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Stella Mariksen 
mahdollisuus

Lohjan Paksalossa Hiidenve-
den rannalla sijaitseva hiip-
pakunnan leirikeskus Stella 
Maris (Meren tähti) on viime 
vuosina ollut monenlaisten 
kaavailujen kohteena ja jo-
pa myyntiuhan alaisena. Nyt 
näyttää kuitenkin paremmal-
ta. Italialaisen papin, isä Gian-
ni Sgrevan CP tulo Suomeen ja 
hänen tarjoamansa säännölli-
nen hengellinen elämä pienen 
yhteisön voimin Stella Marik-
sessa näyttävät olevan se kau-
an kaivattu piristysruiske, jon-
ka avulla keskus voi virkistyä.

Neitsyt Marian pyhäkkö ja 
koulutuskeskus

Stella Maris sijaitsee luonnonkauniilla 
paikalla vanhan Turuntien varrella. Las-
ten- ja nuortenleirejä, monia retrettejä, 
kursseja ja kokouksia samoin kuin hiip-
pakuntajuhlia on pidetty ”uudessa Stel-
liksessä” aina vuodesta 1965 alkaen, jol-
loin paikka otettiin käyttöön. Monille 
Stelliksen kesistä on jäänyt lähtemättö-
miä muistoja, jotkut jopa saattoivat löy-
tää sieltä elämänkumppaninsakin. 

Tänä vuonna tulee todellakin kulu-
neeksi 50 vuotta siitä, kun toiminta Stel-
liksessä alkoi! Hiippakunnan ylläpitämä 
keskus Stella Mariksesta tuli 1980-luvul-
la. Siihen saakka se oli toiminut Pyhän 
Sydämen sisarten vastuulla.

Vuosien saatossa Stella Maris on saa-
nut aina vain vahvemman mariaanisen 
leiman. Siitä on haluttu tehdä ja vähitel-
len – hartaiden ja kärsivällisten rukous-
ten avulla – siitä on muodostunut aito 
Neitsyt Marian pyhäkkö, jossa on mah-
dollista tuntea Jumalanäidin erityistä läs-
näoloa ja suojelusta. 

Tähän katoliseen pyhäkköön ovat 
luonnollisesti tervetulleita kaikki usko-
vat ja kaikki etsivät. Keskukseen voi tul-

la hiljentymään tai vaikka kokoustamaan 
päiväksi, viikonlopuksi tai pitemmäksi-
kin aikaa. Tilaa löytyy ja luonnon rauha 
on aina läsnä. Lisäksi on muistettava, että 
eukaristinen Jeesus toivottaa aina kaikki 
tulijat tervetulleiksi talvi- tai kesäkappe-
lin tabernaakkelissa.

Hengellinen yhteisö

Sen lisäksi, että Stella Maris pyhäkkönä 
ja koulutuskeskuksena on hyvä ja tärkeä 

hengellisen syventymisen ja kasvun läh-
de, ei sen vaikutus olisi välttämättä niin 
suuri, ellei keskuksen elämää elävöittäi-
si alkuvaiheessa oleva hengellinen yhtei-
sö, jonka toimintaa ohjaa Italiasta Suo-
meen muuttanut isä Gianni Sgreva CP. 
Passionisti-isä Giannin lisäksi yhteisöön 
muuttivat toiminnan alkaessa tammi-
kuussa 2015 Romanos Pyrrö, kameruni-
lainen Leonard Wobilla Shwei ja italialai-
nen Michele Facincani.

Yhteisö viettää yhteistä rukouselämää 
omassa pikkutalossaan pihatien laidalla 
ja pitää näin ollen huolta siitä, ettei py-
häkössä rukous hiivu niinäkään päivinä, 
jolloin keskuksessa ei ole vieraita. Joku 
on aina paikalla. Yhteisön toiminta am-
mentaa paljon siitä kokemuksesta, jota 
65-vuotias isä Gianni on ehtinyt kartut-
taa oman papillisen elämänsä aikana. 
Kuka isä Gianni siis oikein on, ja minkä-
laisia mietteitä hänellä on?

Isä Gianni – intohimoinen 
passionisti

Isä Gianni on kotoutunut suomalaiseen 
maalaismaisemaan jo hyvin. Lumi ja 
pakkanen eivät estä häntä liikkumasta 
keskuksen talosta toiseen sääntökuntan-
sa perinteen mukaan ilman sukkia, pel-
kät sandaalit jalassa. Intoa ja energiaa hä-
nellä riittää.

