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Pääkirjoitus

TOIMITUKSELTA

Katse eteenpäin
Rajoitustoimet jatkuvat, mutta katsetta voi ehkä jo kääntää
eteenpäin. On hyvä pitää kiinni annetuista ohjeista ja ottaa
lähimmäiset huomioon, mutta samalla jo vähän vetää henkeä sitä varten, että kohta (toivottavasti) voi jo ottaa ensimmäisiä askeleita normaaliin elämään.

Kirkko – me, sen jäsenet – on jo puolisentoista vuotta kärsinyt siitä, etteivät sunnuntaimessut ole olleet täynnä, ettei
vihkivesiastioista ole saanut vihkivettä, etteivät etäällä toisistaan asuvat seurakuntalaiset ole tavanneet toisiaan, että moni toimintamuoto on
ollut tauolla. Ei ole tullut kolehtituloja entiseen tapaan, eikä se yhteisöllisyys, joka
kristillistä elämää leimaa, ole voinut saada vahvistusta. Sielunhoitoa on annettu melkein yksitellen, ja toivottavasti kaikki ovat sitä myös saaneet.

On uskottava ja uskallettava vähitellen jo palata kirkkoon, laulaa ja rukoilla yhdessä
ja kohdata toisia ihmisiä, veljiämme ja sisariamme Kristuksessa. Mutta myös hyväksyä, että joukossa on niitäkin, joita paluu pelottaa ja jotka jatkossakin ehkä pitävät
maskia ja jättävät kättelemättä. Jotkut uudet tavat saattavat jäädä elämään.
* * * * *
Uusiin tuuliin kuulunee sekin, että yli kolmen vuosikymmenen ajan maamme hengellistä ilmastoa rukouksillaan elävöittänyt karmeliittaluostari on päättänyt toimintansa Espoossa. Se on surullinen päätös lupaavalle hankkeelle. Kiitos kaikille karmeliittanunnille, jotka osaltaan kantoivat rukoustensa voimalla pientä paikalliskirkkoamme ja jotka niin rakastavalla tavalla välittivät uskon iloa ja Jumalan rakkautta
kaikille kohtaamilleen ihmisille! Ehkä vielä löytyy joku toinen yhteisö, joku toinen
sääntökunta, joka voisi tulla Suomeen ja jatkaa tätä arvokasta työtä?

Aina optimistisessa mielessäni viriää kyllä jo unelma siitä, että alas ajettu Stella Maris
Lohjalla löytäisi toiminnalleen jonkinlaista jatkoa karmeliittaluostarin ja sen kanssa
maarajaa jakavan entisen Myllyjärven ekumeenisen keskuksen tiloissa. Eikö siellä
voisi järjestää ainakin retrettejä, pieniä leirejä ja muita virkistyspäiviä? On tärkeää,
että nostamme katsetta jo ylös- ja eteenpäin.

Helsingin
hiippakunnan
koronaohjeet
5.9.2021 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, varsinkin sunnuntaisin. Messuihin mahtuu paikan päälle
paremmin arkipäivisin.
Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös
uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan
vältetään lähikontakteja ja noudatetaan hygieniaohjeita. Seurakunnittain ohjeissa on
vaihtelua, koska viranomaiset päättävät rajoitteista alueellisesti.
Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää
ihmisiä kuin on asianmukaista ja turvallista.
Kaikissa tilaisuuksissa on maskipakko. Jos
messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on
myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisimman
moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.
Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä
seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita. Odotamme eduskunnan, hallituksen ja viranomaisten
päätöksiä esimerkiksi turvaväleistä.
isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja
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aavi Franciscuksen 34. apostolinen matka toteutuu Budapestiin ja Slovakiaan 12.–
15. syyskuuta 2021. Paavi osallistuu eukaristisen
kongressin päätösmessuun Budapestissa ja vierailee neljässä Slovakian kaupungissa. Ohjelmassa
on muun muassa bysanttilaisen riituksen mukainen messu ja nuorten sekä romanien tapaamisia.
Paavi Franciscuksen toinen apostolinen matka koronapandemian puhkeamisen jälkeen alkaa
Unkarista. Paavi vierailee 12. syyskuuta Unkarin
pääkaupungissa Budapestissa, missä hän viettää Kansainvälisen eukaristisen kongressin päätösmessun. Paavi tapaa maan presidentin János
Áderin ja pääministerin Viktor Orbánin Budapestin taidemuseossa aamulla, minkä jälkeen hän
tapaa samassa paikassa maan piispat, sekä ekumeenisen neuvoston ja juutalaisten yhteisöjen
edustajia. Kello 11.30 paavi viettää pyhän messun Budapestin Sankarien aukiolla. Iltapäivällä lentokentällä järjestetään jäähyväisseremonia.
Tämän jälkeen paavi jatkaa apostoliselle vierailulle Slovakiaan, missä hän käy Bratislavassa,
Prešovissa, Košicessa ja Šaštinissa. Bratislavassa ja
Košicessa on roomalaiskatoliset metropoliitanis-

tuimet, Prešovissa kreikkalaiskatolinen. Šaštinissa
on tärkeä mariaaninen pyhäkkö, jonne järjestetään suuri pyhiinvaellus 15. syyskuuta.
Kyseessä on historian neljäs paavillinen vierailu Slovakiaan. Aiemmat kolme toteutti Johannes
Paavali II vuosina 1990, 1995 ja 2003. Sekä Slovakian presidentti että maan katolinen piispainkokous ovat ilmaisseet suurta iloa paavi Franciscuksen tulevasta vierailusta. Piispainkokouksen
edustajan mukaan vierailu Slovakiaan tuli iloisena yllätyksenä vuonna 1993 itsenäistyneelle pienelle katoliselle maalle: ”tarvitsemme todella rohkaisua uskossamme”.
KATT / Vaticannews

Viimeiset karmeliittanunnat lähtevät

H

elsingin hiippakunnassa vähän yli 30 vuotta toiminut Jumalanäidin karmeliittaluostari jää ilman asukkaita, kun luostarin viimeiset
nunnat, sisar Mary-Edel OCD ja sisar Lucy OCD,
lähtevät 2. päivänä syyskuuta pois Suomesta.
Heidän on sitten tarkoitus liittyä Carmel-by-theSea’n luostariyhteisöön Montereyn piirikunnassa
Kaliforniassa.
Nunnien lähdön jälkeen Espoon karmeliittaluostarissa ei enää vietetä messuja ainakaan arkisin. On vielä epäselvää, vietetäänkö luostarin
kappelissa jatkossa kuitenkin vielä sunnuntaimessuja.
Kontemplatiivisen nunnaluostarin perustamista Suomeen oli vuosien ajan toivonut ja ajanut edesmennyt Helsingin piispa Paul Verschuren SCJ. Suomeen ensimmäiset sisaret saapuivat
marraskuussa 1988. Vuosien myötä Bodomjärven pohjoispuolella, Myllyjärven ekumeenisen
keskuksen lähellä sijainneeseen puutaloon tehty

luostari sai lisää asukkaita, ja siihen rakennettiin
lisätiloja ja uusi kappeli vuonna 1995. Luostariyhteisön rinnalla on vuodesta 1991 alkaen toiminut
myös aktiivinen karmeliittamaallikkoryhmä.
KATT

				
				

Diakoniksi vihkiminen lokakuussa

E

Kannen kuva: Domenico di Michelino: ”La Divina Commedia di Dante”, 1465,
Firenzen Duomo.

merituspiispa Teemu Sippo SCJ vihkii diakoniksi Jeesuksen pyhän sydämen pappien sääntökunnan jäsenen Martti Savijoen SCJ
Pyhän Marian kirkossa Helsingissä lauantaina
16.10.2021 klo 11.00 alkavassa messussa. Koronarajoitusten takia messuun on vain rajoitettu pääsy. Vihkimyksen jälkeen uusi diakoni palaa vielä
takaisin Saksaan, jossa hän on tähän astikin opiskellut. Hän antoi ikuiset lupaukset Freiburgin
Herz-Jesu-Klosterissa (Jeesuksen sydämen luostarissa) sunnuntaina 8.12.2019.
Tällä hetkellä Jeesuksen pyhän sydämen papit
toimivat Suomessa kahdessa seurakunnassa: Pyhän Marian seurakunnassa Helsingissä ja Pyhän
Birgitan ja autaan Hemmingin seurakunnassa Tu-

russa. Pappeja on Suomessa tällä hetkellä seitsemän. Tähän mennessä myös itsenäisen Suomen
kaikki katoliset piispat ovat olleet saman veljeskunnan jäseniä.
KATT
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Uutisia ja ajankohtaista

Paavi kannustaa ottamaan
rokotuksen

E

lokuun 18. päivänä Vatikaani julkaisi Youtube-videon, jossa paavi
Franciscus kannustaa kaikkia ottamaan
koronarokotuksen ja toimimaan sen puolesta, että kaikille olisi rokotteita tarjolla.
"Jumalan armon ja monien ihmisten
työn avulla meillä on saatavilla rokotteita. Ne tuovat toivoa tämän pandemian
päättymisestä mutta vain, jos niitä on
kaikkien ulottuvilla ja jos me teemme
yhteistyötä. Rokotuksen saaminen ...
on rakkauden teko samoin kuin enemmistön auttaminen saamaan rokotuksen on rakkauden teko. Se on itsemme,
perheidemme, ystäviemme ja kaikkien

Kardinaali
Burke sairastui
vakavasti

T

unnettu yhdysvaltalainen kardinaali Raymond Burke, joka toimi aikaisemmin Roomassa apostolisen signatuurin prefektinä ja Maltan ritarikunnan
suojelijana (patronus), sairastui elokuun
puolivälissä Yhdysvaltain vierailullaan
vakavaan koronavirustartuntaan ja joutui pian sairaalahoitoon teho-osastolle,
jossa hänet nukutettiin ja asetettiin hengityskoneeseen. Kardinaali on suhtautunut kriittisesti ajatukseen rokotuspakosta ja joihinkin muihin koronaviruksen
torjumiseksi tähtääviin yksilönvapautta
rajoittaviin toimiin.
Yli viikon jatkuneen intensiivisen
hoitojakson jälkeen kardinaali Burke on
päässyt pois teho-osastolta, tosin toipuu
edelleen sairaalahoidossa. Hän on kertonut edessä olevan pitkän kuntoutumisjakson. Viesteissään hän on kiittänyt
hoitohenkilökuntaa, papistoa ja uskovia
kaikesta saamastaan hoidosta ja rukoustuesta.
KATT

ihmisten rakastamista. ... On olemassa
sosiaalista rakkautta ja poliittista rakkautta, joka on yleismaailmallista. Siitä
pursuaa pieniä yksittäisiä eleitä, jotka
kykenevät muuttamaan ja parantamaan
yhteiskuntia."
"Rokotuksen ottaminen on yksinkertainen ja samalla syvällinen tapa osoittaa
huolenpitoa toisiamme kohtaan, erityisesti kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä
kohtaan. Rukoilen Jumalaa, että jokainen
meistä voisi tehdä oman pienen rakkauden eleen. Ne ovat pieniä eleitä parempaa tulevaisuutta varten."
KATT

Katolinen vartti jatkuu

V

iime syksynä Radio Deillä alkanut
radio-ohjelma Katolinen vartti jatkuu. Juho Sankamo tapaa ohjelmassa jälleen suomalaisia pappeja ja maallikoita.
Uuden kauden pääaiheena on kymmenen käskyä katolisesta perspektiivistä.
Ensimmäinen lähetys oli jo 10. elokuuta.
Katolisen vartin jaksot lähetetään Radio Deissä tiistaisin klo 20.03 ja uusintana lauantaisin klo 23.00. Myöhemmin
lähetykset tulevat kuultaviksi Fideksen
kotisivuille osoitteessa https://fides.ka-

tolinen.fi/katolinen-vartti-radio-ohjelma/. Samalla sivulla voi käydä kuuntelemassa myös syksyn 2020 ohjelmia.
Tämän syksyn aluksi Juho Sankamo
on ehtinyt jo tavata isä Gabriel Salmelan
OP, jonka kanssa hän laskeutui käskyjen
ja moraalin teemaan (10.8.), ja isä Oskari Juurikkalan, joka tutustuttaa kuulijoita luonnolliseen moraalilakiin (17.8.) ja
omaantuntoon (24.8.).

Pyhiinvaellus
Hattulaan
Hattulan keskiaikaisessa Pyhän Ristin
kirkossa vietetään lauantaina
18. syyskuuta 2021 katolinen
Pyhän ristin kunnioittamisen
ja kantamisen hartaus.

