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Pääkirjoitus

TOIMITUKSELTA

Korona ja kirkko
Koronaepidemia jatkuu eikä loppua vielä näy.
Luvatut rokotuksetkaan eivät varmasti ratkaise kaikkea.
Helmikuun loppupuolella astui voimaan pikaisesti uudistettu tartuntatautilaki, joka antaa
viranomaisille aiempaa enemmän mahdollisuuksia asettaa vaatimuksia myös uskontokunnille. Uskonnonvapauslakia se ei kuitenkaan kumoa. Kirkkoja sen avulla ei voi kokonaan sulkea.
Uusi laki ei siis muuta sitä, että messuissa käyminen on edelleen mahdollista, tosin seurakunnissa on nyt ehdottomasti pidettävä huoli siitä, että hygieniasäädöksiä noudatetaan tarkasti ja lakia kunnioitetaan
myös siinä, että laissa määriteltyjä lähikontakteja pystytään tosiasiallisesti välttämään. Kahden metrin turvavälien on oltava todellisuutta.
Jokaisessa seurakunnassa ja messunviettopaikassa nämä asiat täytyy
ratkaista jollakin tavalla. Olisi varmaankin suotavaa, että me maallikot voisimme ottaa vastuullemme sopivien käytäntöjen löytämisen,
jottei kirkkoherrojen ja pappien aika mene istumaetäisyyksien mittaamiseen ja parhaan paikan löytämiseen käsidesipulloille ja maskeille.
Meitä on moneksi. Jotkut meistä ovat koronan takia hyvin peloissaan.
Toiset taas vähät välittävät koko epidemiasta. Uskoisin, että kummallakin laidalla on argumentteja, joita pitäisi kuunnella ja kunnioittaa.
Keskitie on kultainen, mutta moni asia on meistä itsestämme kiinni:
Tungeksinko messuun, vaikkei siellä enää ole “turvallisia” paikkoja?
Varaamatta paikkaa ennakkoon? Miksi? Vai enkö suostu enää ollenkaan menemään kirkkoon, vaikka haluaisinkin, koska pelkään liikaa?
Siitäkin huolimatta, että turvaväleistä ja hygieniasta pidetään huolta?
Koronaepidemia edellyttää jokaiselta meistä valppautta, joustavuutta
ja toisten ihmisten huomioonottamista. Emme me elä vain itseämme
varten, vaan myös toinen toistamme varten. Jos siis haluamme oikeasti lähestyä Jumalaa, tehkäämme se turvallisesti ja ainakin joskus
myös omista mieltymyksistämme kieltäytyen. Jos ei paikan päällä,
niin sitten etänä.

Uusia muistopäiviä

P

aavi Franciscus on päättänyt lisätä kirkon yleiskalenteriin uusia muistopäiviä, jotka luonnollisesti tulevat myös Helsingin katolisen hiippakunnan
kalenteriin. Ensinnäkin kalenteriin on lisätty kolmen
kirkonopettajan vapaaehtoinen muistopäivä: pyhä
Grigor Narekilainen 27. helmikuuta, pyhä Johannes
Avilalainen 10. toukokuuta sekä pyhä Hildegard Bingeniläinen 17. syyskuuta (kuvassa).
Toiseksi paavi on päättänyt, että yleiskalenteriin
tulee pyhien Martan, Marian ja Lasaruksen muistopäivä. Tähän saakka kalenterissa on ollut yksin pyhän Martan muistopäivä, mutta jatkossa Martan
ohella siis muistetaan myös hänen kahta sisarustaan.
Yleiskalenterissa tuo muistopäivä on 29. heinäkuuta,
mutta Helsingin hiippakunnan kalenterissa 28. heinäkuuta, koska meillä 29.7. vietetään pyhän Olavin
muistopäivää.
Martan, Marian ja Lasaruksen muistopäivää koskevassa dekreetissä todetaan: "Betanian talossa Herra
Jeesus koki perhehenkeä ja Martan, Marian ja Lasaruksen ystävyyttä, ja siksi Johanneksen evankeliumissa todetaan, että hän rakasti heitä. Martta tarjosi hänelle anteliasta vieraanvaraisuutta, Maria kuunteli
tarkkaavaisesti hänen sanojaan ja Lasarus tuli ulos
haudasta hänen käskystään, joka alisti kuoleman valtaansa." Siihen, että kalenterissa oli Betanian sisaruksista aiemmin vain pyhä Martta, johti latinalaisessa
kirkossa perinteinen epävarmuus Marian identiteetistä: oliko samaistettava ylösnousseen Kristuksen kohdannut Maria Magdalena [jonka juhla on kalenterissa
22. heinäkuuta], Martan sisar Maria ja syntinen nainen (Joh. 8). Nyt kysymystä pidetään ratkaistuna viimeaikaisten tutkimusten valossa.
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Ajankohtaista

Helsingin hiippakunnan koronaohjeet
22.2.2021 alkaen

E

pidemian aikana on annettu vapautus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin velvollisuus
pyhittää lepopäivä on edelleen voimassa. Vaikka
messussa käyminen on tärkeä hengellinen aarre,
on toivottavaa, että tässä tilanteessa messuja seurattaisiin lähinnä etäyhteyksien avulla.
Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan estetään lähikontaktien muodostuminen. Siksi kaikissa
kirkoissa on erikseen osoitettava käytettävissä
olevat paikat. Perhekuntien välissä on oltava koko ajan vähintään kahden metrin turvavälit.
Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää ihmisiä
kuin turvavälit sallivat. Kaikissa tilaisuuksissa on
maskipakko. Jos messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisim-

man moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.
Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä
seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita.
Jokaisessa kirkossa ja kaikissa tilaisuuksissa on
oltava hygieniahjeistukset ja mahdollisuus käsien
puhdistamiseen tai desinfioimiseen. Messujen välissä tilat ja pinnat on puhdistettava.
isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Paastonajan mariaaninen antifoni 		
					 Ave Regina caelorum
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In Memoriam
Talouden näkymiä
Opinion: Kvinnor och kyrkan
Mietiskely: Koodi
Caritas-kuulumiset
Ilmoitukset

Helsingfors stifts coronabestämmelser
från och med 22.2.2021

U

nder epidemin är de troende befriade från
söndagsplikten medan skyldigheten att helga vilodagen fortfarande är i kraft. Trots att det är
en viktig andlig skatt att gå i mässan är det önskvärt att stiftsborna under rådande förhållanden i
huvudsak deltar i mässan på distans.
Att utöva sin tro, till exempel genom att gå i
mässan, är möjligt även under den nya lagen om
smittsamma sjukdomar, förutsatt att man förhindrar att närkontakt uppstår. Därför måste man
i samtliga kyrkor skilt anvisa de platser som får
användas. Mellan olika hushåll ska man hela tiden hålla ett avstånd på minst två meter.
Varje församling ska aktivt övervaka att inte
fler personer än det antal som säkerhetsavstånden tillåter kommer in i kyrkan. Munskydd mås-

te användas under alla tillställningar. Om församlingen använder ett anmälningssystem för
deltagande i mässor bör man beakta att man inte
själv bokar plats i flera mässor på en gång, så att
så många troende som möjligt får tillfälle att gå i
mässan.
Vid undervisning och annat program följer vi
Regionförvaltningsverkets eller kommunens anvisningar.
I varje kyrka och vid alla evenemang bör det
finnas hygienanvisningar och möjlighet att tvätta
eller desinficera händerna. Mellan mässorna bör
utrymmen och ytor rengöras.
fader Marco Pasinato
Stiftsadministrator

Seurakunnat ja ohjelmat
Jäsenmäärän kasvu
jatkuu ennallaan

				
				

Diocese of Helsinki Coronavirus
Instructions
from February 22, 2021

D

Kannen kuva: Paastonaika alkaa tuhkakeskiviikkona, tuohon päivään sisältyvän
liturgisen tuhkaristin jakamisen takia.

uring the pandemic, the dispensation from
the obligation of Sunday Mass is in place,
but the obligation to keep holy the Lord's Day is
still in force. Even though going to Mass is an important spiritual treasure, in the current situation
it is to be wished that the faithful mainly attend
Mass online.
The new Finnish Communicable Diseases Act
allows religious practice, such as going to Mass,
provided close contact is avoided. This means
that all churches must specify the seats that are in
use. A distance of a minimum of two meters must
be kept between separate households.
Each parish must actively oversee that the
number of people allowed in the church does not
exceed the number that can keep the required distances. Face masks must be used at all events. If

a parish uses a system for booking seats at the
Mass, please also take care that you do not reserve a seat at several Masses at once, but instead allow as many of the faithful as possible to have a
chance to attend Mass.
For classes or other events in our parishes, we
follow the instructions of the Regional State Administrative Agency or the municipality.
All churches and every event must display hygiene instructions and provide participants with
the opportunity to wash or disinfect their hands.
Between Masses the available facilities and surfaces must be cleaned.
Rev. Fr. Marco Pasinato
Diocesan administrator
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Ajankohtaista

Vaikka jäsenmäärä kasvaa, ikäryhmien
muutokset pieniä

N

opeahko katsaus Tilastokeskuksen uskontotilastoihin kertoo
katolisen kirkon jäsenkehityksen kannalta mielenkiintoisia tietoja.
Vaikka Tilastokeskuksen tilastot eivät
aina ole täsmälleen samat kuin seurakuntien jäsenmäärätiedot, vaan laahaavat yleensä vähän perässä, ne antavat
epäilemättä riittävän tarkan kuvan yleisestä kehityksestä.
Oheisissa taulukoissa on nähtävissä Tilastokeskuksen tilastojen perusteella katolisen kirkon jäsenten ikäryhmien suhteellinen osuus vuosina 2009
ja 2019, siis kymmenen vuoden välein.
Voidaan huomata, että ikäryhmien koko ei ole suhteessa juurikaan muuttunut.
Mielenkiintoista ehkä kuitenkin on, että kolmen nuorimman ikäryhmän suhteellinen osuus ei ole noussut, kun taas
kahden vanhimman ikäryhmän suhteellinen osuus on noussut. Muutokset ovat
kuitenkin kaikki alle 2 prosenttiyksikön
luokkaa.
Kannattaa huomata, että ikäryhmät eivät ole samankokoisia. Siksi esimerkiksi
15-24-vuotiaiden yksittäiset vuosiluokat
(niitä on 10) ovat jopa vähän suurempia
kuin 45-64-vuotiaiden (20).
Vastaavasti on havaittavissa, että kaikki ikäryhmät ovat kasvaneet merkittä-

Katolisen kirkon jäsenten ikäryhmien suhteellinen osuus vuosina 2009 ja 2019 Suomessa.
västi. Keskimääräinen kasvu on kyseisen
kymmenen vuoden aikana ollut 41 %.
Nähtävissä on kuitenkin, että kasvu on
ollut kaikkein voimakkainta (75,5 %) yli
65-vuotiaiden määrässä.

Kysymys kuuluu, onko näissä tilastoissa jotakin, mihin pitäisi erikoisesti
reagoida?
Marko Tervaportti

Hartausohjelmat / Sändningar
Suomenkieliset lähetykset

YLE TV 1

• tor 16.09.2021 Sara Torvalds, Karis

YLE RADIO 1

• 21.2.2021 tuhkakeskiviikon
iltamessu (nauh. 17.2.2021), Pyhän
Marian kirkko, Helsinki

• ons 13.10.2021 Sara Torvalds, Karis

(?)-merkintä on ohjelmien edessä, mikäli
koronarajoitukset tai muut syyt voivat vielä
vaikuttaa lähetykseen.

• fre 26.02.2021 kyrkoherde Anders
Hamberg, Jyväskylä

Svenskspråkiga sändningar

• ons 24.11.2021 kyrkoherde Anders
Hamberg, Jyväskylä

YLE VEGA
Andrum kl. 6.54 och 9.10

• ons 1.12.2021 kyrkoherde Anders
Hamberg, Jyväskylä

• fre 26.03.2021 Marko Pitkäniemi,
Helsingfors

Radiomässor

Iltahartaudet klo 18.50 ja 23.00
• ti 30.3.2021
• ti 31.8.2021

• su 14.2.2021 klo 11: pyhä messu
(suora), Pyhän Henrikin katedraali,
Helsinki
• (?) to 1.4.2020 klo 18: kiirastorstain
iltamessu (suora), Pyhän Henrikin
katedraali, Helsinki

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

• ti 7.12.2021

Radiojumalanpalvelukset

Aftonandakt kl. 19.15

• ons 14.04.2021 Marko Pitkäniemi,
Helsingfors

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

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

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

• sön 28.02.2021 kl 13.03 Sankt
Henriks katedral (insp. 21.2.),
Helsingfors

Kom ihåg stiftet i ert testamente

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

katolinenkirjakauppa.net

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

Rukous

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		
7.3. paaston 3. sunnuntai (III)
1L 2. Moos. 20:1-17 tai
2. Moos. 20:1-3, 7-8, 12-17
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c
2L 1. Kor. 1:22-25
Ev. Joh. 2:13-25

28.3. Herran kärsimisen
Palmusunnuntai (II)
Ennen palmukulkuetta: Ev. Mark. 11:1-10
tai Ev. Joh. 12:12-16
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. – 2a
		
2L Fil. 2:6-11
Ev. Mark. 14:1-15:47 tai Ev. Mark. 15:1-39
1.4. torstai, kiirastorstain iltamessu
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18.
– vrt. 1. Kor. 10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15

Voidaan käyttää myös vuoden A
lukukappaleita: 1L 2. Moos. 17:3-7,
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a,
2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev. Joh. 4:5-42 tai
Ev. Joh. 4:5-15,19b-26, 39a, 40-42.