Mustaan habitukseensa pukeutunee-
na isä Gianni kertoo taustastaan ja ko-
kemuksistaan: “Olen sääntökuntalainen, 
passionisti, siis passiokongregaation jä-
sen.” Hän on opettanut seminaareissa ja 
akateemisissa laitoksissa ennen kaikkea 
patristiikkaa. 

Lisäksi isä Gianni on vaikuttanut kes-
keisesti yhden hengellisen yhteisön, ni-
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mittäin Mariaaninen rauhan keidas -ni-
misen yhteisön (Communità Mariana 
Oasi della Pace) syntyyn. Sillä on toimin-
taa monella eri mantereella. Yhteisöön 
kuuluu niin pappeja, Jumalalle vihittyjä 
veljiä ja sisaria samoin kuin aviopareja 
liitännäisjäseninä. Yhteisön tärkein tehtä-
vä on rukous. Jäsenet rukoilevat rauhan 
puolesta, pyrkivät toteuttamaan Kris-
tuksen rauhaa elämässään ja tarjoamaan 
saamansa rauhan lahjana Jumalalta kai-
kille niille, jotka vierailevat yhteisön ta-
loissa.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen isä 
Gianni sai esimiehiltään uuden tehtävän: 
hänet lähetettiin Pyhään maahan Jerusa-
lemin lähelle, jossa hän toimi yhteisön-
sä esimiehenä ja opetti samalla useam-
massakin oppilaitoksessa. Tärkeintä oli 
kuitenkin heprean opiskelu – Raama-
tun teksteihin tutustuminen alkukielel-
lä. Tästä on tullut isä Giannille todellinen 
intohimo: hän kokee yhdeksi suureksi 
tavoitteekseen Lectio Divina -kurssien – 
Raamatun tutkistelun – pitämisen, mik-
sei jopa ekumeenisesti.

Tutustuminen Suomeen

Suomeen isä Gianni tutustui ensimmäi-
sen kerran jo vuonna 2009, jolloin hän 
kävi ensimmäistä kertaa pitämässä ret-
retin Turun birgittalaissisarille. Hän kävi 
täällä useammankin kerran ja tutustui 
samalla Turun seurakunnan papistoon 
ja alkoi paremmin ymmärtää myös Suo-
men todellisuutta.

Vuonna 2011 isä Gianni palasi Italiaan 
ja sai tehtäväkseen järjestää kutsumuksi-
en löytymistä ja vahvistumista tukevaa 
toimintaa. “Tämä lähti liikkeelle varsin 
hyvin; löytyi muutamia noviiseja, passio-
nisteillekin.” Mutta kiinnostus Suomea 
kohtaan oli herännyt. “Minulla on aina 
ollut vahva toive ymmärtää, mitä Herra 
minulta tahtoo.” 

Vuoden 2013 alussa isä Gianni oli taas 
Suomessa ja keskusteli Turun pappi-
en lisäksi myös piispa Teemu Sipon SCJ 
ja yleisvikaarin, isä Raimo Goyarrolan 
kanssa. Passionistien Veronan luostarin 
esimiehen ja formaatiosta vastuullisen 
papin ei kuitenkaan ollut helppo lähteä.

Lähtö onnistui lopulta: 
Eccomi, sono qui!

“Lopulta jätin kaiken Jumalan käsiin sa-
noen: ‘Herra, minä sanon kyllä, mutta 
tällä hetkellä ulkoinen tilanne estää sen.’ 
Tammikuussa 2014 kävin täällä toista-
miseen. Olin vaikuttunut myös isä Rai-
mon sanoista. Hänen todistuksensa elä-
mästään Suomessa ja rakkaudestaan tätä 
paikalliskirkkoa kohtaan oli suuri ja kau-
nis.”

Näin alkoivat isä Giannin viralliset 
keskustelut esimiestensä kanssa. Niitä 
vauhditti piispan ja yleisvikaarin viral-
linen pyyntö, johon lopulta suostuttiin. 
“Sanoin, että jos on olemassa kirkko, jolla 
on tarpeita, niin sinne minut pitäisi lähet-
tää – ja täällä nyt olen: Eccomi, sono qui!”

“Eri puolilla maailmaa olen nähnyt 
kirkkoja, joilla on paljon tarpeita. Mutta 
myös Suomessa kirkolla on tarpeita, jopa 
enemmän kuin muualla. Pohjoismaita 

ajatellaan vain harvoin.” Kirkot ovat pie-
niä ja kohtaavat jatkuvasti ekumeenisia 
haasteita. “Ne tarvitsevat todellisen voi-
marokotuksen.” 

