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Ajankohtaista

Kotikirkko
Vuosi 2021 alkaa maailman yhä taistellessa koronavirusta ja sen vaikutuksia vastaan. Ihmiset
ovat joutuneet ainakin osittain vetäytymään normaaleista, perheen ulkopuolisista sosiaalisista suhteistaan. Jäljelle on jäänyt oma ydinperhe tai siihen
rinnastuva turvallinen kupla. "Kuplaksi" laillisia
kontakteja joissakin päin maailmaa todellakin kutsutaan. Onneksi Suomessa olemme ainakin toistaiseksi säästyneet radikaaleilta eristystoimilta,
lockdowneilta.
Vaikkei se sitä suoraan sanokaan, kirkko kärsii koronasta paljon. Kirkon elämä nimittäin ovat ne ihmiset, jotka osallistuvat sen toimintaan, ennen kaikkea pyhään messuun ja muihin sakramentteihin, tai jotka uskonsa
innoittamina opettavat lapsia ja nuoria, auttavat yksinäisiä, sairaita ja vanhuksia tai vain ristivät kätensä kiittääkseen ja ylistääkseen Jumalaa kaikesta
hyvästä, niin aineellisesta kuin aineettomastakin. Koronaepidemia on voimakkaasti rajoittanut ihmisten mahdollisuutta käydä paikan päällä, myös
kirkossa, tosin onneksi ovet sentään ovat vielä auki. Tyhjä kirkko on silti
aina kärsivä kirkko.
Kirkko on tässä tilanteessa havainnut, että on kaikin keinoin tuettava
hengellistä elämää siellä, missä ihmiset ovat: perheissä. Tämän lehden takasivulla kerrotaan siksi, että tänä keväänä alkaa perhevuosi, vuosi, jonka aikana kirkko kaikilla tasoilla yrittää palauttaa mieleen avioliiton ja perheen
arvoa ja merkitystä ja antaa tukea aviopareille ja perheille.
Kun me nyt "joudumme" olemaan entistä tiiviimmin yhdessä oman
perheemme kanssa, niin on tietenkin todella hyvä ja hyödyllistä, että me
entistä selvemmin näkisimme ja ymmärtäisimme, mikä oman perheen merkitys on ja miksi se on niin tärkeä. Ehkä osaisimme jopa olla siitä entistä kiitollisempia.
Ehkä me tämän opetuksen ja tuen vahvistamina todellakin pystymme
myös itse kasvamaan ihmisinä, kristittyinä, perheemme jäseninä. Ehkä juuri minä voisin vahvistaa kotini hengellistä ilmapiiriä, rukoilla yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa, rukoilla perheenä. Ehkä kirkko voisi todella
kasvaa perheemme keskelle todelliseksi kotikirkoksi, ei vain yhdeksi unohdetuksi krusifiksiksi seinällä tai marianpatsaaksi lipaston päällä.
Vaikka sakramentaalinen elämä onkin välttämätöntä, on tässä tilanteessa hyvä muistaa, että Kristus on keskellämme, juuri siellä, missä me
olemme, jos me vain päästämme hänet sinne.

Helsingin
hiippakunnan
yleiset ohjeet
koronatilanteen
johdosta
Pidetään tarkasti huolta, että toimintaan osallistutaan vain oireettomina, ja pidetään huolta hygieniasta ja turvaväleistä;
mikäli turvavälejä ei voi säilyttää, pyydetään käyttämään kasvomaskeja. Varsinkin
pääkaupunkiseudulla vietettävissä seurakuntien sunnuntaimessuissa kasvomaskien käyttöä suositellaan painokkaasti. Niiden käyttöä voidaan tapauskohtaisesti
jopa edellyttää.
Pyhän kommuunion jakaminen vain
yhdessä muodossa jatkuu edelleen. Kommuunion voi ottaa vastaan joko kädelle
(suositus) tai suuhun (kommuunion jaon
loppuvaiheessa tai messun ulkopuolella).
Kaikessa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon kulloinkin voimassaolevat viranomaisohjeet.
Sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen vapautus, mutta on tärkeää pyhittää
lepopäivä esimerkiksi seuraamalla messua netistä, rukoilemalla, lukemalla Raamattua tai jollakin muulla tavalla.
Katolinen kirkko Suomessa

PS. Yhdysvallat sai historiansa toisen katolisen presidentin. Ks. uutinen s. 3.
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Paavi onnitteli Joe Bidenia

P

aavi Franciscus on lähettänyt viestin
Yhdysvaltojen 46. presidentille Joe R.
Bidenille tämän virkaanastumisen johdosta. Paavi vakuuttaa rukoilevansa, että Jumala antaisi Bidenille viisautta ja voimaa
virkansa harjoittamisessa. Hän rukoilee
myös, että Biden pyrkisi päätöksissään oikeudenmukaisen ja vapaan yhteiskunnan
rakentamiseen sekä jokaisen ihmisarvon
kunnioittamiseen, ”erityisesti köyhien, haavoittuvaisten ja niiden, joilla ei ole ääntä”.
Paavi rukoilee myös, että Jumala auttaisi Bidenia vaalimaan yhteisymmärrystä, sovintoa ja rauhaa Yhdysvaltojen ja maailman
muiden maiden välillä yhteisen hyvän edistämiseksi. Lopuksi paavi Franciscus toivotti
Bidenille ja tämän perheelle sekä “rakkaalle
Amerikan kansalle” paljon siunausta.
Myös Yhdysvaltojen katolisen piispainkonferenssin puheenjohtaja, arkkipiispa
José Gomez julkaisi Bidenin virkaanastujaisten johdosta lausunnon, jossa hän vakuuttaa rukoilevansa presidentin ja tämän
perheen puolesta. Gomez toteaa, että piispat eivät ole mukana puoluepoliittisessa
pelissä vaan pyrkivät muokkaamaan omiatuntoja tarjoamalla evankeliumiin ja kirkon
yhteiskunnalliseen opetukseen perustuvia
periaatteita. Gomez toteaa, että Bidenin ja
hänen hallituksensa kanssa tulee olemaan
asioita, joista ollaan samaa mieltä ja asioita,
joista ollaan eri mieltä.

Biden on kuitenkin sikäli erityistapaus,
että hän on USA:n historian toinen katolista uskoa tunnustava presidentti, ensimmäineen 60 vuoteen. ”On virkistävää olla tekemisissä presidentin kanssa, joka ymmärtää
syvästi ja henkilökohtaisesti uskonnollisen
uskon ja instituutioiden tärkeyden. Bidenin
hurskaus ja henkilökohtainen tarina, hänen
koskettava todistuksensa siitä, kuinka usko
on tuonut hänelle lohdutusta pimeinä ja
traagisina aikoina, hänen pitkäjänteinen sitoumuksensa evankeliumin köyhille antamalle ensisijaisuudelle – kaikki tämä antaa
toivoa ja inspiroi”, Gomez kirjoittaa.
Toisaalta Gomez toteaa, että presidentti
Biden on luvannut edistää politiikkaa, joka
osin edistää moraalista pahaa ja uhkaa ihmiselämän arvoa, ”vakavimmin kysymyksissä abortista, ehkäisystä, avioliitosta ja sukupuolesta”. Gomez ilmaisee syvää huolta
kirkon vapaudesta ja uskovien vapaudesta
elää omantuntonsa mukaan. Lopuksi Gomez kirjoittaa, että yksin Jumala tuntee sydämemme tarkoitusperät ja voi ne tuomita.
”Rukoilen, että Jumala antaa presidentillemme ja meille kaikille armon etsiä vilpittömästi yhteistä hyvää.”
KATT / Vatican News

Caritas-kuulumisia
Ilmoituksia
Seurakunnat ja ohjelmat
Amoris laetitia -perhevuosi

Kannen kuva: Villa Aldobrandinin puisto Roomassa,
kuva Alpo Penttinen

Lukijan ja akoluutin palvelutehtävään
voidaan asettaa myös naisia

P

aavi Franciscus on päättänyt muuttaa
kirkkolain kaanonia 230 § 1 siten, että
jatkossa myös naisia voidaan piispan päätöksellä asettaa erityisessä liturgisessa riitissä lukijan (lehtorin) ja akoluutin palvelutehtävään.
Paavi Paavali VI päätti vuonna 1972 poistaa ns. "alemmat vihkimykset" ennen "ylempiä vihkimyksiä"; vihkimyksen sakramentin
ensimmäinen aste on diakoniksi vihkiminen.
Lukijan ja akoluutin tehtävät säilytettiin,
mutta "alemman vihkimyksen" sijaan niistä tuli käyttää nimitystä "palvelutehtävään
asettaminen". Hän päätti myös, että noita
palvelutehtäviä ei enää pidetty yksinomaan

diakoni- ja pappiskandidaateille varattuina (vaikkakin heidän täytyy vastaanottaa
ne ennen vihkimystä), vaan ne oli mahdollista uskoa myös maallikoille – kuitenkin vain miehille. Paavi Franciscuksen päätöksellä nuo maallikkojen palvelutehtävät
ovat siis avoimia sekä miehille että naisille.
Käytännössä paavin päätös ei välttämättä juuri näy seurakunnissamme mitenkään,
sillä esimerkiksi messussa lukijana toimimiseen ei vaadita, että olisi erityisesti asetettu lukijan palvelutehtävään, ja lukijoina on
nytkin säännöllisesti sekä naisia että miehiä.

KATT/VIS
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Paastokäsky 2021
Helsingin hiippakuntaa varten
Vuonna 2021 tuhkakeskiviikko on 17.2. ja pitkäperjantai on 2.4.
ABSTINENSSI
Uskovia velvoittaa tuhkakeskiviikkona, pitkänäperjantaina ja vuoden
jokaisena perjantaina (jollei silloin ole juhlapyhä) abstinenssi eli liharuoasta
pidättäytyminen. Siihen velvoitetaan kaikkia 14 vuotta täyttäneitä.

Pyhän Ursulan
seurakuntaneuvoston vaalit
”Jokaisessa seurakunnassa toimii kirkon kanonisen oikeuden mukaan seurakuntaneuvosto (CIC 536 §1,2). Se on neuvoa-antava
elin” (Seurakuntaneuvoston säännöt Helsingin hiippakunnassa, jatkossa SSHH, 1).
Pyhän Ursulan seurakunnan uuden seurakuntaneuvoston vaalit järjestetään
vuoden alussa.

Ehdokkaiden asettaminen
”Seurakunnan jäsen voi ilmoittautua ehdokkaaksi tai ilmoittaa toisen ehdokkaaksi,
jos tämä kirjallisesti vahvistaa suostuvansa
ehdokkuuteen” (SSHH, 8).

Ehdokkaiden asettamisaika
on 22.1. – 1.2.
”Ehdokkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt,
kirkon täydessä yhteydessä oleva henkilö,
joka tunnetaan varmasta uskostaan, korkeasta moraalistaan ja harkitsevaisuudestaan”
(SSHH, 9).

Abstinenssin voi korvata myös
• pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,
• pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai jostain 		
muusta nautinnosta,
• rakkaudenteolla lähimmäisten hyväksi (Caritas),
• osallistumalla pyhään messuun, adoraatioon tai ristintien hartauteen 		
tai johonkin muuhun hartaudenharjoitukseen,
• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen.

PAASTO
Velvoittavia paastopäiviä ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. Paasto merkitsee
sitä, että nautitaan ainoastaan yksi täydellinen ateria ja muista aterioista vähän
yli puolet tavallisesta. Paastoon velvoitetaan kaikkia täysi-ikäisiä (18 vuotta
täyttäneitä) 60. ikävuoteen asti.

KATUMUSVELVOLLISUUS
Uskovilla on velvollisuus katumuksen tekoon paastonaikana ja vuoden kaikkina
perjantaina. Näinä aikoina kirkko kehottaa uskovia erityisellä tavalla rukoukseen,
pidättäytymiseen ja lähimmäisenrakkauteen. Erilaisia mahdollisuuksia
katumusvelvollisuuden täyttämiseen luetellaan kohdassa 1.
Jokainen voi löytää juuri itselleen sopivan tavan tehdä parannusta ja katumusta
myös paastonajalla. Yksi suositeltava tapa on pidättäytyä jostakin ja paastonajan
lopulla palmusunnuntaina antaa pidättäytymisen kautta säästynyt rahasumma
hiippakunnan paastouhriin niiden hyväksi, joilta usein puuttuu kaikkein
välttämättöminkin elämää varten.
22. tammikuuta 2021
Marco Pasinato
Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi tulee tehdä kirjallisesti seurakunnan kirkkoherralle.

Äänestysaika on 8.-21.2.
Vaalitoimikunnan puolesta,
Tuomas Nyyssölä, kirkkoherra,
Pyhän Ursulan seurakunta
Seurakuntaneuvoston säännöt kokonaisuudessaan Fides -lehdessä 14/2007.

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne
Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti auttamaan taloudellisesti.
Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä. Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta
huomioon merkittävälläkin tavalla. Hiippakunnan talousneuvosto

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto TILINRO: FI37 2219 3800 004324

RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät
24.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Joona 3:1-5, 10
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – 4a
2L 1. Kor. 7:29-31
Ev. Mark. 1:14-20
31.1. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L 5. Moos. 18:15-20
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a
2L 1. Kor. 7:32-35
Ev. Mark. 1:21-28
2.2. Herran temppeliintuominen –
kynttilänpäivä, juhla
1L Mal. 3:1-4 tai Hepr. 2:14-18
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b		
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32
7.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L Job 7:1-4, 6-7
Ps. 147:1-2, 3-4, 5-6. – vrt. 3a
2L 1. Kor. 9:16-19, 22-23
Ev. Mark. 1:29-39		
14.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)
1L 3. Moos. 13:1-2, 45-46
Ps. 32:1-2, 5, 11. – vrt. 7
2L 1. Kor. 10:31-11:1
Ev. Mark. 1:40-45
Paastonaika
17.2. tuhkakeskiviikko
1L Joel 2:12-18
Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. – vrt. 3
2L 2. Kor. 5:20-6:2
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18
Paasto- ja abstinenssipäivä

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2021 rukouksen apostolaatin palsta

V

iime päivinä olemme keskustelleet ja rukoilleet kristittyjen ykseyden edistämisen puolesta. Kysymys kuuluu: Mitä yhtenäisyys tarkoittaa? Kun katsomme jokapäiväistä elämää, näemme,
että yhtenäisyys on niissä perheissä tai työpaikoissa, missä on rakkautta.
Ei ole yhtenäisyyttä ilman rakkautta. Joskus perheenjäsenet ovat niin erilaisia, koska ovat kotoisin eri maista, mutta rakkauden kautta he osaavat
olla yhdessä. Kolmiyhteinen Jumala on paras esimerkki rakkauden moninaisuudesta. Erityisesti meidän on vähennettävä vihan tunteita, sillä
ne erottavat meitä toisistamme. Jos en rakasta, niin on parempi että en
kommentoi. Jos puhun jotakin ilman rakkautta, ei voi olla yhteyttä. Ei
voi rakastaa vain jotakin valittua ryhmää.
Yhtenäisyys on vaikeaa, koska synti on maailmassa. Synti heikentää
rakkautta. Me kristityt puhumme synneistä, mutta emme sen vuoksi,
että halumme juhlia niitä. Me haluamme tunnistaa ja poistaa ne elämästämme. Ongelma on siinä, että näemme hyvin muiden syntejä. Ajattelemme, että vain toiset ovat syyllisiä.
Tämä on vaikea asia, mutta me muistamme,
että "Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen".
Jeesus puhui vuorisaarnassa siitä, miten me
voimme olla autuaita eli onnellisia. Hän opetti meille, että on vaikea tietää toisen ajatuksia,
mutta me voimme tehdä paljon omassa sydämessämme.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

21.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L 1. Moos. 9:8-15
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – vrt. 10
2L 1. Piet. 3:18-22
Ev. Mark. 1:12-15

Rukoilkaamme...