2.4. pitkäperjantai, juhlallinen
jumalanpalvelus Herran kärsimisen
muistoksi
1L Jes. 52:13-53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. 		
– Luuk. 23:46
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1-19:42

14.3. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare
1L 2. Aik. 36:14-16, 19-23
Ps. 137:1-2, 3, 4-5, 6. – 6a
2L Ef. 2:4-10
Ev. Joh. 3:14-21
Voidaan käyttää myös vuoden
A lukukappaleita:
1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a, Ps. 23:1-3a,
3b-4, 5, 6. – 1, 2L Ef. 5:8-14, Ev. Joh. 9:1-41
tai Ev. Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 34-38.
21.3. paaston 5. sunnuntai (I)		
1L Jer. 31:31-34
Ps. 51:3-4, 12-13, 14-15. – 12a
2L Hepr. 5:7-9
Ev. Joh. 12:20-33
Voidaan käyttää myös vuoden
A lukukappaleita:
1L Hes. 37:12-14, Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. –
7bc, 2L Room. 8:8-11, Ev. Joh. 11:1-45 tai Joh.
11:3-7, 17, 20-27, 33b-45.
25.3. torstai, Herran syntymän
ilmoittaminen, juhlapyhä
1L Jes. 7:10-14, 8:10c
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. – vrt. 8b+9a
2L Hepr. 10:4-10
Ev. Luuk. 1:26-38

3.4. Pyhän pääsiäisyön vigilia
1L 1. Moos. 1:1-2:2
tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. –
vrt. 30 tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. – 5b
2L 1. Moos. 22:1-18
tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. – 1
3L 2. Moos. 14:15-15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. – 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a		
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3		
6L Bar. 3:9-15, 3:32-4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c		
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. – 42:2 tai Ps. Jes.
12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3
tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. – 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23		
Ev. Mark. 16:1-7

e
P AASTORUKOUS

Herra, minun elämäni valtias,
varjele minut laiskuuden, velttouden,
vallan himon ja turhanpuhumisen hengestä.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden,
kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Herra ja Kuningas, anna minun nähdä
rikokseni ja olla veljeäni tuomitsematta,
sillä kiitetty olet sinä iankaikkisesti. Aamen.
Pyhä Efraim Syyrialainen (k. 373)

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2021 rukouksen apostolaatin palsta

A

mnesty Internationalin tilaston mukaan 82 % vuonna 2017
poliisille ilmoitettujen parisuhdeväkivaltatapausten uhreista oli naisia, 71% Suomessa asuvista naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja 14 % verkkohäirintää täytettyään 15 vuotta. 97%
poliisille ilmoitetuista raiskausrikosten uhreista on ollut naisia vuosina
2009–2018. Tämä on erittäin surullinen ja pelottava tilasto.
Surullista on se, että ihminen on ihmistä vastaan ja
 vahvempi vahingoittaa heikompaa.
Nainen ja mies ovat kaksi eri tapaa kokea ja ilmaista, mitä on olla
ihminen. Tästä syystä he vetävät toisiaan puoleensa. He voivat oppia
paljon toisiltaan ja rikastuttaa omaa kokemustaan olla ihminen. Kahden
aikuisen, miehen ja naisen välinen ystävyys on oivallinen paikka kehittyä ihmisenä.
Valitettavasti rikollisuutta tapahtuu yhä uudelleen siellä, missä Jumala on suunnitellut tapahtuvan kehitystä ja kasvua. Rukoilemme kaikkien uhrien puolesta, ja olkaamme samalla avoimia katsomaan ja kuuntelemaan, mitä ympärillämme tapahtuu. Älkäämme sulkeko silmiämme
ja korviamme ihmisten hädältä.
Tilanteen ollessa näin vaarallinen monille naisille voimme huutaa
yhdessä Esterin kanssa, joka rukoili Herraa, Israelin Jumalaa:
Herrani, kuninkaamme, sinä olet ainoa!
Auta minua! Minä olen yksin,
ei minulla ole muuta auttajaa kuin sinä.
Olen suuressa vaarassa. (...)
Sinä olet oikeamielinen, Herra!.
Muista meitä, Herra,
anna meidän ahdingossamme nähdä voimasi.
Anna minulle rohkeutta.
Auta minua! Minä olen yksin,
ei minulla ole muita kuin sinut, Herra.
Sinä tiedät kaiken.
Jumala, sinä kaikkia väkevämpi!
Kuule epätoivoisten huuto,
vapauta meidät pahantekijöiden käsistä
ja päästä minut pelostani.
(Ester 4: 31-41)
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...
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.
Maaliskuu – Lähetys
• Rukoilemme, että kokisimme jälleen syvällisesti Jumalan
äärettömän laupeuden parannuksen sakramentissa.
Mars – Evangelisation
• Vi ber att vi med förnyat djup får erfara Guds oändliga
barmhärtighet i försoningens sakrament.
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Paavi Franciscuksen paastoviesti 2021

”Me menemme nyt Jerusalemiin...”
(Matt. 20:18)

PAASTO: AIKA UUDISTAA USKO, TOIVO JA RAKKAUS

Rakkaat veljet
ja sisaret,

K

un Jeesus puhui opetuslapsilleen
kärsimyksestään,
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan täyttäen
Isän tahdon, hän paljasti heille lähetystehtävänsä syvän merkityksen ja kutsui heitä osallistumaan
siihen maailman pelastumiseksi.
Paastonajan matkallamme kohti pääsiäisen viettoa muistamme häntä, joka "alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti" (Fil.
2:8). Tänä kääntymyksen aikana uudistakaamme uskomme, ammentakaamme toivon "elävää vettä" ja vastaanottakaamme avosydämin Jumalan rakkaus,
joka tekee meistä veljiä ja sisaria Kristuksessa. Pääsiäisyönä uudistamme kastelupauksemme syntyäksemme Pyhän Hengen kautta uusina miehinä ja naisina.
Mutta paaston tietä, kuten kristityn koko
vaellusta, valaisee jo ylösnousemus, joka
innoittaa Kristusta seuraavien ajatuksia,
asenteita ja valintoja.
Paasto, rukous ja almut, kuten Jeesus niitä julistaa (vrt. Matt. 6:1-18), ovat
kääntymyksemme edellytys ja ilmaus. Köyhyyden ja itsekieltäymyksen tie
(paasto), rakastava huolenpito köyhistä (almut) ja lapsenomainen vuoropuhelu Isän kanssa (rukous) auttavat meitä toteuttamaan elämässämme vilpitöntä
uskoa, elävää toivoa ja vaikuttavaa rakkautta.

1. Usko kutsuu meitä
vastaanottamaan totuuden
ja todistamaan siitä Jumalan
ja kaikkien veljiemme ja
sisartemme edessä.
Tänä paastonaikana Kristuksessa ilmoitetun totuuden vastaanottaminen ja todeksi eläminen tarkoittaa ennen kaikkea
avautumista Jumalan sanalle, jonka kirkko meille välittää sukupolvesta toiseen.
Tämä totuus ei ole abstrakti käsite, joka
on varattu harvoille valituille ylivertaisille, vaan sanoma, jonka vastaanotamme ja voimme ymmärtää sydämen ym-

märryksellä, avoimina Jumalan suuruudelle, joka rakastaa meitä jo ennen kuin
me itse sitä tiedostamme. Tämä totuus
on itse Kristus, joka omaksuessaan loppuun saakka ihmisyytemme teki itsensä
tieksi – vaativaksi mutta kaikille avoimeksi – joka johtaa elämän täyteyteen.
Paasto itsekieltäymyksen kokemuksena auttaa niitä, jotka toteuttavat sitä
vilpittömin sydämin, löytämään Jumalan lahjan ja ymmärtämään todellisuuttamme hänen kuvakseen ja kaltaisikseen
luotuina ihmisinä, jotka löytävät täyttymyksensä hänessä. Hyväksyen vapaaehtoisesti köyhyyden kokemisen paastoava
ihminen tulee köyhäksi köyhien kanssa
ja "kokoaa" vastaanotetun ja jaetun rakkauden rikkautta. Näin ymmärrettynä ja
harjoitettuna paasto auttaa rakastamaan
Jumalaa ja lähimmäistä, sillä, kuten pyhä
Tuomas Akvinolainen opettaa, rakkaus
on liike, joka kiinnittää huomion toiseen
katsoen häntä yhtenä itsensä kanssa (vrt.
kiertokirje Fratelli tutti, 93).

Paastonaika on aika uskoa, eli vastaanottaa Jumala elämäämme ja antaa hänen
"tulla asumaan" luoksemme (vrt. Joh.
14:23). Paastoaminen tarkoittaa elämämme vapauttamista siitä, mikä kuormittaa,
myös ylenmääräisestä informaatiosta –
on se oikeaa tai väärää – ja kuluttamisesta, avataksemme sydämemme ovet
hänelle, joka tulee luoksemme köyhänä
kaikesta, mutta "täynnä armoa ja totuutta" (Joh. 1:14): Jumalan Poika, Pelastaja.

2. Toivo, "elävä vesi"
joka sallii meidän jatkaa
matkaamme
Samarialaisnainen, jolta Jeesus pyytää juotavaa kaivolla, ei ymmärrä, kun
Jeesus sanoo voivansa tarjota hänelle
"elävää vettä" (Joh. 4:10). Aluksi hän
ajattelee luonnollisesti aineellista vettä,
Jeesus taas tarkoittaa Pyhää Henkeä,
jonka hän antaa yltäkylläisesti pääsiäissalaisuudessa ja joka vuodattaa meihin

toivon, joka ei petä. Jo puhuessaan kärsimyksestään ja kuolemastaan Jeesus
julisti toivoa sanoessaan: "Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista" (Matt. 20:19). Jeesus puhuu meille
tulevaisuudesta, jonka Isän laupeus
avaa. Toivo hänen kanssaan ja hänen
kauttaan tarkoittaa uskoa siihen, että
historia ei pääty virheisiimme, väkivaltaamme ja vääryyksiimme eikä syntiin,
joka ristiinnaulitsee Rakkauden. Se tarkoittaa, että ammennamme hänen avatusta sydämestään Isän anteeksiannon.
Nykykontekstissa täynnä huolia, kun
kaikki näyttää hauraalta ja epävarmalta,
toivosta puhuminen voi tuntua provokaatiolta. Paastonaika on juuri aika toivoa, kääntyä takaisin kärsivällisen Jumalan puoleen, joka jatkuvasti pitää huolta
luomakunnastaan, kun taas me olemme
usein kohdelleet sitä kaltoin (vrt. kiertokirje Laudato si’, 32-33.43-44). Se on
toivoa sovinnosta, johon pyhä Paavali voimakkaasti meitä kehottaa: "suos-
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Rakkaus, jota eletään Kristuksen jälkiä
seuraten, huomioiden myötätuntoisesti
jokaisen ihmisen, on korkein ilmaus
uskostamme ja toivostamme.

tukaa sovintoon Jumalan kanssa" (2.
Kor. 5:20). Vastaanottaen anteeksiannon
sakramentissa, joka on kääntymisprosessimme ydin, mekin voimme levittää
anteeksiantoa: saatuamme itse anteeksiannon voimme tarjota sitä toisille, kun
kykenemme huomaavaiseen vuoropuheluun ja teoillamme tuomaan lohtua
haavoittuneille. Jumalan anteeksianto,
jota tarjotaan myös meidän sanojemme
ja tekojemme kautta, auttaa kokemaan
pääsiäisen veljellisesti.
Paastonaikana kiinnittäkäämme huomiota siihen, että sanomme "rohkaisevia
sanoja, jotka tukevat, antavat voimaa,
lohduttavat, innoittavat, eikä sanoja, jotka nöyryyttävät, tekevät surulliseksi, ärsyttävät tai halveksivat" (vrt. kiertokirje
Fratelli tutti, 223). Toisinaan toivon antamiseksi riittää, että on "lempeä ihminen,
joka panee sivuun huolensa ja kiireensä
kiinnittääkseen huomiota, lahjoittaakseen hymynsä, sanoakseen rohkaisevan
sanan, antaakseen tilaa kuuntelemiselle keskellä välinpitämättömyyttä" (ibid.,
224).
Mietiskelyssä ja hiljaisessa rukouksessa toivo lahjoitetaan meille innoitteena ja
sisäisenä valona, joka valaisee lähetystehtävämme haasteita ja päätöksiä. Siksi on tärkeää hiljentyä rukoukseen (vrt.
Matt. 6:6) ja kohdata, salassa, hellyyden
Isä.
Paastonajan eläminen toivossa tarkoittaa, että ymmärrämme olevamme Jeesuksessa Kristuksessa todistajia uudesta
ajasta, jona Jumala "tekee uudeksi kaiken" (vrt. Ilm. 21:1-6). Se tarkoittaa, että
vastaanotamme Kristuksen toivon, hänen joka antaa elämänsä ristillä ja jonka Jumala herättää kuolleista kolmantena päivänä, ollen "aina valmiit antamaan
vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu" (1. Piet. 3:15).

3. Rakkaus, jota eletään
Kristuksen jälkiä seuraten,
huomioiden myötätuntoisesti
jokaisen ihmisen, on korkein
ilmaus uskostamme ja
toivostamme.
Rakkaus iloitsee nähdessään toisen kasvavan. Siksi se kärsii toisen ollessa ahdingossa: yksin, sairaana, kodittomana,
halveksittuna, puutteessa… Rakkaus on
sydämen loikka, joka saa meidät lähtemään ulos itsestämme ja joka synnyttää
jakamisen ja yhteyden siteen.
"Yhteiskunnallisesta rakkaudesta lähtien on mahdollista edetä kohti rakkauden sivilisaatiota, johon kaikki voimme
tuntea olevamme kutsuttuja. Yleismaailmallisella dynamiikallaan rakkaus voi

rakentaa uutta maailmaa, sillä se ei ole
hedelmätön tunne, vaan pikemminkin
paras tapa saavuttaa tehokkaita kehitysteitä kaikkia varten" (Fratelli tutti,
183).
Rakkaus on lahja, joka antaa elämällemme merkityksen ja jonka ansiosta
pidämme puutteessa olevia perheenjäseninä, ystävinä, veljinä. Pienikin määrä rakkaudella annettuna on loppumaton, siitä tulee elämän ja onnen lähde.
Niin kävi Sarpatin lesken jauhoille ja
öljylle, kun hän tarjosi leivän profeetta Elialle (vrt. 1. Kun. 17:7-16), ja leiville, jotka Jeesus siunaa, murtaa ja antaa
opetuslapsille jaettavaksi väkijoukolle
(vrt. Mark. 6:30-44). Niin käy meidän
almullemme, on se pieni tai suuri, kun
annamme sen iloiten ja vilpittömästi.
Paastonajan eläminen rakkaudessa tarkoittaa huolenpitoa niistä, jotka
kärsivät tai ovat hylättyjä ja pelokkaita Covid-19-pandemian takia. Tänä aikana, kun tulevaisuus näyttää hyvin
epävarmalta, muistakaamme Jumalan
sanat palvelijalleen: "Älä pelkää. Minä
olen lunastanut sinut" (Jes. 43:1). Osoittaessamme lähimmäisenrakkautta tarjotkaamme rohkaisevia sanoja, jotta toinen tuntisi, että Jumala rakastaa
häntä kuin omaa lastaan.
"Vain rakkauden muuttama katse
johtaa käsittämään toisten arvokkuuden, jolloin köyhät tunnustetaan ja heitä pidetään arvossa valtavassa arvokkuudessaan, heidän omaa tyyliään ja
kulttuuriaan kunnioitetaan ja siksi heidät todella integroidaan yhteiskuntaan" (Fratelli tutti, 187).
Rakkaat veljet ja sisaret, jokainen elämänvaihe on aika uskoa, toivoa ja rakastaa. Tämä kutsu elää paastonaikaa
kääntymisen, rukouksen ja omastamme jakamisen tienä auttakoon meitä
yhteisönä ja henkilökohtaisesti elvyttämään uskon, joka tulee elävältä Kristukselta, toivon, jonka Pyhän Hengen
henkäys antaa, ja rakkauden, jonka ehtymätön lähde on Isän laupias sydän.
Maria, Pelastajan äiti, joka oli uskollisena ristin juurella ja on sitä kirkon
sydämessä, auttakoon meitä rakastavalla läsnäolollaan, ja Ylösnousseen
Herran siunaus saattakoon meitä tiellä
kohti pääsiäisen valoa.
Roomassa, Lateraanibasilikassa
11. marraskuuta 2020,
pyhän Martinuksen muistopäivänä