-SEMINAARI
Torstaina 28.10.2021 klo 12.00-16.20
Mikael Agricolan kirkon krypta, Tehtaankatu 23, Helsinki
Järjestäjä: Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaosto

Bussi Hattulaan lähtee klo 10.30
Pyhän Henrikin katedraalin edestä.
Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.30.
Hartauden jälkeen Hattulan ev.lut.
srk tarjoaa meille kahvit. Takaisin
Helsingissä ollaan noin klo 16.
Edestakainen matka maksaa 25 €,
ja se maksetaan bussissa.
Ilmoittautuminen
Pyhän Henrikin pappilaan 09-637853
tai henrik@katolinen.fi.
Pyhiinvaelluksen järjestävät
Maallikkodominikaanit ja
Academicum Catholicum
HUOM! Mahdolliset muutokset koronarajoituksissa voivat vaikuttaa toteutumiseen.

Katsomusopetus on monella tavalla uuden edessä. Suomen Ekumeenisen
Neuvoston kasvatusasioiden jaoston seminaarissa keskustellaan
tulevaisuuden katsomusopetuksesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Mitä haasteita yhdenvertaisuuden edistäminen asettaa
katsomusopetukselle? Mitä mahdollisuuksia katsomusopetuksen avulla on
lisätä ja vahvistaa yhdenvertaisuutta? Alustajina lapsen oikeuksien ja
pedagogiikan huippuasiantuntijoita. Tule Sinäkin keskustelemaan
katsomusopetuksen tulevaisuudesta!
Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuutta voi myös seurata reaaliaikaisesti
Youtubessa, mutta siitä ei julkaista tallennetta jälkikäteen.
Ilmoittautumiset 14.10. mennessä tästä linkistä
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Kasvatusasioiden jaoston puheenjohtaja Raili Keränen-Pantsu
raili.keranen-pantsu@seurakuntaopisto.fi
puh. 040 575 8061
www.ekumenia.fi
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Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

5.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai (III)
1L Jes. 35:4-7a
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. – 1b
2L Jaak. 2:1-5
Ev. Mark. 7:31-37

26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai (II)
1L 4. Moos. 11:25-29
Ps. 19:8, 10, 12-13, 14.– 9a
2L Jaak. 5:1-6
Ev. Mark. 9:38-43, 45, 47-48

8.9. keskiviikko, Autuaan Neitsyt Marian
syntymä, juhla		
1L Miika 5:1-4a tai Room. 8:28-30
Ps. 13:6ab, 6cd. – Jes. 61:10a		
Ev. Matt. 1:1-16, 18-23 tai Ev. Matt. 1:18-23		

29.9. keskiviikko, pyhät arkkienkelit
Mikael, Gabriel ja Rafael, juhla
1L Dan. 7:9-10, 13-14 tai 1L Ilm. 12:7-12a
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8. – vrt. 1c
Ev. Joh. 1:47-51		

12.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai (IV)
1L Jes. 50:5-9a
Ps. 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9. – 9
2L Jaak. 2:14-18
Ev. Mark. 8:27-35

3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai (III)
1L 1. Moos. 2:18-24
Ps. 128:1-2, 3, 4-5a, 5b-6. – vrt. 5
2L Hepr. 2:9-11
Ev. Mark. 10:2-16 tai Mark. 10:2-12

14.9. tiistai, Pyhän ristin ylentäminen, juhla
1L 4. Moos. 21:4b-9 tai 1L Fil. 2:6-11
Ps. 78:1-2, 34-35, 36-37, 38. – vrt. 7c
Ev. Joh. 3:13-17		

10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai (IV)
1L Viis. 7:7-11
Ps. 90:12-13, 14-15, 16-17. – vrt. 14
2L Hepr. 4:12-13
Ev. Mark. 10:17-30 tai Ev. Mark. 10:17-27

19.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai (I)
1L Viis. 2:12, 17-20
Ps. 54:3-4, 5, 6+8. – 6b
2L Jaak. 3:16-4:3
Ev. Mark. 9:30-37

e
RUKOUS

Meidän kerskauksenamme on
Herramme Jeesuksen Kristuksen risti,
sillä siinä on meidän autuutemme,
elämämme ja ylösnousemuksemme,
ja sen kautta meidät on pelastettu ja
vapahdettu.
Pyhän ristin ylentämisen juhla,

Rukouksen apostolaatti
Syyskuun 2021 rukouksen apostolaatin palsta

K

atolisen kirkon katekismus kertoo meille: ”Maailmankaikkeuden kauneus: luodun maailman järjestyneisyys ja harmonia ilmenevät olemisen muotojen erilaisuudessa ja keskinäisissä suhteissa. Ihminen paljastaa niissä vähitellen luonnonlakeja. Ne herättävät
tiedemiehen ihailun. Luomakunnan kauneus heijastaa Luojan ääretöntä
kauneutta. Sen tulisi herättää kunnioitusta ja saada ihminen alistamaan
ymmärryksensä ja tahtonsa Luojalle.” (KKK 341). ” Kaikkien luotujen välillä vallitsee yhteenkuuluvuus, sillä niillä kaikilla on sama Luoja, ja niiden kaikkien suunta on Luojan kunnia.” (KKK 344).
Jo antiikissa tiedettiin, että rakkaus, joka ihailee vain omaa kauneuttaan, johtaa tuhoon. Itsensä ympärillä pyöriminen päättyy kuolemaan.
Me kristityt tiedämme sen koska uskomme, että kun Jumala luo ihmiset,
hän ei voi muuta kuin rakastaa heitä. Hänen luontonsa on rakastaa, niin
kuin auringon luonto on loistaa ja lämmittää. Maailma unohti sen. Jos tietäisimme sen, elämä olisi juhlaa.
Internet sanoo, että 67 prosenttia suomalaisnuorista kokee paljon tai
melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia.
Nuorten ilmastoahdistus ei poistu sillä, että aikuiset sanovat heille: älkää ahdistuko. Ilmastoahdistus helpottuu sillä, että aikuiset ottavat
nuorten ilmastoahdistuksen tosissaan ja alkavat kantaa vastuunsa nuorten tulevaisuudesta.
Katolinen kirkko voi sanoa nuorille ”Me puhumme ja taistelemme samoista syistä, me etsimme rakkautta ja onnellisia”. Me kristityt voimme
sanoa maailmalle, että elämää on paljon helpompi ja kauempi kun uskot
Jumalaa. Meillä on myös aina mahdollisuus kutsua syvempään pohdintaan. Niin kuin esimerkiksi paavi Benedictus XVI
sanoi: ”Ensimmäisenä ekologiana on puolustettava inhimillistä ekologiaa. Se tarkoittaa, että ilman
ihmiselämän selkeää puolustamista sikiämisestä
luonnolliseen kuolemaan saakka ja ilman miehen
ja naisen avioliittoon perustuvan perheen todellista puolustamista, ilman yhteiskunnan ulkopuolelle tai siinä syrjään joutuneiden puolustamista,
ilman kaikkensa menettäneiden ja luonnon katastrofien uhrien muistamista ei koskaan voida puhua aidosta ympäristön puolustamisesta.”
Tällaisessa maailmassa sekä nuoret että vanhat voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

alkuvirsi (vrt. Gal. 6:14)

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

e

Jumala,
sinä olet ihmeellisellä tavalla jakanut
niin enkeleille kuin ihmisillekin omat
palvelutehtävänsä.
Suo enkelien, jotka taivaassa alati palvelevat
sinua, olla täällä maan päällä meidän
elämämme turvana.
Pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja Rafael
juhla, päivän rukous

Syyskuu – Yleinen
• Rukoilemme, että kaikki valitsisivat rohkeasti yksinkertaisen
ja ympäristön kannalta kestävän elämäntyylin, ja iloitsemme
nuorista, jotka päättäväisesti sitoutuvat siihen.
September – Universell
• Vi ber att vi alla modigt väljer en enkel och hållbar livsstil för
miljön, och gläder oss åt de ungas beslutsamma engagemang.
Lokakuu – Lähetystyö
• Rukoilemme, että kaikki kastetut osallistuisivat lähetystyöhön
antaen todistuksen evankeliumin mukaisesta elämästä.
Oktober – Evangelisation
• Vi ber att alla döpta blir engagerade i missionen, genom att vittna
om ett liv präglat av Evangeliet.
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Pyhä isä

Paavi Franciscus

Aiotteko tekin lähteä?
A N G E L U S S U N N U N TA I NA 2 2 . 8 . 2 0 2 1

T

ämän päivän
liturgian evankeliumi (Joh. 6:
60-69) näyttää
meille, kuinka
väkijoukko ja
opetuslapset
reagoivat Jeesuksen puheeseen leipien moninkertaistamisihmeen jälkeen. Jeesus
kutsui tulkitsemaan tuon merkin ja
uskomaan häneen, joka on tosi leipä,
joka on tullut alas taivaasta, elämän
leipä. Hän ilmoitti, että leipä, jonka
hän antaa, on hänen lihansa ja verensä. Nämä sanat kuulostivat vaikeilta
ja käsittämättömiltä kansan korvissa,
jopa niin paljon, että evankeliumin
kertoman mukaan monet opetuslapsetkin kääntyivät takaisin eli lakkasivat seuraamasta Opettajaa (j. 60,66).
Silloin Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: «Aiotteko tekin lähteä?» (j. 67),
ja Pietari koko joukon nimissä vahvisti päätöksen olla Jeesuksen kanssa:
«Herra, kenen luo me menisimme?
Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me
uskomme ja tiedämme, että sinä olet
Jumalan Pyhä» (Joh. 6:68-69). Mikä
kaunis uskontunnustus.

Pysähtykäämme ajattelemaan
niiden asennetta, jotka vetäytyivät
joukosta ja päättivät olla enää seuraamatta Jeesusta. Mistä tuo epäusko
syntyy? Mikä on tuon torjunnan syy?
Jeesuksen sanat aiheuttavat skandaalin: hän sanoo, että Jumala on
päättänyt näyttää itsensä ja toteuttaa pelastuksen heikossa ihmislihassa. Se on lihaksitulemisen salaisuus.
Jumalan lihaksituleminen aiheuttaa
skandaalin ja on este noille ihmisille – mutta usein meillekin. Jeesus sanoo, että todellinen pelastuksen leipä,
joka antaa ikuisen elämän, on hänen
lihansa. Jotta voisi olla päästä yhteyteen Jumalan kanssa, ennen lakien
noudattamista tai uskonnon säädösten täyttämistä on elettävä todella ja
konkreettisesti suhteessa häneen. Sillä pelastus on tullut hänestä, hänen lihaksitulemisestaan. Se merkitsee, että
Jumalaa ei pidä tavoitella unelmis-

ta eikä suuruus- ja valtakuvitelmista,
vaan on tunnistettava hänet Jeesuksen ihmisyydessä ja sen seurauksena
myös veljissä ja sisarissa, joita kohtaamme elämän tiellä. Jumala tuli lihaksi. Kun sanomme sen Credossa
jouluna sekä Herran syntymän ilmoittamisen juhlapyhänä, polvistumme palvomaan tuota inkarnaation salaisuutta. Jumala on tullut lihaksi ja
vereksi: hän alensi itsensä ja tuli ihmiseksi kuten mekin, nöyryytti itsensä ottaen taakakseen kärsimyksemme
ja syntimme. Siksi hän ei pyydä meitä etsimään häntä elämän ja historian
ulkopuolelta, vaan suhteessa Kristukseen ja veljiin ja sisariin. Etsiä häntä
elämässä, historiassa, jokapäiväisessä
elämässämme. Tämä, veljet ja sisaret,
on tie Jumalan kohtaamiseen: suhde
Kristukseen ja veljiin ja sisariin.

Nykyäänkin se, että Jumala ilmoittaa itsensä Jeesuksen ihmisyydessä, voi aiheuttaa skandaalin eikä
sitä ole helppo hyväksyä. Sitä pyhä
Paavali kutsuu evankeliumin “hulluudeksi” niiden silmissä, jotka etsivät ihmetekoja tai maailman viisautta
(vrt. 1. Kor. 1:18-25). Tuota “skandaalia” edustaa hyvin eukaristian sakramentti: mitä mieltä voi maailman
silmissä olla sillä, että polvistutaan
leivänpalan edessä? Miksi etsiä säännöllisesti ravintoa tuosta leivästä?
Maailmalle se on skandaali.

Nähdessään Jeesuksen ihmeteon, kun hän viidellä leivällä ja kahdella kalalla ruokkii tuhansia, kaikki ylistävät häntä ja haluavat kantaa häntä
riemusaatossa, tehdä hänestä kuninkaan. Mutta kun hän itse selittää, että

tuo teko on merkki hänen uhristaan,
siitä että hän antaa elämänsä, lihansa ja verensä, ja että sen joka haluaa
seurata häntä on tultava hänen kaltaisekseen, hänen Jumalalle ja ihmisille annetun ihmisyytensä kaltaiseksi, tuo Jeesus aiheuttaa meille kriisin.
Tai pikemminkin meidän pitäisi huolestua, ellei hän aiheuta meille kriisiä,
koska silloin olemme ehkä vesittäneet
hänen sanomansa! Pyytäkäämme armoa, että hänen “ikuisen elämän sanansa” provosoisivat meitä ja saisivat
meidät kääntymään. Pyhä Maria, joka
lihassaan kantoi Poikansa Jeesuksen
ja liittyi hänen uhriinsa, auttakoon
meitä aina todistamaan uskostamme
konkreettisessa elämässämme.