28.2. paaston 2. sunnuntai (II)
1L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps. 116:10+15, 16-17, 18-19. – 9
2L Room. 8:31b-34
Ev. Mark. 9:2-10

Tammikuu – Lähetystyö
• Antakoon Herra meille armon elää yhdessä muihin uskontoihin
kuuluvien veljiemme ja sisartemme kanssa, rukoillen toistemme
puolesta ja avoimina kaikkia kohtaan.

Sinä armahdat kaikkia, Herra,
etkä halveksi ainoatakaan niistä,
jotka olet tehnyt,
sinä et katso ihmisten syntiä heidän
katumuksensa tähden
ja säästät heitä, sillä sinä olet Herra,
meidän Jumalamme.
Tuhkakeskiviikon alkuvirsi

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.
Helmikuu – Yleinen
• Rukoilemme väkivallan uhriksi joutuneiden naisten puolesta, että
yhteiskunta suojelisi heitä ja heidän kärsimyksensä huomioitaisiin.
Februari – Universell
• Vi ber att kvinnor som är offer för våld skyddas av samhället, och att
deras lidanden uppmärksammas.
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Paavi Franciscuksen saarna
jouluyön messussa 2020:

Lapsi on syntynyt meille
S A A R N A

Tänä yönä täyttyy Jesajan
suuri ennustus: «lapsi on
syntynyt meille, poika on
annettu meille» (Jes. 9:5).

P

oika on annettu meille.
Usein kuulee sanottavan,
että suurin ilo elämässä
on lapsen syntymä. Se on
jotakin poikkeuksellista,
joka muuttaa kaiken, herättää ennenkuulumatonta energiaa ja saa
unohtamaan vaivat, epämukavuudet ja
unettomat yöt, koska tuo mukanaan verrattoman suuren onnen. Sitä on joulu: Jeesuksen syntymä on uutinen, jonka ansiosta synnymme sisäisesti uudelleen joka
vuosi ja löydämme hänestä voiman kohdata koettelemukset. Hänen syntymänsä
on meitä varten: minulle, sinulle, meille
kaikille, jokaiselle. Tuo sana toistuu tänä
pyhänä yönä: «lapsi on syntynyt meille»,
ennusti Jesaja; «Tänään on meille syntynyt Vapahtaja», toistimme psalmissa; Jeesus «antoi itsensä meidän puolestamme»
(Tit. 2:14), pyhä Paavali julisti; ja evankeliumissa enkeli ilmoitti: «Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja» (Luuk. 2:11). Minulle, teille.

Mutta mitä se tarkoittaa meille? Sitä,
että Jumalan Poika, joka on siunattu luonnoltaan, tulee tehdäkseen meistä siunattuja lapsia armon kautta. Jumala tulee
maailmaan lapsena tehdäkseen meistä Jumalan lapsia. Mikä valtava lahja! Tänään
Jumala hämmästyttää meidät ja sanoo
meille jokaiselle: “Sinä olet ihme”. Sisar,
veli, älä lannistu. Onko sinulla kiusaus
tuntea olevasi erehdys? Jumala sanoo sinulle: “Ei, olet minun lapseni!” Tunnetko
ettet selviä, pelkäätkö olevasi riittämätön,

pelkäätkö ettet pääse ulos koettelemuksen
tunnelista? Jumala sanoo sinulle: “Rohkeutta, minä olen kanssasi”. Hän ei sano
sitä sanoin, vaan tulemalla lapseksi kuten
sinä ja sinua varten, muistuttaakseen, että
uudestisyntymisesi lähtökohta on se, että
tunnistat olevasi Jumalan poika, Jumalan tytär. Se on kaiken uudestisyntymisen
lähtökohta. Se on toivomme kuolematon
sydän, loistava ydin, joka tukee elämäämme: syvempänä kuin ominaisuutemme
ja puutteemme, voimakkaampana kuin
menneisyyden haavat ja epäonnistumiset
tai tulevaisuutta koskevat pelot ja huolet
on tämä totuus: olemme rakkaita lapsia.
Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei riipu
eikä koskaan tule riippumaan meistä: se
on pyyteetöntä rakkautta. Tällä yöllä ei
ole muuta selitystä: se on pelkkää armoa.
Kaikki on armoa. Lahja on ilmainen, ilman ansiotamme, puhdas armo. Paavali sanoi meille, että tänä yönä «Jumalan
armo on ilmestynyt» (Tit. 2:11). Mikään ei
ole kallisarvoisempaa.

Poika on annettu meille. Isä ei ole antanut meille vain jotakin, vaan oman ainosyntyisen Poikansa, joka on hänen
ilonsa. Mutta katsoessamme ihmisen kiittämättömyyttä Jumalaa kohtaan ja epäoikeudenmukaisuutta niin monia veljiämme kohtaan herää ehkä epäilys: oliko
oikein, että Herra antoi meille niin paljon,
onko oikein, että hän yhä luottaa meihin?
Eikö hän yliarvioi meitä? Kyllä, hän yliarvioi meitä, koska hän rakastaa meitä
äärettömästi. Hän ei voi olla rakastamatta meitä. Sellainen hän on, niin erilainen
kuin me. Hän rakastaa meitä aina enemmän kuin me rakastamme itseämme. Se
on hänen salaisuutensa tullakseen sydämiimme. Jumala tietää, että ainoa tapa pelastaa meidät, parantaa meidät sisäisesti, on rakastaa meitä: ei ole muuta tapaa.
Hän tietää, että tulemme paremmiksi vain
ottamalla vastaan hänen uupumattoman
rakkautensa, joka ei muutu vaan muuttaa
meidät. Vain Jeesuksen rakkaus muuttaa
elämän, parantaa syvimmät haavat, va-
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pauttaa meidät pettymysten, vihan ja valitusten kierteestä.

Poika on annettu meille. Köyhässä seimessä tallin pimeydessä on Jumalan Poika. Herää toinen kysymys: miksi hän syntyi yöllä, vailla arvollista majapaikkaa,
köyhyydessä ja torjuttuna, kun ansaitsi
syntyä suurimpana kuninkaista upeimmassa palatsissa? Miksi? Saadakseen meidät ymmärtämään, mihin saakka hän rakastaa ihmisyyttämme: koskettaakseen
konkreettisella rakkaudellaan pahinta
kurjuuttamme. Jumalan Poika syntyi torjuttuna sanoakseen meille, että jokainen
torjuttu on Jumalan lapsi. Hän tuli maailmaan niin kuin lapsi tulee maailmaan,
heikkona ja hauraana, jotta pystyisimme lempeästi hyväksymään haurautemme. Ja oppisimme tärkeän asian: niin kuin
Betlehemissä, myös meidän kanssamme Jumala mielellään tekee suuria asioita köyhyytemme kautta. Hän asetti koko
pelastuksemme tallin seimeen eikä pelkää
köyhyyttämme: antakaamme hänen laupeutensa muuttaa kurjuutemme!

Sitä tarkoittaa se, että poika on annettu
meille. Mutta enkeli sanoo vielä paimenille: «Tämä on merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä»
(Luuk. 2:12). Tämä merkki, lapsi seimessä,
on meitäkin varten, ohjaamaan elämäämme. Betlehemissä, joka tarkoittaa “leivän
taloa”, Jumala on seimessä, ikään kuin
muistuttaakseen, että elääksemme tarvitsemme häntä niin kuin leipää syödäksemme. Meidän on täytyttävä hänen pyyteettömällä, uupumattomalla, konkreettisella
rakkaudellaan. Kuinka monta kertaa me
sen sijaan, viihteen, menestyksen ja maailmallisuuden nälässämme, ruokimme elämää ruoilla, jotka eivät tee kylläisiksi ja
jättävät meidät sisäisesti tyhjiksi! Herra
valitti profeetta Jesajan suulla, että vaikka härkä ja aasi tuntevat seimensä, me,
hänen kansansa, emme tunne häntä, elämämme lähdettä (vrt. Jes. 1:2-3). Se on totta: kyltymättömässä omistushalussamme
juoksemme lukemattomien turhuuden
seimien perässä ja unohdamme Betlehemin seimen. Tuo seimi, köyhä kaikesta ja
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rikas rakkaudesta, opettaa, että elämän
ravinto on siinä, että annamme Jumalan rakastaa meitä ja rakastamme toisia.
Jeesus antaa meille esimerkin: hän, Jumalan Sana, on pieni lapsi; hän ei puhu,
mutta tarjoaa elämän. Me taas puhumme paljon, mutta usein olemme kielitaidottomia hyvyydessä.

Poika on annettu meille. Pienten lasten vanhemmat tietävät, kuinka paljon rakkautta ja kärsivällisyyttä he
tarvitsevat. Heitä on ruokittava, hoidettava, kylvetettävä, huolehdittava heidän heikkoudestaan ja tarpeistaan, joita on usein vaikea ymmärtää. Lapsi saa
tuntemaan, että olemme rakastettuja,
mutta opettaa myös rakastamaan. Jumala on syntynyt lapseksi rohkaistakseen meitä pitämään huolta toisista.
Hänen hento itkunsa saa meidät ymmärtämään, kuinka tarpeettomia monet kiukunpuuskamme ovat, ja meillä
on niitä niin paljon! Hänen aseistariisuva rakkautensa muistuttaa meille, että
meidän ei pidä käyttää aikaamme itsesääliin, vaan lohduttaaksemme kärsivien itkua. Jumala tulee keskuuteemme köyhänä ja tarvitsevana sanoakseen
meille, että palvelemalla köyhiä rakastamme häntä. Tästä yöstä lähtien, kuten
eräs runoilija kirjoitti, «Jumalan asumus
on vieressäni, kalustuksena rakkaus»
(E. Dickinson, Poems, XVII).

Josemaría Escrivá
KRISTUS KULKEE
LÄHELLÄSI
Aiemmin suomentamaton kokoelma
Josemaría Escriván saarnoja kattaa
koko kirkkovuoden adventin alusta
Kristus-kuninkaan juhlaan. Kirja
opettaa kohtaamaan Kristuksen ja
huomaamaan hänen läsnäolonsa
tavallisessa elämässämme ja
pyhittämään jokapäiväisen työmme.
KATT 2021, 308 sivua, hinta 25,–

Poika on annettu meille. Sinä, Jeesus, olet Poika, joka tekee minut lapseksi. Sinä rakastat minua sellaisena kuin
olen eikä sellaisena kuin haaveilen olevani; tiedän sen! Syleillen sinua, seimen
lasta, hyväksyn jälleen elämäni. Ottaen
vastaan sinut, elämän leivän, minäkin
haluan antaa elämäni. Sinä joka pelastat
minut, opeta minua palvelemaan. Sinä
joka et jätä minua yksin, auta minua
lohduttamaan veljiäsi ja sisariasi, koska tiedät, että tästä yöstä lähtien kaikki
ovat veljiäni ja sisariani.

Teemu Sippo SCJ
CHRISTUS FONS VITAE
30 saarnaa vuosilta 1978–2020
Tähän kirjaan valitut 30 saarnaa
vuosien varrelta kutsuvat yhä
uudelleen palaamaan Kristuksen
luo ja ammentamaan hänen
rakkaudestaan elämän täyteyden.
KATT 2020, 144 sivua, hinta 20,–

Franciscus
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J U M A L A N S A NA N
S U N N U N TA I

Jumalan sanan sunnuntaita vietetään kirkkovuoden tavallisen ajan 3. sunnuntaina,
tänä vuonna 24.1. Paavi Franciscus asetti tuon päivän 2019
muistuttaakseen Raamatun
merkityksestä ja arvosta kristillisessä elämässä ja Jumalan
sanan ja liturgian olennaisen
tärkeästä suhteesta.

”K

ristittyinä olemme yksi
kansa, joka vaeltaa historiassa ja saa voimaa keskellämme läsnä olevalta Herralta, joka puhuu meille ja ravitsee
meitä. Raamatulle omistetun päivän ei
ole tarkoitus olla 'kerran vuodessa', vaan
koko vuotta varten. Meidän on hyvin tärkeää tutustua paremmin ja läheisemmin
pyhään Raamattuun ja ylösnousseeseen
Herraan, joka jatkuvasti murtaa meille sanan ja leivän uskovien yhteisössä. Meillä
on oltava jatkuva läheinen suhde pyhään
Raamattuun, muuten sydän pysyy kylmänä ja silmät suljettuina monenlaisen
sokeuden takia" (paavi Franciscus, Aperuit illis, 8).
Liturgiassa luettujen Raamatun lukukappaleiden kautta Jumala puhuu kansalleen ja Kristus itse julistaa evankeliumia;
hän on koko Raamatun keskus ja täyttymys. Kirkon lukukappaleiden kirjassa
antama Raamatun tekstien järjestys avaa
tietä Jumalan sanan tuntemiseen kokonaisuudessaan. On tärkeää, että saarna valmistetaan hyvin ja että papit, diakonit ja
lukijat valmistautuvat tehtäväänsä hyvin.
Etenkin tänä korona-aikana Jumalan
sanan sunnuntai muistuttaa myös Raamatun ja hetkipalvelusten suhteesta, siitä,
kuinka kirkko jatkuvasti rukoilee psalmien ja muiden Raamatun tekstien sanoin:
"Psalmeista löydämme kaikki mahdolliset tunteet, joita ihminen voi elämässään kokea, tuotuina viisaudella Jumalan

eteen: ilo ja tuska, ahdistus ja toivo, pelko
ja huoli löytävät niissä ilmaisunsa" (Benedictus XVI, Verbum Domini 24).
Paavillinen uuden evankelioimisen
edistämisen neuvosto on laatinut joitakin
ohjeita Jumalan sanan sunnuntain viettämiseksi, keskittyen Jumalan sanaan yhteisössä, perheessä ja henkilökohtaisessa
rukouksessa. Teema viittaa tänä vuonna
Filippiläiskirjeeseen, jossa puhutaan elämän sanan esillä pitämisestä (Fil. 2:16).