Franciscus

Hiippakunnan
kouluikäiset ja heidän
osallistumisensa
oman katolisen
uskonnon oppimäärän
opetukseen

H

iippakunnan kouluikäisten lasten ja nuorten osallistuminen oman katolisen
uskonnon oppimäärän mukaiseen
opetukseen kouluissa on vakiintunut
viime vuosien aikana tasolle, jolla
saavutetaan valtaosa hiippakunnan
lapsista ja nuorista. Kouluopetuksesta vastaavat lainmukaisesti opetusviranomaiset, jotka ovat kiitettävästi tehneet yhteistyötä seurakuntien
sekä hiippakunnan Opetusosaston
kanssa opetuksen kehittämisen hyväksi. Hiippakunnan katekeettisen
strategian mukaisesti koulun uskonnon opetuksen lisäksi seurakunnat vastaavat itsenäisesti mm. sakramenttiopetuksesta, muusta katekeettisesta toiminnasta sekä leiri- ja kerhotoiminnasta.
Koulujen uskonnon opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten
määrä on kasvanut vuosittain. Tilastojen tarkkuus ja luotettavuus on
toistaiseksi vielä suurpiirteistä, sillä virallinen opetuksen tilastointi ei
ole vielä huomioinut katolisen oppimäärän oppilaita erikseen. Tilastot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Tilastopalvelu on luvannut jatkossa huomioida myös katolisen opetuksen
tilastot erikseen tulevina kaksivuotisjaksoina. Toivottavasti näin myös
tapahtuu.
Vuoden 2020 Opetusosaston kirjamyyntitilastojen valossa katolisen oppimäärän opiskelijoita Suomessa on jokaisessa ikäluokassa n.
110-180 oppilasta. Arvio perustuu siihen, että koulujen tilaamia kirjasarjan työkirjoja (lukukirjat ovat erikseen) on ostettu keskimäärin
120 kpl per ikäluokka. Huomioitavaa on, että kaikki koulut eivät hanki kirjoja jokaiselle oppilaalle erikseen, eivätkä aivan kaikki opettajat käytä Opetusosastolta tilattavaa kirjasarjaa. Esimerkiksi ruotsinja englanninkielinen opetus toteutetaan osittain eri oppimateriaaleja
käyttäen.
Opetusosaston keräämien tietojen ja opettajien kokemuksen valossa on todennäköistä, että Suomessa n. 160 lasta per ikäluokka
opiskelee katolisen oman uskonnon oppimäärää opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli tämä pitää paikkansa, jopa lähes 90% hiippakunnan oppivelvollisuusikäisistä osallistuisi lainmukaiseen katolisen
oman uskonnon opetukseen Suomessa, eli 160/180 per ikäluokka,
tai (7-19-v.) yhteensä 1920/2160. Huomioitavaa on myös se, etteivät
kaikki nuoret opiskele lukiossa, ja toistaiseksi toisen asteen opinnoista vain lukiossa tarjotaan uskonnon opetusta. Tavoite tulee kuitenkin
olla, että loputkin n. 200 lasta ja nuorta saavutetaan lainmukaisen uskonnon opetuksen piiriin mahdollisimman pian.
Osmo Vartiainen
Opetusjohtaja
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Paastonaika alkaa
tuhkakeskiviikkona, jolloin
uskovien otsaan tai päälle
tehdään tuhkalla merkki
sanoen: “Tehkää parannus ja
uskokaa pelastuksen sanoma”
tai: “Muista, ihminen, että
maan tomua sinä olet ja
maan tomuun sinä palaat.”
Sanoma on selvä, mutta mitä
muuta paastonaika oikein
pitää sisällään? Tässä joitakin
huomioita.

Huomioita
paastonaikaa varten

P

aastonaika alkaa
kirkon nykykalenterissa kirkkovuoden tavallisen ajan ensimmäisen jakson
jälkeen tiettynä
kevättalven keskiviikkona, jota kutsutaan tuhkakeskiviikoksi tuohon päivään
sisältyvän liturgisen tuhkaristin jakamisen takia. Tuhkakeskiviikko on toinen
latinalaisen kirkon kahdesta paasto- ja
abstinenssipäivästä, toinen on pitkäperjantai. Nämä ovat päiviä, jolloin ei saa
syödä liharuokaa (eikä lintuja) ja jolloin
ei pitäisi syödä kuin yksi lämmin ateria
päivässä ja muutenkin tavanomaista selvästi vähemmän. Monissa kulttuureissa
tällaisina päivinä ei syödä muuta kuin
paljasta leipää ja juoda kuin vettä. Nämä
säännöt eivät samalla tavalla koske luonnollisestikaan lapsia, vanhuksia, sairaita
tai välttämätöntä raskasta työtä tekeviä
(vrt. paastokäsky).
Paastonaika valmistaa kirkkoa pääsiäisen
viettoon. Paastonaika kestää tuhkakeskiviikosta aina pyhän viikon kiirastorstain iltamessun alkuun. Tänä aikana paramenttien
eli liturgisten vaatteiden ja liinojen väri on
violetti, ja messussa jätetään laulamatta niin
Gloria kuin Hallelujakin (pääsiäisyön vigiliaan asti). Juhlat ja juhlapyhät, jotka
osuvat paastonajalle, tekevät poikkeuksen liturgisen värin ja esimerkiksi Glorian suhteen.
Liturgiassa paastonaika valmistaa yhtäältä katekumeeneja (aikuisia kasteoppilaita) initiaation eri vaiheiden kautta
pääsiäisyönä tapahtuvaan kasteeseen.
Toisaalta se valmistaa kaikkia uskovia

kasteen muistamisen ja katumuksenteon kautta virittäytymään pääsiäisen eli
Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen salaisuuden viettoon,
kirkkovuoden suurimpaan juhlaan ja
juhla-aikaan.

Erikoispiirteitä
Paastonaikaan kuuluu varsinaisesti viisi
sunnuntaita, joista ensimmäinen on heti
tuhkakeskiviikkoa seuraava sunnuntai ja
viimeinen sitten Herran kärsimisen palmusunnuntaita edeltävä sunnuntai, jota
perinteisesti on kutsuttu (ensimmäiseksi)
kärsimyssunnuntaiksi.
Palmusunnuntaista alkaa pyhä viikko,
jolloin vielä korostuneemmin muistellaan Kristuksen kärsimistä alkaen hänen
messiaanisesta tulostaan Jerusalemiin
(tällöin, ei niinkään adventtina, kuuluu
laulaa: “Hoosianna, Daavidin poika”).
Vähän samaan tapaan kuin adventin
kolmantena sunnuntaina, jota kutsutaan
gaudete-sunnuntaiksi, paaston neljäntenä sunnuntaina vietetään niin sanottua
puolipaastoa, joka tunnetaan yleisesti nimellä laetare-sunnuntai. Tällöin messussa
paramenttien väri voi violetin sijaan olla ja yleensä onkin vaalea rosa, ei varsinaisesti vaaleanpunainen. Liturgia on
muita paastonajan sunnuntaita ehkä jonkin verran toiveikkaampi, koska paastonajan puoliväli on jo ylitetty. Laetare-nimi tulee messun introitusantifonista eli
alkuvirrestä, joka alkaa sanoin: Laetare,
Ierusalem, et conventum facite, omnes qui
diligitis eam … Iloitkaa Jerusalemin kanssa, ja kokoontukaa yhteen te kaikki, jotka sitä rakastatte!
Vanhan tavan mukaisesti kirkoissa ja
kodeissakin voidaan kärsimyssunnun-

tain aatosta alkaen peittää kankailla tai
muuten poistaa näkyvistä kaikki ristit ja
krusifiksit sekä patsaat ja pyhät kuvat.
Pitkänäperjantaina ristit taas paljastetaan ja ennen pääsiäisyötä kaikki muutkin kuvat.
Tämä pari viikkoa kestävä kausi todella keskittää ajatukset Kristuksen maanpäällisen elämän viimeisiin päiviin ja
tapahtumiin, mukaan lukien hänen ristintiensä, jotka kulminoituvat pääsiäisen kolmena pyhänä päivänä kiirastorstain iltamessusta alkaen ja saavat täyden
merkityksensä Herran ylösnousemuksen
riemullisessa pääsiäisjuhlassa.

Passioita ja lukupalveluksia
(koronavaroitus)
Pääsiäistä lähestyttäessä Suomessakin
voi osallistua esimerkiksi J. S. Bachin
upeisiin passioihin, joissa esiintyvät eturivin laulajat, kuorot ja orkesterit. Niiden taustalla on passioiden käyttö liturgiassa: Palmusunnuntain messussa
ja pitkänperjantain liturgiassa passio eli
Jeesuksen Kristuksen kärsimyshistoria
luetaan evankeliumitekstinä.
Nykyliturgiassa palmusunnuntaina
luetaan A-vuonna kärsimyshistoria Matteuksen mukaan, (kuluvana) B-vuonna
Markuksen mukaan ja C-vuonna Luukkaan mukaan. Pitkänperjantain juhlallisessa jumalanpalveluksessa luetaan joka vuosi Johannes-passio. Aikaisemmin
palmusunnuntaina oli aina Matteus-passio ja pitkänäperjantaina aina Johannespassio.
Pitkänäperjantaina ja pyhänä lauantaina on myös tapana, että seurakunnissa
järjestetään aamulla tavanomaista juhlallisempi, laulettu tenebrae-palvelus, jossa

rukoillaan noiden päivien lukupalvelus.
Näiden palvelusten tekstit ovat syvästi puhuttelevia ja tunnelma kirkossa on
erityisen harras.
Paastonajan perinteisiin hartauksiin
kuuluu niin seurakunnissa kuin kotonakin erityisesti ristintien hartaus. Ristintietä voi kuitenkin käydä rukoilemassa
yksikseen kirkoissakin ristintien asemien äärellä tai vaikka kotona yhdessä perheen kanssa. Materiaalia löytyy sekä kirjallisesti että netissä.

Lopuksi
Koko paastonaika valmistaa kristittyjä aivan erityisellä tavalla kohtaamaan
ylösnousseen Herran pääsiäisen juhlassa. Sen sanoma ja tekstit kertovat Jumalan loputtomasta rakkaudesta syntistä
ihmistä kohtaan ja antavat toivoa Jumalan tarjoamasta pelastuksesta. Niiden
tarkoitus on vaikuttaa kivisydämiimme
ja avata niiden lukot niin, että Jumalan
armo täyttäisi ne ensin katumuksen hengellä ja lopulta anteeksisaamisen riemulla.
Vaikka koronaepidemia voikin vaikeuttaa mahdollisuuttamme osallistua kirkon liturgiaan paastonaikana ainakin
paikan päällä, varatkaamme itsellemme aikaa siihen, että todella seuraamme
messuja ja hartauksia ainakin etäyhteyksien avulla. Eikä yhdestä rippitilaisuudesta sopiminen papin kanssa ennen
pääsiäistä ole mitenkään mahdotonta.
Marko Tervaportti
Lähteet:
Roomalainen messukirja, Yleiset ohjeet kirkkovuotta ja kalenteria varten. 1998. S. 84-86.
Adolf Carling: Rukouskirja. 1949. S. XII-XIII.
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Paastonajan mariaaninen antifoni

Ave Regina caelorum

J

okaiseen kirkkovuoden aikaan kuuluu perinteisesti
tietty mariaaninen antifoni.
Tällainen Neitsyt Marialle
omistettu laulu lauletaan
aina kompletoriumin lopussa ja usein niitä kuulee laulettavan Suomessa myös arkimessujen päätteeksi.
Paastonajalla mariaanisena antifonina
käytetään antifonia Ave Regina caelorum
– Terve, taivasten kuningatar. Vanhastaan
sitä laulettiin itse asiassa jo kynttilänpäivästä alkaen aina pitkäänperjantaihin tai ainakin pyhän viikon keskiviikkoon asti. Kyseisen antifonin uskotaan
olevan peräisin viimeistään 12. vuosisadalta, tai ehkä jo vähän varhaisemmalta
ajalta. Se on luonteeltaan tyypillisen monastinen, ja joidenkin lähteiden mukaan
sen tekijänä, ainakin sanoittajana, pidetään jo vuonna 1054 kuollutta Hermannus Contractusta, jonka uskotaan olevan muidenkin suosittujen mariaanisten
hymnien tekijä, niistä mainittakoon jouluajalla käytettävä Alma Redemptoris Mater (tätä tietoa pidetään kyllä epävarmana) ja ennen kaikkea tavallisen ajan Salve
Regina.

Terve, taivasten kuningatar, 		
terve, enkelten valtiatar.
Terve Iisain juuri, taivaan portti,
josta maailmalle valkeus koitti.
Iloitse, kunniakas Neitsyt, 		
kaikkia muita ihanampi.
Ole tervehditty kaikista kaunein,
rukoile puolestamme Kristusta.

Kaakelimaalaus 1700-luvun puolivälistä, Reichenau.

Hermann – kuka?

