasta,
jota hän ei valtasuuruudessaan hyljeksinyt, iän
karttuessa miehen täyteen
mittaan asti, ja hänen kärsimisensä ja ylösnousemuksensa voiton
jälkeen kaikki ne nöyryyden teot, joihin
hän oli alistunut meidän puolestamme,
kuuluivat menneisyyteen. Tämän päivän
juhla tuo kuitenkin uudelleen eteemme
Jeesuksen pyhän alkuperän, hänen syntymänsä Neitsyt Mariasta. Ja kun kunnioitamme Vapahtajamme syntymää, huomaamme viettävämme samalla myös
omaa syntymäpäiväämme. Kristuksen
syntymä on näet kristikansan alku ja lähtökohta, pään syntymä merkitsee myös
ruumiin syntymistä.
Vaikkakin kaikki kirkon lapset saivat
kutsun kukin omana hetkenään ja ovat
siten jakaantuneet eri aikakausiin, niin
kuitenkin koko uskovien joukko, joka on
syntynyt kasteen lähteestä, on syntynyt
yhdessä Kristuksen kanssa tässä syntymässä, niin kuin heidät on myös ristiinnaulittu Kristuksen kärsimisessä, herätetty kuolleista ylösnousemuksessa ja
korotettu Isän oikealle puolelle taivaaseenastumisessa.
Jokainen uskova ihminen, joka jossain päin maailmaa syntyy uudesti Kris-

tuksessa, katkaisee yhteydet vanhaan
alkusynnin harhapolkuun ja muuttuu
uudeksi ihmiseksi uudestisyntymisen
kautta. Häntä ei enää pidetä maallisen
isänsä jälkeläisenä vaan Vapahtajan sukuun kuuluvana, hänen, joka sen vuoksi tuli Ihmisen Pojaksi, että me voisimme
olla Jumalan lapsia.
Ellei hän olisi näin nöyränä astunut
alas meidän keskuuteemme, ei kukaan
millään omilla ansioillaan pääsisi hänen
luoksensa.
Saamamme lahjan suuruus vaatii
meiltä asianmukaista kunnioitusta sen
loistoa ja arvokkuutta kohtaan. Kuten

autuas apostoli opettaa, me emme ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan Jumalan
oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän
on lahjoittanut meille. Ei häntä voi muulla tavalla kunnioittaa hänen arvonsa
mukaisesti kuin uhraamalla hänelle se,
minkä hän itse on antanut meille.
Kun siis tahdomme viettää kunnioittaen tätä syntymäjuhlaa, mitä muuta yhtä sopivaa voisimme löytää Herran runsaiden lahjojen joukosta kuin rauhan,
sen rauhan, jota enkelit ensin julistivat
laulullaan Herran syntyessä? Rauha nimittäin synnyttää Jumalalle lapsia, ravitsee rakkautta ja saa aikaan yksimieli-

syyttä. Se on autuaitten lepo ja iäisyyden
asuinsija. Rauhan erityinen vaikutus ja
siunaus on se, että se yhdistää Jumalaan
ne, jotka se erottaa maailmasta.
Ne, jotka eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta, uhratkoot Isälle rauhaa rakastavien lasten yksimielisyyden.
Kaikki hänen jäsenikseen otetut kohdatkoot toisensa Kristuksessa, joka on uuden luomakunnan esikoinen. Hänhän ei
tullut täyttämään omaa tahtoaan vaan lähettäjänsä tahdon. Isä ei armossaan ottanut lapsikseen erimielisiä ja eripuraisia
perillisiä, vaan sellaisia, jotka ovat mieleltään ja rakkaudessa yhtä. Niiden, jotka
on luotu uudesti saman kuvan kaltaisiksi, tulee siis vaalia yksimielisyyden henkeä.
Herran syntymä on myös rauhan syntymä. Apostoli näet sanoo näin: Hän on
meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi – nimittäin juutalaiset ja pakanat – ja avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman
Hengen johdattamina.
[Lukupalvelus: Jouluoktaavin VII päivä,
toinen lukukappale]

Hyvät ystävät,
kaikki on ollut erilaista tänä vuonna, myös tämä adventtiaika.
Tulevan joulun ulkoiset puitteet ovat monin osin toisenlaiset
kuin mihin olemme tottuneet. Jopa Bethelemin tähti loistaa
mielestämme himmeämpänä kuin ennen. Minne? Mihin suuntaan
meidän tulee kääntää katseemme, mihin suuntaan matkaamme?
Kuka meidät ohjaa perille, sillä sydämemme kaipaus on niin
valtavan suuri? Koko maanpiiri odottaa ja huokaa. Koko
ihmiskunta odottaa muutosta parempaan. Samanaikaisesti
saamme joka päivä kokea, että muutos ei tule yhtäkkiä. Tarvitaan
monia, monia askeleita.
Autuas veli Charles de Foucauld, joka ei voinut viettää pitkään
aikaan messua, kirjoitti 23.12.1907 Tamanrasetissa: ”Joulu,
ei messua, olen yksin.” Viime kuukausina monet meistä
eivät myöskään ole voineet osallistua eukaristiaan, olemme
kokeneet samaa: ”Olen yksin, en pääse messuun.” Veli Charles
saatuaan tietää, ettei voi viettää messua, ei kuitenkaan vaipunut
epätoivoon, vaan koki, että tämä oli samalla kutsu juhlia elämää
päivän jokaisena hetkenä ja hän halusi yhtyä Herran todelliseen
läsnäoloon jokaisena hetkenä tavatessaan ihmisiä.
Olemme matkalla Betlehemiin. Mitä me viemme mukanamme
seimen Lapselle, Vapahtajallemme? Varmasti tunnemme

seuraavaa: ”Minulla ei ole mitään, ei kerta kaikkiaan mitään, mitä
tahtoisin antaa Hänelle: on vain yksinäisyys. Anna anteeksi, Herra.
Mutta minun sydämeni, Herra, minun sydämeni kaipaus, otatko
sen vastaan?”

Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa 		
meidän sydämissämme!
Jeesuksen pikkusisaret Tampereelta