Jumalan sana yhteisössä
Koronaviruspandemian varjostamana aikana konkreettinen yhteisöllinen kokoontuminen messun tai hetkipalvelusten
viettoon saattaa olla vaikeaa ja osallistujien osallistuvien lukumäärää on rajoitettu. Ehdotukset Jumalan sanan sunnuntain
yhteistä viettoa varten (esimerkiksi evankeliumikirjan asettaminen kunniapaikalle juhlallisessa messussa, yhteinen vesper
jne.) eivät ehkä vuonna 2021 toteudu. Silti

on hyvä ajatella, kuinka tärkeää on se, että
kohtaamme elävän Sanan juuri yhteisönä.
Jumalan Sana ei lakkaa vaikuttamasta sydämissämme. Sana muuttaa historiaa;
niin tapahtuu yhteisön kautta, joka osoittaa rakkautta. "Raamattu on Herran kansan kirja, joka sitä kuunnellessaan kulkee
hajaannuksesta ja jakautumisesta kohti
yhteyttä" (Aperuit illis, 4).
Lectio divina Filippiläiskirjeen kohdasta 2:12-18 saattaa auttaa, kun pandemian edessä kysymme avuttomina tai vihaisina: missä on Jumala? Paavali, joka
monia kertoja koki omien suunnitelmiensa kääntymisen päälaelleen ja joutui käymään läpi vangitsemiset ja ahdingot, johdattaa yhteisöä sellaiseen mieleen, joka
Kristuksella oli, ja julistamaan ihmisille
sanaa, joka antaa elämän. Voimme rukoillen lukea tuota katkelmaa ja mietiskellä,
mitä teksti sanoo minulle ja mitä se sanoo
yhteisölle, mitä sanomme Herralle vastauksena hänen sanaansa ja "minkälaista
mielen, sydämen ja elämän kääntymystä
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Herra pyytää meiltä". "Lectio divina ei ole
päättynyt ennen kuin se johtaa toimintaan
(actio), joka saa uskovan tekemään elämästään lahjan toisille rakkaudessa" (Benedictus XVI, Verbum Domini 87). Kaikkien olisi oltava veljiä ja sisaria, solidaarisia
ja etsittävä toisten parasta, rakennettava
kohtaamisen, huolenpidon ja pyyteettömyyden kulttuuria (vrt. paavi Franciscus,
kiertokirje Fratelli tutti). Rukoillen ja mietiskellen tunnemme, minne ja mihin tekoihin Henki haluaa johdattaa.
"Koko evankelioimistyö perustuu kuultuun, mietiskeltyyn, elettyyn, vietettyyn
ja todistettuun sanaan. Pyhä Raamattu on
evankelioimisen lähde… Kuultu ja erityisesti eukaristiassa vietetty Jumalan sana
ravitsee ja vahvistaa kristittyjä sisäisesti
ja tekee heidät kykeneviksi aitoon evankeliumista todistamiseen jokapäiväisessä elämässä" (Franciscus, Evangelii gaudium 174).

Jumalan sana perheessä
Jokaisessa kodissa ja jokaisessa perheessä
olisi oltava Raamattu – ja sitä olisi myös
luettava yhdessä. Jumalan sanan sunnuntaina perhe voisi esimerkiksi lukea yhdessä kylväjävertauksen (Matt. 13:1-9)
ja pohtia sitä. Etenkin nuorille internetin
ja sosiaalisen median kautta löytyy monenlaisia Raamattuun liittyviä sivustoja
ja materiaaleja monilla kielillä; Suomessa voi tutustua mobiililaitteille tehtyyn
UT2020-käännökseen.
Koronapandemian aikana yleinen kehotus pysyä kotona on saanut kysymään
ja huomaamaan, miten elää uskoa perheessä. Netti ja etäyhteydet ovat osoittaneet hyötynsä, mutta virtuaalitodellisuus
ei korvaa konkreettisia ihmisiä ja kohtaamisia; ympärillämme on ihmisiä, jotka
tarvitsevat meitä ja elämän sanaa. Perhe,
jonka Jeesuksen läsnäolo muuttaa, on kutsuttu kasvamaan, täynnä elämää ja toivoa
ja tarttuvaa iloa, joka välittyy muille.
"En voi kutistaa elämääni suhteeseen
pienryhmän tai edes perheeni kanssa,
sillä on mahdotonta ymmärtää itseäni
ilman laajempaa suhdeverkostoa... Terve
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ja aito suhde tekee meidät avoimiksi toisia
kohtaan, ja he auttavat meitä kasvamaan
ja rikastuttavat meitä… Aito rakkaus, joka
auttaa meitä kasvamaan, ja jaloimmat ystävyyden muodot asuvat sydämissä,
jotka antavat toisten täydentää itseään"
(Fratelli tutti, 89).

Jumalan sana
henkilökohtaisessa
rukouksessa
Kirkkovuoden tavallisen ajan 3. sunnuntain evankeliumi (vuosi B) Mark. 1:14-20
kertoo ensimmäisten opetuslasten kutsumisesta; jokaisen on hyvä miettiä tekstiä rauhassa. Kun Johannes Kastaja oli
vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti
evankeliumia; hän kutsui Simonin ja Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen. Eräässä mietiskelyssään tuosta evankeliumikohdasta paavi Franciscus korosti, että
Jumala itse on rakkaudessaan valmistanut
tietä ja valmistanut elämäämme pitkän
ajan kuluessa, vanhempien ja isovanhempien kautta... Opetuslasten kutsuminen ei
tarkoittanut, että he tuosta hetkestä alkaen olivat lopullisen uskollisia; he tekivät
virheitä ja jopa kielsivät Jeesuksen. Herra
on sukupolvien ajan ajatellut meitä, jokaisena historian hetkenä hän odottaa meitä
ja kulkee kanssamme. Hänen rakkautensa
on todellista ja ikuista.
On tärkeää rukoilla Jumalan sanan
kanssa, kuunnella Jumalaa ja antaa hänen
puhua, olla tietoinen elävän Sanan läsnäolosta ja vastaanottaa Jumalan rakkaus ja
kutsu.
Jumalan sanan sunnuntain logo muistuttaa, ettemme kulje yksin. Se viittaa
Emmaus-kertomukseen (Luuk. 24:13-34),
jossa ylösnoussut Jeesus itse kulkee murheellisten opetuslasten rinnalla ja opettaa heitä ymmärtämään kirjoitukset. Kun
apostolit olivat koolla suljettujen ovien takana (Luuk. 24:44-49), keskellä pelkoa ja
hämmennystä Jeesus paljasti heille pääsiäissalaisuuden merkityksen: hänen tuli
kärsiä, kuolla ja nousta kuolleista antaakseen elämän, todellisen elämän.
Katri Tenhunen

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 2020, 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 2020, 314 sivua, hinta 19,–
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Villa Doria Pamphilj

Vihreä ikuinen kaupunki

R

ooman-oppaissa ja
-tietokirjoissa mainitaan usein ikuisen kaupungin kuuluvan
Euroopan
vihreimpiin
pääkaupunkeihin sen lukuisten puistojen
ja viheralueiden ansiosta. Aikaisempina
Rooman-vuosina en ollut Rooman vihreyttä mitenkään erityisesti pannut merkille, vaikka Villa Borghese ja Villa Ada
ovatkin jo pitkään olleet tuttuja mainioina lenkkeily- ja virkistäytymispaikkoina. Kun sitten kuluneen syksyn 2020 aikana Roomakin sulkeutui koronan toisen
aallon vuoksi melko täydellisesti (lähinnä vain kaupat, ravintolat ja kirkot ovat
saaneet olla rajoitetusti auki marraskuun
alusta lähtien), täytyi keksiä joitakin muita vapaa-ajanviettopaikkoja kuin Vatikaanin museot ja Forum Romanum. Puistot
muistuivat silloin mieleen juuri sopivana
vaihtoehtona: ne ovat ulkona, niissä on
tilaa, ei suurtakaan riskiä viruksen leviämiselle, ja samalla tulee liikuttuakin. Ja
muutama tunnettu puistoalue oli joka tapauksessa vielä kokonaan käymättäkin…

Kun mieli oli sitten avautunut puistojen mahdollisuudelle, oli helppoa astua
myös niiden todellisuuteen: Roomassa
on todellakin viheralueita aivan kaikkialla, pienempiä aivan ydinkeskustaa myöten ja suurempia vain muutaman kilometrin kävelymatkan päässä historiallisesta
keskustasta. Aikaisemmin ei esimerkiksi
ollut tullut edes huomattua ihan AngeliVilla Aldobrandini

cum-yliopiston vieressä sijaitsevaa pientä helmeä Villa Aldobrandinia, joka tarjoaa suojaisan vihreyden keitaan kaiken
liikennemelun keskellä Quirinalis-kukkulalla. Vain kivenheiton päässä nykyisestä asuinpaikastani Caelius-kukkulalla sijaitsee puolestaan ihastuttava Villa
Celimontanan puisto, jonka moninaisen
kasviston lomassa roomalaiset käyvät iltapäiväkävelyllä tai koiraa ulkoiluttamassa ja viikonloppuisin piknikillä. Pinjojen,
sypressien, setrien, laakeri- ja oliivipuiden
ansiosta puisto pysyy vihreänä talvellakin, ja ilmassa välittyy aito luonnon tuoksu (kun vain istahtaa nurmelle ja ottaa
pois muuten pakollisen kasvomaskin).
Veli Alessandron opastuksella myös puiston rikas linnusto tulee vähitellen tutuksi: ei vain kottaraiset, lokit ja kesykyyhkyt
vaan myös punarinnat, leppälinnut ja jotenkin puistoon pesiytyneet munkkiaratit – ja katsos, tuossa myös tuo mustapääkerttukin.
Palatium-kukkula on muiden arkeologisten alueiden tapaan vielä toistaiseksi
yleisöltä suljettuna, mutta toisella puolella Circus Maximusta kohoavalle Aventi-
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nukselle pääsee toki nytkin kapuamaan ja
ihailemaan yhtä upeimmista Rooman-näkymistä ”Appelsiinien puutarhasta” (Giardino degli Aranci) käsin. Jos taas malttaa
lähteä muutaman kilometrin kävelylenkille
ja kiivetä Gianicolo-kukkulan tuolle puolen,
pääsee kuljeskelemaan Villa Doria Pamphiljin puistoon, joka kuuluu Rooman suurimpiin – siellä saa helposti kulumaan kokonaisen päivänkin, jos vain ottaa hyvät eväät
mukaan. Kuvauksellisuudessaan historiallinen ”Akveduktien puisto” (Parco degli Acquedotti) on kuitenkin vertaansa vailla, eikä
siellä koettua auringonlaskua hevillä unohda – ei ihme, että siellä on kuvattu monien
italialaisten elokuvaklassikoiden kohtauksia Fellinin La dolce vitasta Sorrentinon La
grande bellezzaan: laaja viheralue, antiikista säilyneet akveduktit ja horisontissa kohoavat Albanovuoret luovat taianomaisen
ilmapiirin, joka saa hetkeksi unohtamaan
jopa vielä jylläävän pandemian.
Turisteja ei Rooman puistoissa tänä
syksynä liiemmälti ole näkynyt, mutta
roomalaisia itseään sitäkin enemmän: sosiaalisuudesta elävät ikuisen kaupungin asukkaat vaikuttavat hakeutuvan sankoin joukoin kaupungin viheralueille aina,
kun sää sen suinkin vain sallii (ja varsin
usein se sen salliikin, onhan sää jo näilläkin leveysasteilla, jos ei nyt aina kuin
Suomen toukokuun, niin ainakin maalishuhtikuun). Useamman kerran olen saanut vierestä seurata, miten ystäväporukka
viettää syntymäpäivää tai työporukka jonkun eläkkeelle jäämistä yhdessä puistossa värikkäät paperihatut päässä ja proseccolasit kädessä. Ei näin ehkä pandemiaa
kaikkein tehokkaimmin torjuta (vaikka toki
tartunnat ulkoilmassa ilmeisesti ovatkin
verrattain harvinaisia), mutta roomalaiset
eivät vain vaikuta voivan lapsenomaisen joviaaliselle luonteelleen mitään: yhdessäolo,
elämän ilojen ja surujen jakaminen toisten
kanssa, on asia, jota ilman elämää ei voida
edes kuvitella. Koronasulunkin aikaan vihreä ikuinen kaupunki on yllättävällä tavalla tarjonnut tällekin mahdollisuuden. Kuten
eräs koiraansa Villa Celimontanan pikku
obeliskin vierustalla ulkoiluttanut roomatar totesikin: ”Luojan kiitos eivät sulkeneet
puistoja!”
Alpo Penttinen

TAKAISIN ROOMAAN
Jyrki Erra: Lyijyvalkoinen. Otava 2020.

J

yrki Erra on jälleen kirjoittanut kirjan, joka vie
Roomaan ja sivuaa taas meidän kirkkoammekin. Hänen v. 2012 ilmestyneessä esikoisteoksessaan ”Kaunasin sivut” Roomalla oli tärkeä
osa ja kirkkokin oli paljon esillä. Kirjoitin silloin
kirjasta Fidesissä ja valittelin, että kirjailija oli tehnyt muuten niin jännittävään ja hyvin kirjoitettuun romaaniin asiavirheitä.
Tässä kolmannessa romaanissaan, joka on liki
500-sivuinen järkäle, Erra on palannut Roomaan,
ja jälleen katolinen lukija havaitsee hänen kompuroivan kirkollisille poluille poiketessaan.
Kirjan keskeisenä hahmona on barokin taiteen suuri mestari Caravaggio. Tästä johtuu kirjan erikoinen nimi. Lyijyvalkoinen on myrkyllinen
väri, jolla Caravaggio pohjusti maalauksensa ja joka kaiketi koitui aikanaan hänen kuolemakseen. Erra on erinomainen taideopas, ja lukija saa
perinpohjaisen oppitunnin niin Caravaggion taiteesta kuin hänen elämästään. Ei pidä pelästyä, kyllä Erra palkitsee lukijan.
Tärkeä sivurooli kirjassa on benediktiini-isä Jacobilla, joka on tullut
Espanjasta, Montserratin luostarista, vähän epäilyttävälle asialle Roomaan, kuten Axelille, päähenkilölle, pian valkenee. Isä Jacob on muka
saanut sääntökunnaltaan huomattavat toimivaltuudet. Sääntökunnalta?
Erra kaiketi olettaa, että benediktiineillä on jossain joku ylin johtaja, joka
antaa tarpeen tullen valtuuksia johonkin toimeen jollekulle jonkin benediktiiniluostarin isistä.
Hän olettaa väärin. Jokainen benediktiiniluostari on täysin itsenäinen
yksikkö, jonka apotti taatustikaan ei valtuuta ketään luostarinsa isistä toimimaan tavalla, joka on ilmeisessä ristiriidassa maailman vanhimman
voimassa olevan luostarisäännön kanssa.
Kaiken lisäksi isä Jacobilla on jokin ”tumma” asu ja varvassandaalit.
Benediktiini, joka on Roomassa ja majailee Vatikaanissa eikä käytä luostarinsa habitusta — siinä täydentyy suomalaisen kirjailijan fantasiabenediktiini!
Kumma että Erra on valinnut rooliin benediktiinin eikä jesuiittaa. Isä
Jakob puolustelee toimiansa siten, että lukijalle tulee mieleen lause ”tarkoitus pyhittää keinot”. Erra ilmeisesti on omaksunut topeliaanisen käsityksen jesuiitoista ja heidän kuvitteellisesta periaatteestaan. Sen oivaltaa, kun Axel kommentoi lehtikuvaa, jossa paavi esiintyy maineeltaan
epäilyttävän sisilialaisen ylimyksen kanssa. Axel näet toteaa: Paavihan
on jesuiitta!
Roomassa ja Italian taiteessa Erra liikkuu tottuneen kulkijan tavoin,
mutta kotimaa jää vähemmälle. Kolmikulman puistikosta ja sitä koristavasta Yrjö Liipolan veistoksesta — Tellervo, Tapion neiti — hän käyttää
helsinkiläisenemmistön nimiä Dianapuisto ja Diana. Ja Jumalanäidin ikonin Maria-hahmon hän ylentää vallan ”Jumaläidiksi”, siis jumalten joukkoon. Tässä kirjailija on astunut sivuun taiteen polulta ja suistunut hurjaan teologiseen näkökulmaan.