Ave Regina caelorum
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Mutta kuka sitten on tuo Ave Regina
caelorumin mahdollinen tekijä? Hermannus Contractus (rampa-Hermanni) oli
1000-luvulla elänyt benediktiinimunkki,
joka rampautumisestaan huolimatta oli
ahkera tiedemies, säveltäjä ja kirjoittaja.
Hän oli Altshausen-Veringenin kreivin
Wolfrat II:n ja tämän vaimon Hiltrudin
poika ja syntyi 18. heinäkuuta 1013.
Hänet tunnetaan useimmiten nimellä Hermann tai Hermannus Contractus,
jossa latinalainen termi “contractus” viittaa siihen, että hän oli jollei koko ikäänsä
niin ainakin nuoresta iästään asti vaikeasti rampautunut eikä käytännössä päässyt liikkumaan ilman avustajaa. Vanhoissa elämäkerroissa todetaankin, että
siinä, missä Jumala oli tehnyt Hermannin liikkumisen vaikeaksi, hän ei todellakaan ollut pihistellyt antaessaan Her-

mannille muita lahjoja. Toisissa lähteissä
Hermann on saanut nimensä lisämääreen Bodenjärven läntisessä ala-järvessä
Reichenaun saarella sijaitsevasta benediktiiniluostarista. Saksalaisittain hän on
siten Hermann von Reichenau, latinaksi
Herimannus Augiensis (paikan latinankielisen nimen perusteella).
Kerrotaan, että vanhemmat jättivät
pojan jo nuorena Reichenaun luostariin
hoidettavaksi. Siellä hän sai tyypillisen
luostarikasvatuksen ja tuli ajan myötä
taitavaksi matematiikan ja astronomian tuntijaksi ja monien kielten taitajaksi. Luostarilupaukset hän antoi vasta
vuonna 1043 Reichenaun Berno-nimiselle apotille. Bernon ohella Hermannia pidetään yhtenä aikansa merkittävimmistä
ja monipuolisimmista oppineista. Häntä kutsuttiin jopa “vuosisadan ihmeeksi”. Hermann kuoli 24. syyskuuta 1054
Reichenaun luostarissa. Hänet on haudattu perhehautaan Altshauseniin.
Hermannin mielenkiinto ulottui laajalle, hän kirjoitti teoksia muun muassa historiasta, matematiikasta, astronomiasta
ja teologiasta, musiikista, geometriasta ja
aritmetiikasta. Hänen tunnetuin teoksensa lienee maailmanhistoria “Chronikon”,
joka ulottuu Kristuksen syntymästä Hermannin kuolinvuoteen 1054. Samoin hänen matemaattiset ja musikologiset
tutkimuksensa ovat edelleen tunnettuja, ainakin asiaan enemmän perehtyneiden piirissä.
Tärkeintä meidän kannaltamme lienee
kuitenkin se, että Hermann, Reichenaun
rampa munkki, luultavasti kärsivällisen
rukouksensa kautta loi koko kirkon käyttöön uskomattoman kauniita ja herkkiä
hymnejä Neitsyt Mariasta ja mahdollisista muistakin katolisen uskon keskeisistä
teemoista, hymnejä, jotka vuosisadasta
toiseen ovat soineet kirkoissa, kodeissa
ja kulkueissa ja siten poranneet lukemattomien katolilaisten sydämiin lähtemättömän rakkauden Mariaa, taivasten Kuningatarta kohtaan.
Hermannia pidettiin jo varhain paikallisena pyhimyksenä, mutta lähteiden
mukaan autuas paavi Pius IX vahvisti hänen kulttinsa lopulta vasta vuonna
1863.
Marko Tervaportti
Lähteet
– Cantemus 187.
– Catholic Saints Info. https://catholicsaints.
info/blessed-herman-the-cripple/
– Deutsche Biographie. https://www.
deutsche-biographie.de/sfz30123.html
– Hermannus Contractus. http://hermannder-lahme.de/
– The Catholic Encyclopedia. http://www.
newadvent.org/cathen/
– Thesaurus Precum Latinarum. http://
www.preces-latinae.org/
– Wikipedia
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U
gregoriusyhdistys.wordpress.com

SocietaS
Sancti GreGorii MaGni
rkUmUsiikin
jUhlaa katedraalissa

PYHÄ
MESSU LATINAKSI
U
rkUreita läheltä ja kaUkaa
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 7.3.2021 klo 13.00

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

4.3. Marko Pitkäniemi (Helsinki)
Gregorius-yhdistyksen
järjestämiä tridentiinisiä
1.4.
ei ole (kiirastorstai)
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa
6.5.
Marko
Pitkäniemi
(Helsinki)
normaalisti
aina kuukauden
ensimmäisenä
sunnuntaina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).

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

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 7.3.2021 klo 13.00

Pyhän Henrikin messu
Roomassa poikkeusoloissa

P
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).

yhän Henrikin juhlaa
vietettiin poikkeuksellisista olosuhteista
huolimatta myös tämän vuoden tammikuussa Santa
Maria sopra Minervan basilikassa Suomelle omistetussa Capranica-kappelissa.
Pyhän messun vietti suomeksi ja ruotsiksi Pyhän istuimen
valtiosihteeristössä palveleva
prelaatti Tuomo T. Vimpari. Hän
korosti saarnassaan sitä, että pyhän Henrikin esimerkki kutsuu
meidät elämään yliluonnollista
elämää.
Laulettuun juhlamessuun osallistui pappiskokelaita, birgittalaissisaria yleisabbedissa äiti
Fabian johdolla sekä Roomassa
asuvia muita pohjoismaisia katolilaisia.
Tänä vuonna ei Roomaan järjestetty perinteistä ekumeenisen
valtuuskunnan vierailua.

Prelaatti Vimparin saarnasta:

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

katolinenkirjakauppa.net

”Viimeistään Immanuel Kantin
jälkeen modernia yhteiskuntaa
on vaivannut halu ja pyrkimys
tunnustaa vain se mikä on ikään
kuin luonnollista. Silti usko kutsuu meidät tätä suurempaan,
yliluonnolliseen elämään. Juuri
siksi me olemme todella ”uusi
luomus”, vaikka emme ole ulko-

naisesti erilaisia kuin muut. Me elämme ja näemme kaiken uskon silmin,
sen saman uskon, josta apostolit ja
marttyyrit, - siis myös pyhä Henrik todistivat, ja jonka puolesta he antoivat henkensä.”
”Tästä yliluonnollisesta elämästä
pyhä Henrik tuli todistamaan Suomeen ja hänen todistuksensa pysyy.
”Niin moni merkki, ilmestys osoittaa... että Jumalaa, jot´ alttiisti hän
palveli, rakasti ja julisti, palvella tulee, rakastaa” (vert. sekvenssi). Näin
kirkko julistaa vielä lähes tuhat vuotta
Henrikin marttyyrikuoleman jälkeen.

Mutta hänkään ei toiminut vain omien voimiensa eikä omien ajatustensa
varassa. Hän antoi Pyhän Hengen,
sen saman totuuden ja rakkauden
hengen, jonka lahjat mekin olemme
saaneet vastaanottaa kasteen ja vahvistuksen kautta, johdattaa itseään.
Pyhä Henki on totisesti Kristuksen itsensä henki, jonka kautta hän on meidän kanssamme kirkossa joka päivä
aikojen loppuun saakka.”
Luettavissa kokonaan: https://www.
katolinen.net/uutta/henrikin-messuroomassa-2021
KATT
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På svenska

Fader Mauricio Bravo
Opus Dei’s regionala vikarie för Finland och Estland

J

ag hörde först om Opus
Dei på ett kyrkkaffe på
det ekumeniska centret i
Kvarnträsk i Esbo. Fader
Robert de Caluwe nämnde att organisationen etablerat sig i vårt land. Han gav också mig
en bok om organisationen. Men jag
kom först i djupare kontakt med Opus
Dei då jag var medlem i kyrkans ekonomiråd var fader Raimo Goyarrola
också var medlem. Senare träffade jag
även den första finländska Opus Dei
-prästen Oskari Juurikkala. Jag hade
tidigare också träffat fader, monsignor
Rudolf Larenz många gånger. Opus
Dei var sålunda inte helt obekant för
mig.
En vinterdag under covid-19-pandemin gjorde jag intervjun med fader
Mauricio ”Mauri” Bravo på engelska
per telefon. Fader Mauri var öppen så
det var lätt för mig att föra en strukturerad diskussion med honom. Han
föddes i Madrid som ett av fyra barn
till en djupt kristen troende familj. Efter slutförd skolgång vid tekniska högskolan i staden blev han aktivt intresserad av Opus Dei.

Ingenjör – präst
Efter studierna arbetade han tre till fyra
år som ingenjör, men det religiösa livet
drog honom allt mer till sig. Organisationen föreslog att han kunde studera
i Rom med målsättning prästerskapet.
Hans huvudämne var teologi i vilket
han även doktorerade. De flesta Opus
Dei -prästerna har två akademiska slutexamina på hög nivå. Många har två
doktorsgrader.
Efter prästvigningen verkade fader
Mauri några år som präst i Spanien
främst i skolor och vid universitet. År
2016 frågade Opus Dei om han ville arbeta i Finland och flytta hit. Hans svar
var jakande. Han har nu verkat i vårt
land och Estland i närmare fem år. Han
är organisationens vikarie i båda dessa
länder. Detta innebär att han har ansvar hur Opus Dei klarar sig och växer
i dessa länder. Han arbetar i nära samarbete med organisationens ledning
i Rom.

Finland – Estland
Vi gick i våra diskussioner in på skillnaderna av att verka i Finland och i Est-

land. Fader Mauri var försiktig i sina
uttalanden eftersom han varit i landet
en kort tid, men några reflexioner är
värda att notera. Den grundläggande
skillnaden är att Estland har under en
längre tid varit ett ateistiskt land var de
kristna rötterna ligger historiskt lång
bak i tiden. Den gamla historiska religiositeten finns inte längre kvar.
Den allmänna ateismen och t.o.m.
religionsfientligheten är en stor utmaning. Människor har inte grundläggande förståelse för religion och vad
det innebär att tro. Man får börja från
början i och med att man inte har fasta religiösa eller filosofiska hållhakar
att hänvisa till. Referenser för en religiös förståelse fattas. Man söker fortfarande sin identitet i materialism, brutal kapitalism och konsumtion, kanske
också i sex.
En betydande händelse i Estland var

två påvars – nämligen den helgonförklarade påven Johannes Paulus II och
den nuvarande påven Franciskus – besök i landet. Kulturlivet har också dominerats av materialism och socialismens ideal. Finland åter har en nordisk
kristen tradition som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Den kristna symboliken är bekant likaså terminologin.
De kristna traditionerna är ännu idag
levande i Finlands lutherska och ortodoxa kyrkor.

Långa dagar
Fader Mauris dag är lång, innehållsrik och full av arbete. Dagen börjar tidigt med bön och religiös fostran. Alla
dagar är till för Guds ära. Man arbetar
egentligen inte för sig själv utan för Jesus Kristus och hans allmänneliga uppmaning att föra alla till Gud och himmelriket.

Fader Mauri är i sitt arbete och som
vikarie för Finland och Estland i ständig kontakt med organisationens huvudsäte i Rom samtidigt som han går
på språkkurser både i finska och estniska. Utan att bra behärska vardera språken är det mödosamt att verka i både
Finland och Estland. Man begränsar
helt enkelt sitt arbetsfält till utlänningar och personer som talar engelska
och/eller spanska.
Förutom språkkurser studerar han
god förvaltning (good governance) och
ledarskap. Kunskaper och färdigheter
som alla våra kyrkoherdar också borde omfatta. Ett annat område som han
studerar är grupparbete (team work).
Dagen fylls även av ett otal dagliga
möten ofta som ordförande i arbetsgrupper.
Medlemskapet i Finlands Opus Dei
består därför naturligt i huvudsak
främst av utlänningar och invandrare.
Det finns också några finska gifta par
som är aktiva inom organisationen. De
flesta aktiva är ogifta män och kvinnor. Fader Mauri är synnerligen tacksam för den hjälp han får av sin kollega
fader Oskari. Fader Mauri ser hoppfullt och med förtröstan på Opus Dei’s
framtid i Finland och kanske också i
Estland. Organisationen har redan viss
aktivitet i andra städer än i Helsingfors bl.a. i Tammerfors, Jyväskylä, Åbo
och Uleåborg. Organisationen arbetar
främst inom universitetsgemenskaper
och bland studerande. Fader Mauri vill
arbeta mera med den lutherska kyrkan
och lutheraner i allmänhet. Alla kristna
bör samarbeta i dagens värld.

Opus Dei I Finland
Opus Dei har verkat i Finland sedan
1987. Idag har organisationen två bostadscentra/hus för män och två för
kvinnor. Totalt har organisationen ca
40 medlemmar. Centren upprätthåller
klubbar vars verksamhet är riktad till
unga och studerande. Man arbetar för
mångkulturell förståelse. Opus Dei arrangerar spirituell verksamhet såsom
reträtter, diskussionskvällar och kurser. Organisationen idkar också socialt
arbete bl.a. besök i åldringshem. Opus
Dei bedriver även ett lägercenter i Heinola.
Jan-Peter Paul
Mer information: opusdei.fi.
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Kristiina Peltonen

Heikki Salomies

(22.7.1951 – 14.1.2021)

(20.10.1945 – 14.1.2021)
Jumala,
sinä osoitat kaikessa armahtavaisuutesi ja laupeutesi.
Me rukoilemme sinua nöyrästi
palvelijasi Heikin puolesta,
jonka olet tästä elämästä kutsunut luoksesi.
Hän on uskoen pannut toivonsa sinuun,
suo hänen päästä perille
taivaallisen kotinsa iloon.
Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme kautta.

Y

stävämme Kristiina Peltonen nukkui pois tammikuisena pakkasiltana, pitkällisen sairauden
murtamana. Hän oli aktiivinen jäsen Turun
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnassa.
Kristiina syntyi vajaat 70 vuotta sitten turkulaiseen professoriperheeseen esikoisena. Molemmat
vanhemmat olivat lääkäreitä. Kristiinakin suuntautui yliopistouralle (kuten sukunsa jo 1640-luvulta),
joskaan ei lääketieteeseen. Hän peri varmaankin professori-isältään (kirjoittajan opettaja) määrätietoisen luonteen. Kristiina teki elämäntyönsä Turun yliopistossa, jossa hän toimi kielikeskuksessa englannin
opettajana. Alun perin hän opiskeli myös ranskaa,
viime aikoina puolaakin. Kieltenopetuksen ohella hän kehitti oman pikalukumetodin (dynamic reading) tieteellisen tekstin lukemiseen, opetti sitä ja
julkaisi myös sitä koskevan kirjan. Hänen tutkimuksensa kohdistui myös irlantilaisen kirjailijan James Joycen tuotantoon. Hän oli arvostettu opettaja.
Teini-ikäisenä Kristiina yhdessä luokkatoverinsa
kanssa ryhtyi etsimään hengellistä kotia. Käytyään
läpi Suomessa toimivat uskontokunnat, molemmat
tytöt päätyivät isä Pausin oppilaiksi ja heidät otettiin
katolisen kirkon täyteen yhteyteen. He myös pysyivät
kutsumuksessaan. Kristiina oli erityisen kiinnostunut
lasten katekeesista. Hän toimi Turussa lasten uskonnonopettajana, koordinoi opetustoimintaa ja kuului ao. hiippakunnalliseen elimeen. Hän oli mukana
myös tekemässä opetusmateriaalia. Hänellä oli seurakunnassa useita kummilapsia. Kristiina oli mukana
Birgittalaissisarten ystävät ry:ssä ja sen hallituksen jäsen useita vuosia, aina kuolemaansa saakka.
Sairautensa taakan Kristiina kantoi yksinään.
Hänen oli tehtävä kaikki, mihin oli sitoutunut, kunnostaan riippumatta. Eläkkeelle hän jäi vasta kesällä
2018, vaikka olisi toki päässyt aikaisemminkin. Viimeisellä elinviikollaan hän vielä hankki kirjoituksia
Birgitan Ystävä -lehteen. Kristiina oli todellinen persoona, jonka jälkeenjäävät muistavat pitkään.
Levätköön rauhassa.
Markku Vähätalo

Requiem aeternam dona ei,
Domine, et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.