Franciscus
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Lukupalvelus

Pyhän ristin ylentäminen 14.9.
Pyhän piispa Andreas Kreetalaisen opetuspuheista
(puhe 10 pyhän Ristin ylentämisen juhlana):

RISTI ON KRISTUKSEN
KIRKKAUS JA YLENTÄMINEN

M

e vietämme ristin juhlaa. Ristin kautta pimeys on karkotettu pois ja valo on palannut. Vietämme ristin juhlaa, ja yhdessä Ristiinnaulitun kanssa meidätkin korotetaan korkeuteen.
Tuonne alas me jätämme maailman synteineen voittaaksemme omaksemme sen, mikä on ylhäällä. Niin suuri ja runsas on ristin rikkaus,
että joka sen saa omakseen, omistaa aarteen. Nimitän täydellä syyllä aarteeksi
sitä, mikä on kaikista hyvyyksistä kaunein sekä nimeltään että todellisuudessa.
Sillä siinä, sen kautta ja sen tähden menetetyt pelastuksemme rikkaudet palautetaan meille.
Ellei ristiä olisi, ei Kristustakaan olisi ristiinnaulittu. Ellei ristiä olisi, elämää
ei olisi naulittu ristinpuuhun. Ellei elämää olisi naulittu ristiin, ei hänen kyljestään olisi virrannut kuolemattomuuden lähteitä, verta ja vettä, jotka puhdistavat maailman. Synnin velkakirjaa ei olisi revitty rikki eikä meitä olisi julistettu
vapaiksi, emme saisi nauttia elämän puusta eikä paratiisi olisi meille avoinna.
Ellei ristiä olisi, kuolemaa ei olisi tuhottu eikä tuonelaa ryöstetty tyhjäksi.
Risti on siis suuri ja kallisarvoinen asia. Suuri, koska sen kautta Kristuksen
monet teot, hänen ihmeensä ja kärsimyksensä, saivat täyttymyksen ja voiton.
Kallisarvoinen, koska se on Jumalan kärsimisen ja voiton merkki. Kärsimisen
merkki siksi, että hän kärsi kuoleman vapaaehtoisesti ristinpuulla. Voitonmerkki taas, koska ristillä paholaista haavoitettiin ja hänen mukanaan kuolema voitettiin. Tuonelan salvat murrettiin auki, ja rististä tuli koko maanpiirin yhteinen
pelastus.
Ristiä nimitetään myös Kristuksen kirkkaudeksi ja Kristuksen ylentämiseksi. Risti on ikävöity malja ja niiden kärsimysten täyttymys, jotka Kristus on kokenut puolestamme. Se, että risti on todella Kristuksen kirkkaus, ilmenee hänen
omista sanoistaan: Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut
hänessä, ja Jumala tekee sen aivan pian. Ja edelleen: Isä, kirkasta sinä nyt minut ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Ja vielä: Isä, kirkasta nimesi! Silloin kuului taivaasta ääni: Minä
olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Tällä hän tarkoitti sitä kirkastamista,
joka oli tapahtuva ristillä.
Risti tarkoittaa näin ollen myös Kristuksen ylentämistä. Kuuntele, mitä hän
itse lausuu: Kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Siitä
näet, että risti on Kristuksen kirkkaus ja hänen ylentämisensä.

Antonio de Pereda, ”Alegoría de la vanidad”, n. 1634

Memento mori

O

letko koskaan kuullut Memento morista? Vanhasta
katolisesta perinteestä, jossa pohditaan oman kuoleman todellisuutta. Kuulostaa ehkä synkältä, mutta
mietiskelyn kautta on ollut ja edelleen on mahdollista löytää tie suureen henkilökohtaiseen vapauteen ja merkitykselliseen elämiseen ennen väistämätöntä kuolemaa.
Oman katoavaisuuden pohtiminen ja siihen liittyvien pelkojen
kohtaaminen auttaa ymmärtämään, että juuri siinä itse pelossa, sitä
eri keinoin pakenemisessa, pienissä arjen askareissa, kuoleman edessä, Jumala ON. Aina sama, muuttumaton, puhdas, käsittämätön, elävä rakkaus, joka tekee kaiken eläväksi, jopa kuolemankin.
Oman kuoleman pohtiminen herättelee runsaasti kysymyksiä.
Millaisena haluaisin muiden muistavan minut? Entä hautajaiseni,
kuka ne järjestää, millaiset ne ovat, keitä niihin tulee?
Kysymysten kautta voi pohtia omia toiveitaan. Mitä toivoisin,
että jälkeeni jää? Vastaus on odottamassa valmiina kielen päällä. Toivoisin, että oma elämä olisi koskettanut jonkun toisen elämää niin,
että jälkeen jäisi kaipaus. Kaipaus on osa rakkautta. Oman persoonan ja elämänkehän ylittänyttä yhteistä ulottuvuutta.
Hiljattain sain äitini serkun hautajaisissa kokea miten yhdessä
voidaan surra joukkueena. Itkeä ja näyttää omaa surua, vapauttaa sitä kautta tilaa toisille myös surra. Oman surun keskellä ojentaa oma
käsi tukemaan toista, tukea horjuvaa selästä, taputtaa hartiaa, pitää
kädestä.
Sain nähdä miten yksityisestä surusta tuli yhteistä surua, joka
yhdistää, parantaa ja uudistaa. Jaettu suru on kuin mustaa multaa,
josta alkaa versoa uutta ja kaunista elämää.
Hautajaiset ovat hyvä esimerkki siitä, että jokin, mikä ulospäin
vaikuttaa aivan toiselta, onkin olemukseltaan jotain aivan muuta.
Elämän loppuminen ja ihmisen siunaaminen hautaan ovatkin lopullisuudestaan huolimatta täynnä elämää. Itse edesmenneen elämää,
läsnäolijoiden elämää, iankaikkista elämää. Menneen, nykyisen ja
tulevan sekoittumista hetkellisesti täydellisesti niin, että läsnäolijat
saavat kokea sen miltä tuntuu kun taivas, iankaikkisuus, tuonpuoleinen – sanoja on monta – suutelee nykyisyyttä ja konkretian maailmaa, sytyttäen läsnäolijoiden sydämissä toivon liekin.
Janina Juuti

kolumni
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Artikkeleita

S

yyskuun
puolivälissä tulee kuluneeksi tasan 700 vuotta suuren
italialaisen
runoilijan
Dante Alighierin (1265–
1321) kuolemasta. Vuosisatojen myötä Dante on muurautunut osaksi länsimaisen
kirjallisuuden kaanonin vankinta kivijalkaa yhdessä Homeroksen, Vergiliuksen
ja Shakespearen kanssa. Italiassa häntä muistetaan maan kirjakielen ja kirjallisuuden isänä – yhä edelleen jokainen
italialainen oppii koulussa tuntemaan
ainakin pääpiirteissään Danten pääteoksen Jumalaisen näytelmän. Jotain Danten merkityksestä nyky-Italiassa kertoo
se, että muistovuoden teemalla on markkinoitu siellä myös uusia Magnum-jäätelön makuja (”Inferno” ja ”Purgatorio”
olivat oikein hyviä, ”Paradisoa” en vielä
ole päässyt maistamaan). Toscanan mur-

Meidän Danteamme muistaen:

Jumalainen näytelmä
hengellisenä harjoituksena
teella kirjoittanut Sommo Poeta on aina ollut koko kansan runoilija, todella universaali ääni.

Paavillinen Dante
Myös paavi Franciscus liittyi Danten
muistamiseen apostolisella kirjeellään
Candor lucis aeternae (”Ikuisen valon valkeus”), joka julkaistiin Herran syntymän
ilmoittamisen juhlapyhänä 25.3.2021.
Päivämäärä ei ollut sattumaa: Danten
kotikaupungissa Firenzessä vuosi alkoi
25. maaliskuuta inkarnaatiosta laskettuna. Koko sitä ”pyhää runoa” (vrt. Paratiisi, XXV, 1), joka Jumalainen näytelmä
pohjimmiltaan on, voidaan lähestyä kirjallisena kuvaelmana siitä jumalallisen
rakkauden suunnitelmasta, joka kaikessa
täyteydessään loistaa meille ihmiseksi
tulleesta Jumalan Sanasta: ”Paljon paremmin kuin monet muut hän [Dante]
on osannut ilmaista runouden kauneudella Jumalan ja rakkauden salaisuuden
syvyyden”, paavi kirjoittaa.
Myös aikaisemmat paavit Benedictus XV:stä Paavali VI:een ovat puhuneet ”meidän Dantestamme”, joka sai

hengellisen inspiraationsa kirkon uskosta ja joka antoi siitä verrattoman runollisen esityksen Jumalaisessa näytelmässään. Apostolisessa kirjeessään nykyinen
paavi Franciscus tarjoaa hienon tiivistelmän Danten elämäntyöstä ja erityisesti Näytelmän sisällöstä sekä kehottaa lukijoitaan kuuntelemaan Danten edelleen
ajankohtaista sanomaa ja seuraamaan
häntä hänen matkallaan, ”koska myös
tänään hän haluaa näyttää meille, millainen on reitti kohti onnea, oikea tie elääksemme täysinäisesti ihmisyyttämme ja
voittaaksemme synkät metsät, joissa kadotamme suunnan ja arvokkuuden”.
Voidaan ehkä sanoa, että paavi suosittaa
Danteen ja erityisesti Jumalaiseen näytelmään perehtymistä hengellisenä harjoituksena, joka voi auttaa ymmärtämään paremmin, mistä ihmiselämässä kristillisen
ilmoituksen valossa lopultakin on kyse.

Danten hengelliset
harjoitukset
Pyhä Ignatius Loyolalainen, jonka kääntymyksen 500-vuotismerkkivuotta kirkossa myös parhaillaan muistetaan,

määritteli hengelliset harjoitukset kaikenlaiseksi sielun valmentamiseksi ja
valmistamiseksi ”juurimaan itsestään
kaikki epäjärjestyksen taipumukset ja,
sitten kun ne on juurittu, etsimään ja
löytämään Jumalan tahto, joka koskee
oman elämän avoimuutta sielun pelastumiseen”. Ihminenhän on luotu ”ylistämään, kunnioittamaan ja palvelemaan
Jumalaa, meidän Herraamme, ja siten
saavuttamaan sielunsa pelastus” (ignatiaanisten harjoitusten ”alkuperuste
ja pohja”). Erinäisistä syistä tämä inhimillisen olemassaolon varsinainen päämäärä kuitenkin helposti hämärtyy ja
jopa kokonaan unohtuu. Siksi tarvitaan
myös tietoista sielun harjoittamista, jotta ihminen voisi vapautua hengellisestä
sekaannuksesta ja antautua kokonaisvaltaisemmin Jumalalle, joka on hänen olemassaolonsa alku ja päämäärä.
Myös Danten, niin kuin kaikkien ihmisten, hengelliset harjoitukset alkavat
sielullisen epäjärjestyksen tai pimeyden tunnustamisesta: ”Elomme vaelluksen keskitiessä / ma harhaelin synkkää
metsämaata / polulta oikealta poikenneena”, kuten Jumalaisen näytelmän en-

si säkeet soivat Eino Leinon klassisessa suomennoksessa. Suuri runoilija on
menettänyt tajun elämänsä suunnasta ja
mielekkyydestä. Hänet on karkotettu kotikaupungistaan Firenzestä, jonka poliittisissa vehkeilyissä hän on tullut tuntemaan ihmisluonnon koko alhaisuuden.
Jos ihminen on luotu jotain todella suurta varten – Jumalaa, joka on itse Kauneus, Totuus ja Hyvyys –, miksi käytännön
todellisuus usein näyttää niin rumalta,
alhaiselta ja itsekkäältä? ”Ah, raskasta on
sanoa kuink’ oli / tuo salo kolkko, autio
ja sankka!”.
Yhtä kaikki, Dante ei jää paikoilleen
märehtimään omaa hengellistä pimeyttään vaan lähtee liikkeelle, kohti valoa ja
tähteä, ”joka / jokaista tietä ohjaa oikeahan”. Kääntymys ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa onnistu omin voimin,
vaan runoilija tarvitsee oppaan hengelliselle tielleen. Rooman suurin runoilija
Vergilius ilmestyy taivaan lähettämänä
opastamaan Danten vääristyneen ihmisyyden eri muotojen ja niistä vapautumisen – helvetin ja kiirastulen – halki. Danten näyssä muuta tietä paratiisin
valkeuteen ei ole. Näin koko Jumalainen
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näytelmä saa kolmiosaisen rakenteensa –
Helvetti, Kiirastuli, Paratiisi –, joista jokainen koostuu 33 laulusta (pois lukien Helvetin aloittava johdannonomainen laulu)
ja joista jokainen päättyy sanaan ”tähdet”. Kaikesta matkan synkkyydestä ja
pimeydestä huolimatta suunta on kohti
valkeutta.
Kuten Dante itse selittää Kirjeessä Cangrande della Scalalle (Danten ainakin osittain omakätisesti kirjoittama, ns. ”XIII
kirje”), Jumalaisen näytelmän merkitys ei
ole yksi ainoa vaan moninainen. Danten pääteos elää ja hengittää ihmiskielen monimerkityksisyydestä ja allegorisuudesta. Kirjaimellisesti Näytelmän
kolmessa osassa käsitellään sielujen tilaa kuoleman jälkeen, mutta allegorisesti tulkittuna aiheena on vapaan tahdon
suhde jumalalliseen oikeudenmukaisuuteen. Ehkä voidaan myös sanoa, etteivät
”helvetti”, ”kiirastuli” ja ”paratiisi” merkitse niinkään paikkoja, joihin sielut joutuvat kuoleman jälkeen, vaan pikemminkin tiloja, joissa sielu voi olla jo tässä ja
nyt ja jotka ajallinen kuolema vain ikuisesti sinetöi. Näistä ihmissielun eri tiloista Dante tarjoaa huikaisevan kollaasin
Jumalaisessa näytelmässään.