Rauni Vornanen
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World Watch List 2021:
Korona vain lisäsi
kristittyjen kokemaa
vainoa
Vuoden 2020 tilastojen mukaan "joka kahdeksas maailman kristitty kokee syrjintää
ja vainoa. Yhteensä vainottuja kristittyjä on siis vähintään
340 miljoonaa."

K

ansainvälisen
kristillisen
Open Doors -avustusjärjestön kokoama World Watch
List 2021 -katsaus kristittyjen
kokemaan vainoon eri puolilla maailmaa
julkaistiin jälleen tammikuussa. Katsaus näyttää, missä määrin ja kuinka suuri
määrä ihmisiä kokee asuinmaassaan vainoa tunnustaessaan kristillistä uskoaan.
Listauksessa maailman maita pisteytetään "vainopisteillä", joiden maksimimäärä on sata. Kärjessä on jo pitkään ollut
Pohjois-Korea, jolla pisteitä on 94/100.
Katsauksen mukaan viime vuonna
kunnolla puhjenneen koronaepidemian
vaikutus uskonnonvapauteen ja uskonnolliseen vainoon on ollut negatiivinen.

Syrjintää ja omavaltaisuutta
Uskonnollisten ryhmien sisäinen tiiviys
näyttää tänä aikana lisääntyneen, mikä
on johtanut esimerkiksi siihen, että vähemmistöuskontojen jäseniltä on joskus
evätty mahdollisuus saada ruoka-apupaketteja. Koronan pelossa eristäydytään ja
suojellaan ensisijaisesti "omia".
Monissa maissa uskonnonharjoittaminen on myös tehty vaikeaksi esimerkiksi

Uusi World Watch List julkistettiin Radio Deissä 13.1.2021. Katsausta esittelivät ulkosuhteiden
johtaja Miika Auvinen ja toiminnanjohtaja Johanna Kultalahti Open Doors Suomi
-järjestöstä.
sulkemalla kirkkoja. Tämä taas on johtanut siihen, että monilla alueilla seurakuntien pappien ja muiden työntekijöiden toimeentulo on laskenut merkittävästi, kun
lahjoituksia ei enää tule jumalanpalvelusten yhteydessä.
Koronan takia asetetut rajoitukset
ovat myös jättäneet monet syrjäiset alueet oman onnensa nojaan, näin varsinkin
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Siellä paikalliset rikollisjoukot valtaavat tai
ryöstelevät kyliä kenenkään estämättä.
Samoin luettelon ainoissa latinalaisen Amerikan maissa, Meksikossa ja Kolumbiassa, koronarajoitukset ovat hankaloittaneet
mahdollisuuksia
torjua
järjestäytynyttä rikollisuutta, varsinkin
huumekartelleja. Tilanne on mahdollistanut kartelleja avoimesti vastustaneiden
katolisten pappien ja protestanttisten pas-

torien uhkailun, kiristämisen, ryöstämisen ja jopa murhaamisen.

Kontrollia ja kiihottamista
Joissakin maissa, esimerkiksi Kiinassa, valtion kontrolli uskontokuntia kohtaan on vain kasvanut. Koronaepidemian varjolla ihmisten koteja tutkitaan, yhä
useampia valvotaan kasvojentunnistusjärjestelmää hyväksi käyttäen. Samoin internetin kautta toteutettavat jumalanpalvelukset ovat jatkuvan valvonnan alaisia.
Raportissa on huomattu myös Kiinan
katolilaisten suuri ahdinko: maassa toimii
edelleen valtion kontrollin ulottumattomissa oleva maanalainen katolinen kirkko
siitäkin huolimatta, että Pyhän istuimen ja
Kiinan välillä solmittiin muutama vuosi
sitten osittain salainen sopimus, jonka
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avulla katolisen kirkon ja Kiinan valtion
välisten suhteiden toivottiin normalisoituvan, tai ainakin ottavan ensimmäisiä
askeleita siihen suuntaan. Joidenkin kiinalaisten katolilaisten mukaan sopimusta
ei olisi ollenkaan pitänyt tehdä.
Monissa maissa uskonnollinen nationalismi vahvistuu edelleen. Tästä on
merkkejä varsinkin Intiassa ja Turkissa.
Intiassa tämä tarkoittaa maan enemmistöuskonnon hindulaisuuden kytkemistä kansallismielisyyteen, Turkissa vastaavasti islamin. Kummassakin maassa
uskontoa käytetään populistisena aseena
ja monesti vähemmistöuskontojen edustajia mustamaalataan. Joskus – ja ikävä
kyllä yhä useammin – tilanne kärjistyy
väkivaltaisuuksiin.
Viidenkymmenen eniten pisteitä saaneiden maiden joukossa on lähinnä maita
Pohjois- ja Keski-Afrikasta sekä Aasiasta.

Onko tutkimuksella arvoa?
Joissakin medioissa nimenomaan kristittyihin kohdistuvan uskonnollisen vainon
tutkimista on arvosteltu politisoivaksi.
Yleisesti kuitenkin todetaan, että tutki-

muksen perustiedot on huolellisesti kerätty ja dokumentoitu ja siksi niitä voidaan
pitää luotettavina. Tässä mielessä voidaan
siis joka tapauksessa todeta jotakin: uskonnollinen vaino kristittyjä kohtaan on
lisääntynyt.
Tutkimus osoittaa kuitenkin myös, että
monissa maissa tuo vaino on sen tyyppistä, että se ei kohdistu vain kristittyihin.
Samoista asioista voidaan olla huolissaan
myös muissa uskontokunnissa.
Olennaista lienee, että ainakin jokaisen uskonnollisen ihmisen tulisi kunnioittaa toistenkin oikeutta harjoittaa
rauhanomaisesti omaa uskontoaan. Uskonnonvapauden rajoittaminen tai kiistäminen tai varsinkin "väärään" uskontoon
kuuluvien vainoaminen on ehdottomasti
väärin. Se olisi hyvä jokaisen tunnustaa.
Marko Tervaportti
Lähde: opendoors.fi/wwl

World Watch List 2021
raportointikausi:
1.11.2019 – 31.10.2020
Päivittäin keskimäärin kolmetoista
kristittyä tapetaan uskonsa tähden.
Joka viikko keskimäärin 86 kirkkoon tai
kristittyjen rakennukseen hyökätään
(ml. ilkivalta ja tuhopoltot).
Joka kuukausi keskimäärin 356 kristittyä
vangitaan epäoikeuden- mukaisesti
uskonvakaumuksensa perusteella. Noin
33 kristittyä kaapataan kuukausittain.
Yhteensä vuoden aikana vähintään:
• 4 761 kristittyä tapettiin
• 4 488 kirkkoon tai kristilliseen
rakennukseen hyökättiin
• 4 277 kristittyä vangittiin
• 1 710 kristittyä kaapattiin
Open Doors julkaisee ainoastaan
dokumentoidut tapaukset. Todelliset
luvut ovat todennäköisesti paljon
suuremmat.
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Pyhä Ristin Johannes

– Hengellinen laulu
“Kristityn sielun on oltava hienovireinen, herkkä ja tunteikas. Sen
pitää liitää, liitää yhtenään, elää
unelmissa; liitää avaruudessa ja
tähdissä, Jumalan ihmetöissä ja
hiljaisuudessa. Sen joka haluaa
tulla kristityksi, on ensin tultava
runoilijaksi.”
– Vanhus Porfyrios
Kausokalivialainen, Athosvuori

H

eidi Tuorila-Kahanpää
soitti minulle jouluna
pandemiavuonna 2020
ja pyysi arvostelemaan
hänen toimittamansa
laajan teoksen, jossa hän syvällisesti käsittelee pyhän Ristin Johanneksen päärunoa
Cantico espiritualia eli Hengellistä laulua,
sen A-versiota. Olin tutustunut pyhimyksen tuotantoon jo 1980-luvulla ja moneen
kertaan lukenut sen joko kokonaan tai
osia siitä. Aihe siis ei ollut minulle täysin
vieras. Otin siis vastaan tehtävän, mutta
en oikeastaan tiennyt, mitä olin luvannut. Teos, jonka monien mutkien kautta sain postissa, osoitti Heidin syvällistä
osaamista ja laajaa tutkimustyötä. Hän on
ilman muuta maamme paras asiantuntija koskien Espanjan keskiajan uskonnollista runoutta ja hengellistä ajatusmaailmaa. Vuonna 2015
hän julkaisi toisen espanjalaisen
pyhimyksen, pyhän Jeesuksen
Teresan teoksen "Täydellisyyden
tie".
Nyt Heidi Tuorila-Kahanpää
on kääntänyt Cantico espiritual -runon, suomentanut esipuheen, pyhimyksen elämäkerran
ja runon alkuperäisen esipuheen
sekä kuvittanut teoksen hienoilla ja tunnelmallisilla kuvilla. Kuvat muodostavat
kontemplatiivisen kokonaisuuden, joiden
avulla voi syventyä ja mietiskellä runon
sanoja ja merkitystä. Kuvat valaisevat

eri säkeistöjä ja auttavat
mietiskelyssä.
Cantico espiritual syntyi pyhimyksen ollessa
vankikopissa eli lukittuna luostarin entiseen
julkiseen
käymälään
yhdeksäksi kuukaudeksi. Runo kuvaa
pyhän Ristin Johanneksen uskonnollista ja
kontemplatiivista kehitystä. Jotkut tutkijat
pitävät sitä jopa hänen hengellisenä omaelämäkertanaan. Pyhimys on runossaan

kuvannut, Ulrich Dobhan mukaan, miten
hän on saavuttanut hengellisen tien huipun. Vastaavanlaista hengellistä kehitystä
on myös kuvattu ortodoksitraditioon kuuluvassa moniosaisessa Filokalia-teoksessa.
Uskonnollis-mystisen prosessin huippua
voidaan kuvata seuraavasti:
1. Ihminen elää nyt kokonaan
Kristuksessa.
2. Hän on samankaltaistunut Jumalan
kanssa ja on sen kautta päässyt
osallisuuteen Jumalasta.
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3. Hän on saavuttanut korkeimman
mahdollisen moraalisen eheyden
asteen.
4. Hän on myös psyykkisesti
eheä persoonallisuus, jolle on
luonteenomaista sisäinen vapaus ja
lujuus. Hänestä on tullut ihminen,
joka on kokonaan Jumalan mieleen.
Hengellinen laulu kuvaa tätä sisäistä prosessia eli matkaa pyhyyteen. Ruotsalainen
karmeliitta Wilfred Stinissen (1927-2013)
on runon jokaiseen säkeistöön hakenut
selityksen Raamatun Laulujen laulun vastaavasta säkeistöstä, jolle pyhimyksen
runo merkittävällä tavalla perustuu.
Heidi Tuorila-Kahanpää on ensimmäisen kerran maamme historiassa tuonut
Cantico Espiritual -runon A-version suomennoksen suomalaisten lukijoiden saataville. Hän on myös teoksen liitteenä tuonut käyttöömme saman runon B-version.
Runon A-versio koostuu 39 säkeistöstä ja
B-versio 40 säkeistöstä.

Pyhän Ristin Johanneksen
runous Suomessa
Vaikuttaa siltä kuin pyhän Ristin Johanneksen runous on laajemmin kiinnostanut suomalaisia jo 1900-luvulla ja 2000-luvun alussa. Pyhimyksen runoja tai osia
niistä on kääntänyt mm. prof. Seppo A.
Teinonen (1924-1995), Helena Langinvainio, Kai Takkula ja Hannele Kivinen. Teinonen on myös kehittänyt uutta uskonnollista sanastoa. Pyhimyksen tuotantoa
tunnettiin fragmentaarisesti jo 1700-luvulla. Häntä pidetään myös Paavo Ruotsalaisen (1777-1852) hengellisen herätyksen isähahmona.
Pyhimyksen haaste ja vaikeus runossaan on järkiperäistää Jumala-kokemus
symbolien ja kuvien kautta eli kuvata
sellaista, mikä on sanoin kuvaamatonta. Itse Laulujen laulu ei kulu loppuun lukemalla. Se on rikas ja siitä löytää aina
uusia elementtejä, joiden avulla voi elää
aina rikkaampaa uskonelämää. Runo on
mystikon ja runoilijan hengellinen kohtaaminen. Hänen suuruutensa ei perus-

sanojen ja lauseiden merkitys voisi avautua nykyihmiselle. Vaikka vertaisimme
pyhän Ristin Johanneksen Hengellistä laulua Raamatun Laulujen lauluun jää monelta meiltä sen symbolinen ja uskonnollinen
sanoma usein piiloon. Voimme luonnollisesti itse oman kokemuksemme ja osaamisemme pohjalta hakea runon terminologialle ja sanomalle merkitystä, mutta
jokaista säkeistöä seuraava selitysosa on
ainakin minulle välttämätön ja hyödyllinen apu. Selitys avartaa pyhimyksen sanomaa ja antaa runolle aivan uuden ja
korkeamman arvon.
Runon ensimmäinen säkeistö kuuluu:

tu pelkästään sille, mitä hän sanoi, vaan
myös sille, miten hän sanoi sen. Pyhä
Henki, Kolminaisuuden kolmas persoona, ei voi ilmaista jumalallisen merkityksen runsautta arkisin ja kulunein sanoin,
vaan kertoo salaisuudet erikoislaatuisin
kuvin ja vertauksin.
Runon selitykset, jotka muodostavat
teoksen suurimman osan, voivat selittää vain murto-osan runon asiasisällöstä. Niin kuin runon alkuperäisissä alkusanoissa todetaan:
"Vaikka säkeistöt selitetään tietyllä tavalla, ei tarvitse pitäytyä yhteen ainoaan selitykseen, sillä mystistä viisautta,
joka on lähtöisin rakkaudesta – eli kyseisten säkeistöjen aiheesta – ei tarvitsekaan
ymmärtää pienintä yksityiskohtaa myöten, jotta se ihmisessä tuottaisi rakkautta ja kiintymystä, sillä viisaus muistuttaa
uskoa, jolla rakastamme Jumalaa, vaikka
emme ymmärrä häntä."
Runon ja sen selvitysten lukeminen ja
mietiskely auttavat lukijaa ymmärtämään
mystisen elämän sisältöä.