N

ämä hautajaisliturgian kauniit kauniit sanat lohduttivat minua, kun vietettiin
Heikki Salomiehen sielunmessua Pyhän Henrikin katedraalissa perjantai-iltana
5.2.2021. Samana päivänä oli ollut ruumiinsiunaus Krematorion kappelissa klo 12.
Sen pitivät piispa Teemu Sippo, hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato sekä kirkkoherra Jean Claude Kabeza.
Tammikuun 3. päivän sunnuntain päämessuun Heikki Salomies ajoi omalla autollaan,
mutta hän ei pystynytkään enää tulemaan muiden kanssa ehtoollisjonoon, vaan isä Federico vei hänelle kommuunion penkkiin. Kotiin hän sitten vielä ajoi omalla autollaan. Mutta jo
seuraavana tiistaina Heikki Kymäläinen ajoi hänet sairaalaan. Meilahden Kolmiosairaalassa
häneltä löydettiin syöpä keuhkoista, maksasta ja munuaisista. Mitään ei ollut enää tehtävissä.
Nyt on Heikin paikka Henrikissä tyhjä.
Heikin katolilaiseksi tuleminen on juttu sinänsä. Hänen isänsä oli armeijan kantahenkilökuntaa, joka joutui usein muuttamaan. Siksi Heikki ei päässyt oikeaan aikaan koulun
rippikouluun ja lopulta hän pitkäksi jo kasvaneena kieltäytyi menemästä “pikkupoikien”
joukkoon. Niinpä hänen tätinsä velvoitti Heikin isoisän veljen, arkkipiispa Ilmari Salomiehen, pitämään Heikille yksityisen rippikoulun. Niin tapahtui ja koulu kesti kokonaisen
vuoden.
Ilmari Salomies oli ollut myös kirkkohistorian professori, oppi oli siis perusteellista.
Hän sanoi Heikille, että Katolinen kirkko oli se oikea, alkuperäinen kirkko. Hän ei luterilaisena piispana voi siihen liittyä, se olisi skandaali, mutta Heikki voi. Heikki painoi asian
mieleensä ja toteutti sen vaimonsa Kertun kanssa, ja heidät otettiin katolisen kirkon täyteen yhteyteen 14.11.1993. Minä olin Kertulle kirkkoonottokummina.
Seuraavana kesänä järjestettiin Pohjoismaiden katolilaisten yhteinen matka Lourdesiin. Meitä oli Suomesta iso ryhmä lähtijöitä ja piispa Paul Verschuren osallistui myös.
Matka oli Salomiehille käänteentekevä. He osallistuivat vielä pari kertaa yhteisille bussitai lentomatkoille Lourdesiin, mutta alkoivat sitten mennä omalla autolla joka vuosi. Matkalla he yöpyivät Tanskassa tai Saksassa luostareissa. Lourdesin matkat loppuivat vasta
Kertun sairastumiseen. Vielä noin vuosi sitten Heikki kysyi minulta, lähtisinkö käymään
Lourdesissa. Ilomielin olisin lähtenyt mutta rahaa ei ollut.
Heikki Salomies oli Henrikin seurakuntalaisena aktiivinen kirkossakävijä, kuten he olivat olleet yhdessä Kertunkin kanssa. Sunnuntaimessujen lisäksi hän kävi nyt usein arkisinkin. Hänellä oli tapana Kertun kuoltua 2013 tulla lähes päivittäin Kaivopuiston rantaan
ja samalla kirkkoon. Hän rukoili silloin paljon, myös kaikkien seurakuntalaisten puolesta.
Heikki oli myös Henrikin seurakuntaneuvoston jäsen pariinkin otteeseen jo 1990-luvulta alkaen, ja vielä kuollessaan. Hänellä oli aina ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä seurakunnassa. Useinkaan ne eivät menestyneet. Mutta kirkkokahvilla Heikin pöydässä riitti
aina ihmisiä juttelemassa kiinnostavista asioista hänen kanssaan.
Heikki löysi viime vuosina seurakunnasta myös uusia ystäviä. Yhdessä Heikki Aronpään kanssa he pelasivat neljä vuotta shakkia. Kaivopuiston rannassa on kookkaat shakkinappulat ulkona pelaamista varten, mutta shakkiottelut jatkuivat myös pöydän ääressä, ja
yhteisiä puheenaiheita riitti. Kun Heikki Kymäläinen kääntyi katolilaiseksi ja alkoi vapaaehtoisena hoitaa Henrikin pappilan pihaa, Heikki Salomies alkoi aina joskus autella, koska
hän joka tapauksessa tuli lähes päivittäin kirkolle. Kolmen Heikin kopla korvasi nyt sen,
mikä takavuosina oli monen Markon ja Markun joukko seurakunnassa.
Heikin paikka Henrikissä on vielä vähän aikaa tyhjä, mutta täyttyy aikanaan. Meille,
jotka tunsimme Heikin vuosikymmenten ajan, hän säilyy mielissä ja sydämissä. Rukouksen maailmassa olemme yhä läsnä toisillemme.
Kaarina Koho
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Hiippakunta

Talouden näkymiä

H

iippakunnan talouden
kannalta vuosi 2021 on
alkanut samantyyppisissä merkeissä kuin viime
vuosi päättyi. Olosuhteita leimaa vahvasti koronapandemia ja siitä
syntyvät vaikeudet. Erityisesti seurakuntien
toiminnan rajoitukset vaikuttavat talouteen kolehtitulojen pienuuden muodossa.
Korona aiheuttaa hankaluuksia myös käytännön hallinnon toteutukseen. Melkoinen osa hiippakunnan henkilökunnasta
on etätöissä suuren osan viikkoa ja esimerkiksi hiippakunnan talousneuvoston kokoukset on jouduttu jo kuukausien ajan pitämään Teams-kokouksina. Hyvä asia on,
että tietotekniikkaa on kehitetty tällaisiin
tilanteisiin, mutta kirkon käytössä olevassa
tekniikassa on vielä paljon puutteita. Työnteon tehokkuus kärsii.
Vuoden 2020 tilinpäätöstä vasta laaditaan tilitoimistossa. Kyse on lähes kymmenen yksikön tietojen paketoimisesta
kasaan tilintarkastusta ja kirkon päättäjien hyväksyntää varten. Lakien mukaan tilinpäätöksen tulee valmistua neljän kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä,
tähtäämme siis lopulliseen tilinpäätökseen
joskus huhtikuun aikana. Tilinpäätöksen
tekemiseen kuluu aikaa, ja niin kauan kuin
tilinpäätös ei ole loppuun suoritettu, on
mahdotonta antaa tarkkoja lukuja kuinka
vuosi kirjautui aikakirjoihin. Yleisesti voidaan viime vuoden tuloksesta todeta, että
jäsentulot ovat laskeneet selvästi vuodesta
2019. Tähän suurin syy on juuri kolehtitulojen pienentyminen, joinakin kuukausina
lähes nollaan. Vuokratulot, jotka ovat merkittävä tulonlähde kirkolle, ovat säilyneet
suurin piirtein ennallaan, koska vuokrat eivät juuri jousta koronan tapaisten syiden
vuoksi. Kuluissa on pystytty jonkin verran säästämään, etenkin hiippakunnassa.
Toisaalta hiippakunta on joutunut avustamaan pieniä seurakuntia rahallisesti monin tavoin.

Remontteja
Hiippakunta on pyrkinyt tasapainottamaan tulojen pienentymistä lykkäämällä remontti-investointeja tuleviin vuosiin,
mikä aiheuttaa sen, että rakennusten korjausvelka kasvaa. Vanhat rakennukset tarvitsisivat korjausta useilla paikkakunnilla. Pitkittyessään remontointitarve yleensä
kasvaa. Ilonaiheena tässä mielessä voidaan
pitää, että Turussa on vuodenvaihteen tienoilla saatu käynnistettyä putkistoremontti, jota vahvasti tuetaan saksalaisten rahoittajien taholta. Remontin kokonaishinta on
yli 400 000 euroa. Myös Tampereen kiinteistön remontointia tuetaan Saksasta 113
000 euron verran. Mutta kirkolla on muitakin remontointikohteita, mutta niitä täytyy
vielä lykätä rahanpuutteen vuoksi. Pienten seurakuntien remonteissa on erityisiä
ongelmia, koska seurakunnan pienuus aiheuttaa ongelmia rahoituksen keräämisessä. Jäsenten varat eivät yksinkertaisesti
riitä kattamaan kuluja. Hiippakunnankin

mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset, joten
joudumme jatkuvasti turvautumaan ulkomaisten avustajien mahdollisuuksiin auttaa.
Hiippakunnalle tärkeä rahoituskeino
on ollut jo vuosia hankkia ulkomaisilta rahoittajilta avustuksia erilaisiin tarpeisiin.
Tarpeet ovat olleet palkkatukea, yleisavustuksia ja remonttiavustuksia. Myös hiippakunnan osastot ja taloustoimisto on saanut toimintaansa tukea. Koronapandemia
on koetellut avustajien mahdollisuuksia tukea toimintaamme. Tämä näkyy selvästi luvuissa. Alustavien tietojen mukaan
vuonna 2020 meille maksetut avustukset
laskivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes kaikkien avustajien maksamat
määrät laskivat, joillakin jopa lähes 30 %.
Tämä luo tulevaisuudessa selkeitä haasteita hiippakunnalle. Ilonaiheena kuitenkin vuonna 2021 on, että eräs saksalainen
avustaja on lupautunut tukemaan vielä tänä vuonna papiston palkkausta erityistuen
muodossa. Tämä tuskin enää jatkunee ensi vuonna.

Talous jäsenten käsissä
Meidän on kyettävä entistä selvemmin
kattamaan menomme omilla tuloillamme. Tähän tärkein keino on saada jäseniltä riittävästi jäsenmaksuja. Myös lahjoitukset, testamenttilahjoitukset ja kolehdit ovat
tärkeitä, mutta talouden ennustettavuuden
kannalta parasta olisi saada kuukausittaisia jäsenmaksuja nykyistä enemmän. Jos
tulomme eivät selkeästi nouse, jää oikeastaan ainoaksi mahdollisuudeksi kustannusten pudottaminen. Se tietäisi monen
toiminnon alasajoa.
Menomme, mukaan lukien suuret remontit, ovat vuosittain 2,5 -3,5 miljoonan
euron välillä. Nykyisin jäsentulot (jäsenmaksut, lahjoitukset ja kolehdit) kattavat
tästä vain alle 1 miljoona euroa. Haastet-

ta siis riittää, mikäli ulkomaiset avustukset
pysyvästi vähenevät, niin kuin on näköpiirissä. Jotta paikalliskirkkomme talous olisi
jonkinlaisessa balanssissa, jäsentulot pitäisi nousta 1,5 -1,9 miljoonaan euroon. Tämä
tarkoittaisi, että jokaisen aikuisen jäsenen
tulisi tukea kirkkoaan vuosittain 160-200
euroa. Ongelma on, että melkoinen osa jäsenistä ei vielä ole herännyt tähän tukityöhön. Kaunis kiitos niille jäsenille, jotka uskollisesti maksavat jäsenmaksunsa.
Kirkon aikuiset jäsenet ovat saaneet
vuoden 2021 ensimmäisen jäsenmaksulaskukirjeen koteihinsa tammi-helmikuun
aikana. Toivon, että mahdollisimman moni
jäsen pystyy huolehtimaan oman osuutensa tulojen kerryttämisessä. Tämä on erityisen tärkeää koronapandemian aikana, kun
messujen kolehtitulot ovat tyrehtyneet ja
on ongelmia saada ulkomaisia avustuksia.

Ennakoitavuutta
Hiippakunnan ekonomin näkökulmasta kirkkomme talouden kentässä on myös
joitakin ilonaiheita. Yksi on seurakuntien
budjettiesitysten tason selkeä parantuminen viimeisen kahden vuoden aikana. Tällaiset tiukat koronapandemian ajat luovat
tarpeen erityisen hyvään talouden suunnitteluun. Se on järkevän ja tehokkaan
toiminnan perusta. Ilokseni saatoin havaita, että kaikkien yksiköiden talousarvioesitykset vuodelle 2021 olivat monin tavoin
perusteltuja ja niiden pohjalta oli hyvä jatkaa esitysten viilaamista lopullisiksi budjeteiksi hiippakunnan talousneuvoston käsittelyä varten. Osittain tähän kehitykseen
on syynä se, että pari vuotta sitten hankittu uusi moderni taloushallintojärjestelmämme Fivaldi on omaksuttu jo laajasti
seurakunnissa ja hiippakunnan yksiköissä.
Se mahdollistaa jatkuvasti parantuvan asioiden hoidon. Koska kaikkien yksiköiden
tilinpito, palkanlasku ja laskujen maksulii-

kenne hoituvat järjestelmän kautta, on tilitoimistollamme hyvä kokonaiskuva koko
kirkon talouden kehityksestä. Tämä auttaa
kirkon päättäjiä toiminnan ohjauksessa.
Kuitenkin järjestelmän raportoinnin kehittämisessä on vielä paljon varaa parantaa.
Toinen ilonaihe on ollut havainto, että
seurakunnissa on yleisesti oivallettu, että paikalliset talousneuvostot, seurakuntaneuvostot ja muut asiantuntija-vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara kirkkoherran
avustamisessa. Kun on useampi avustaja,
joilla jokaisella on erityisosaamista vaikkapa kiinteistökysymysten, talouskysymysten
tai lakiasioiden piiristä, se auttaa tekemään
oikeansuuntaisia ratkaisuja. Se vapauttaa
myös kirkkoherroille kapasiteettia keskittyä enemmän heidän varsinaiseen hengelliseen työhönsä ja koko seurakunnan
johtamiseen. Kiitokset kaikille vapaaehtoisille arvokkaasta työstänne. Kiitokset myös
hiippakunnan talousneuvostolle, jonka tuki ja tulkinnat ovat taloustoimiston työlle
ensiarvoisen tärkeitä. Unohtaa ei myöskään pidä tilitoimistomme ratkaisevaa panosta taloussysteemimme toimivuuden
kannalta.
Taloustoimiston henkilökunta on hyvin
pieni ja näin korona-aikana etätöiden tekeminen vaikeuttaa asioiden nopeaa hoitoa entisestään. Hiippakunnalla on haasteita tietoteknisten ratkaisujen kanssa.
Nykyinen sähköpostijärjestelmämme ei
tue yhteiskunnassa vallitsevia etäkokousjärjestelmiä kuten Teamsia tai Zoomia.
Keskusteluissa on ollut järjestelmän uusiminen mutta päätöksiä ei toistaiseksi ole
olemassa. Toinen asia, johon kiinnittäisin
kirkon jäsenten huomiota: jäsenmaksulaskujen kirjeet on lähetetty perinteisesti
tavallisessa postissa. Tämä edellyttää materiaalin painatusta ja postitusta ja muita logistisia ratkaisuja. Toimet ovat varsin
kalliita. Yhden jäsenmaksulaskun lähettäminen kaikille aikuisjäsenille maksaa noin
10 000 euroa. Tässä voisimme säästää selvästi, mikäli jäsenet ilmoittaisivat taloustoimistolle sähköpostiosoitteensa, johon
lasku voitaisiin sähköisesti ohjata. Taloustoimistolla on valmiudet saatujen sähköpostiosoitteiden säilyttämiseen GDPRturvallisessa tietoympäristössä ja osoitteita
ei käytettäisi muuhun kuin laskujen lähettämiseen, ellei jäsen anna siihen lupaa.
Laskun lähettäminen jäsenelle tehtäisiin
tietoturvallisesti salattuna. Toivonkin, että mahdollisimman monet tarttuisivat asiaan ja ilmoittaisivat taloustoimistoon sähköpostiosoitteensa. Tällä hetkellä vain alle
200 jäsentä saa laskunsa sähköpostitse.
Vuosi 2021 näyttää siis haastavalta, mutta yhdessä ja rukoillen selviämme koronaaikojen yli. Toivon jokaiselle kirkkomme
jäsenelle ja kannattajalle aurinkoista kevättä.
Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi
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Opinion: Kvinnor och kyrkan