Jumalainen näytelmä
hengellisenä harjoituksena
Ignatius painotti, ettei hengellisessä elämässä ole kyse monien asioiden ulkoa
opettelemisesta vaan oleellisen tunnistamisesta ja sisäistämisestä: ”Paljon
tietäminen ei näet ravitse eikä tyydytä
sielua, vaan asiain sisäinen tunteminen
ja maistaminen.” Sama pätee myös Danten pääteokseen, kun sitä lähestytään
hengellisenä harjoituksena. Sitä ei
tarvitse lukea ensimmäisestä säkeestä
viimeiseen saadakseen siitä hengellistä valaistusta. Joka tapauksessa monet
teoksen kohdat jäävät nykylukijalle vieraiksi, mutta siitä ei tarvitse lannistua.

Näytelmään yleisluontoisesti tutustumalla, sitä lehteilemällä ja siitä lukemalla,
löytyy varmasti jokin kohta, joka puhuttelee ja ainakin jollakin tavalla avautuu.
Siihen kohtaan on silloin hyvä pysähtyä,
tunnustella ja maistella, mitä se voisi
minulle tässä ja nyt hengellisestä todellisuudesta kertoa. Ehkä se tarjoaa minulle
sisäänpääsyn koko teoksen dynamiikkaan, ehkä se herättää minussa joitain
aivan muita ajatuksia.
Hengelliseltä kannalta olisi oleellista päästä mukaan siihen liikkeeseen, joka Jumalainen näytelmä myös on. Ignatius kehotti hengellisissä harjoituksissa
tarkkaamaan nimenomaan niitä liikkeitä (mociones), joita hengelliset asiat herättävät (tai eivät herätä) harjoittelijan
sielussa. Liike on aina merkki elämästä,
siitä, että jotain tapahtuu. Näytelmän liikkeestä pimeydestä valkeuteen voi tulla
myös sen lukijan oma liike. Ratkaisevaa
on löytää sellainen teoksen kohta tai aihepiiri, joka itseä puhuttelee. Se voi olla jokin paavi Franciscuksen kirjeessään
esiin nostamista: esim. se, miten Dante
kuvaa Jumalan laupeutta ja ihmisen vapautta, tai
se, miten Näytelmässä kolme naista (Maria, Beatrice
ja Lucia) ovat avainasemassa, tai se, miten pyhä
Franciscus kuvataan, tai
pyhä Dominicus. Danten
samaan aikaan kunnioittava ja kriittinen suhtautuminen paaviuteen on
myös kiinnostava. Jumalaisen näytelmän hengellinen aarreaitta on lähes loputon. Se kokoaa yhteen
koko kristillisen todellisuuskäsityksen sellaisena
kuin se 700 vuotta sitten
ymmärrettiin.
Jumalaisen
näytelmän
lukija vaikuttuu helposti helvetin tuskien kuvauksista. Ehkä niissä tunnistamme
ihmisyyden
sellaisena kuin se maailmassa yleensä ilmenee.
Teoksen hengellisen liikkeen suunta on kuitenkin
toisaalla. Pimeyden läpi

on kuljettava vain, jotta voi aloittaa nousun kohti valkeutta. Kiirastulen vuorella Danten oppaana jatkaa vielä Vergilius,
mutta siirtymän taivaallisiin ulottuvuuksiin tekee mahdolliseksi vain jumalallisen Beatricen, Danten ihannoidun ja
maallisesti saavuttamattoman rakkauden, apu. Paratiisin ensimmäisen laulun
myötä alkaa Danten trasumanazione (vrt.
Paratiisi, I, 70), ihmisyyden tuolle puolen
kulkeminen kohti jumaluutta. Beatricen
kanssa Dante kohtaa kirkollisen tradition suuret pyhät, jotka kukin vuorollaan
välittävät hänelle yhä enemmän jumalallista armoa lähestyä häntä, kaiken alkuliikettä, joka ”kunniallaan / maailmat täyttää, sitä sädehtien / eriävästi eri
osain mukaan”.
Lopulliseen katseen kääntämiseen jumaluuteen tarvitaan suuren mystikon
Bernhard Clairvaux’laisen apua. Pyhän Bernhardin rukous Neitsyt Marialle Näytelmän viimeisen laulun alussa on
yksi teoksen huippukohtia ja jo itsessään verraton mariologian tiivistelmä.
Siinä Bernhard kääntyy Taivaan kuningattaren puoleen rukoillakseen häneltä Dantelle armoa saada nähdä jumalallinen olemus. Koko Jumalainen näytelmä
ja erityisesti Paratiisi on todellisuuden
sakramentaalisuuden ja pyhien yhteyden juhlaa, joka nyt saavuttaa huippunsa kääntymisessä Marian, ”Valta-Donnan”, puoleen, jota ”etsimättä armoa ken
anoo, / sen kaipuu lentoon pyrkii lentimittä” (Paratiisi, XXXIII, 14-15 Elina Vaaran mainion suomennoksen mukaan).
Marian puollosta Dantelle suodaankin jo nyt (hänen vielä eläessään ajassa)
saada kokea inhimillisen olemassaolon
täyttymys: yhtyminen jumaluuteen eli
Jumalan autuas katseleminen. Dante näkee Jumalan, ”Iki-Valkeuden”, joka ainoana itseolevana vetää puoleensa kaikkea muuta olevaa ja pitää kaiken koossa.
Seuraa kuitenkin vielä jotain muuta tämän näyn jälkeen, josta myös kreikkalaiset filosofit jo olivat unelmoineet. Dante
erottaa tietynlaisen moninaisuuden itse jakamattomassa jumaluudessa, kuin
kolme vyöhykettä tai kehää, jotka erottamattomasti limittäytyvät yhteen. Ja vielä enemmän, itse tässä sanomattomassa valkeuden äärettömyydessä erottuu
kuin ihmishahmo, ihmisyys itsessään,
joka on otettu ikuisesti jumaluuden yhteyteen. Näin Danten nousu ihmisyyden tuolle puolen saa täyttymyksensä
tosi ihmisyyden näkemisessä, joka on tosi ihmisyyttä nimenomaan, koska se on
tosi jumaluutta. Tämä kristillinen salaisuus sytyttää nyt Danten kauttaaltaan
sillä Rakkaudella, ”mi ohjaa Auringon
ja kaikki tähdet”. Kirjallinen teos Jumalainen näytelmä päättyy tähän, mutta se
hengellinen liike, johon se viittaa, oikeastaan vasta alkaa siitä. Meidän Dantemme on oiva runollinen opas elämään
jumalinhimillisessä rakkaudessa, jota ihmissydän äärettömästi kaipaa.
Alpo Penttinen
Rooma

JOSEPH RATZINGER

Eskatologia
Eskatologia, oppi kuolemasta,
ylösnousemuksesta ja ikuisesta elämästä, on ollut yksi
Joseph Ratzingerin eli paavi
Benedictus XVI:n keskeisistä
teemoista. Teosta Ratzinger
itse on pitänyt onnistuneimpana kirjanaan.
KATT, 316 sivua, hinta 25,–

JOSEPH RATZINGER

Jumala on
lähellä meitä

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

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,–

katolinenkirjakauppa.net
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Hiippakunta

Kirkon taloudesta syksyn alkaessa

O

lemme jokainen arjessamme
nähneet että, koronapandemia
on vaikuttanut vahvasti elämiseemme eri elämän alueilla.
Onneksi kirkkomme on kuitenkin kohtalaisen hyvin selvinnyt vaikeista kuukausista.

Ei yllättäviä vahinkoja
Talouskatsaus keskittyy kuluvan vuoden
ensimmäisen puoliskon tarkasteluun, kesäkuun loppuun asti. Eräät asiat ovat edistyneet suotuisasti. Jäsentulojen kertyminen kokonaisuudessaan on parantunut tänä
vuonna, vaikka kolehtien määrä laskee edelleen. Lisäksi hiippakunta on saanut kauan
odotetun luvan rahankeräyksiin Poliisiviranomaiselta. Taloustoimisto valmistelee lähiaikoina tarkemmat ohjeet luvan käytöstä.
Luvalla voimme kerätä rahaa erilaisiin projekteihin paikalliskirkossamme. Tämä on
suuri ilonaihe samaan aikaan kun ulkomaiset avustukset vähenevät.
Kiinteistönhoidon puolella on myös suuri
ilonaihe se, että tänä vuonna ei ole sattunut
yllättäviä vahinkoja, kuten haljenneita viemäriputkia ja vesivahinkoja. Lisäksi olemme
voineet pitää käynnissä kirkon investointibudjetin mukaisesti keskeisimpiä remontteja.
Näistä tärkeimmät ovat Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Myönteistä
Ilonaihe on myös se, että koronatilanteesta huolimatta kirkkomme on pystynyt järjestämään joitakin leirejä lapsille ja nuorille.
Näiden joukkoon kuuluu Pikku-Syötteellä, Pudasjärven kunnan tunturimaastossa
pidetty vahvistusleiri kesäkuussa. Leirille
saatiin osallistujia useita kymmeniä nuoria,
vaikka turvajärjestelyt olivat tiukat. Hiippakunnan osastojen toimintaakin on pystytty
jatkamaan monin tavoin. Esimerkiksi kustannustoiminnan ja kääntämisen työ on jatkunut lähes entisellään ja Viestintäosasto on
pystynyt toimittamaan Fides-lehteä ja nettisivuja. Osastojen työssä näkyy ehkä eniten
Opetusosaston haasteet koulujen ollessa suljettuina. Osastoja yhdistävänä pettymyksenä oli viime vuonna Helsingin kirjamessuilta
pois jääminen. Toiveissa on, että tänä syksynä sinne palattaisiin.
Myönteistä on sekin, että vaikka hiippakunta ei vieläkään ole saanut uutta piispaa,
niin käytännön juoksevat, hallinnolliset ja
taloudelliset asiat on onnistuttu hoitamaan
hyvässä yhteistyössä seurakuntien, viranomaisten ja hiippakunnan toimijoiden kanssa. Esimerkiksi taloustoimisto on ottanut
käyttöön uudet, Suomessa välttämättömät
sähköiset asiointikanavat Suomi.fi-palvelun
kautta. Hiippakunnan talousneuvosto on
jatkanut normaalisti toimintaansa ja seurakunnissakin on aktivoiduttu talousneuvostojen toiminnan suhteen. Ne tukevat omalla panoksellaan kirkkoherran tärkeää työtä.
Hiippakunnan taloustoimisto on pyrkinyt
osaltaan auttamaan seurakuntia esimerkiksi
lähettämällä jäsenmaksukirjeet keskitetysti
kirkon jäsenille.