Hengellinen laulu versio A
– säkeistöjen selitykset
Uskonnollis-eksistentiaalinen keskiaikainen runo vaatii selityksiä, jotta sen sisältö,

”Minne kätkeydyt,
Rakas, ja jätit minut ikävään?
pakenit kuin peura
haavoitettuasi minua.
Lähdin huutaen jälkeesi, 		
mutta olit poissa."
Tämän viiden rivin mittaisen säkeistön
selitysosa koostuu yhdeksästä tiiviisti kirjoitetusta sivusta. Selityksissä viitataan
Raamattuun, mm. Vanhan testamentin
profeettoihin Jesajaan ja Jobiin, Laulujen
lauluun, Paavalin kirjeeseen Roomalaisille ja Psalmeihin. Tekstiä ei voi lukea kuin
romaania tai kaunokirjallisuutta vaan siihen on syvennettävä ja rauhassa keskityttävä. Säkeistön koko merkitys ei avaudu
edes sen jälkeen, kun on lukenut selitysosan, vaan siitä löytää aina uusia tulkintoja ja syvää hengellisyyttä. Selitysosassa
nostetaan esim. esille kysymys, joka liittyy Jumalan armoon. Siinä todetaan, että
kukaan ei voi varmuudella tietää, onko
hän Jumalan armossa vai armon ulkopuolella. "Ei ole kenenkään kuolevaisen ihmisen tiedettävissä, ansaitseeko hän Jumalan armon vai vihan" (Saarn. 9:1). Tämä
vain esimerkkinä selitysosan tulkinnasta
ja laajuudesta.
Laulujen laulu, johon pyhä Ristin Johannes epäsuorasti viittaa, nostaa esille
ihmisen jumalakaipuun ja tarpeen jatkuvasti etsiä häntä. "Minä nousen ja kierrän
kaupunkia; sen laitamilla ja toreilla etsin
häntä, jota sieluni rakastaa. Etsin häntä

16

FIDES 1

Artikkeleita
enkä löytänyt häntä" (Laul.l. 3:2). Pyhimys kokee, että kaipuu on sanoinkuvaamaton.
Kolmas säkeistö kuuluu:
”Kun etsin häntä, jota rakastan,
kuljen vuorilla ja rannoilla,
en poimi kukkia,
en pelkää villipetoja
ja menen yli linnoitusten ja rintamien.”
Sanat "en poimi kukkia" tarkoittavat, että
Jumalan etsiminen vaatii alastoman ja
vahvan sydämen, joka on vapaa kaikesta pahasta, mutta myös kaikesta hyvästä. Tien varrella olevat kukat ovat huveja, nautintoja ja ilonaiheita, joita elämä
voi tarjota. Ne ovat kaikki esteitä Jumalan
löytämiselle. Maallinen rikkaus on aina
suuri vaaran lähde. Kuten psalmissa todetaan "vaikka tarjottaisiin yltäkylläisiä rikkauksia, älkää kiinnittääkö siihen sydäntänne". "Villipedot" viittaa maailmaan,
"linnoitukset" paholaiseen ja "rintamat"
lihaan. Ilman selityksiä on tosi hankalaa
ja vaikeata tulkita runon sanoja ja lauseita oikein.
Jokainen runon säkeistö ja sen selitykset ovat monen lukemiskerran arvoisia. Ne eivät vanhene. Ne muodostavat
hartauksellisen kokonaisuuden, jota voi
lukea säännönmukaisesti, joko yksin tai
ryhmässä. Ne ovat aidon uskonnollisen
kontemplaation kulmakiviä, jotka Heidi
Tuorila-Kahanpää on avannut meille suomalaisille. Joku hengellinen ryhmä tai seurakunta voisi ottaa teoksen esim. tulevan
paastoajan hartaus- ja rukousvälineeksi.
Runo ja sen selitysosa sopii erinomaisesti
pandemia-ajan hartausvälineeksi ja lukeneen ja oppineen papin saarnojen taustaksi. Runo ja sen selitykset kattavat huomattavan osan kirjasta eli 226 sivua.
Teos on erinomaisen rikas, teologisesti
ja uskonnollisesti arvokas. Se on lahja kaikille uskoville tai vakavasti uskoa etsiville.
Jan-Peter Paul
Lähde:
Hengellinen laulu, Pyhä Ristin Johannes,
Väyläkirjat 2020 (336 sivua).

PYHÄ RISTIN JOHANNES
– LYHYT HENKILÖKUVAUS

P

yhä Ristin Johannes
(Juan de la Cruz) maalliselta nimeltään Juan
de Yepes Alvarez (15421591) on pyhimys ja kirkonopettaja eli doctor ecclesiae. Hän
syntyi köyhään mutta hyvin uskonnolliseen perheeseen. Molemmat vanhemmat olivat luultavasti kääntyneet
kristinuskoon, isä juutalaisuudesta ja
äiti islaminuskosta. Johannes oli älykäs ja sai tästä syystä hyvän koulutuksen mm. jesuiittojen koulussa. Hän
tutustui jo nuorena lyriikkaan, mikä
auttoi häntä runoudessaan. Uskonelämä veti nuorta Johannesta puoleensa. Vuonna 1563 hän liittyi Pyhän
Annan karmeliittaluostariin ja sai nimen Juan de Santo Matia. Siellä hän
jatkoi opiskelua, mm. logiikkaa, filosofiaa ja metafysiikkaa. Vuonna 1567
hänet vihittiin papiksi Salamancassa, jossa hän tutustui Jeesuksen Teresaan. Hän toimi aktiivisesti paljasjalkaisten karmeliittojen ensimmäisenä
karmeliittaveljenä. Hän toimi heidän noviisimestarinaan ja sai hengelliseksi nimekseen Juan de la Cruz.
Sääntökunnan perustamispäivä on
28.11.1568. Hän toimi luostarin vakituisena rippi-isänä ja vikaarina. Hän
oli myös Karmeliittakollegion rehtori.
Hän joutui tahtomattaan karmeliittojen sisäisten ristiriitojen keskelle ja vuonna 1575 hänet vangittiin
ja teljettiin Toledon karmeliittaveljien luostarin entiseen julkiseen käymälään. Täällä hän kärsi sekä nälästä että ainaisesta pimeydestä. Ruokaa
hän sai kolmena päivänä viikossa,
vettä, leipää ja luostariveljien pöydätä pudonneita ruoantähteitä. Häntä
kuritettiin ja ruoskittiin säännöllisesti
luostarin ruokasalissa. Hän ei myöskään saanut osallistua messuun tai
liturgisiin juhliin. Vankikopissa hän

hän kirjoitti Cantico espiritual (Hengellinen laulu) -runon. Elokuussa 1578
hän pakeni vankilastaan. Hänen olemustaan kuvataan seuraavasti: "Hän
oli vainajan näköinen, pelkkää nahkaa
ja luuta, ja niin lopen uupunut, että oli
lähes puhekyvytön."
Seuraava vaihe hänen elämässään
oli hänen tuottoisin. Hän toimi Baezan
kollegion rehtorina ja Marttyyrit-luostarin rehtorina. Vuosina 1578-1588 hän
tuotti merkittävän osan runoistaan.
Pyhä Ristin Johannes kulki Kastiliassa ja Andalusiassa lähinnä kävellen,
elämänsä aikana yhteensä n. 25 000
km. Johannes oli uskonnollisena mystikkona vaatimaton ja nöyrä. Jumalan
kohtaaminen on ja oli hänelle luonteeltaan sisäistä valoa:
"Joskus avautuu ikään kuin valoovi ja sen kautta näkee valon ikään
kuin salamana. Sen vaikutukset ovat
rauha, taivaallinen ilo, puhtaus, rakkaus, nöyryys ja hengen yleneminen
Jumalan luo."
Pyhä Risin Johannes sai kokea paljon vihaa ja vääryyttä. Tähän hän totesi: "Missä ei ole rakkautta, siihen kohdista rakkautta ja saat vastaanottaa
rakkautta."
Pyhä Ristin Johannes kuoli
14.12.1591, kohtalaisen nuorena, todennäköisesti huonoon hoitoon ja
yleiseen bakteeri-infektioon. Hänet julistettiin autuaaksi 1675 ja kanonisoitiin 1726. Kirkonopettajaksi hänet korotettiin 1926.
Pyhä Jeesuksen Teresa kuvaa
pyhää Ristin Johannesta seuraavasti:
lyhyt, 160–165 cm, tummahko, mustapartainen, rauhallinen ja kärsivällinen; taidoiltaan monipuolinen, rohkea
päätöksissään, luja luonteeltaan, rukoukseen omistautunut, kontemplatiivinen ihminen, hienosti sivistynyt ja äärimmäisen henkistänyt.
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Piispa Henrikin
julistustyö ja kuolema
[Pyhän piispa Henrikin elämästä
keskiaikaisen kirjoittajan mukaan
(Legenda nova X-XI, XIII-XIV)]

P

yhän Henrik-piispan julistustyö kansan keskuudessa oli
hyvin hedelmällistä, sillä hänessä itsessään vaikutti elämän täyteys, puhtaus ja pyhyys. Siksi hänen puheensa oli
elävää ja vaikuttavaa, ja se sai aikaan monia
ihmeellisiä asioita. On tietenkin suuri ihme,
jos kuollut herätetään jälleen eloon, mutta
vielä suurempi ihme on, kun siitä tulee uskova, joka oli ennen epäuskoinen, kun siitä tulee
puhdas, joka oli ahne ja paheellinen, ja kun
siitä tulee nöyrä, joka oli röyhkeä ja ylpeä. Ulkonaiset ihmetyöt ovat varmasti omiaan lisäämään uskoa, mutta sisäiset rakentavat parempaa elämää ja kääntymystä.
Pyhä Henrik kutsui takaisin armon elämään niiden vielä
elossa olevien ihmisten sieluja, jotka olivat jo ruumiissaan
kuolleet ja haudatut rikoksien runsauteen: Jumalan sanan
kautta hän herätti heidät jälleen henkiin. Samoin hän Jumalan terveen opin avulla ajoi toisten sydämistä pakoon kaiken
paheellisuuden, lannisti vihan ja sammutti kateuden. Hän
ikään kuin pelästytti tiehensä pahat vieraat sydämistä ja toi
niihin uudet rauhalliset asukkaat: uskon, oikeamielisyyden,
puhtauden ja rakkauden. Raivomielisiä, joilla on epävakainen mieli ja vääristynyt tahto – he kun sanovat pahaa hyväksi
ja hyvää pahaksi – samoin kuin kaikkea hengen raihnaisuutta hän paransi, ei voiteilla eikä yrteillä, vaan Jumalan sanalla ja lakkaamattomalla, hartaalla esirukouksella. Hän osoitti
olevansa sielun eikä ruumiin lääkäri, kun hän suloisesti vuodatti sieluihin oikeamielisyyden ja nuhtelun viiniä sekä rakkauden öljyä.
Pyhä esipaimen kulki väsymättä ympäriinsä kylissä ja
kaupungeissa saarnaten kaikille Jumalan sanaa ja kastaen Kristuksen uskoon kääntyvää kansaa. Kun uskovien lukumäärä ja Jumalan nimen palvelus Suomessa kasvoi, alkoi
esipaimen kiirehtiä kirkkojen rakentamista, ja kun epäjumalien palveluspaikat oli hävitetty, hän asetti virkoihinsa pappeja voittamaan sieluja puolelleen ja hoitamaan sakramentteja.

Viimein lähestyi se hetki, jona Jumala tahtoi
päästää lihan kahleista palvelijansa pyhän Henrikin, joka uskollisesti julistustyötä tehden raatoi Herran viinitarhassa, ja maksaa hänelle taivaassa hänen ansaitsemansa palkan. Niin piispa
Henrik tuli Satakuntaan, urhoollisuuden ja rakkauden kaksinkertaiseen varustukseen verhoutuneena, aikomuksenaan saarnata siellä kansanjoukoille, jotka olivat uskoa vailla. Piispan, joka
oli hyvin kilvoitellut, piti juuri siellä päättää elämänsä juoksu. Hänen, joka oli ihmisille saarnannut uskoa, oli määrä ihmeellisesti riemuita siitä
voitosta, jonka hän pian saavuttaisi uskon vihollisista ja omista vainoajistaan, Kristuksen uskon
puolesta ja vanhurskauden tähden. Kunnianarvoisa, Pyhän Hengen täyttämä isä Henrik näet
ajatteli, että hän eläisi aina sielussaan, jos hän ei lainkaan pelkäisi vanhurskauden tähden kärsittyä ruumiin kuolemaa. Hän
tiesi, että koska sielu on kuolematon, ruumiskin eläisi kerran sen
kanssa ikuisessa autuudessa.
Sitten tapahtui, että hän tahtoi Satakunnassa ollessaan isällisesti ojentaa ja nuhdella erästä murhamiestä, kuten piti, asianmukaisella katumustyöllä. Kun pyhä ja kunnioitettava isä
Henrik, joka rakasti oikeutta ja kääntymystä, kolkutti tuon
murhaajan omaatuntoa ja tahtoi ojentaa häntä, ettei hän joutuisi tuhon omaksi, niin tuo väkivaltainen mies piti kadotusta pienempänä pahana kuin vilpitöntä katumusta vihaten sitä,
joka hänen pelastuksensa tähden neuvoi ja nuhteli häntä. Sillä
se, joka neuvoo pahoja, loukkaa heitä, ja joka osoittaa rikollisen syylliseksi, joutuu itse vihan kohteeksi. Kunnianarvoisa
isä sanoi murhaajalle, mitä Jumalan laki, mitä kirkon oikeus ja
mitä hänen oma pelastuksensa vaati. Mutta minkä palkan hurskas isä sai oikeamielisyydestään ja rakkaudestaan? Tuo onneton
murhaaja äkkipikaisuutensa ja pahantahtoisuutensa yllyttämänä karkasi Herran voidellun kimppuun ja tappoi hänet julmasti.
Piispa Henrik antoi henkensä Jumalalle otollisena uhrina ja enkelit nostivat jalossa riemusaatossa taivaaseen hänen marttyyrikuoleman kautta ruumiin kahleista vapautetun onnellisen sielunsa, ja hänet yhdistettiin pyhien kuoroon ikuisiksi ajoiksi.
Lukupalvelus, pyhän Henrikin juhlapyhän toinen lukukappale.
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Uudet mRNA-rokotteet COVID-19
koronavirusta vastaan
Onko mRNA-rokotteiden käytössä
riski? Voivatko ne muuttaa meidän DNA:tamme? Onko rokotteilla vakavia sivuvaikutuksia? Nämä
ovat kysymyksiä, joita monet ihmiset kysyvät ennen kuin suostuvat rokotteiden käyttöön.
mRNA-rokotteet ovat uuden tyyppisiä rokotteita, joita käytetään ihmisillä ensimmäistä kertaa, tällä kertaa COVID-19 tartunnan ja taudin estämiseksi. Niillä on
useita etuja verrattuna muihin tähän asti
kehitettyihin rokotteisiin.