Messu, eukaristia, Maria

Mistä se voimarokotus, injektio, sitten 
koostuu? Päivittäisestä messusta, päi-
vittäisestä adoraatiosta, siitä, että euka-
ristia on kaiken keskipisteenä. Läheises-
tä suhteesta Neitsyt Mariaan ja Jumalan 
sanaan.

“On totta, että kirkko on pieni, mut-
ta suomalaisessa yhteiskunnassa sillä on 
kaksi haastetta.” Ensimmäinen on seku-
larismi. Meidän on tuotava valoa maail-
maan, pidettävä Jumala keskipisteenä ja 
elettävä rukouksen hengessä. “Haluan 
luoda Stella Marikseen sellaisen hengel-
lisen keskuksen, jossa ihmiset saavat to-
della koskettaa Jumalaa, ei vain pinnalli-
sesti vaan syvällisesti.”

Toinen haaste on suhde luterilaisiin ja 
ortodoksiseen kirkkoon. “Ei pidä ajatella 
kirkkokuntia vain rakenteina vaan ennen 
kaikkea liikkeenä, liikkeenä Jeesusta seu-
raten. Ei Jeesusta voi rajoittaa kirkkokun-
tien rajoihin.” 

“Kaiken sen, mitä Herra pyytää meiltä 
Stella Mariksessa, omistan Neitsyt Mari-
alle. Olen varma siitä, että Marian kans-
sa työmme on laadukkaampaa. Jos to-
della seuraamme Mariaa – Madonnaa 
– ja meillä on hellä hartaus ja side häntä
kohtaan, hän varmasti auttaa meitä nä-
kemään ja tekemään syvällisiä asioita ja 
kasvamaan rukouksessa ja hengellisyy-
dessä, ilman sen suurempaa idealismia. 
Täällä Stella Mariksessa meillä on paik-

ka elämänkokemuksia, rukousta, hengel-
lisyyttä ja evankeliumin löytämistä var-
ten.”

Evankelimin ilo

Todelliseen Jeesuksen seuraamiseen mei-
tä kutsuu myös paavi Franciscus apos-
tolisessa kirjeessään Evangelii gaudium 
(Evankeliumin ilo). “Se on valtava teos! 
Paavi kutsuu meitä palaamaan evan-
keliumiin, Jeesuksen luo. Hän kutsuu 
meitä ottamaan Jeesus tosissaan, muo-
dostamaan todellisen suhteen hänen 
kanssaan, niin että hän voi muuttaa mei-
dän elämämme joka päivä. Meidän on 
tehtävä evankeliumista autenttinen ja ai-
noa elämänohjeemme ja alistaa sille kaik-
ki muut ohjeemme.”

“Olen avoin sille, mitä Kaitselmus mi-
nulle tarjoaa, mutta sydämessäni minus-
ta tuntuu nyt siltä, että Stella Maris voisi 
tulla paikaksi, jossa kaikki ihmiset voisi-
vat oppia jotakin, etteivät he tulisi tänne 
vain retrettiin tai muuhun vastaavaan, 
vaan saisivat kosketuksen todellisesta, 
syvästä hengellisyydestä.”

Luottavaisin mielin isä Gianni katsoo 
tulevaisuuteen. Pieni yhteisö, joka rukoi-
lee, on jo nyt olemassa Stella Mariksessa. 
Kukaan ei vielä tiedä, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan, mutta ehkäpä isä Giannin 
optimismi tarttuu. Apostoli Matteuksen 
sanoihin on hyvä päättää tämä kirjoitus: 
”Älkää siis huolehtiko huomispäiväs-
tä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kulle-
kin päivälle riittävät sen omat murheet” 
(Matt. 6:34). 

Marko Tervaportti

Stella Maris – ohjelma sunnuntaisin
Klo 11.00 Pyhä messu
Klo 15.30 Adoraatio
Klo 16.30 Vesper ja iltarukoukset
Klo 17.00 Kaksi ruusukkoa
Klo 18.00 Pyhä messu ja adoraatio, 
jossa parantumisrukoukset

Rippitilaisuus (toistaiseksi englanniksi) 
joka päivä klo 15.00-17.00.

Osoite: Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi 
Puhelin: 040 1356381 
Sähköposti: stellamaris@katolinen.fi 
Katso myös: www.stellamaris.today