K

vinnor har genom tiden
spelat en betydande roll i
den kristna kyrkan. Jungfru Maria är Guds moder,
Magdalena är Jesus goda
vän och följeslagare, många av de heliga
martyrerna i kyrkans historia var kvinnor
såsom biskop Eusebius skrev på 400-talet.
Den heliga Lucia, som led martyrdöden, är
känd av många och firas fortfarande i Finland. Heliga kvinnor grundade ordnar bl.a.
karmeliterna och birgittinerna. Den helige
Franciskus ungdomsvän heliga Klara av Assisi grundade kloster, den heliga Hildegard
av Bingen var en betydande mystiker och
abbedissa. Teresa av Avila var en av medeltidens betydande klostergrundare och mystiker, hon förklarades till kyrkans doktor.
Den heliga Moder Teresa är ett helgon av
vår tid. I Norden har vi ett betydande historiskt helgon nämligen den heliga Birgitta som var både kloster- och ordensgrundare. Den katolska kyrkan är i betydande grad
i skuld till sina heliga och saliga kvinnor.
Utan kvinnornas betydande insats i kyrkans utveckling skulle den katolska kyrkan
se helt annorlunda ut. De otaliga kvinnliga martyrerna, helgonen och många andra
som på ett produktivt och ansvarsfullt sätt
tagit hand om kyrkan och utvecklat den i
en mera human riktning i motsats till inkvisitionens hårdhet och manliga grymhet.
Kyrkans humanism och förståelse för i synnerhet familjen finns i betydande drag hos
kvinnorna. Det är ingen tillfällighet att under svåra tider, såsom pest, just kvinnorna
och de kvinnliga ordnarna och lekmannasamfunden betytt så mycket. Många led
under dessa tider själva “martyrdöden” då
de tog hand om de sjuka och lidande.
Då Kristus överlämnade ansvaret för sin
moder till aposteln Johannes, visste han
vad han gjorde. Johannes skulle ta hand om
henne, men Maria skulle också föra vidare de erfarenheter som hon hade från Jesus uppväxttid i hennes familj. Man kanske skönja Marias erfarenheter i Johannes
evangelium som har en mjukare framtoning än kanske de andra evangelierna.

Kvinnorna i den Katoska
Kyrkan i Finland
Kvinnorna har genom tiden spelat en betydande roll i den katolska kyrkan i Finland
och dess utveckling. En av mina kvinnliga släktingar grundade Theresa-föreningen i Finland. Hon inviterade under ryska
tiden präster till Finland för att fira mäs�sa och träffa de få katoliker som på den tiden levde i vårt land. Sedan 1927, då den
katolska kyrkan inledde sitt formella arbete i det självständiga Finland, betydde de
olika nunneordnarna en hel del. Det var i
synnerhet i samband och genast efter med
andra världskriget som de var aktiva i landet. Barnträdgårdar och Stella Maris i Esbo grundares, den Engelska skolan inledde
sin verksamhet och ett betydande karitativt
arbete inleddes. Jag minns att vi som barn
fick matpaket av systrarna i Engelska skolan. Maten var menad för fattiga familjer
med många barn. Olika nunneordnar arbetade med barnen bl.a. på Stella Maris -cen-

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare.
Han har verkat i ledande ställning i näringslivet
och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många
organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

tret i Esbo var det arrangerades sommarläger, gavs religionsundervisning och kurser.
Man fick även regelbundet varm mat som
på den tiden var viktigt för många familjer.
Ett stort uppsving i kvinnornas ställning
skedde under biskop Verschurens liberala
och progressiva år. Han hade varit med om
det andra Vatikankonciliet på 1960-talet och
kom med fräscha tankar och idéer till vårt
land. Han godkände att kvinnor kunde läsa de heliga skrifterna under mässorna och
att unga flickor i princip kunde verka som
mässtjänare. Han var brobyggare under den
tidigare kanske relativt konservativa kyrkliga ledningen.
Nyligen har påven även utnämnt en
nunna, syster Nathalie Becquart, till undersekreterare för biskopssynodens organisation. Kvinnor har dock kunnat delta i
olika kyrkliga möten i Vatikanen som observatörer men utan rösträtt. Men nu har den
möjligheten öppnats. Dock har påven klart
meddelat att diakonatet och prästerskapet
inte är möjliga för kvinnor.
Kyrkan är sålunda tudelad gällande kvinnornas status i kyrkan. Man får vara med,
men man får inte (eller har inte fått) vara
med om att besluta. Gränsen dras mellan
det formella eller hierarkiska och det informella. Den kyrkliga hierarkin är cementerad; den hör till den katolska kyrkans fundamentala struktur som inte kan ändras.

Kvinnorna i den kyrkliga
verksamheten
Jag gick igenom den katolska kyrkan i Finland hemsidor för att få en bättre förståelse
var kvinnor i Helsingfors stift är i beslutande ställning.
Man kan på basen av genomgången indela kyrkans verksamheter i helheter var
kvinnor har en ledande ställning. Listan
är kanske inte heltäckande, men den ger
i alla fall en bild av den rådande situationen. Verksamheten är indelad i grupper enligt organisationens natur och målsättning.
Inom den formella kyrkliga hierarkin har
kvinnorna ingen roll. De beslutande organen såsom råden, kurian och de formella
nämnderna är alla ledda direkt av biskopen.
Stiftets missionsverksamhet leds dock av en
präst, likaså de självständiga religiösa organisationerna såsom Opus Dei, neokateku-

menerna och dominikanerna.
Utanför denna formella maktstruktur
finns det ett otal andra organisationer, ordnar och föreningar vilka ofta leds av kvinnor.
Det verkar som om kvinnorna gör “grovjobbet” medan männen “besluter”. Inom den
katolska kyrkan har vi drygt 20 organisationer som leds av en kvinna. Vi har inom den
“formella” kyrkliga hierarkin en verksamhet
som ledas av en kvinna. Stiftets publikationsavdelning leds av teologie licenciat Katri Tenhunen. Hennes gedigna kunskap och
noggrannhet i teologiska frågor innebär att
hon de facto kanske är den mest kunniga
lekman inom stiftet i teologiska frågor. Hon
har ju studerat både i Helsingfors och Rom.
De viktiga dokumenten och publikationerna kontrolleras och i många fall även skrivs
och redigeras av henne. Hon är en ovärderlig resurs för stiftet. Hennes status är grundad på kompetens och kunskap.
Förr har det dock funnits även mera
kvinnor i stiftets nyckelpositioner som biskopssekreterare, eller som direktör i Stella
Maris och det Kateketiska Centret.

Stiftets kvinnogrupper
Den första gruppen av organisationer som
leds av en kvinna är nunneordnarna vilka
verkar i vårt land. Dessa sex ordnar dvs Birgittinerna, Systrar av det Dyrbara Blodet,
Karmelitsystrarna, Kärlekens missionärer,
Ursulinsystrarna och slutligen Ordo Consecratarum Virginum leds naturligt av en
kvinna. Det som är speciellt är att alla dessa
ledare är av utländskt ursprung. Inga här
födda finländare är ledare för en nunneorden i vårt land. Det är också exceptionellt
att en finländsk kvinna överhuvudtaget
skulle vara medlem av någon av dessa ordnar. Det finns naturligtvis undantag men
dessa kan historiskt räknas på en hand.
Den andra gruppen, Ordnarnas lekmannagrenar och Oblater är fyra: Birgittaordens lekmannagren, Lekmannadehonianer,
Partner av det Dyrbaraste Blodet och Karmeliternas Sekulärorden leds alla av kvinnor med olika nationella och kulturella bakgrunder. Två leda av finskspråkiga damer,
en av en utlänning. Den ända finlandssvenska ledaren för Karmeliternas Sekulärorden
slutar i år.
Den tredje gruppen består av de i Finland
verkande riddarordnar vilka vardera leds av
en kvinna. Ståthållerskapet Finland av den
Heliga Graven av Jerusalem Riddarorden
leds för första gången i vårt lands historia
av en kvinna. Malteserorden eller Skandinaviska Associationen av den Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av Malta president i Norden är en kvinna likaså ordens
andra ansvarsperson i Finland.
Den fjärde gruppen omfattar diverse föreningar, samfund och grupper. Av dessa
finns det sju i vårt land nämligen Academicum Catholicum som för första gången
leds av en kvinna, Birgittasystrarnas vänner,
Couples for Christ, Focolare, Caritas och
Young Caritas samt slutligen stiftets Welcoming Team. Dessa leds antingen av en nyligen invandrad till Finland eller en finskspråkig katolik.

Den omfattande feminiseringen och
den språkliga finlandiseringen av de flesta
av dessa grupper och samfund har givetvis strukturellt inflytande och konsekvenser för stiftet. Språkregimen är i praktiken
antingen engelska eller finska. Organisationerna är åtminstone delvis exkluderande för både svenskspråkiga och män. Emeritusbiskopens kommentar i sin senaste bok
(2020) att finskan är den sammanbindande
faktorn för alla katoliker i Finland stämmer
därför inte, inte i alla fall för oss finlandssvenskar. Förra århundrades språknationalistiska politik “yksi kieli yksi mieli” borde
inte gälla i i stiftet.

Kvinnornas allmänpolitiska
status
Man kan fråga sig vad kyrkans feminisering
internationellt och i Finland innebär. Helt
allmänt har samhället feminiserats i betydande grad. EU’s kommissionsordförande
är kvinna, likaså ordförande för ECB och
IMF. Många länder inte minst i Norden
har kvinnliga regeringschefer och ministrar.
I Norden har vi inom den Lutherska kyrkan många kvinnliga präster, biskopar och
t.o.m. ärkebiskopar. Orsakerna ligger kanske i utbildningens krav, liberaliseringen av
samhället, och inte minst en ny värderegim. Kvinnorna har blivit allt mer jämställda med männen och anammat manliga yrken och färdigheter.
Kvinnorna är helt enkelt bättre utbildade och bättre anpassade för dagens digitaliserade internetvärld. Arbeten som behöver
muskelkraft har i samband med ökad automatisering, införandet av artificiell intelligens (AI) och robotisering radikalt försvunnit. Samtidigt har kanske också mannen allt
mer marginaliserats och i vissa fall politiskt
radikaliserats. Man behöver bara tänka på
utvecklingen i Förenta Staterna och de högerradikala partierna i Norden och Europa.
Denna allmänna samhälleliga trend påverkar givetvis också den katolska kyrkan och
därmed också kyrkan i vårt land.
Vi kan inte längre isolera och blunda för
denna utveckling. Kyrkan står inför betydande utmaningar som en gammalmodig
och traditionellt konservativ världsuppfattning inte står i samklang med. Påven
Franciskus har på olika sätt försökt öppna
kyrkan för samhällets förändringar men utvecklingen går långsamt och motståndet är
betydligt. Sist och slutligen är det inte fråga om att öppna prästerskapet för kvinnor
utan utmaningarna är betydligt större. Hur
skall och kan kyrkan anpassa sig till samhällets förändringar som på många sätt påverkar kyrkans grundläggande trossatser?
Frågan är slutligen vad som kyrkan
egentligen tror på, eller vilken är vår kärntro och vilka aspekter i den katolska traditionen kan man ändra på, slopa eller helt
enkelt låta försvinna. Problematiken är inte
enkel och kommer att leda till många nya
konflikter och troskriser. Men som en klok
person någon gång har sagt är grunden för
all visdom att erkänna fakta.

Jan-Peter Paul
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Mietiskely

K IRJAUUTUUKSIA

PAAVI FRANCISCUS

Fratelli tutti

Paavin uusin kiertokirje pohdintaa
varten, jotta pystyisimme vastaamaan
nykyajan pyrkimyksiin sivuuttaa toiset
ihmiset, esittämällä uuden näyn veljeydestä ja sosiaalisesta ystävyydestä
KATT, 166 sivua, hinta 12,–

M

TEEMU SIPPO SCJ

Christus fons vitae

30 saarnaa vuosilta 1978–2020
Saarnat vuosien varrelta kutsuvat
yhä uudelleen palaamaan Kristuksen
luo ja ammentamaan hänen
rakkaudestaan elämän täyteyden.
KATT, 144 sivua, hinta 20,–

Koodi

eihin on sisäänkirjoitettu koodi
itsestämme, mutta emme halua
välttämättä aina lukea sitä. Niin
kuin synnintunnustuksessa: tavallaan osaamme siinäkin tilanteessa
itse erotella hyvät ja pahat työmme, vaikka niitä hyviä töitämme
emme otakaan esille. Pahat työmme haluamme kertoa Jumalalle.
Jostain syystä emme kerro
hyviä töitämme usein kenellekään; koska se on mielestämme
noloa. Mutta pahat tekomme, jos
ne eivät ole todella pahoja, saavat
paljon sanoja. Jo se, että ne saavat
paljon sanoja, on kaksitahoinen
asia. Toisaalta on hyvä tunnustaa
synnit ja saada anteeksianto papin
välityksellä, toisaalta syntisyydellä kehuminen ei ole niin imartelevaa meille, varsinkaan, jos se jatkuu rippikopin ulkopuolella.
Miten pitäisi asiat suhteuttaa,
tasapainottaa oikein, jotta emme
tavoittelisi vääränlaista huomiota ja väärin perustein? Ja jotta sanamme ripissä olisivat sopusoinnussa katuvan mielemme kanssa
ja puhdistuisimme. Eri asia ovat
arkipäivän paljot sanat pahoista
teoista.
Pitäisikö olla myös hyvien tekojen luettelointipakko, olisiko niitä
silloin enemmän? Kuuluuko se
menneeseen aikaan vai onko sellaista koskaan kuulunut aikuiseen

elämään, vaikka satunnaisesti törmäämmekin ns. hyviin tekoihin. Voi
myös kysyä, mitä hyvinvointivaltio
on tehnyt käsitteille hyvät ja pahat
teot.
Marjatta Tarkoma OFS