Rokotteet kouluttavat
immuunijärjestelmää
tunnistamaan uhat
Aloitetaan alusta. Rokotusten strategiana
on immunisoida väestö sairauksia vastaan
ja se perustuu siihen, että immuunijärjestelmämme koulutetaan tunnistamaan taudinaiheuttajat. Tämä on rokotusten perusperiaate.
Rokotteet tuovat elimistöön heikentyneen ja vaarattoman osan näistä taudinaiheuttajista, ja ne on valmistettu muun
muassa soveltamalla erilaisia lämpö- tai
kemiallisia käsittelyjä. Tuo osa voi olla heikennetty tai inaktivoitu taudinaiheuttaja tai
se voi olla vain osa tätä taudinaiheuttajaa,
kuten sen proteiini. Tätä osaa kutsutaan antigeeniksi.
Elimistön immuunijärjestelmä tunnistaa rokotteen antigeenin ja alkaa tuottaa
sen torjumiseksi vasta-aineita. Tämän jälkeen elimistö osaa paremmin puolustautua kyseistä taudinaiheuttajaa vastaan.
Kyseessä on hankittu immuniteetti, joka
mahdollistaa nopean ja tehokkaan puolustautumisen, kun varsinainen taudinaiheuttaja hyökkää elimistöä vastaan.

Uusi keksintö: mRNA-rokotteet
Rokotteet ovat kiistatta parantaneet kansanterveyttä ja väestön elinajanodotetta,
mutta rokotteiden tuotanto on monimutkaista ja joskus kallista.
Yksi uusimmista rokotekehittelyistä ovat

mRNA-rokotteet, joissa heikennetyn taudinaiheuttajan tai sen osan sijaan elimistölle annetaan ohjeita, jotta oma elimistömme
tuottaa itse antigeenin (tässä tapauksessa
proteiinin), joka laukaisee immuunijärjestelmän reaktion. Tämä immuunivaste tuottaa vasta-aineita, jotka suojaavat meitä taudinaiheuttajan aiheuttamalta taudilta.
Tämän tyyppistä mekanismia käyttävät
kaksi rokotetta, joita suunnitellaan jaettavaksi Euroopassa: BNT162-rokote (Pfizer /
BioNTech), ja mRNA-1273-rokote (Moderna). Tämä artikkeli käsittelee näiden rokotteiden vaikutusmekanismia ja turvallisuutta.

Kuinka mRNA-rokotteet toimivat
COVID-19 virusta vastaan
Jokaisen elävän organismin jokaisessa solussa on DNA, joka sisältää kyseisen elävän olennon geneettisen tiedon. DNA
koostuu geeneistä, joka on pätkä DNA:ta.
Geeni taas antaa ohjeita esimerkiksi proteiinien valmistamiseksi. Tämän prosessin
toteuttamiseksi tarvitaan välituotetta,
mRNA:ta (messenger eli lähetti-RNA), jotta geneettinen informaatio voidaan siirtää
solun tumassa olevasta DNA:sta solukoneistoon, joka tuottaa proteiineja solun ribosomeissa.
Ehkä tätä voisi selventää seuraavalla
analogialla: DNA on kuin reseptikirja, jota

pidetään ravintolan omistajan toimistossa.
Tuossa kirjassa ovat kaikki tallennetut reseptit. Nyt keittiön avustaja tekee kopion
päivän jälkiruuan reseptistä (eli mRNA:n)
ja vie sen keittiöön (sytoplasman solukoneet), jossa pääkokki käyttää aineksia reseptissä ilmoitetussa järjestyksessä. Lopputulos on herkullinen pannukakku (eli
proteiini).
mRNA-rokote on rokote, joka on kuin
kopio jälkiruokareseptistä. Se määrää solua
tuottamaan vaarattoman osan taudinaiheuttajan piikkiproteiinista (spike protein).
Tämä piikkiproteiini sijaitsee COVID-19 viruksen pinnalla, mutta se ei luonnollisesti
yksinään aiheuta tautia.
COVID-19 vastaiset mRNA-rokotteet annetaan käsivarren lihakseen. Kun rokotteen ohjeet (mRNA) pääsevät lihassoluihin, solut tekevät niiden sisältämän tiedon
avulla proteiineja. Kun kehomme on luonut tuon proteiiniosan, solu hajottaa ohjeet
eli rokotteen mRNA:n. Nämä mRNA-molekyylit ovat erittäin labiileja eli hauraita.
Ne tuskin kestävät solun sytoplasmassa ja
häviävät hyvin nopeasti sen jälkeen, kun
niitä on käytetty piikkiproteiinin tuottamiseen.
Tämän jälkeen immuunijärjestelmämme
tunnistaa, että mRNA:n avulle valmistettu proteiini on elimistölle vieras aine ja se
alkaa tuottaa tätä antigeenia vastaan vastaaineita. Näin syntyy hankittu immuniteetti
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COVID-19 taudinaiheuttajan pinnalla olevaan piikkiproteiinia ja siis COVID-19 aiheuttamaa tautia vastaan.
Solu siis hajottaa rokotteen mRNA:n,
kun sitä on käytetty proteiinin valmistamiseen, ja sen matka päättyy siihen. Kun
mRNA on käytetty, sitä ei enää ole, eikä se
voi muuttua DNA:ksi. mRNA:n ei siis tarvitse päästä solun tumaan prosessin aikana, eikä siksi ole vaaraa, että se integroituisi
genomiin eli solun perimään.
Jatkaakseni edellistä keittiöanalogiaa,
DNA:n muokkaaminen merkitsisi oudon
ainesosan lisäämistä toimiston reseptikirjaan, mikä voisi tehdä tuon reseptin ruokalajista erilaisen. Tätä ei kuitenkaan tapahdu
mRNA:n kanssa. mRNA-rokotteen antaminen on kuin uuden reseptin lisäämistä väliaikaisesti keittokirjaan koskematta kirjan
olemassa oleviin resepteihin, eikä resepteihin tule näin ollen odottamattomia muutoksia. Tilanne on vastaava, jos keittiön
avustaja ottaa kotoansa oman reseptin luovuttaakseen sen pääkokille, mutta hän ei
muokkaa ravintolan omistajan reseptikirjaa.
mRNA-rokotteet eivät siis puutu ihmisen geeneihin. Geneettisen koodin muuntaminen proteiiniksi tapahtuu sytoplasmassa, ei solun tumassa, jossa DNA sijaitsee.
mRNA ei pääse DNA:han, eikä se manipuloi ihmisen DNA:ta.

mRNA-rokotteiden edut
Immunisaatioprosessin lopuksi kehomme
on oppinut suojautumaan kyseistä taudinaiheuttajaa vastaan. mRNA-rokotteiden
hyöty on, että rokotetut ovat paremmin
suojattuja COVID-19 aiheuttamia vakavia
seurauksia vastaan kuin rokottamattomat.
Tämän tyyppisiä rokotteita pidetään lupaavina, koska ne tuovat mukanaan useita etuja.
Ne ovat turvallisia: Näitä rokotteita ei ole
valmistettu inaktivoiduista taudinaiheuttajista tai niiden osista, joten ne eivät sisällä
taudinaiheuttamiskykyisiä osia.
Ne ovat tehokkaita: Alustavat kliiniset tutkimukset osoittavat, että nämä rokotteet
tuottavat vankan immuunivasteen ja terveet ihmiset sietävät niitä hyvin. Niillä on
vain vähän sivuvaikutuksia.
Niitä on helpompi ja halvempi tuottaa: ne
voidaan tuottaa nopeasti laboratoriossa, ja
prosessi on helposti muokattavissa mukautumaan monien tartuntatautien muuttuviin tarpeisiin.

Mitä tulisi myös ottaa
huomioon?
mRNA-rokotteille tulee soveltaa samoja tiukkoja turvallisuuden ja tehokkuuden
standardeja kuin kaikille muillekin rokotteille. mRNA-rokotteiden turvallisuudesta
on kuitenkin tunnistettu myös useita huolia mahdollisten lupaavien etujen lisäksi.
Tärkeimpiä riskejä on se, että mRNA-rokotteet voivat tuottaa voimakkaita tyypin I interferonivasteita, jotka voivat johtaa tulehdukseen ja autoimmuunisairauksiin.
COVID-19 taudin maailmanlaajuiset riskit ovat kuitenkin paljon suuremmat kuin
rokotuksiin liittyvät riskit. Yleisimmät haittatapahtumat ovat olleet vaikeusasteeltaan
lieviä tai kohtalaisia, kuten päänsärky, uupumus, lihassäryt, vilunväristykset ja kipu
pistoskohdassa. Nämä oireet ilmaantuivat
useimmiten toisen rokoteannoksen jälkeen.

FDA: n asiakirja Pfizer-BioNTech
COVID-19 -rokotteesta
Pfizerin tapauksessa on tärkeä tietää, että
rokote on aiheuttanut koeprosessissa lisääntyneesti paikallisia ja systeemisiä haittavaikutuksia kun sitä verrataan lumeryhmään. Nämä haittavaikutukset kestävät
yleensä muutaman päivän. Yleisimmät reaktiot olivat pistoskohdan reaktiot (84,1%),
väsymys (62,9%), päänsärky (55,1%), lihaskipu (38,3%), vilunväristykset (31,9%),
nivelkipu (23,6%) ja kuume (14,2%). Reaktiogeenisuudeksi kuvatut haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai kohtalaisia.
Yliherkkyyteen liittyvistä haittatapahtumista ilmoittaneiden henkilöiden määrä oli
rokoteryhmässä lukumäärällisesti suurempi kuin lumeryhmässä (137 [0,63%] vs. 111
[0,51%]).
Vakavia haittavaikutuksia esiintyi 0,04,6%:lla osallistujista, ja nämä olivat yleisempiä toisen rokoteannoksen kuin ensimmäisen annoksen jälkeen. Lisäksi
vakavammat haitat olivat harvinaisempia
vanhemmilla osallistujilla (> 55-vuotiaat,
≤2,8%) verrattuna nuorempiin osallistujiin
(≤4,6%).
Erityisen kiinnostavista haittatapahtumista, jotka saattavat liittyä mahdollisesti
rokotteeseen, lymfadenopatiaa raportoitiin
64 osallistujalla (0,3%): 54 (0,5%) nuorempien (16-55-vuotiaiden) ikäryhmässä, 10
(0,1%) vanhempien (> 55 vuotta) ikäryh-

mässä ja 6 lumeryhmässä. Näiden tapahtumien keskimääräinen kesto oli noin 10
päivää, mutta 11 tapahtumaa jatkui vielä
tutkimusajan loputtua.
Tutkimuksen aikana tapahtui yhteensä
kuusi kuolemantapausta (2 kuolemaa rokoteryhmässä, 4 lumeryhmässä). Rokoteryhmässä yksi osallistuja, jolla oli lähtötilanteena liikalihavuus ja aiemmin todettu
ateroskleroosi, kuoli 3 päivää ensimmäisen
rokoteannoksen jälkeen ja toinen osallistuja koki sydämenpysähdyksen 60 päivää toisen rokoteannoksen jälkeen ja kuoli 3 päivää myöhemmin. Plaseboryhmän neljästä
kuolemasta syy oli tuntematon kahdella, ja
kaksi muuta osallistujaa kuoli aivoverenvuotoon ja sydäninfarktiin. Kolme kuolemantapausta näistä tapahtui vanhempien
ryhmässä (> 55-vuotiaat). Kaikki kuolemat
olivat yhtä yleisiä kuin kyseisillä ikäryhmillä yleensä.

Lopuksi
Julkisen epidemiologisen lääketieteellisen
tiedon mukaan rokotuksiin tulossa olevilla COVID-19 rokotteilla ei näytä kuitenkaan olevan vakavaa terveysriskiä ja siksi
niiden käyttöä suositellaan tällä hetkellä ilman eettisiä ongelmia.
Joka tapauksessa, koska rokotteita annetaan ensimmäistä kertaa ihmisillä, on heidän terveyden kehitystä, rokotteiden aikaansaamaa immunologista tehokkuutta ja
mahdollisia uusia sivuvaikutuksia seurattava kuitenkin tarkasti. Vasta ajan kuluessa
tiedämme oikean vastauksen m-RNA-rokotteiden menestykseen ja tehokkuuteen.

isä Raimo Goyarrola
Joitakin mielenkiintoisia linkkejä:
https://www.pfizer.fi/ajankohtaista/uutiset/
mika-tekee-rna-rokotteesta-erilaisen-kuinperinteinen-rokote
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/
hcp/mrna-vaccine-basics.html
https://www.medpagetoday.com/
infectiousdisease/covid19/89998
https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2770485
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa2022483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6453507/
https://www.nature.com/articles/s41541020-0159-8
https://www.precisionvaccinations.com/
covid-19-vaccine-candidate-appearseffective-older-adults
https://clinicaltrials.gov/ct2/
results?recrs=ab&cond=covid19&term=&cntry=US&state=&city=&dist=
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Bönen – det bästa sättet
att hålla kontakt med Gud

D

en som ber kommunicerar
med Gud. Det är en betydande gåva. En människa kan tala
med sin skapare. Det är inte
endast en gåva utan ett kärleksarbete som
sammanbinder änglarna och människorna i
bön. Det är just bönen som skiljer människan från allt annat skapat. Bönen förädlar,
ger visdom och förståelse. En människa i
bön håller djävulen borta. Djävulen är nämligen rädd för den styrka som bönen ger.

Den helige Crysostomos
Den helige Chrysostomos säger att bönen är
som senorna i kroppen, de håller hela ens
kropp samman, ger den flexibilitet, liv och
balans. Om senorna brister, faller kroppen samman. På samma
sätt är det med bönen. Den håller människans andliga liv samman. En människa som inte ber är som en fisk på torrt land.
Bönen gör människan till Guds tempel. Genom bönen kommer Gud in i ens själ och stärker den. Vi blir Kristi tempel säger
den helige Chrysostomos. Helgonet hänvisar här till aposteln
Paulus som ständigt fick styrka att leva i bön trots alla utmaningar och lidande han upplevde. Det är bönen som är garant
för ens odödlighet. Bönen är den mur som kyrkan har upprättat för att hålla borta alla hot och synder vilka är riktade
mot den. Det är därför som påven Franciskus ständigt manar
till bön. Grunden för det kristna livet är bönen. Den är själens
eld som inte slocknar. Det är just därför som djävulen under
bönen på olika sätt försöker störa och avbryta den. För den
helige Chrysostomos är bönen avgörande i var och ens frälsningsarbete.