euroa. Näin ollen alkuvuosi oli
lievästi ylijäämäinen (121 000 e).
Kolehdit
Lahjoitukset
Jäsenmaksut
Ylijäämää selittää eniten se, et600 000
tä alkuvuonna jäsentulot ovat
yleensä suuremmat kuin lop507 630
puvuonna, koska tammikuussa lähetetään jäsenmaksukir127 149
je jäsenille. Kirjeen lähettämisen
430 815
422 421
jälkeen jäsenmaksut ovat yleensä korkeimmillaan ja loppuvuot400 000
71 561
75 992
ta kohden saadut summat laskevat. Lisäksi kirkko on onnistunut
59 618
saamaan säästöjä aikaan toimin50 466
40 381
tamenoissa. Hiippakunnassa on
320 863
308 788
306 048
täyttämättä eräitä virkoja, joista
säästyvät palkkausmenot.
Seurakunnissa
koronarajoi200 000
tusten vuoksi toiminta on ollut
supistetumpaa, mikä on tuonut
väliaikaisia säästöjä toimintamenoissa. Kesäkuun lopussa kirkon
henkilöstökulut sivukuluineen
ja työterveyshuoltomaksuineen
olivat noin 394 000 euroa. Tässä
0
on budjettiin nähden 35 000 eu2019
2020
2021
ron säästö. Henkilöstömenoista
18 000 euroa on työterveyshuolTammi-kesäkuun jäsentulot vuosina 2019–2021
toon käytettyjä varoja, eli kirkko
on satsannut työyhteisön terveyteen ja hyvinvointiin 550 euroa
		
Jäsenmaksut Lahjoitukset Kolehdit
Yhteensä
per työsuhteessa oleva työntekijä. Henkilöstömenot olivat 39% toimintamenoista.
2021 308 788
50 466
71 561
430 815
2020 306 048
40 381
75 992
422 420
Tulokehitys odotettua
2019 320 863
59 618
127 149
507 629

hitaampaa

Kokonaistulot verrattuna kirkon kokonaisbudjettiin ovat kehittyneet hitaammin kuin
on budjetoitu. Kesäkuussa olimme jäljessä
budjetoidusta noin 60 000 euroa. Tämä selittyy pääosin sillä, että emme ole saaneet ulkomaisia avustuksia budjetin mukaisia määriä.
Elämme toivossa, että nämä avustukset saataisiin toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi koronarajoituksista johtuen kolehtien määrä on
edelleen pieni ja laskemaan päin. Sen sijaan
menojen puolella kehitys on ollut suotuisaa.
Budjetoituun verrattuna menotaso oli kesäkuun lopussa yli 100 000 euroa matalampi.
Kuten todettiin, kirkon saamat avustukset
ovat aikaisempia kevätkausia matalammalla
tasolla. Tämä selittyy pitkälti sillä, että emme
ole vastaanottaneet Saksasta erityispalkkaavustuksia, joita olemme aikaisempina vuosina saaneet. Lisäksi hiippakunnan osastojen
avustukset Ansgarwerkeiltä ovat jääneet erittäin pieniksi. Muutama vuosi sitten Ansgarwerkit myönsivät meille lähes 100 000 euroa
avustusta vuodessa. Tällä hetkellä olemme
saaneet alle 4000 euroa.
Opetusministeriön avustukset ovat hiukan pienentyneet edellisestä vuodesta, mutta
enemmin vaikuttaa se, että Opetusministeriö
maksaa avustukset kolmessa erässä ja erien
maksatusajankohdat ovat muuttuneet. Opetusministeriö myöntää tänä vuonna kirkolle
yleisavustusta 112 000 euroa. Kaiken kaikkiaan voimme nähdä, että jo vuosia ennakoitu
ulkomaisten avustusten pieneneminen alkaa
olla tosiasia, johon kirkon on pikimmiten varauduttava.

Positiivinen puolivuotiskausi

Jäsentulot avainasemassa

Jos tarkastellaan mennyttä puolta taloudellisten lukujen valossa, niin voidaan todeta,
että koko kirkon tasolla (hiippakunta ja seurakunnat) kirkon tulot sisältäen myös avustukset olivat 1 135 000 euroa. Vastaavasti menot ilman isoja investointeja olivat 1 014 000

Kirkkomme keskeinen, omissa käsissä oleva
rahoitusmuoto ovat jäsentulot. Näillä tarkoitetaan jäsenmaksuja, vapaaehtoisia lahjoituksia ja kolehteja. Oheisessa kaaviossa nähdään
näiden kehitys vuosina 2019-2021, tilanteessa 30.6.

Kuten taulukosta voi nähdä, jäsentulot ovat
laskeneet noin 77 000 euroa kolmen vuoden
aikana. Tähän suurimpana selityksenä ovat
koronapandemian aiheuttamat rajoitukset
kolehdinkeruulle. Ovathan kirkot olleet kuukausia lähes suljettuina. Kolehdit ovat laskeneet 44 % verrattuna kesäkuuhun 2019. Toisaalta myös jäsenmaksut ovat supistuneet
noin 12 000 euroa, eli kolehtien maksamisesta ei ole ainakaan suoraan siirrytty jäsenmaksuihin. Myös lahjoitukset ovat vähentyneet.
Kuluvana vuonna muiden kuin kolehtien
kehitys on ollut ylöspäin. Toivoa sopii, että
myönteinen kehitys voimistuu tulevaisuudessa ja että myös kolehtien määrä lähtee selkeään nousuun.

Jäsenmaksun maksajia
tarvitaan lisää
Samalla muistutamme, kuinka tärkeää on,
että seurakunnat saavat jäseniltään säännöllisiä jäsenmaksutuloja. Entistä tärkeämpää
tämä on tulevaisuudessa, kun ulkomaiset
avustukset pienenevät. Alkuvuonna jäsentulot kattoivat toimintamenoistamme vain 42
%. Jotta olisimme turvallisella tasolla, olisi
osuuden oltava yli 65 %.
Kohtuullisen merkittävä tuottoerä kirkolle
on asunnoista saatavat vuokratuotot. Vuokratuottoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 121 000 euroa, mikä on 10 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Lisäksi kirkko saa
sisarkunnilta vuokraan verrattavia korvauksia, joiden arvo oli noin 16 000 euroa. Tällä
hetkellä kirkon asunnot ovat kaikki vuokrattuina. Hiippakunnan asunnot, joiden määrä
asunnoista on noin puolet, on yhtä lukuun
ottamatta remontoitu viime aikoina ja niistä
saatava vuokra on lähellä markkinatasoa. Taloudellisesti pieni, mutta toiminnallisesti tärkeä leirien järjestäminen lapsille ja nuorille,
tuotti tänä kesänä noin 13 000 euroa osallistumismaksuina. Tulot jäivät alle 10 000 euroa

pienemmäksi kuin oli budjetoitu. Tässä näkyy koronarajoitusten vaikutus.

Osastot
Hiippakunnassa toimii kolme osastoa, joilla
on tietty erityistehtävä. Näitä ovat Viestintäosasto, Julkaisuosasto ja Opetusosasto. Budjetin mukaan näiden osastojen kokonaismenot ovat tänä vuonna noin 295 000 euroa.
Kesäkuun loppuun mennessä toteutuneet
kokonaismenot olivat noin 137 000 euroa, eli
budjettiin nähden säästöä on kertynyt noin
10 000 euroa. Osastojen näkyvimmät toimintamuodot ovat Fides-lehden julkaiseminen,
kirjojen julkaiseminen ja myynti sekä peruskoulujen opetusmateriaalien myynti. Näistä
kertyi kesäkuun loppuun mennessä tuloja
11 554 euroa. Budjetin mukaisesti kesäkuun
lopussa tuloja olisi pitänyt kertyä noin 32 000
euroa. Kirjamyynti on edennyt suotuisasti,
mutta Fides-lehden tilaustulot ja erityisesti opetusmateriaalien myynti ovat laskeneet,
tosin laskutukset painottuvat syksyyn. Opetusmateriaalien myyntiin vaikuttavat erityisesti kouluihin kohdistuneet koronarajoitukset. Osastojen tuottojen ja kokonaismenojen
suhde on ongelmallinen ja sitä pitää kehittää
lähitulevaisuudessa.
Hiippakunta oli kesäkuun lopussa 226 000
euroa alijäämäinen. Se on selvästi enemmän
kuin vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuotena. Selittävinä tekijöinä ovat ulkomaisten,
mm. Ansgarwerkien, avustusten väheneminen, erityisesti Porticuksen avustusten loppuminen ja erityispalkkatukien vähentyminen sekä Opetusministeriön avustusten
maksatusrytmin muutokset. Kuluvan vuoden kokonaistulokseksi hiippakunnalle on
budjetoitu noin 118 000 euron ylijäämä, mikä
ei ehkä toteudu näin korkeana. Tilannetta parantaa kuitenkin se, että seurakuntiemme kokonaistulos niiden omista erillismenoista on
ylijäämäinen, noin 320 000 euroa.

Investointeja
Toimintamenojen lisäksi kirkolla on investointibudjetti, jonka puitteissa isoja remontteja hallinnoidaan. Budjetin kokonaisarvo
on tälle vuodelle alle 520 000 euroa, josta katetaan alle 300 000 euroa ulkomaisina avustuksina. Kirkon investointibudjetin ulkopuolisena toteutetaan lisäksi Turun kiinteistöön
kohdistuva suuri investointihanke.
Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin on kulunut varoja hiukan yli 100 000
euroa. Voitaneen arvioida, että investointibudjetti ei tule kokonaisuudessaan toteutumaan loppuvuonna. Osaselitys tähän on se,
että ulkomaiset avustajat ovat vähentäneet
avustuksiaan investointihankkeille. Hankkeiden toteutuminen on siis yhä enemmän
meidän omilla harteillamme. Toivomme, että uusi rahankeräyslupamme toisi helpotusta
rahoittaa kalliita investointiprojekteja. Kaikki riippuu jäsenten ja ystäviemme kyvystä
tukea kirkon toimintaa. Hiippakunta pyrkii
saamaan rahankeräystoiminnan mahdollisimman pian käyntiin.
Taloustoimisto toivottaa hyvää syksyä
kaikille. Toivottavasti pääsemme eroon koronarajoituksista ja pääsemme kirkkona tekemään täysipainoisesti työtämme Jumalan
valtakunnan asian edistämiseksi.

Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi
Taloustoimisto
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På svenska

Andra Vatikankonciliet och

den nya konflikten gällande riter
pets sakraments så att det på ett klarare sätt
visar den nåd man får genom sakramentet
och visar parternas ansvar samt uppgifter
gentemot varandra. Den liturgiska musikens roll förstärktes genom att betona gregorianska sångens roll och orgel som det
ytterst lämpliga instrumentet för liturgin
samtidigt när man ville stöda utveckling av
nya kyrkomusikverk. Den nyskrivna musiken skulle utvecklas till en integrerad del av
själva liturgin.
Den heliga eukaristin kunde i framtiden
delas ut i båda formerna, bröd och vin, i
särskilda fall. Förutom detta förnyades ett
stort antal andra riter. Reformerna i jämförelse med det tidigare var betydande. Förutom detta måste materialet översättas till
de lokala språken.

Det andra Vatikankonciliet
(1962-1965) är åter på
tapeten. Nu gäller frågan
den traditionella romerska
mässan som hålls på latin
enligt senmedeltida mönster
med gregoriansk musik.

D

et är viktigt att konstatera att
den pågående rit-konflikten
på inget sätt gäller andra traditioner för mässfirandet såsom
den österländska eller bysantinska katolska mässan. Den har överhuvudtaget inte
berörts i de pågående rit-konflikterna. Inte
heller konciliet behandlade denna rit.

Den nya konflikten
Konflikten fick offentlighet när påven Franciskus i juli i år (16.07.2021) publicerade sitt
apostoliska brev i form av motu proprio
“Traditionis custodes” var han på ett relativt
rakt sätt gav direktiv gällande den latinska
mässans reformer som man beslöt efter Andra Vatikankonciliet. Emerituspåven Benedictus XVI hade 2007 gjort det lättare att fira
mässa enligt 1962-års liturgiska rit och form
med sitt motu proprio “Summorum Pontificum”. Efter detta har firandet av den romerska mässan blivit vanligare i bl.a. Förenta Staterna, England, Frankrike och vissa
latinamerikanska stater.
Emerituspåven förutsåg dock problem
med detta t.ex. i sitt verk ”Eschatologie” då
han talar om en traditionskris. Det är i sista
hand fråga om kyrkans enhet, påvens makt
och ställning som ledare av hela den globala katolska kyrkan.
Påven Franciskus främsta oro är faran för
kyrkans enhet och hotet som denna möjliga olydnad kan leda till, nämligen att man
inte längre håller fast vid kanske andra reformer och beslut som infördes i samband
med det Andra Vatikankonciliet på 1960talet. Hans oro är befogad på grund av att
biskopar i många stift har tillåtit verksamheten fortsätta i oförändrad form. Däremot
har man i bl.a. Polen och vissa Latinamerikanska länder förbjudit denna sekelgamla
traditionella rit. Det är fråga om att följa de
beslut som fattats och om att inte splittra
kyrkan dvs upprätthålla kyrkans liturgiska
enhet och strukturer.
Påven har kanske i sin skrivelse kommit att tänka på de betydande problem och
splittring som ärkebiskop Marcel Lefebvre i
Frankrike orsakade i och med att han starkt
höll fast vid den traditionella tridentinska
liturgin. Msgr. Lefebvre ansåg att den nya
riten i flera punkter var i strid med viktiga trossatser. Vatikanen var i detta sammanhang orolig att konflikten t.o.m. skulle splittra Kyrkan. Vatikanen var också
orolig för att många beslut som gjordes i
Andra Vatikankonciliet gällande bl.a. ekumeniken, religionsfrihet och kollegialitetens princip skulle vara hotade. Man talade
om t.o.m. om förakt gentemot Vatikanen.
Det var och är idag kanske också fråga om
makt, status och prestige.