Suopursu
Rautainen hitsattu kynttilänjalka

RAIMO GOYARROLA

Kirjeitä taivaasta III
Murheelliset salaisuudet
Murheelliset salaisuudet ovat ruusukon
kolmas osa, seuraamme Herraamme
Golgatan huipulle.Valmistaudumme
hänen kärsimiseensä rukoilemalla
hänen kanssaan Getsemanessa.
KATT, 162 sivua, hinta 15,–

On tukeva

JOSEPH RATZINGER

Jumala on
lähellä meitä

Eukaristia, elämän keskus
Kokoelma kardinaali Ratzingerin
saarnoja ja luentoja, jotka valaisevat
eukaristian salaisuutta.
KATT, 152 sivua, hinta 20,–

Elämässä sellainen jalka
– Olisiko se mahdollinen?
Voi olla että kaikenlaiset
odottamattomat kurtut
– Psyykkiset ja taloudelliset ja
uskonnolliset –
Tekevät hitsaussaumasta hauraan
Elämän jalka, jonka pitäisi olla
tukeva
Seisookin sammaleisella rämeellä
Ehkä siellä kasvaa lohdutukseksi

JOSEMARÍA ESCRIVÁ

Huumaavantuoksuisia suopursuja

Kristus kulkee
lähelläsi

Tämä rautainen kynttilänjalka
Ostettiin jouluksi,
Kynttilä loi siinä valoaan kauniisti
Vähän tiputtaen steariinia sen
varteen
Paljosta käytöstä

Aiemmin suomentamaton kokoelma
Josemaría Escriván saarnoja
kattaa koko kirkkovuoden. Kirja
opettaa kohtaamaan Kristuksen ja
huomaamaan hänen läsnäolonsa
tavallisessa elämässämme.
KATT, 308 sivua, hinta 25,–

TUOMAS KEMPILÄINEN

Kristuksen
seuraamisesta

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

katolinenkirjakauppa.net
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Caritas

Caritas-kuulumiset
Nytt--News
Nytt
6, Helsinki. Kauppaan voi lahjoittaa puhtaita
ja ehjiä vaatteita, tai ne voi tuoda Zara-myymälöissä oleviin Caritaksen keräyslaatikoihin
ympäri Suomen.

Suomen Caritaksen tapahtumia:
Palmusunnuntain basaari järjestetään
tänä keväänä ulkona Pyhän Henrikin aukiolla 28.3. klo 10.30-14 koronarajoitusten
puitteissa. Tervetuloa myös vapaaehtoiseksi ottamalla yhteyttä toimistoomme:
caritas@caritas.fi tai 0400 911 874.
Ystävyyden kahvila Caritaksen toimistolla keskiviikkoisin kerran kuukaudessa
klo 15-17 seuraavina keskiviikkoina 10.3.
ja 14.4. Leppoisaa yhdessäoloa kahvin,
teen ja pikku purtavan äärellä kaikille
avoimessa ystävyyden kahvilassa. Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat ystävät!
Café con leche - espanjankielinen etäkahvila kokoontuu perjantaina 19.3 klo
12-13. Kielinä myös tarvittaessa suomi ja
englanti. Ilmoittaudu osoitteeseen caritas@caritas.fi, niin lähetämme osallistumislinkin.
Koronarajoitusten vuoksi tapahtumiin voi
tulla muutoksia. Seuratkaa päivitettyjä tapahtumatietoja nettisivujemme Ajankohtaista-osiossa tai Suomen Caritaksen Facebook-sivuilla.

Welcome to the renewed shop of
Caritas Finland!
We offer a special opening discount! 3 soaps
for 12 euros. The soaps have been made at the
Notre Dame de Ganagobie Abbey in the Southern France. Also available at our online store:
caritas.fi/caritas-kauppa
Caritas shop has delicious and high-quality
gifts from monasteries around Europe. In addition, we now sell used clothes for budget
prices! The shop is open on weekdays between 10am – 3pm (address: Kuusitie 6, Helsinki). You can also donate clean clothes to the
shop, or bring them to Caritas collection boxes
in Zara stores throughout Finland.

Events at Caritas Finland
Palm Sunday bazaar will be arranged
outside this spring at the St. Henry’s
Square 28th March at 10.30 am - 2 pm. If
you are interested in volunteering for the
bazaar, please contact our office: caritas@
caritas.fi or ph. 0400 911 874.
Friendship Café at the Caritas office on
Wednesdays 3rd March and 14th April at
3-5 pm. Everyone is welcome to the Friendship Café!
Café con leche – Spanish online café on
Friday 19th March 12am-1pm. Languages
include English and Finnish if needed. Registration by email to caritas@caritas.fi.

Sosiaalineuvontaa Caritaksen
toimistolla
Caritaksen sosiaalineuvoja Hannele Liukkoselta voi kysyä neuvoa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi liittyen muun muassa
sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin sekä
asumis- ja työllistymiskysymyksiin. Hanneleen voi ottaa yhteyttä puhelimitse 040
2566275 tai sähköpostilla hannele.liukkonen@caritas.fi.

Social counselling available at
the Caritas office
You can contact Caritas Finland’s social
advisor Hannele Liukkonen if you have
questions concerning social services,
health services, housing and employment
in Finland. You can reach Hannele by phone 040 2566275 or by email hannele.liukkonen@caritas.fi.

Avajaistarjous Caritaksen
uudistuneessa kaupassa!
Avajaistarjouksessa 3 saippuaa yhteensä
12 euroa. Saippuat on valmistettu Notre
Dame de Ganagobien benediktiiniluostarissa, Etelä-Ranskassa. Tilattavissa myös
verkkokaupasta: caritas.fi/caritas-kauppa
Caritaksen kaupasta saat herkulliset
muistamiset ja laadukkaat lahjat. Lisäksi
valikoimissa on nyt myös käytettyjä vaatteita edulliseen hintaan. Kauppa on auki
arkipäivisin klo 10-15 osoitteessa Kuusitie

PAASTOKERÄYS 2021
Tue työtä ympäristön ja ihmisoikeuksien
puolesta Myanmarissa
Suomen Caritaksen paastokeräys tukee
nuoria ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustajia Myanmarissa. Nuoria naisia ja miehiä vahvistetaan toimimaan yhteisöissään
ympäristöoikeudenmukaisuuden, kestävän
elämäntavan ja ihmisoikeuksien puolesta.
Paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen
on entistäkin tärkeämpää nyt, kun ihmisten
oikeudet ja vapaudet ovat uhattuina helmikuun sotilasvallankaappauksen jäljiltä. Voit
tehdä lahjoituksen Suomen Caritaksen verkkosivuilla, suoraan Caritaksen tilille tai kirkon
lipaskeräykseen.
Lisää tietoa keräyksestä osoitteessa www.
caritas.fi/paasto
Saaja: Suomen Caritas ry
Tili: FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2257
Mobile pay: 95959
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

LENTEN COLLECTION 2021
Support environmental justice and human
rights in Myanmar
The Lenten Collection of Caritas Finland
supports young leaders to defend environmental justice and human rights in Myanmar.
Young women and men are empowered to
act for sustainable living and human rights
in their own communities. Strengthening the
local civil society is important especially now,
when human rights and freedoms are threatened by the recent military coup. You can donate via Caritas Finland website, directly to the
Caritas bank account or to the donation box in
the church.
Recipient: Suomen Caritas ry
Account: FI73 8000 1270 1545 04
Reference: 2257
Mobile pay: 95959

PAASTOKERÄYS 2021
Hyvät hiippakuntalaiset ja ystävät,
Paaston aikana kirkko kehottaa uskovia rukouksen ja
pidättäytymisen lisäksi lähimmäisenrakkauteen. Yksi
tapa toteuttaa lähimmäisenrakkautta on lahjoittaa
esimerkiksi pidättäytymisen kautta säästynyt rahasumma
hiippakunnan paastouhriin.
Tämänvuotinen Suomen Caritaksen paastokeräys tukee
nuorten toimintaa ympäristön ja ihmisoikeuksien hyväksi
Myanmarissa. Suosittelen lämpimästi tätä keräystä.
Suomen Caritaksessa työ jatkuu vähävaraisten
lähimmäistemme auttamiseksi ruoka-avun ja muun
tuen kautta myös Suomessa.
Hyvää paaston aikaa toivottaen
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin emerituspiispa
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Ilmoitukset

Palmsöndagens basar
Palm Sunday Bazaar

28.3. klo 10.30-14
Pyhän Henrikin aukio, Helsinki
Sankt Henriksplatsen, Helsingfors

Takeaway ruokaa / mat / food
Leivonnaisia - Bakverk - Pastries
Kahvia - Kaffe - Coffee
Luostarituotteita Klosterprodukter - Monastery products
Arpajaiset - Lotteri - Lottery

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

Check the dates!

Palmusunnuntain
basaari

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

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.

Memorare, O piissima Virgo Maria,
non esse auditum a saeculo, quemquam
ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia,
esse derelictum.

Inspired by this confidence, I fly unto
thee, O Virgin of virgins, my mother; to
thee do I come, before thee I stand,
sinful and sorrowful. O Mother of the
Word Incarnate, despise not my petitions,
but in thy mercy hear and answer me.

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

Amen.

Amen.

Hetkipalvelus
LUKUPALVELUS
Tavallinen aika, viikot 1-9
Uusittu ja tarkastettu suomennos.
"Lukupalveluksen on tarkoitus
johdattaa Jumalan kansa...
mietiskelemään kauneimpia
kohtia Raamatusta ja hengellisten
kirjailijoiden teoksista" (yleinen
johdanto hetkipalvelukseen, 32).
Huom. tätä kirjaa käytetään yhdessä
"Hetkipalvelus – lukupalvelus,
psalttari" -kirjan kanssa.

C A R I TA S PA A S T O K E R ÄY S 2 0 2 1
Saaja: Suomen Caritas ry
Mobile pay: 95959

Tili: FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2257
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

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

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

425 sivua, KATT, hinta 14,–

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

k a t o lin en kir ja k a u p p a. n et

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

Yhdistykset & yhteisöt • Societies
(Gregorius-yhd.) 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

(jatkoa sivulta 19)

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

Maallikkodominikaanit – OP

Maria-klubi

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

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

Karmeliittamaallikot – OCDS

Marian legioona

Seniorit

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.

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

Seniorit kokoontuvat joka kuukauden kolmantena tiistaina messuun Pyhän Henrikin katedraalissa kello 14.00. Mahdollisista muutoksista
ilmoitetaan erikseen. Tervetuloa.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 26.2.-5.4.
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
messu 18.00, ti ja to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke ja la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika
la 17.00-17.45 ja 17.30 ennen arki-iltamessuja
sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary,
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before
Masses on Sunday and by appointment.
• Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.
katolinen.fi
• Paikka messuun tulee varata osoitteessa:
https://henrik.katolinen.fi/sede.html
• HUOM! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin
voi osallistua vain niihin etukäteen
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on
pakollista.
• PLEASE NOTE! Due to the spread of
COVID-19 in the capital region, prior
registration, social distancing, and wearing a
mask are required for Mass attendance.
• Huom.! Paastonaikana perjantaisin klo
17.30 ristintien hartaus ja klo 18.00 iltamessu.
Messun jälkeen adoraatio.
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00
iltamessu
6.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.3. su paaston 3. 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
8.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa
9.3. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/
kirkossa
13.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
20.3. la 9.00-15.30 seurakuntaretretti, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska,
18.00 iltamessu
22.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa
23.3. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa
27.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.3. su palmusunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00
iltamessu
30.3. ti 18.00 krismamessu
1.4. to kiirastorstai: 16.00 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu ehtoollisen
asettamisen muistoksi, 20.00 hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
2.4. pe pitkäperjantai: 9.00 Taenebrae, 11.00
ristintien hartaus, 12.00 liturgia englanniksi/
Good Friday liturgy in English, 14.00 ristintien hartaus, 14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 9.00 Taenebrae, 12.00

ruoan siunaaminen puolaksi/Poświęcenie
pokarmów wielkanocnych, 21.00-21.45 mahdollisuus ripittäytymiseen, 22.00 pääsiäisyön
vigilia ja juhlallinen messu
4.4. su pääsiäissunnuntai: 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
5.4. ma pääsiäismaanantai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
JOHDANTOKURSSI 8.3., 22.3. ma 18.30
AVIOLIITTOKURSSI 9.3., 23.3. ti 19.00
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.3. su
15.00 (?) *
Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4,
Helsinki): 28.3. su 11.15 (?) *
*Huom.! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan
päätöksistä koskien koronavirusta. Päivitetyt
tiedot löytyvät myöhemmin seurakunnan kotisivuilta.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30
(1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su
vietnami, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi,
16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ti,
ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05,
la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.
• Sat. 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st
Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish,
3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in
Finnish, 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00
Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon., Tues.,
Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed.,
Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun.
9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open by
appointment.
• Messuja voi seurata osoitteessa: http://
www.pyhamaria.fi/?page_id=597925
• Paikka messuun tulee varata
osoitteessa: https://www.eventbrite.
fi/o/30244719346
• HUOM! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin
voi osallistua vain niihin etukäteen
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on
pakollista.
• PLEASE NOTE! Due to the spread of
COVID-19 in the capital region, prior
registration, social distancing, and wearing a
mask are required for Mass attendance.
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintie,
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
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie,
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 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie,
10.00 messu suomeksi, 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, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie,

10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/suomeksi, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.3. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue Englantilaisen koulun edestä ja messu suomeksi,
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
1.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu ehtoollisen
asettamisen muistoksi, 20.00 adoraatio
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi,
18.00 liturgia arabiaksi
3.4. la pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan siunaaminen/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia,
pääsiäisruoan siunaaminen
4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu 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
5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): toistaiseksi ei messuja*
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): toistaiseksi ei messuja*
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): toistaiseksi ei messuja*
* Huom.! Kaikki diasporamessut on peruttu
toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Tilanteen
mahdollisesta muuttumisesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla.