De heliga Gregorius
teologen och neilos
Den helige Gregorius teologen konstaterar att hålla Gud ständigt i tankarna, att be, är viktigare än att andas. Han fortsätter och konstaterar att man inte kan närma sig Gud utan bön.
Johannes av Korset var inne på samma tankegångar. Att be är
ingen lätt eller enkel sak. Att be är mödosamt och kan vara
tyngt. Och så skall den vara. En bön i tårar är den bästa bönen.
Bönens följder eller resultat är omfattande. Den ständiga bönen till Gud håller världen samman. Den försonar oss
med Gud och ger tårarnas gåva. Man får sina synder förlåtna
genom bön. Bönen är bron som för oss över frestelser. Den är
det bästa medlet att övervinna bedrövelse och sorg. Bönen ger
glädje. För bönen finns det inga gränser. Den upphöjer själen

och klarnar ens tankar. Den bryter tröstlösheten och sorgen. Bönen ger hopp. Bönen
hejdar och lugnar ilskan och vreden.
Den helige Neilos skriver att om du vill
be skall du lämna allting för att få ärva allting. Den sanna bönen stärker själen på
samma sätt som bröd kroppen.
Hur skall man då be? På morgonen genast när du stiger upp. Du skall be en tyst
bön i lugn och ro. Stig upp tidigt att du hinner be en timme innan dagens arbete och
bekymmer börjar. Du kan också be om du
vaknar på natten. Detta förstärker ditt andliga liv och hjälper dig att bättre motstå dagens frestelser och utmaningar. Den största
utmaningen i en människas liv är sysslolösheten. Det är i sysslolöshet var synden uppkommer och alla frestelser. Bön och arbete är här kyrkans nådegåvor.
För en som vill leva ett heligt liv finns ett antal beprövade
nådegåvor nämligen bön, sjungande av andliga sånger, läsandet av andlig litteratur, meditation och slutligen kroppsligt arbete. Dessa regler gäller alla, men i synnerhet dem som lever i
en kloster- eller andlig gemenskap.

Pandemins martyrer
Vi lever nu under den pågående covid-19 pandemin som ständigt, genom mutationer, flyr mänskliga lösningar och botemedel. Och som redan Boccaccio på medeltiden konstaterade,
pandemin ledde till ett osunt leverne hos många. Det är här
som bönen har en speciell plats. Den globala pandemin lyfter
fram, hos oss alla, mänskliga egenskaper, styrkor och svagheter. Somliga flyr i förströelse and nöjen. Många uppoffrar sig
och t.o.m. ger sitt liv för andra. De är pandemins martyrer. Andra lever I ständig bön, de ber för de sjuka och lidande. Pandemin fortsätter och ställer oss inför nya utmaningar. Ekonomisk
själviskhet och vinstbegär har lett och leder till att många, i
synnerhet svaga och gamla, blir sjuka och dör. I Förenta Staterna har tillsvidare lika många dött i Covid-19 som falla soldater
under andra världskriget. Vi i Finland har besparats, åtminstone för tillfället. Vi måste leva i hoppet och göra det goda.
Jan-Peter Paul
Källa:
Filokalia IV osa, Valamon ystävät r.y., Raamattutalo, Pieksämäki 1993
“Ohjeita niille jotka ovat valinneet vaikenemiskilvoituksen ja
yksinäisen elämänmuodon”, Munkit Kallistos ja Ignatios
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U rkUmUsiikin

Löftena kunna ej svika...

A

tt börja med något nytt, att lägga ut på djupet, att sätta igång,
olika sätt att uttrycka samma sak. Att börja med någonting
nytt. Det kan vara spännande och motiverande men också
skrämmande med många orosmoln i horisonten. Jag tror att vi alla vet
hur det känns för vi är människor och allt detta hör till livet.

jUhlaa katedraalissa

U rkUreita

läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Det är en stor nåd att få inleda ett nytt år med välsignelse, Guds välsignelse. När allt det kommande känns osäkert så vet vi att det ändå ligger
i hans händer, han som skapat allt. Men inför det nya året har vi också
hopp om nya bekantskap, möten, upplevelser, och äventyr, vad än det
nya året för med sig.
Varje dag, vecka, månad, och år är också ett tillfälle att göra löften, och
samtidigt en utmaning att hålla dem. Ibland lyckas vi, ibland inte alls
men ändå finns det hopp om en ny chans, kanske redan i morgon.
Jag har aldrig gjort traditionella nyårslöften som man säger men däremot så gillar jag planera saker som jag ser fram emot med lite kortare
perspektiv. Jag brukar kalla dem "fyraveckorsprojekt". Det känns lite
tryggare att lova eller planera någonting med kortare perspektiv eftersom jag på så sätt tycks bättre kunna hantera risken med att misslyckas,
att inte kunna hålla det jag lovat.
Kanske det är så vi människor ofta "fungerar", eller sedan är det bara jag
som råkar tänka så. Ändå är det bra att komma ihåg Guds löfte att han
alltid tar hand om oss som en god herde som gör vad som helst för att
hitta det bortkomna fåret. Och vi är i Hans trygga händer och ingenting
händer utan hans närvaro. Psalmisten säger: "Han befaller sina änglar
att skydda dig var du än går". Vad förtröstansfullt det är att veta att
vi inte är ensamma utan Herrens kärlek omsluter oss överallt och våra
skyddsänglar och helgon vandrar med oss och ledsagar oss genom livet
till vårt himmelska hem.
I Katolska kyrkan ber vi alltid den första januari, på nyårsdagen, om vår
himmelska moders, Marias förböner och skydd inför det nya året. Jungfru Maria vågade lita på Gud, hon tackade ja till Gud och tog emot ett
uppdrag som blev till stor välsignelse för hela mänskligheten. Hon satte sitt hopp till Herren fast allt verkade omöjligt och hopplöst. Ett löfte
med evighetsperspektiv som hon höll med glädje och förtröstan. "Jag är
Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt". Tillsammans
med Maria kan vi be: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar
över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig".
Maria ger oss ett exempel och visar vägen. Hon säger till dig och mig:
"Var inte rädd, tro och lita på min Son Jesus." I Faderns och Sonens och
den helige Andes namn. Amen.
Marko Pitkäniemi
Aftonandakt i Radio Vega den 8.1

4.2. Marko Pitkäniemi (Helsinki)
4.3. Marko Pitkäniemi (Helsinki)
Tervetuloa!

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 7.2.2021 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).
ta
Muis tua!
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Regis atolinen
.k
ik
henr

Yhdistyksen kokous
messun jälkeen.
Tervetuloa!
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Caritas

Caritas-kuulumiset
Nytt--News
Nytt
Tervetuloa ostoksille
Caritaksen uuteen second
hand -vaatekauppaan!
Caritaksen remontin myötä uudistunut
kauppa on laajentanut valikoimaansa
kierrätysvaatteisiin. Suomen Caritas tekee yhteistyötä espanjalaisen vaatealan
yrityksen Inditexin kanssa, joka omistaa
muun muassa Zara -myymälät. Suomen
Caritaksen vaatekeräyslaatikoita on kaikissa Zara ja Massimo Dutti -liikkeissä
Suomessa. Keräyslaatikoihin voi lahjoittaa vaatteita, jotka myydään tai kierrätetään Caritaksen kautta.
Caritaksen kaupan valikoimista löytyy siis jatkossa käytettyjä naisten, lasten
ja miesten vaatteita. Tervetuloa tutustumaan! Caritaksen toimisto ja kauppa
(Kuusitie 6, Helsinki) ovat avoinna arkipäivisin klo 10-15. Kaupasta löydät yhä
myös tutut luostarisuklaat ja saippuat,
joita voi tilata myös verkon kautta osoitteesta caritas.fi/caritas-kauppa.

Lastenkoti tarjoaa perheen
perheettömille Jaavalla
Suomen Caritas tukee Penghiburin lastenkotia Jaavalla, Indonesiassa. Penghibur merkitsee paikallisella kielellä
lohduttajaa, ja lastenkodin työn tarkoituksena on tarjota lohtua, toivoa ja rohkaisua hylätyille lapsille. Penghiburin
lastenkodin perustaja Anna-Liisa JaanuIsmudjito palasi Suomeen loppuvuodesta nykyisten ja entisten lastenkodin
lasten hyvästelemänä, vanhimmat olivat
jo keski-ikäisiä, mutta muistivat yhä suurella rakkaudella Anna-Liisaa ja lastenkodissa viettämäänsä aikaa! Lastenkodin
lapset ovat yhtä suurta perhettä, joka on
syntynyt Anna-Liisan ja hänen edesmenneen aviomiehensä Suprapton työn ja
rakkauden tuloksena. Lastenkodin toimintaa jatkavat nyt paikalliset työntekijät Semarangin katolisen hiippakunnan
siipien alla. Lastenkodissa asuu tällä hetkellä 16 lasta, ja lastenkoti tukee myös
läheisiä köyhien perheiden lapsia koulumaksuissa. Toivomme, että lahjoitukset
Suomesta jatkuvat lastenkodin tarpeisiin,
ja että Anna-Liisan ja ”Lohduttajan” työ
voisi tulevaisuudessakin tarjota lohtua ja
rakastavan perheen lapsille Jaavalla. Lastenkotia voi tukea lahjoittamalla Suomen
Caritaksen kehitysyhteistyöhön osoitteessa: www.caritas.fi/lahjoita tai ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

Caritaksen kehitysyhteistyöhankkeita
sekä Penghiburin lastenkotia voi tukea vapaaehtoistyön lisäksi ryhtymällä säännölliseksi lahjoittajaksi osoitteessa caritas.fi/
kuukausilahjoitus. Pienikin säännöllinen
tuki auttaa meitä suunnittelemaan avustustoimintaamme pitkäjänteisemmin.

Kiitos adventtikeräykseen
lahjoittaneille!

Uudet hankkeet alkamassa
Keniassa ja Myanmarissa
Suomen Caritas on myös aloittamassa kaksi
uutta ulkoministeriön tukemaa kolmivuotista
hanketta Keniassa ja Myanmarissa. Keniassa
Turkana-paimentolaisheimoon kuuluvat naiset perustavat hankkeen tuella naisten ryhmiä
ja saavat koulutusta vuohienhoidossa, korinpunonnassa ja mehiläistenhoidossa parantaakseen elinkeinojaan. Myanmarissa yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria naisia ja miehiä
rohkaistaan toimimaan ympäristöoikeudenmukaisuuden puolesta paikallisyhteisöissään
sekä maan laajuisesti järjestämällä heille koulutusta, verkostoitumistilaisuuksia sekä tukea
omille paikallisille aloitteille ympäristöoikeudenmukaisuuden puolesta.

Tule vapaaehtoiseksi
kehitysyhteistyöhankkeisiin!
Jos vapaaehtoistyö Caritaksen kehitysyhteistyöhankkeiden parissa kiinnostaa, niin ole yhteydessä Sara Simonseniin: sara.simonsen@
caritas.fi, puh. 040 7795 877 tai tule käymään
Caritaksen toimistolla. Vapaaehtoiset voivat
osallistua muun muassa tapahtumien järjestämiseen sekä hankkeiden hallinnollisiin tehtäviin ja viestintään. Lisäksi Caritaksen kautta
on mahdollista päästä mukaan erilaisiin kehitysyhteistyön koulutuksiin ja työryhmiin.
Kunhan koronatilanne sallii, järjestämme hanketapaamisia Caritaksen toimistolla, joissa
suunnittelemme yhdessä tulevaa toimintaa.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Kiitos kaikille Caritaksen adventtikeräykseen sekä kotimaan keräykseen lahjoittaneille! Molempiin kohteisiin voi yhä
lahjoittaa tammikuun ajan. Adventtikeräysvaroilla tuetaan lasten ja nuorten kerhotoimintaa Burkina Fasossa yhteistyössä Tanskan Caritaksen kanssa. Kotimaan
keräyksen varoilla jaettiin jouluisia ruokalahjakortteja vähävaraisille seurakuntien
kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kesäisin
lasten ja nuorten osallistumista kesäleireille. Lahjoittaa voi lahjoitussivujemme kautta: caritas.fi/lahjoita, tai tilinumeroon:
Suomen Caritas ry
Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2231 (adventtikeräys) tai 2325 (kotimaa)
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Caritaksen tulevia tapahtumia:

Ystävyyden kahvilat keväällä
Ystävyyden kahvilat jälleen keskiviikkoisin 10.2.; 10.3.; 14.4.; 12.5. ja 9.6. klo 15-17
Caritaksen toimistolla. Rentoa yhdessäoloa
ja rupattelua kahvi- tai teekupposen äärellä. Kahvila on avoin kaikille.
Ystävyyden kahvilan retki Espooseen
tutustumaan WeeGee-museokeskukseen
torstaina 18.2. Aikataulu tarkentuu, kun
ajanmukaiset koronainfot ovat tiedossa. Ilmoittautumiset Hannelelle puh. 040
2566275 tai email hannele.liukkonen@caritas.fi.

Cafe con leché online –
espanjankielinen kahvila
Espanjankielinen etäkahvila perjantaisin
22.1., 12.2., 19.3., 23.4., 21.5. klo 12-13.
Tervetuloa espanjankieliseen kahvilaan
jutustelemaan etäyhteyksien avulla! Ilmoittaudu osoitteeseen caritas@caritas.fi,
niin lähetämme sinulle osallistumislinkin.
Sopii myös espanjaa opiskeleville! (tarvittaessa voimme käyttää myös suomea/
englantia)

www.caritas.fi
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Ilmoitukset

AVIOLIITTOKURSSI

”Rukous on seurustelua meitä
rakastavan ystävän kanssa”

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

(Pyhä Jeesuksen Teresa)

KARMELIITTA-

MAALLIKKOJEN
KUTSUMUSILTA
Lauantaina 6.2.2021 iltamessun
jälkeen klo 19 Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa. Kerromme
karmeliittasääntökunnasta,
pyhimyksistämme, elämästämme,
yhteisöstämme.
Tervetuloa!

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

Tervetuloa!

Karmeliittamaallikot

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki
Spring 2021

Koululaisen rukouskirja
Kirjaseen on koottu katolilaisten
suuresti rakastamia kirkon perinteisiä
rukouksia. Nyt uudistettu painos.
KATT 2020, 68 sivua, hinta 8 eur

katolinenkirjakauppa.net

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Uutuudet ja klassikot
– kirjakauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

Check the dates!