Andra Vatikankonciliet
åter aktuellt
Liturgin och eukaristin
prioriteter
Den heliga liturgin behandlades i dokumentet “Sacrosanctum Concilium” som
godkändes 4.12.1963. Målsättningen var
att aktivera de kristnas religiösa liv på ett
sätt som bättre motsvarar tidens krav, levnadsbetingelser, värderingar och samhälle. Andra målsättningar var att möjliggöra
ett starkare samarbete med andra kristna
samfund och slutligen att föra kristna och
andra närmare den katolska kyrkan. I detta sammanhang spelar givetvis den heliga eukaristin en avgörande roll. Man ville
att katoliker bättre kunde leva sitt religiösa liv i detta heliga mysteriums anda. Kyrkan är dualistisk med både en mänsklig och
en andlig dimension. Kyrkan har alltid och
kommer alltid att vara pilgrim i världen och
historien. Den heliga kyrkan är Guds tempel på jorden och den Heliga Andens säte.
Förändringarna i liturgin gällde endast
den latinska riten. Den tusenåriga österländska riten berördes inte. Däremot konstaterade konciliet att dessa riter bibehåller
den katolska traditionen. Dessa riter skall
bevaras, upprätthållas och stödas på alla
möjliga sätt. Förändringarna skall vara små
och försiktiga, gjorda först efter omfattande
diskussion.
Den bysantinska liturgin utvecklades i
början av 2000-talet. Man ville bibehålla ritens mystiska natur i och med att riten är en
reflexion eller ikon dvs bild av den kristna
mystiska realiteten. Utvecklingen var inte
spontan och gällde endast marginella aspekter av denna liturgi. I Finland försvann
den bysantiska riten i och med att verksamheten inom det Ekumeniska Centret
i Kvarnträsk i Esbo upphörde i samband
med prästerskapets död. Inga nya eller
unga präster av denna rit har kallats till Finland efter det. De ukrainska uniaterna får
dock importera en präst några gånger i året
för att hålla mässa enligt den bysantiska liturgiska traditionen i en kyrka i Finland.
Koncilfäderna ville reformera den latinska liturgin enligt följande principer:

- Alla bestämmelser gällande den nya liturgin fastställs av påven som ensam har
auktoritet att fatta beslut i dessa frågor.
Gällande specifika lagar kan lokala biskopar fatta beslut enligt gällande kanoniska
lagar.
- Även enligt gällande kyrkolag kan regionala biskopskonferenser påverka hur
den liturgin verkställs.
- Ingen annan, inte heller en enskild
präst, kan på något sätt tillägga eller bortta någonting från liturgin. Inga “innovationer” är tillåtna. Liturgin är statisk till sin
natur och innebörd.
- Läsandet av de Heliga Skrifterna, i synnerhet Bibeln, har förstärkts enligt exempel
från de österländska och bysantinska riterna. Överhuvudtaget borde läsningarna och
förklaringarna kring dem betydligt utvecklas och expandera. Bibeln är allt mer i centrum inom liturgin, tillsammans med den heliga eukaristin.
Konciliet uppmärksammade mässtjänarnas, lektorernas, körens genuina liturgiska
roll. Man poängterade och understödde
församlingens aktiva deltagande i liturgin.
Här nämndes och uppmuntrades uttryckligen till svar, sjungande av psalmer och
hymner samt användandet av kroppstecken i Guds ära. Man ville ha en mera “levande” kyrka som mer motsvarar människans
natur och värderingar hur man uttrycker
glädje och lycka. Olika kulturella traditioner skulle också få utrymme i den nya liturgin.
Liturgin skulle vara kort, klar och undvika repetitioner. För Gud räcker en kort
bön. Latin förblir visst liturgins språk, men
i många delar av mässan kan det vara nyttigt att använda språk som församlingen
förstår, i Finland kanske främst engelska
och finska. I alla fall måste biskopen skapa
en verklig känsla av gemenskap och religiositet i sitt stift. Han är verkligen den lokala
kyrkans ledare och måste verka som sådan.
Han måste gå ut bland sina medlemmar så
att alla känner sig hemma i den kyrkliga gemenskapen.
Konciliet beslöt att utveckla äktenska-

Det andra Vatikankonciliet kallades samman av påven Johannes XXIII och fortsatte efter hans död under påven Paul VI ledning. Några tycker att konciliet var den
mest betydande händelsen i den katolska
kyrkan på närmare 1000 år. Dess grundläggande målsättning var att definiera och
utveckla kyrkan på ett sätt att den lättare
kunde verka i dagens allt mer sekulariserade och materialistiska värld. Man ville helt
enkelt aktivera kyrkan, prästerskapet, lekmännen och styra den heliga katolska kyrkan in i den moderna tiden.
Totalt fattade man beslut och direktiv
som omfattade hundratals initiativ, förslag och dokument. Listan på administrativa och strukturella förändringar var och
är imponerande. Kyrkan hävdade och hävdar sin roll som den kyrka som Gud genom
Kristus grundade för att frälsa mänskligheten och leda den och alla troende till salighet och till himmelriket. Kyrkan har sålunda en eskatologisk roll såsom emeritus
påven Benedictus XVI så klart argumenterar i sitt verk kring detta temata.
Den kanske mest omfattande förändringen gäller den heliga liturgin och eukaristin.
Andra initiativ gäller kommunikationen
med samhället, kyrkans grundläggande
frälsningsuppgift, förhållandet till de österländska kyrkorna, ekumeniken, biskoparnas roll, det religiösa livet, prästutbildningen, utbildningen av kristna i allmänhet,
kyrkans förhållande till icke-kristna religioner, uppenbarelsen, det kristna folkets betydelse, religiös frihet, missionsarbetet, hur
prästerna skall leva och slutligen kyrkans
roll i det moderna samhället.
Arbetet och diskussionen kring det
Andra Vatikankonciliet fortsätter som vi
fått uppleva med påven Franciscus skrivelse gällande firandet av den heliga mäs�san. Kyrkan är en pilgrim som på ett hermeneutiskt produktivt sätt ständigt får en
bättre förståelse och kunskap om Guds vilja
och plan, den katolska tron och slutligen sin
uppgift i världen.

Jan-Peter Paul
Reflexioner och återblick om konciliet fortsätter
i framtiden.
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Caritas / Ilmoituksia

Caritas-kuulumiset
News-Nytt
Nytt--News
Nytt
Caritaksen syyskausi
on lähtenyt hyvin käyntiin. Helsingin
Meilahden toimipisteessä on kokoontunut Ystävyyden kahvila ja ruuanjako on
alkanut.

Kesällä Vaasassa
alkoi ruuanjako yhteistyössä Caritaksen,
Jeesuksen pyhän sydämen kappelin ja
Vaasan ruoka-apu ry:n kanssa. Vaasan
ruoka-avun logistiikkakeskus toimittaa
Vaasan kappelille ruokaa valmiissa pusseissa.
“Kappeli sijaitsee keskustassa ja meillä
on useampia vakituisia ruuan hakijoita.
Valitettavasti kerran kaksi ihmistä jäi jopa
ilman ruokaa”, kertoo ruuanjaossa mukana oleva Caritaksen hallituksen jäsen Pirketta Levón.
Muutamia seurakuntalaisia on myös
vapaaehtoisena
logistiikkakeskuksessa
pussittamassa ruokia.
“Meillä on tarkoitus, että ruuanjako
Vaasassa olisi jatkuvaa ja säännöllistä. Pyrimme saamaan kappelille ruuanjakoon
2–3 vapaaehtoista joka viikko”, Levón
jatkaa.

Uusi kehitysyhteistyöhankkeiden koordinaattori
Caritaksessa on uusi kehitysyhteistyöhankkeiden koordinaattori. Tehtävää aiemmin hoitanut Sara Simonsen muutti
perheineen pois Helsingistä. Elokuussa
uutena koordinaattorina aloitti Riikka
Aartola.
“Odotan, että pääsen tutustumaan Caritaksen yhteistyökumppaneihin Keniassa
ja Myanmarissa”, Aartola kertoo.

Tulevia tapahtumia

Caritaksen kaupassa

. Ystävyyden kahvila . Liity Caritaksen jäseneksi

on tarjolla tuoksuvia saippuoita! Kolme saippuaa maksaa yhteensä 12 €. Heinäkuussa
saimme kauppaamme uuden erän nicaragualaista keramiikkaa. Saippuat ja muut
luostarituotteet ja keramiikka löytyvät myös
Caritaksen verkkokaupasta osoitteesta www.
caritas.fi/caritas-kauppa. Kivijalkamyymälässämme Helsingin Kuusitiellä on tarjolla edullisia second-hand -vaatteita. Tervetuloa myös
paikan päälle ma-pe kello 10–15!

palvelujaan ja tuotteitaan Meilahden kirkon
piha-alueella osoitteessa Pihlajatie 16.
Ruoka-apua Vaasassa keskiviikkoisin kello 14 osoitteessa Rauhankatu 8 C. Ruokajaon
järjestää Vaasan ruoka-apu, Caritas ja Vaasan
katolinen kappeli.
Hävikkiruoanjakelu Caritaksen toimistolla Helsingissä joka toinen maanantai 6.9.,
20.9. ja 4.10. klo 15–16. Koronatilanteen vuoksi
hävikkiruoanjakelu järjestetään Caritaksen
toimiston ulkopuolella (Kuusitie 6, Helsinki).
Jonottamaan voi tulla klo 14.50.

Tulevia tapahtumia

Ystävyyden kahvila

Caritaksen vapaaehtoistyö on esillä Meilahtipäivän yrittäjätapahtumassa lauantaina 4.9.
kello 11–14. Paikalliset pienyrittäjät esittelevät

järjestetään Caritaksen toimistolla Helsingissä
keskiviikkoisin 15.9., 13.10., 17.11, ja 15.12 kello klo 15–17.

SocietaS Sancti GreGorii MaGni

U rkUmUsiikin
jUhlaa katedraalissa

U rkUreita

läheltä ja kaUkaa

PYHÄ MESSU LATINAKSI

INFOTILAISUUS

Pyhän Henrikin katedraalissa
– sunnuntaina 5.9.2021 klo 13.00
– sunnuntaina 3.10.2021 klo 13.00

Lauantai 2.10.2021 klo 14.oo

KONFIRMANDKURS
PÅ SVENSKA
igen för svenskspråkiga
ungdomar i St Henrik.
Vi börjar med kursen i oktober
och kursdagar och tider fastställs
enligt överenskommelse.
Vänligen kontakta

Tervetuloa!

www.caritas.fi

Fransiskaanimaallikoiden

Konfirmandkurs ordnas

4.11. Carsten Pohl (Kiel)

Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyöhankkeita Myanmarissa ja Keniassa. Suomessa
Caritaksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat
tarjoavat sosiaaliohjausta maahanmuuttajille
Caritaksen toimistolla. Jäsenet ja kuukausilahjoittajat saavat halutessaan Caritaksen uutiskirjeen, joissa kerrotaan kuulumisia hankkeista sekä muusta Caritaksen toiminnasta. Lue
lisää jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.fi/
liity-jaseneksi.

gregoriusyhdistys.wordpress.com

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

7.10. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

Liity Caritaksen jäseneksi!

Marko Pitkäniemi för
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).

närmare uppgifter och
information på 046 6175314

Kaikki fransiskaanisuudesta kiinnostuneet tervetuloa 2.10.2021 kello 14.00
Pyhän Henrikin seurakuntasaliin,
Pyhän Henrikin aukio 1.
OHJELMA
• Kahvia, pullaa ja tervetulotoivotus
• Yleiskatsaus fransiskaaniseen
elämäntapaan, Pauli Annalan viesti
• Piero Pollesello esittelee ja kertoilee
Triesten fransiskaaneista
KESKUSTELUA
Kysymyksiä ja tietoja fransiskaaneista
PÄÄTÖS
Rukoillaan vesper

eller epost:

TERVETULOA!

marko.pitkaniemi@katolinen.fi

Pax et Bonum!
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Ave Maria!