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu
englanniksi. Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to
18.00 messu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary,
10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish
or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues.
and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30
Adoration. Confessions half an hour before Mass
and by appointment.
• 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.
27.2. la 7.30 messu suomeksi, 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
2.3. ti 18.00 iltamessu, 18.45 miestenpiiri
6.3. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi,
13.00 perhemessu
7.3. su paaston 3. 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
9.3. ti 18.00 iltamessu, 18.45 teologinen
opintopiiri
13.3. la 7.30 messu suomeksi, 10.00 messu
ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
14.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare):
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
16.3. ti 18.00 iltamessu, 18.45
informaatiokurssi
19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso:
7.30 messu
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
14.00 messu suomeksi, 16.00 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
25.3. to Herran syntymän ilmoittaminen: 17.30
ristintien hartaus, 18.00 juhlamessu
27.3. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi,
10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland, 13.00 perhemessu
28.3. su palmusunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 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
1.4. to kiirastorstai: 17.30 ristintien hartaus,
18.00 iltamessu ehtoollisen asettamisen
muistoksi
2.4. pe pitkäperjantai: Huom.! ei
aamumessua, 9.00 Laudes, 15.00 juhlallinen
jumalanpalvelus Herran kärsimisen
muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: Huom.! ei aamumessua,
9.00 Laudes, 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00
pyhän pääsiäisyön vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.00 messu latinaksi,
10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 16.00
messu Porissa, 16.00 messu suomeksi, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
5.4. pääsiäismaanantai: Huom.! ei
aamumessua, 10.30 juhlamessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
KATEKEESI 6.3., 27.3. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 27.2., 13.3., 27.3. la 10.00 *
Eurajoki (Kukkapolku 2): 14.3., 28.3. su 15.00 *
Pori (Maantiekatu 46): 14.3. su 17.00, 4.4. su
16.00 *
* Huom! Diasporamessut saattavat peruuntua koronatilanteen vuoksi. Messujen toteutuminen kannattaa tarkistaa seurakunnan kotisivuilta.

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00
Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00
Mass in Sisters' Chapel, 18.00 Gregorian Mass,
Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and
18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat.
10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month
at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs.
17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.0010.25 or by appointment. For the latest updated
program, see olavi.katolinen.fi.
• Messuun osallistumiseen ei tarvita
paikkavarausta. Messuja ei striimata.
• Huom.! Messuissa suositellaan vahvasti
maskin käyttämistä./Wearing a mask at Mass
is highly recommended.
• Huom.! Ristintien hartauksia järjestetään
myös muilla kielillä. Lisätietoja
seurakunnasta.
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28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu,
10.00 ristintie, 10.30 piispanmessu, 12.15
messu englanniksi/Mass in English
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00
ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
14.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 9.00
messu, 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
19.3. pe pyhä Joosef: 18.00 messu
20.3. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus,
12.30 perhemessu
25.3. to Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
adoraatio ja messu
28.3. su palmusunnuntai: 9.00 messu, 10.30
kulkue ja messu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English
1.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu ehtoollisen
asettamisen muistoksi ja adoraatio
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön
vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.00 messu, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
20.3., 10.4., 22.5. la 9.00

(prior registration required)
22.3. ma 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
23.3. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
24.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä
-sarja
25.3. to Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
juhlamessu
26.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
27.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
28.3. su palmusunnuntai: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 15.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
1.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtoollisen
asettamisen muistoksi, messun jälkeen
adoraatio
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen
jumalanpalvelus Herran kärsimisen
muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan
siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön
vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 12.00 messu suomeksi, 16.00
messu englanniksi/Mass in English (Please
note the time!)
5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 juhlamessu
KATEKEESI 13.3. la 9.50

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu. Ke
17.40 vesper, pe 17.15 adoraatio. La messuaika
vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat.
Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30
Mass. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration.
Sat. Mass time varies. Confession every day half an
hour before Mass or by appointment. Please check
the bulletin board at the back of church for possible
changes. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)
• Paikka messuun tulee varata seurakunnan
kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi
• Striimattua messua voi katsoa joka päivä
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/livestream.html tai https://tampere.livestreams.fi
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu
suomeksi (paikkavaraus), 15.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00
messu englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
5.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu, 18.4520.00 adoraatio
6.3. la 9.00-14.00 paastoretretti englanniksi/
Lenten Retreat in English
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30
ensikommuunio-opetus, 12.00 messu
suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu
englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
9.3. ti 18.00 messu Hervannassa
10.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
12.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
13.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu
suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu
englanniksi/Mass in English (prior
registration required)
17.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30
informaatiokurssi
19.3. pe pyhä Joosef, autuaan Neitsyt Marian
puoliso: 17.15 ristintie, 18.00 juhlamessu
20.3. la 9.00-15.00 paastoretretti suomeksi
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30
vahvistusopetus, 13.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2):
7.3., 4.4. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): 14.3., 11.4. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. su klo 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 27.3. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 28.2. su 16.00, 13.3. la 12.00
ja 16.00, 28.3. su 16.00, 10.4. la 12.00 ja 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu. Ke, to, pe
18.00 iltamessu. Ke 17.30 adoraatio, pe 17.30
rippi. Kuukauden 2. ja 4. lauantai: 16.00 tai
18.00 messu. Tarkasta aika seurakunnasta.
Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat.
Tiedustele seurakunnasta. Ripittäytyminen
mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish. Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
Wed. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 2nd
and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass
in Finnish. Please contact the parish for the correct time. Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information. Confession possible also outside of the times
mentioned.
• Messuihin ei tarvitse tehdä paikkavarausta.
Niissä on kuitenkin noudatettava suositeltua
turvaväliä, mikä voi johtaa erityisjärjestelyihin.
• Messuja ei striimata.
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu
28.3. su palmusunnuntai: 11.00 messu
Huom.! Kiirastorstain, pitkäperjantain, pyhän
lauantain ja pääsiäissunnuntain liturgioista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.
Ensikommuunio-opetus
Tapaamisista maalis- ja huhtikuussa
ilmoitetaan vanhemmille.

Elämän puolesta -ryhmä
Maaliskuun toiminnasta tiedotetaan
seurakunnan sivuilla.
Ruusukko 21:00 -ryhmä
Haluatko rukoilla ruusukkoa iltaisin muiden
kanssa puhelimen välityksellä? Ilmoittautumiset ja lisätietoa: ursula@katolinen.fi
DIASPORA
Messuista muissa kaupungeissa tiedotetaan
tällä hetkellä seurakunnan sivuilla.

OULU

• Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu,
18.00 iltamessu. Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe
9.00 messu. To 17.30 adoraatio. La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in
Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed.,
Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.30 Adoration Sat. 19.30 Liturgy
of the Neocatechumenal Way. Confessions Tues.
16.00 and by appointment.
• Huom.! Paastonaikana ristintien hartaus perjantaisin klo 17.30.

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
• Paastonaikana perjantaisin klo 17.00 ristintie ja messu sekä klo 19.00 ristintie englanniksi/On Fridays during Lent Way of the Cross in
English at 19.00.
28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Torniossa
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English,
17.30 messu Rovaniemellä
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 päämessu,
12.15 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kemissä
28.3. su palmusunnuntai: 10.00 palmukulkue
ja päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass
in English, 17.00 messu Raahessa
1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen
asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio keskiyöhön saakka
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 10.00 Laudes, 22.00
pyhän pääsiäisyön vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 messu suomeksi ja englanniksi/Mass in Finnish and
English, 17.00 messu Torniossa
5.4. ma pääsiäismaanantai: 17.00 messu
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): Kemi (Lehtokatu 31): 21.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.3., 4.4. su 17.00 (ruusukko klo 16.30)
Raahe (Brahenkatu 12): 28.3. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.3. su 17.30
Maaliskuusta lähtien diasporamessut
järjestetään normaalisti (ei striimattuina).
Starting in March, Masses in the diaspora will
again be celebrated normally (not streamed).

KUOPIO

Vahvistusopetus
Kurssin viimeinen osa alkaa huhtikuussa.
Lisätietoja seurakunnasta.
Johdantokurssi aikuisille
Tapaamisia järjestetään etänä. Lisätietoja:
ursula@katolinen.fi

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.3. la 13.00 messu Savonlinnassa
7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
13.3. la 16.00 messu Mikkelissä
14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
20.3. la pyhä Joosef (seurakuntamme nimikkopyhä): 11.00 juhlamessu
21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
28.3. su palmusunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen
asettamisen muistoksi
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 9.00 Laudes, 10.30 ruoan
siunaaminen
4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.00 messu Joensuussa, 18.00 iltamessu
5.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
DIASPORA
Joensuu (Kaislakatu 6): joka su klo 10.00,
Huom.! poikkeus: 4.4. klo 12.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 6.3. la 13.00
Mikkeli (Jääkärintie 1): 13.3. la 16.00

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

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

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
and English in St. Henry’s Cathedral on the
following Tuesday evenings at 18.00: February
16, March 2, 16 & 30 April 13 & 20, May 4 & 18.
Afterwards, a nice get-together. Many other activities as well. More information: cschelsinki.
wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2021 –
73. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa. • Kevään 2021 ohjelmaa: 2.3. ”Jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään” / Pauli Annala • 6.4. Katolinen
kirkko Ruandassa / isä Jean Claude Kabeza.
• 4.5. Katolisen ajan elämää, ihmisiä, ilmiöitä
ja kohtaloita Suomen keskiaikana / Johannes
Rein• Kokouksen jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Pyhän Joosefin seurakunta

Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja An Nguyen, timeof2010@gmail.com.
(Jatkuu sivulla 17)
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Hiippakunta

Jäsenmäärän kasvu
jatkuu ennallaan

R

ekisteröityjen katolilaisten määrä Suomessa on
jälleen kasvanut.
Edellisen vuoden
2019
luvuissa
näkynyt jäsenmääräkehityksen notkahdus (vain +16 jäsentä), joka johtui jäsenmaksun keräämisen aloittamisesta tuon vuoden alussa, ei ole
enää jatkunut. Vuonna 2020 kehitys
palasi ennalleen 2–5 %:n vuotuiseen
kasvuvauhtiin, joka on jatkunut
hämmästyttävän tasaisena aina paavi Johannes Paavali II:n Suomen vierailun ajoista jo kolmen vuosikymmenen ajan.
Jäsenmäärä kasvoi vuonna 2020
noin 401 jäsenellä 15501 jäsenestä
15902 jäseneen eli 2,6 %. Kasvu oli
suhteellisen tasaista, niin että suurimmillaan kasvuprosentti oli Tampereen Pyhän ristin seurakunnan 3,5
%. Absoluuttisesti suurinta kasvu oli
molemmissa Helsingin seurakunnissa, noin 125 jäsentä kummassakin.

Kielet ja kansallisuudet
Kielisuhteet muuttuvat vain hitaasti: suomea äidinkielinään puhuu 41
% jäsenistä, ruotsia 5 % jäsenistä ja
muita kieliä loput, noin 55 %. Muita
kuin Suomen kansalaisia jäsenistöstä on 56,6 %. Siinä missä Helsingin
seurakunnissa 49 % jäsenistä oli Suomen kansalaisia, Turun, Tampereen
ja Kouvolan seurakunnissa heitä
oli noin 40 %, Jyväskylän ja Kuopion seurakunnissa noin 30%, niin
pienimmillään suomalaisten osuus
oli Oulussa, vain 21 % jäsenistöstä.
Tämä tieto on merkittävää ennen
kaikkea seurakuntien pastoraalisen
työn suuntaamisen kannalta.

Kasvun lähteet ja hidasteet
Kasvun päälähteitä ovat kasteet
(180), kirkkonottaminen (48) sekä
muutto toisesta hiippakunnasta
(255). Vastaavasti kuolemien määrä
väheni ja oli viime vuonna 48 seurakuntalaista, pois hiippakunnasta
muutti 34 seurakuntalaista ja kirkosta erosi 72 jäsentä, mikä oli luonnollisesti paljon vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta myös vähemmän
kuin vuonna 2018.

Sakramentit
Kasteen kautta seurakunnan jäseneksi liitettiin 180 ihmistä, ensikom-
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Kirkkoonotto

Seurakuntien antamien tietojen perusteella suurimmat “katoliset”
kaupungit ovat Helsinki (4194 rekisteröityä katolilaista), Espoo (1988),
Vantaa (1493), Turku (1166) ja Tampere lähialueineen (783). Muissa
kaupungeissa jäsenmäärä on parhaimmillaan vain vähän yli 200. Viisi
suurinta kaupunkia kerää siis noin
60 % kaikista katolilaisista. Tilastoista kuitenkin näkyy, että loput 40 %
elävät hyvin laajalla alueella eri puolilla maata, kaikkialla.

Seurakuntaneuvostot
Seurakuntaneuvostot toimivat kaikissa seurakunnissa. Viime vuonna
niissä oli 6-11, keskimäärin 7 jäsentä ja keskimäärin ne kokoontuivat 3
kertaa. Useissa seurakunnissa oli lukuisia eri toimintaryhmiä, jokaisessa
vähintään kaksi.

Yhteenveto

2290
9,9%

Kaste

muunion sai 211 seurakuntalaista
ja vahvistuksen sakramentti jaettiin
219 seurakuntalaiselle. Avioliittojen
määrä väheni, luultavasti lähinnä
koronaepidemian tehdessä juhlallisuudet lähes mahdottomaksi. Viime
vuonna niitä solmittiin hiippakunnan alueella 23 kappaletta, ja näistä
11:ssä molemmat osapuolet olivat
katolilaisia.

Muutto

Opetustilastoinnista
Yksi tilastoinnissa eteen tullut haaste on se, että kouluissa oman uskonnon opetukseen osallistuvien katolisten lasten ja nuorten määrästä ei ole
tarkkaa tietoa. Sivulla 7 hiippakunnan opetusjohtaja Osmo Vartiainen
antaa opetustilanteesta positiivisen arvion, joka pohjautuu oppikirjojen
myyntitilastoihin ja katolisten oppilaiden oletettuun kokonaismäärään.
Onneksi opetushallinnon tilastopalvelu on luvannut, että myös katolisen uskonnon opetusta alettaisiin tilastoida. Tällöin käsityksemme
varmasti täsmentyy. Tiedothan eivät tällä hetkellä suoraan tule hiippakunnalle tai seurakunnalle, koska opetuksen järjestää koulu eikä kirkko.
Syytä pelkkään optimismiin ei kuitenkaan ole. Aivan liian usein
kuullaan edelleen kouluista, joissa oppilaiden lakisääteiseen oikeuteen
saada oman uskonnon opetusta suhtaudutaan hyvin välttelevästi, jopa
kielteisesti. Opetusta ei yritetäkään järjestää tai siihen etsitään niin vaikeita ratkaisuja, ettei sellaiseen osallistuminen ole enää kohtuullista tai
järkevää. Koulujen pitäisi pystyä parempaan ja asettaa lasten oikeudet
etusijalle.

Hiippakunnan tilastoista voi vetää
sen johtopäätöksen, että edellisen
poikkeusvuoden jälkeen on palattu
taas normaalin kasvun aikaan. Suunta on hyvä, mutta tämän kasvun
tukeminen ja turvaaminen vaatii
hiippakunnalta ja seurakunnilta toki
paljon muutakin kuin vain ihastelua.
Se vaatii työtä ja valmiutta tarttua
uusiin haasteisiin ja pitää huolta niin
uusista kuin vanhoistakin jäsenistä.
Sekä sanoin että teoin, myös ja ehkäpä ennen kaikkea tänä vaikeana
aikana.
Marko Tervaportti