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:

January 19
February 2 & 16
March 2, 16 & 30
April 13 & 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

Memorare, O piissima Virgo Maria,
TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
non esse auditum a saeculo, quemquam

Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone
who fled to thy protection, implored thy
help, or sought thine intercession was
left unaided.

ad tua currentem praesidia, tua imploCaritas Seurakuntapalvelu
- Helsinki
rantem auxilia, tua petentem suffragia,
esse derelictum.
09 628 398

Ego tali animatus confidentia, ad te,
Inspired by this confidence, I fly unto
kasarmirakennus
Virgo Virginum,
Mater, curro,
thee, O Virgin Mechelininkatu
of virgins, my mother; 32,
to Taivallahden
www.toolonhautaustoimisto.fi
thee do I come, before thee
I stand,
ad te venio, coram te gemens
sinful and sorrowful. O Mother of the
peccator assisto. Noli, Mater
Verbi, verba mea despicere;
Word Incarnate, despise not my petitions,
sed audi propitia et exaudi.
but in thy mercy hear and answer me.

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni
Amen.
Amen.
sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline).
Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin
huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää. F I D E S
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
18.00 messu. Ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous. Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana
pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun
jälkeen.) Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke,
pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Tues.
and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary. Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30
Stations of the Cross, Adoration after the Evening
Mass.) Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon.,
Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.
• 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.
23.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu
italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
26.1. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/
kirkossa
30.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.2. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu
vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa

Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
8.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa
9.2. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/
kirkossa
13.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi
20.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.2. su paaston 1. 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
27.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu
italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
JOHDANTOKURSSI 8.2. ma 18.30
AVIOLIITTOKURSSI 26.1., 9.2. ti 19.00
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.2. su
15.00
Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4,
Helsinki): 28.2. su 11.15

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi,
11.30 (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi,
3. su vietnami, 4.ja 5. su lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu
englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu
suomeksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. 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:
ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross
during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th and 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00
Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations
of the Cross in English during Lent), 18.00 Mass in
English. Mon., Wed, Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass

in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.1517.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05,
Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
Parish office open: Mon.-Fri. 10.00-14.00.
• 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.
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
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
7.2. su kirkkovuoden 5. 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
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
17.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssipäivä): 8.00 messu suomeksi, 18.00 messu
suomeksi
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintien
hartaus, 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 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintien
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 10.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu,
13.00 messu englanniksi/Mass in English,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the
Cross in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
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DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 7.2., 7.3.,
4.4., 2.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13):
23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie
26): 13.2., 13.3., 10.4., 8.5. la 14.00

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu 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 (paastonaikana
ristintie). 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 (during Lent Stations of the Cross).
Confessions half an hour before Mass and by appointment.
• Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan
kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/
• Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää
paikan varaamiseksi messuun.
• 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.
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
28.1. to 17.30 adoraatio, 18.00 messu suomeksi,
18.45 raamattupiiri
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko,
10.30 päämessu, 14.00 messu suomeksi, 16.00
messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

2.2. ti Herran temppeliintuominen: 18.00
juhlamessu, 18.45 miestenpiiri
6.2. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi,
13.00 perhemessu
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
16.00 messu suomeksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
9.2. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45 teologinen
opintopiiri
13.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko,
10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi,
15.00 messu puolaksi Eurajoella, 16.00 messu
suomeksi, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
16.2. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45
informaatiokurssi
17.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja
abstinenssipäivä): Huom.! ei aamumessua,
18.00 messu ja tuhkan jakaminen
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
14.00 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi
Eurajoella, 16.00 messu suomeksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
25.2. to 17.30 ristintien hartaus, 18.00 messu
suomeksi, 18.45 raamattupiiri
27.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko,
10.30 päämessu, 14.00 messu suomeksi, 16.00
messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
INFORMAATIOKURSSI 16.2. ti 18.45
KATEKEESI 6.2. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11,
Mariehamn): 23.1., 13.2., 27.2. la 10.00
Eurajoki (Kukkapolku 2): (24.1. su 15.00?
Huom.! Tämä messu saattaa peruuntua!
Lisätietoja seurakunnan kotisivulta), 14.2., 21.2.
su 15.00
Pori (Maantiekatu 46): 14.2. su 17.00

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu. ti 7.00
messu, 18.00 gregoriaaninen messu. Ke 18.00
messu. To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu. Pe
7.00 messu. 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 10.0010.25 tai sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass
in English. Mon. 18.00 Mass. Tues. 7.00 Mass,
18.00 Gregorian Mass. Wed. 18.00 Mass. Thurs.
18.00 Adoration and 18.30 Mass. Fri. 7.00 Mass.
Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a
month at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed.,
Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun.
10.00-10.25 or by appointment.
• Messuun osallistumiseen ei tarvita
paikkavarausta. Messuja ei striimata.
• Huom.! Messuissa suositellaan vahvasti
maskin käyttämistä./Wearing a mask at Mass
is highly recommended.
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
2.2. ti Herran temppeliintuominen: 7.00 messu,
18.00 messu
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja
tuhkan jakaminen
20.2. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30
perhemessu
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
20.2., 20.3., 10.4., 22.5. la 9.00

TAMPERE
JYVÄSKYLÄ

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

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu 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
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 23.1. – 28.2.
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,
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration. Sat. Mass
time varies. Confessions every day half an 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

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 7.2.
su 15.00 (paikkavaraus)
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
Huom.! ei messua tammikuussa, 14.2. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 23.1., su 14.2., su 28.2.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, AlaKuljunkatu 1): 23.1., 27.2. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 23.1. la 15.00 (Huom.!),
13.2. la 12.00 ja 16.00, 28.2. su 16.00

KOUVOLA

• Striimattua messua voi katsoa joka päivä
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/livestream.html tai https://tampere.livestreams.fi
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)
26.1. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
27.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä
-sarja
30.1. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai:
10.30 messu suomeksi (paikkavaraus),
11.30 vahvistusopetus ja vanhempien
kokoontuminen, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English (prior registration required)
2.2. ti Herran temppeliintuominen: 18.00
juhlamessu
3.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30
ensikommuunio-opetus, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
9.2. ti 18.00 messu Hervannassa
10.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30
informaatiokurssi
13.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja
tuhkan jakaminen (paikkavaraus)
19.2. pe 17.15 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu
20.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30
vahvistusopetus, 13.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
(prior registration required)
23.2. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
24.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä
-sarja
26.2. pe 17.15 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus) 15.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
INFORMAATIOKURSSI 10.2. ke 18.30
KATEKEESI 13.2. la 9.50

Muutokset ja tarkemmat aikataulut: Seuraa tiedottamista seurakunnan sivuilta.
DIASPORA
Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): 13.2. la
17.00 (Ennen messua on mahdollisuus ripittäytymiseen.)
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 31.1.,
7.2., 14.2., 21.2., 28.2. su 18.00, Huom.! uutta:
31.1. alkaen messu joka sunnuntai klo 18.00.
(Ennen messua on mahdollisuus ripittäytymiseen.)
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 6.2. la 16.30 (Ripittäytyminen mahdollista, mutta asiasta on sovittava
etukäteen.)

OULU

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Kuukauden 2. ja 4. la: 16.00 tai 18.00 aattomessu (aika seurakunnasta). Su 10.00-10.30 rippi,
11.00 messu. Ke, to, pe 18.00 iltamessu. Ke 17.30
adoraatio. Maanantain ja tiistain messuajat
vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. Rippiaika pe 17.30, su 10.00-10.30 sekä sopimuksen
mukaan.
• 2nd and 4th Sat of each month: 16.00 or 18.00
Evening Mass (contact parish for time). Sun. 10.0010.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish. Wed.,
Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Adoration. 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 Fri. 17.30, Sun. 10.00-10.30,
and upon agreement.
• Messuihin ei tarvitse paikkavarausta. Niissä
on kuitenkin noudatettava suositeltua turvaväliä, mikä voi johtaa erityisjärjestelyihin. Messuja ei striimata.
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00
messu
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00
messu
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00 messu
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00
messu
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja
tuhkan jakaminen
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu
Tulossa:
- luento uudelleen evankelioinnista
- johdantokurssi katoliseen uskoon aikuisille
Ensikommuunio- ja vahvistusopetus: Tiedotetaan asianomaisille.

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.)
• Messuihin ei tarvita paikkavarausta.
• Huom.! Koronavirus voi aiheuttaa
muutoksia aikatauluihin. Uusimmat tiedot
kannattaa tarkistaa seurakunnan kotisivulta:
perhe.katolinen.fi
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, (Huom.! aiemmin ilmoitetusta
poiketen ei messua Raahessa eikä Kajaanissa)
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja
tuhkan jakaminen
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21.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Huom.! Diasporamessut on peruttu toistaiseksi
koronaviruksen vuoksi.
Note! Due to COVID-19, there are currently no
Masses offered in diaspora locations.

KUOPIO

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

Keskukset
Suomen Caritas

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 18.00
messu. To 18.30 adoraatio La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.3010.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon.,
Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
Thurs. 18.30 Adoration Sat. 19.00 Liturgy of the
Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50
and by appointment.
24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
3.2. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
6.2. la 13.00 messu Savonlinnassa
7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja
tuhkan jakaminen, 18.00 messu Joensuussa
20.2. la 16.00 messu Mikkelissä
21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
24.2. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
JOHDANTOKURSSI
3.2., 24.2. ke 18.45
DIASPORA
Joensuu (Kaislakatu 6): joka su klo 10.00 sekä
ke 17.2. klo 18.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 6.2. la 13.00
Mikkeli (Jääkärintie 1): 20.2. la 16.00

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874.
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto on normaalisti avoinna
ma-to klo 9-17 ja pe klo 9-15.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on suljettu 4.9.2020 lähtien putkiremontin vuoksi. Tiedotamme avaamispäivästä myöhemmin. • Messut maanantaisin (englanniksi) ja perjantaisin (suomeksi)
klo 12.00; tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 7.30 • Holy Mass at 12.00 on Mondays (in
English) and Fridays (in Finnish); at 7.30 a.m.
on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (in
English). • www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum
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: 19.1., 2.2.,
16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 20.4., 4.5., 18.5. 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 ohjelmaa: • 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 • 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.

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

Karmeliittamaallikot – OCDS
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis • Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää
OCDS, gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.
jyu.fi. Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760
Helsinki. • www.sites.google.com/site/karmeliittamaallikot. • Karmeliittamaallikkojen
kutsumusilta: ”Rukous on seurustelua meitä
rakastavan ystävän kanssa” (Pyhä Jeesuksen
Teresa) La 6.2.2021 iltamessun jälkeen klo 19
Pyhän Henrikin srk-salissa. Kerromme karmeliittasääntökunnasta, pyhimyksistämme, elämästämme, yhteisöstämme. Tervetuloa!

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

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian 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
Kaikki kokoontumiset ja messut ovat toistaiseksi peruttu koronaviruksen vuoksi. Palaamme
asiaan kun pandemiatilanne helpottuu ja viranomaisilta tulee uusia ohjeita.

Seniorit
kokoontuvat joka kuukauden kolmantena tiistaina messuun Pyhän Henrikin katedraalissa
kello 14.00. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Tervetuloa!
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Artikkeleita

Amoris laetitia -perhevuosi

P

aavi Franciscus ilmoitti joulukuun lopussa, että
alkaen tämän vuoden maaliskuun 19. päivästä,
jolloin vietetään pyhän Joosefin juhlapyhää, aina
ensi vuoden kesäkuun 22:nteen päivään saakka
vietetään koko kirkossa Amoris laetitiae -perhevuotta 2021-2022 (L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”). Juhlavuosi päättyy Roomassa järjestettävään Maailman perhetapaamiseen. Vuoden aikana paavi toivoo perheissä, seurakunnissa
ja kaikilla kirkollisen elämän tasoilla syvennyttävän viisi vuotta sitten julkaistuun perhesynodien jälkeiseen apostoliseen kehotuskirjeeseen Amoris laetitia (Rakkauden ilo; KATT 2016),
joka on siis antanut nimen koko vuodelle.
Perhevuoden järjestelyt paavi on uskonut Maallikkojen, perheen ja elämän virastolle, jota johtaa kardinaali Kevin Farrell
LC. Viraston, tai dikasterion, tehtävänä on muun muassa valmistaa aineistoja, joita voidaan käyttää seurakunnissa ja muissa yhteisöissä paavin kehotuskirjeen sisällön valaisemiseksi.
Myös paavin itsensä luvataan selittävän yhdessä perheiden
kanssa kehotuskirjeen sisältöä kappale kappaleelta videolähetyksissä.
Koronaepidemian takia perheen asema on entisestään korostunut kotikirkkona, kun messuihin ei ole voinut vapaasti osallistua ja muutkin kirkolliset kokoontumiset ovat olleet
usein mahdottomia. Tilanne on osoittanut, kuinka tärkeitä perheenjäsenten väliset suhteet ovat, sillä juuri ne tekevät kirkosta
“perheiden perheen” (AL, 87).

Monia tavoitteita
Perhevuoden tapahtumiin ja aineistoihin voi tutustua erityisillä nettisivuilla osoitteessa amorislaetitia.va. Sivuilla on myös
nähtävillä vuoden tavoitteet:

sillä on lahja, että siitä, että se on lahja kirkolle ja yhteiskunnalle, “voi tulla valoksi maailman pimeyteen” (AL, 66). Ja maailma tänään todellakin tarvitsee tätä valoa!
2. On julistettava, että avioliiton sakramentti on lahja ja että
siihen sisältyy inhimillisen rakkauden muutosvoima. Tätä varten paimenten ja perheiden on kuljettava yhdessä ja tunnettava olevansa yhteisesti vastuussa eri kutsumuksista kirkossa
toisiaan pastoraalisesti täydentäen (vrt. AL, 203).
3. On kannustettava perheitä aktiiviseen perheapostolaattiin. Tätä varten tarvitaan “perheille suunnattua evankelioimistyötä ja katekeesia” (AL, 200), sillä perhe, jossa on opetuslapsia, muuttuu todelliseksi lähetysperheeksi.
4. Nuoret on tehtävä tietoisiksi siitä, kuinka tärkeää on saada
kasvatusta rakkauden totuudessa ja itsensä antamisessa. On
tehtävä aloitteita juuri heitä varten.
5. On laajennettava perheapostolaatin tarkoitusta ja ulottuvuutta, jotta voidaan saavuttaa niin avioparit, lapset, nuoret ja
vanhukset kuin myös kaikki ne, joiden perheissä on ongelmia.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?
Amoris laetitia -perhevuosi käynnistyy maaliskuussa. Roomassa ja eri puolilla maailmaa sen innoittamana varmasti
käynnistyy paljon perhenäkökulmaa tukevia tapahtumia ja
ohjelmia. Toivottavasti myös meidän seurakunnissamme ja
yhteisöissämme voitaisiin seurata perhevuoden tapahtumia ja
järjestää sellaisia myös itse.
Marko Tervaportti

1. Apostolisen kehotuskirjeen Amoris laetitia sisältöä on
jaettava entistä laajemmalle, sillä “on tärkeää kokea, että perheen evankeliumi on ilo, joka täyttää sydämen ja koko elämän” (AL, 200). Perhe, joka löytää ja kokee iloa sekä siitä, että

Apostolinen kehotuskirje Amoris laetitia on ostettavissa Katolisesta kirjakaupausta. Se tulee pian myös luettavaksi kirkon kotisivuille.