Johdantokurssi 2021-2022 Helsingissä

Catholic Students’ Club — Helsinki

Uskontunnustus

Autumn 2021
Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:

September 28
October 12 & 26
November 9 & 23
December 7 & 21
All students and young adults and others
interested in the Catholic Faith, welcome!
Afterwards, a nice get-together. Many other
activities as well. Confession during Rosary.
cschelsinki.wordpress.com

Remember, O most gracious Virgin Mary,

Memorare, O piissima Virgo Maria,

that never was
it known that anyoneperinnönjaossanne
non esse auditum a saeculo, quemquam
Muistakaa
hiippakuntaa
who fled to thy protection, implored thy
ad tua currentem praesidia, tua implo-

help, or sought thine
intercession
was
rantem auxilia,
tua petentem suffragia,
Hiippakuntamme
jäsenmäärä
on moninkertaistunut
ja kansainvälistynyt.
Tämä
left unaided.
esse derelictum.
on rikkaus, mutta
myös jatkuvasti kasvava kustannus.
Hiippakunnan talous
on alijäämäinen.
rukoilemaan
hiippakunnan
puolesta,
Ego tali
animatus confidentia,
ad mutta
te,
Inspired by thisKehotamme
confidence, I teitä
fly unto
myös
konkreettisesti
auttamaan
taloudellisesti.
Meillä
ei päinvastoin
kuin kanthee,
O Virgin of virgins,
my mother;
to
Virgo Virginum,
Mater, curro,
ad verotuksen
te venio, coram
te gemens Yksi
thee do I come,
thee Iperiä
stand,jäsenmaksua
sankirkollamme
olebefore
oikeutta
yhteydessä.
peccator
assisto. Noli,ottaa
Materhiippasinful and tapa
sorrowful.
Mother of
erinomainen
tukeaO kirkkoa
onthe
perinnönjakoa
suunniteltaessa
Verbi, verba mea despicere;
Word Incarnate, despise not my petitions,
kunta
huomioon
merkittävälläkin
tavalla.
Hiippakunnan
talousneuvosto
sed audi propitia et exaudi.
but in thy mercy hear and answer me.
Amen.
Amen.
Katolinen kirkko Suomessa
/ Taloustoimisto TILINRO: FI37
2219 3800 004324

Fransiskaanimaallikot
KESÄ 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa

SYYSKUU
• tiistai 07.09. Reliikit / isä Tuomas Nyyssölä
Ohjelmalliset kokoukset jatkuvat taas

LOKAKUU
syksyllä, tiistaisin kerran kuukaudessa
•klo
lauantai
02.10.
klo 14.00
Infotilaisuus
16-18 Pyhän
Marian
seurakuntasalissa,
fransiskaanisuudesta
kiinnostuneille
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Pyhän
Henrikin
seurakuntasalissa
Kokouksemme
ovat
avoimia kaikille.

Kökarin 1470–luvulla perustetun fransiskaaniluostarin
raunioiden päälle rakennettu kappeli.

Pax et Bonum!

www.fransiskaanimaallikot.blogspot.fi
.

S u o m e s s A

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

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

Ohjelmalliset kuukausikokoukset tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian
seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Ohjelmalliset kokouksemme ovat
avoimia kaikille. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00.

K i r k k o

9.5.2022
23.5.2022

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

• tiistai 05.10. Kirkon järjestämä opintie
ja
luostarilaitos
/ Johannes Rein
Kesäajan
ohjelmaa

K a t o l i n e n

25.4.2022

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

Johdanto rukoukseen, kirkkovuosi ja hartauksia 			
(isä Federico Spanò) (KKK 2558-2865;KOM 534-598)
1.8.2022 Neitsyt Maria ja pyhät (Tuula Luoma) (Lumen Gentium)
15.8.2022 Sääntökunnat ja kongregaatiot (sisar Barbara Ogeniewska USJK)
(Perfectae Caritatis)
29.8.2022 Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)

OFS - Syksyn ohjelma 2021

Pax et Bonum!

4.4.2022

6.6.2022

Fransiskaanimaallikot . OFS . Ordo Franciscanus Saecularis

puh. 050 585 6513

Elämä Kristuksessa

Rukous kristillisessä elämässä

Ordo Franciscanus Saecularis

• lauantai 16.10. Hiljentymispäivä
• Kesäkuu: 14.-16.6.
Turussa; erillinen tiedotus myöhemmin
Pyhän Henrikin pyhiinvaellus Köyliöön
Pyhä Messu Kirkkokarilla su klo 13
MARRASKUU
• tiistai 02.11. Pyhä Franciscus ja
• Heinäkuu:
5.-7.7.
paavi
Franciscus
/ Pauli Annala
Fransiskaanijuhlat Kökarissa, Ahvenanmaa
• keskiviikko 10.11. klo 18.00 Requime
• Elokuu: 31.8.
fransiskaanivainajille
Pyhän Henrikin
katedraalissa
Ekumeeninen ristisaatto
Karmeliittaluostarilta Tapiolaan, Espoo
JOULUKUU
•Tiedustelut:
tiistai 07.12.
Kynttilät
/ LiisaOFS
Söderholm
Risto
Mantovani,

6.9.2021 Johdanto kurssiin (isä Jean Claude Kabeza)
20.9.2021 Pyhä Kolminaisuus (veli Gabriel Salmela OP)			
(KKK 185-412; KOM 33-78)
4.10.2021 Jeesus Kristus (isä Raimo Goyarrola) (KKK 422-679; KOM 79-135)
18.10.2021 Kirkko (isä Federico Spanò) (KKK 748-972; KOM 147-193; 		
Lumen Gentium)
1.11.2021 Jumalan ilmoitus: traditio, raamattu ja opetusvirka 			
(emerituspiispa Teemu Sippo SCJ) (KKK 6-32)
15.11.2021 Johdanto sakramentteihin ja liturgiaan (isä Rafal Czernia SCJ) 		
(KKK 1066-1211; KOM 218-249)
29.11.2021 Kaste (isä Oskari Juurikkala) (KKK 1212-1284; KOM 250-264)
13.12.2021 Vahvistuksen sakramentti (isä Joosef Dang) (KKK 1285-1321; 		
KOM 265-270)
10.1.2022 Eukaristia I (Isä Zenon Strykowski SCJ) (KKK 1322-1344; 		
KOM 271-276)
24.1.2022 Eukaristia II (isä Rafal Czernia SCJ) (KKK 1345-1419; KOM 277-294)
7.2.2022 Rippi (isä Ryszard Mis SCJ) (KKK 1420-1498; KOM 295-312)
21.2.2022 Sairaiden voitelu (isä Marie-Auguistin Laurent-Huyghues-Beaufond
OP) (KKK 1499-1532; KOM 313-320)
7.3.2022 Avioliitto (isä Manuel Prado) (KKK 1601-1666; KOM 337-350)
21.3.2022 Pappeus (veli Gabriel Salmela OP) (KKK 1533-1600; 321-336; 		
Presbyterorum Ordinis)

C a t h o l i c

C h u r c h

i n

F i n l a n d

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 4.9.-10.10
HELSINKI

MUUT PAIKKAKUNNAT
Keravan seurakunta (Papintie 6): 12.9. su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie): 19.9.
su 15.00
Tapulikaupunki (seurakuntakoti, Maatullinkuja 4): 26.9 su 11.15
Huom! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen kirkon päätöksistä.

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
• Huom! 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.
4.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
15.00 messu ja vahvistuksen sakramentti,
18.00 iltamessu
6.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa (uusi ryhmä)
11.9. la 10.45-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihkiminen: 9.30 messu englanniksi/Mass in
English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 perhemessu ja adoraatio, 18.00
iltamessu
13.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa (vanha ryhmä)
18.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
20.9. ma 18.30 johdantokurssi (uusi ryhmä)
25.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano,
18.00 iltamessu
2.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirkkoon ottaminen
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
4.10. ma 18.30 johdantokurssi (uusi ryhmä)
9.10. la 10.45-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 perhemessu ja adoraatio,
18.00 iltamessu
JOHDANTOKURSSI
Vuoden 2020-2021 ryhmä, ns. vanha ryhmä:
13.9. ma 18.30
Vuoden 2021-2022 ryhmä, ns. uusi ryhmä: 6.9.,
20.9., 4.10. ma 18.30

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi,
su 11.30 messu (1.su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. su suomi/vietnami, 4. su lastenmessu, 5.
lastenmessu), 13.00 messu englanniksi, 14.30
messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie paastonaikana), 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.1517.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus
ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su
9.30-9.50 ja 17.30-17.50. Seurakunnan kanslia
avoinna ma-ke 10.00-15.00.
• Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass
in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of
the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish,
11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s
Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s
Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30
Rosary in English (Stations of the Cross during
Lent), 18.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed.,
Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or
English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.1517.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.4517.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.3017.50. Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.
• Kaikki messut ovat katsottavissa
internetissä Youtuben "Pyhä Maria" kanavalla.
• Paikka messuun tulee varata osoitteessa:
https://www.eventbrite.fi/o/30244719346
• HUOM! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin
voi osallistua vain niihin etukäteen
rekisteröitymällä. Kasvomaskin käyttö on
pakollista.
• PLEASE NOTE! Due to the spread of
COVID-19 in the capital region, prior
registration and wearing a mask are required
for Mass attendance.
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00
messu englanniksi/Mass in English, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
2.10. la 10.00 messu suomeksi ja vahvistuksen
sakramentti, 18.00 messu suomeksi
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00
messu englanniksi/Mass in English, 16.00

messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.10. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
9.10. la 10.00 messu suomeksi ja kirkkoon ottaminen, 18.00 messu suomeksi
10.10. su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00
messu englanniksi/Mass in English, 14.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 5.9.,
3.10., 7.11., 5.12., 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 29.5. su
16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 18.9., 23.10., 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3.,
23.4., 28.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 18.9 la 16.00! (messu ruotsiksi/mässa
på svenska), 25.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1.,
12.2., 12.3., 9.4., 14.5. la 14.00 pyhä messu

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.9. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45 SCJ-maallikot
2.10. la 7.30 messu suomeksi, 10.00 messu
ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
9.10. la 16.00 messu Naantalissa
10.10. su pyhä Birgitta (seurakuntamme nimikkojuhla): 9.00 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu,
12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI 25.9. la 9.30
MUUT PAIKKAKUNNAT
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 4.9., 18.9., 2.10. la 10.00
Eurajoki (Kukkapolku 2): 12.9., 19.9., 10.10.
su 15.00
Naantali (luostarikirkko, Nunnakatu 2): 9.10.
la 16.00
Pori (Maantiekatu 46): 12.9., 10.10. su 17.00

TURKU
JYVÄSKYLÄ

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/
• Seurakunnassamme on otettu käyttöön seuraavat turvatoimet, joilla haluamme minimoida koronaviruksen aiheuttamat terveysriskit:
Messuihin voivat osallistua vain ne, joilla ei ole
minkäänlaisia flunssan tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään
jäämään kotiin. Vähintään 2 metrin turvaväli
on säilytettävä muihin koko kirkossaoloajan.
Messun aikana ei anneta rauhantervehdystä kättelemällä. Kirkossa istutaan vain merkityillä paikoilla. Perhekunnat voivat täyttää
useampiakin paikkoja samalla rivillä. Paikkavarausta ei tarvita. Maskin käyttöä vaaditaan.
4.9. la 7.30 aamumessu, 10.00 messu ruotsiksi
tai englanniksi Ahvenanmaalla
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
8.9. ke autuaan Neitsyt Marian syntymä: 7.30
messu
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella,
17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.9. ti pyhän ristin ylentäminen: 18.00 messu
18.9. la Huom.! ei aamumessua, 10.00 messu
ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla,
16.00 messu ja vahvistuksen sakramentti
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in
Tagalog, 15.00 messu puolaksi Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.9. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi,
13.00 perhemessu

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.
• Huom! Pyhän Olavin alue on tällä hetkellä
epidemian leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi
on voimassa vahva maskisuositus. Lisäksi
lähikontakteja on vältettävä. Paikanvarausta
ei tarvita.
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.9. ke autuaan Neitsyt Marian syntymä: 18.00
messu
12.9 su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
18.9. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus,
12.30 perhemessu
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
18.9., 16.10., 20.11., 18.12. la 9.00
MUUT PAIKKAKUNNAT
Seinäjoki (Lakeuden ristin seurakuntasali,
Ala-Kuljunkatu 1): 25.9., 23.10., 20.11. la 17.00,
Huom.! 11.12. la 17.00 Törnävän kirkossa
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TAMPERE

KOUVOLA

Pyhän ristin seurakunta

Pyhän Ursulan seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.

Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.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.)

• Su 11.00 messu. Ke 7.00 messu. To 16.00-16.45
adoraatio, 17.00 messu. Pe 17.00 messu. Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish. Wed. 7.00 Mass
in Finnish. Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 17.00
Mass in Finnish. Fri. 17.00 Mass in Finnish. Confessions Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

• Striimattua messua voi katsoa joka päivä
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/livestream.html tai https://tampere.livestreams.fi
4.9. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 vahvistettavien
nuorten vanhempien kokoontuminen, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
7.9. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
8.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
11.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
14.9. ti 18.00 messu Hervannassa
15.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30
informaatiokurssi
17.9. pe 18.00 iltamessu, 15.30-16.30 harjoitus
vahvistuksen sakramenttia varten
Aleksanterin kirkossa, 17.00 nuorten
rippitilaisuus omassa kirkossamme
18.9. la 10.00 piispanmessu ja vahvistuksen
sakramentti Aleksanterin kirkossa
19.9. su pyhän ristin ylentäminen,
seurakuntamme nimikkojuhla: 10.30
piispanmessu, 13.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
22.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä
-sarja
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/
Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
6.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
9.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

• Messuihin Kouvolassa ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittautua. Muissa kaupungeissa seurataan paikallisia ohjeita: seuraa ilmoituksia
seurakunnan verkkosivuilla.
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00
messu
8.9. ke autuaan Neitsyt Marian syntymä: 7.00
messu, 17.40 vesper
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00
messu
18.9. la 16.30 aattomessu
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 11.00
messu
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00
messu
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
messu
8.10. pe ruusukkorukouksen Neitsyt Maria:
17.00 messu, 17.40 vesper
9.10. la 16.30 aattomessu
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
messu
VAHVISTUSOPETUS 18.9., 9.10. la 14.00
JOHDANTOKURSSI
keskiviikkoisin klo 19.00 (etänä)
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
4.9. la 15.00
RYHMÄT
Elämän puolesta -ryhmä: Marssi elämän puolesta - March for Life, Helsingissä 11.9. klo
13.00. Lähdemme Senaatintorilta, josta marssimme Eduskuntatalolle. Tule puolustamaan
syntymättömien lasten oikeutta elää! Yhteiskuljetuksesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): 25.9. la 16.30
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): Varmistuu myöhemmin. Seuraavasta messusta
tiedotetaan seurakunnan sivuilla.
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): Varmistuu myöhemmin.
Seuraavasta messusta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

OULU

KATEKEESI 11.9., 9.10. la 9.50
INFORMAATIOKURSSI 15.9. ke 18.30
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
12.9., 10.10. su 16.00.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 12.9. su 12.00, 26.9. su 11.00 (nimikkojuhla, Huom.! aika), 10.10., 24.10., 31.10. su 12.00.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 11.9. la 12.00 (ensikommuuniojuhla) ja 16.00, 26.9. su 16.00, 9.10. la
12.00 ja 16.00, 24.10. su 16.00, 31.10. su 16.00
Seinäjoki: Huom.! Seinäjoen messujen ajankohdat löytyvät nykyisin Pyhän Olavin seurakunnan ohjelmasta kohdasta diaspora

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

English, 17.00 messu Torniossa
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.30 messu Rovaniemellä
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Kemissä
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.30 messu Kajaanissa
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Torniossa
10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.30 messu Rovaniemellä
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.9. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.9., 3.10. su 17.00, ruusukko ennen messuja klo 16.30
Raahe (Brahenkatu 12): Lisätietoja seurakunnasta.
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.9., 10.10.
su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu,
18.00 iltamessu. Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe
9.00 messu. To 17.30 adoraatio. La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in
Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed.,
Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.30 Adoration Sat. 19.30 Liturgy
of the Neocatechumenal Way. Confessions Tues.
16.00 and by appointment.
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 messu Joensuussa, Huom.!
ei iltamessua
12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 messu Joensuussa, Huom.!
ei iltamessua
18.9. la 11.00 johdantokurssi
19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
2.10. la 11.00 johdantokurssi
3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in english, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
JOHDANTOKURSSI 18.9., 2.10. la 11.00

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.)
5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in

MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): 5.9. ja 12.9. su 18.00
(Huom.! aika), 19.9., 26.9., 3.10., 10.10. su 10.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): Messuaika ei tiedossa. Lisätietoja seurakunnasta
Mikkeli (Jääkärintie 1): Messuaika ei tiedossa.
Lisätietoja seurakunnasta.

Keskukset
Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874.
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto ja kauppa ovat avoinna
ma-pe klo 10-15.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • www.studium.fi.

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: 28.9., 12.10.,
26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. Afterwards, a
nice get-together. Many other activities as well.
More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2021
– 73. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18
Pyhän Marian seurakuntasalissa. • ti 7.9. Reliikit/isä Tuomas Nyyssölä • lauantai 2.10. klo
14.00 Infotilaisuus fransiskaanisuudesta kiinnostuneille Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
• ti 5.10. Kirkon järjestämä opintie ja luostarilaitos/Johannes Rein • LA 16.10. Hiljentymispäivä Turussa; erillinen tiedotus myöhemmin
• ti 2.11. Pyhä Franciscus ja paavi Franciscus
/Pauli Annala • KE 10.11. klo 18.00 Requime
fransiskaanivainajille Pyhän Henrikin katedraalissa • ti 7.12. Kynttilät/Liisa Söderholm •
Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh.
046 6175314, sp: marko.pitkaniemi@katolinen.
fi • Kotisivu: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja An Nguyen, timeof2010@gmail.com.
(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
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, Email hilkka.bernard@hotmail.com

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

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

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

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

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

Ihmeiden sakramentti –
Lancianon eukaristinen ihme
Huolellisisten tutkimusten johtopäätökset ovat seuraavat:
Näytteen liha on sydänlihasta eikä
siitä löydy viitteitä mistään aineista, joiden avulla sen säilyvyyttä olisi yritetty
parantaa. Sekä liha että veri on selvästi peräisin ihmisestä, ja kumpikin osoitti kuulumista AB-veriryhmään. Niistä
löytyneet kemialliset ainesosat olivat
normaaleja ja niiden proteiinit olivat
pilkkoutuneet normaalisti. Lisäksi tutkimuksia tehnyt professori Odoardo
Linoli piti selvänä, ettei kyseinen verinäyte voinut olla peräisin kuolleesta
ruumiista, samoin kuin että tuollaista
palaa sydänlihaksesta olisi inhimillisesti
katsoen lähes mahdotonta irrottaa.
Nämä tutkimukset vahvistettiin vielä myöhemmin Maailman terveysjärjestön neuvonantajaelimessä, joka vuonna
1976 totesi, että tiede on tämän ihmeen
edessä tullut pisteeseen, jossa sen ei ole
mahdollista löytää selitystä.

Edellisessä lehdessä
kerrottiin jo BolsenanOrvieton eukaristisesta
ihmeestä. Vastaavanlaisia
poikkeuksellisia tapauksia
on kirkon historiassa kymmeniä ellei satoja muitakin.

E

hkä tunnetuin kaikista
eukaristisista ihmeistä
on se, kun Keski-Italian
itäosissa
sijaitsevassa
Lancianossa vuonna 750
leipä ja viini muuttuivat
näkyvästi lihaksi ja vereksi messun konsekraation yhteydessä. Pyhän Basileioksen sääntökunnan pappi vietti messua
sääntökunnan hoidossa olleessa Pyhän
Longinuksen kirkossa Lancianossa.
Pappi, jonka kerrotaan olleen oppinut,
tosin ei niinkään teologiassa, oli jo pitkään epäillyt eukaristiassa tapahtuvaa
ehtoollisaineiden muuttumista: sitä, että
leivästä ja viinistä voisi oikeasti tulla
Kristuksen ruumis ja veri.
Tuossa messussa heti konsekraation, muuttumissanojen, jälkeen leipä ei
muuttunut vain metafyysisesti vaan se
muuttui myös ulkoisilta ominaisuuksiltaan lihaksi; samoin kävi viinille.
Kun normaalisti näkymä alttarilla pysyy muuttumisen jälkeenkin ennallaan,
nyt oli toisin. Epäilevän papin oli nyt
tunnustettava, että leipä oli todellisesti
muuttunut ruumiiksi, viini vereksi. Hänen kesti hetken toipua ihmetyksestään,
kunnes hän kyynelehti ilosta ja kääntyi
messuväen puoleen sanoen:
"Oi te onnelliset todistajat, joiden silmien edessä autuas Jumala on tahtonut
tulla näkyväksi hälventääkseen epäuskoni! Tulkaa ja ihmetelkää Jumalaamme, joka on näin lähellä. Katsokaa rakkaimman Kristuksemme ruumista ja
verta."
Ei tarvinnut kahdesti pyytää. Ihmiset kiirehtivät alttarin ääreen ihmettelemään tapahtunutta ja lähtivät sitten
kaupungille kertomaan tapahtuneesta.
Yhä useampia ihmisiä kävi katsomassa
ihmettä.
Lihaksi muuttunut pyhä hostia pysyi näiden tapahtumien aikana ennallaan mutta juokseva veri kovettui pian
viideksi erikokoiseksi kokkareeksi. Jossakin vaiheessa kokkareet punnittiin ja
ihmeeksi mainittiin sekin, että jokainen
kokkare painoi yhtä paljon kuin toiset,
vaikka ne olivat eri kokoisia, ja kaikki
painoivat yhdessä yhtä paljon kuin kukin yksittäinen kokkare.

Ajatuksia

Vaiheita
Pian nämä ainutkertaiset reliikit suljettiin kallisarvoiseen norsunluiseen astiaan. Niistä ovat huolehtineet basileiolaismunkit aina 1100-luvun lopulle asti,
sitten kirkko siirtyi hetkeksi benediktiineille ja lopulta fransiskaaneille, jotka
rakensivat paikalle uuden kirkon, kun
maanjäristykset olivat vaurioittaneet
vanhaa kirkkoa. Samalla kirkko nimettiin uudelleen pyhän Franciscuksen
mukaan.
Kerrotaan, että ihmeen tapahtumat
dokumentoitiin jo varhain pergamenttiin sekä latinaksi että kreikaksi. Satoja
vuosia myöhemmin, 1500-luvun alussa,
basileiolaismunkit vierailivat kirkossa
ja fransiskaanit näyttivät heille pergamenttia. Ehkä huolissaan sääntökuntansa maineesta munkit olivat tämän kertomuksen mukaan sittemmin lähteneet
luostarista vähin äänin eikä pergamenttia ole sen koommin koskaan löytynyt.
Totta tai ei, jännittävä, kovin inhimillinen yksityiskohta.
Vuonna 1713, siis lähes tuhat vuotta
tapahtuman jälkeen, reliikit siirrettiin

norsunluisesta säilytysastiasta siihen
hopeasta ja kristallista tehtyyn astiaan,
jossa ne tänäänkin ovat esillä Pyhän
Franciscuksen kirkon pääalttarilla olevan varsinaisen tabernaakkelin päällä.
Pääalttarin takana on portaat, joita pitkin pyhiinvaeltajat pääsevät läheltä katsomaan tätä ihmeiden ihmettä ja uudistamaan uskonsa Kristuksen todelliseen
läsnäoloon eukaristiassa.
"Uudessa" säilytysastiassa lihaksi
muuttunut pyhä hostia on esillä samaan
tapaan kuin normaalissa monstranssissa, ja verikokkareita säilytetään sen alapuolelle sijoitetussa suljetussa kristalliastiassa.

Tutkimuksia
Huolellinen ja objektiivisena pidettävä
Lancianon eukaristisen ihmeen tutkimus tehtiin vuonna 1970. Silloin anatomiaan, patologiaan, kemiaan, hematologiaan ja mikroskopiaan erikoistuneet
arvostetut tiedemiehet ottivat näytteet
eukaristisen ihmeen lihasta ja verestä Lancianon arkkipiispan ja monien
muiden kirkon edustajien läsnäollessa.

Vuonna 1887 Lancianon arkkipiispa Petrarca sai paavi Leo XIII:n myöntämään
täydellisen aneen niille uskoville, jotka
(täyttäen kaikki muutkin ehdot) vierailevat Lancianon eukaristisen ihmeen
äärellä lokakuun viimeisenä sunnuntaina vietettävän juhlan tai sitä edeltävien
kahdeksan päivän aikana.
Lancianon eukaristinen ihme kertoo
meille jotakin tärkeää. Se kertoo siitä,
että Jumala elää, että hän todella kuulee
hiljaisetkin rukouksemme ja huolemme,
epäilymme ja epävarmuutemme. Hän
voi parantaa meidät, näyttää meille asioita selvästi, mutta sitäkin useammin
hän tekee sen piilotetusti, sydämen hiljaisuudessa. Aina kuitenkin yhtä todellisesti ja yhtä läsnäolevana.
Marko Tervaportti

Lähteitä
Acutis, Carlo (toim.): The Eucharistic
Miracles of the World. – www.
miracolieucaristici.org
Cruz, Joan Carroll: Eucharistic Miracles and
Eucharistic Phenomena in the Lives of the
Saints. Tan Books and Publishers, Inc. USA,
1987.
http://www.therealpresence.org/eucharst/
mir/lanciano.html

