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TAKASIVU

Ajankohtaista

Katolisen perheen vahvuus

Ekumeeninen
rukousviikko 2015

Tutustu konferenssin ohjelmaan ja
järjestelyihin tarkemmin osoitteessa:
http://familiekonference.katolsk.dk/

ristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietetään 18.-25. tammikuuta. Vuoden 2015 rukousviikon aineisto on
valmisteltu Brasiliassa. Se perustuu Johanneksen
evankeliumin tekstiin 4:1–42. Lisätietoja ekumeenisen rukousviikon tapahtumista voi kysyä omasta seurakunnasta. Tietoja löytyy myös sivulta www.
ekumenia.fi.
Katoliset seurakunnat ovat
mukana ainakin
seuraavissa rukousviikon tapahtumissa:
Espoossa sunnuntaina 18.1.
klo 15.30 on Ekumeeninen kirkkovaellus Olarista Tapiolaan,
jossa mm. klo 16
katolis-luterilainen rukoushetki
Olarin kirkolla (Olarinluoma 4), mukana isä Zdzislaw Huber SCJ. Sieltä vaellus kulkee Espoon helluntaikirkon (Luomanportti 8) ja Tapiolan ev.lut.kirkon
(Kirkkopolku 6) kautta ortodoksiseen Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoon (Kaupunkalliontie 2),
jossa on iltapalvelus. Palveluksen jälkeen on keskustelutilaisuus ”Vastakkainasettelusta yhteyteen”, TM
Emil Anton.
Helsingissä tiistaina 20.1. klo 14-16 on englanninkielinen keskustelutilaisuus ”Authority in the
Church, Catholic, Lutheran and Orthodox perspectives” (Saksalainen ev. lut. seurakunta, Bernhardinkatu 4). Mukana ovat piispa Matti Repo (lut.), isä
Antoine Lévy OP sekä isä Heikki Huttunen (ort.)
Torstaina 22.1. klo 8.30 on ekumeeninen aamurukous Studium Catholicumissa, mukana veli Gabriel Salmela OP.
Mikkelissä sunnuntaina 25.1. klo 18.00 on kristittyjen yhteinen ilta Tuomiokirkossa (Ristimäenk. 2).
Katolisesta kirkosta (Pyhän Olavin seurakunnasta)
on mukana Mi Reh.
Oulussa torstaina 22.1. klo 19 on ekumeeninen jumalanpalvelus Nasaretin Pyhän Perheen kirkossa,
Liisantie 2. Kirkkokahvit palveluksen jälkeen.
Turussa torstaina 22.1. Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin kirkossa (Ursininkatu 15a) on klo 17.30
adoraatio ja klo 18 messu (rukouksia ekumenian
puolesta).
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ohjoismaiden katolinen perhekonferenssi järjestetään toukokuun alussa Kööpenhaminassa. Pohjoismaiden piispainkokouksen
tukeman konferenssin painopiste on perheen ja erityisesti kristillisen perheen vahvuus modernissa yhteiskunnassa.
On pitkään vaiettu salaisuus, että perhe pitää
huolta tärkeistä yhteiskunnallisista arvoista kuten
kunnioituksesta, rakkaudesta ja solidaarisuudesta
kansojen välillä; lasten kasvatuksesta, koulutuksesta ja työstä; demokratiasta ja taloudellisesta vakaudesta. Kristillinen perhe nimenomaisesti lisää tähän
listaan vielä kristillisen uskon ja perinteen. Kristittyinä me uskomme, että kristilliset arvot ovat monen
sellaisen asian taustalla, joita me arvostamme tämän
päivän maailmassa.
Tämä on pitkään unohduksissa ollut salaisuus, sillä median, poliitikkojen, ja joskus jopa kirkon johtajien huomio keskittyy muihin asioihin. Pidämme helposti perhettä takuuvarmana ja heittäydymme siksi
keskusteluihin esimerkiksi kolmannen maailman
kehityksestä, kansalaisoikeuksista ja homoliitoista.
Katolisina kristittyinä meidän on toki osallistuttava
näihinkin keskusteluihin.
Mutta, tässä konferenssissa, me tarjoamme kristillisille perheille ajan ja paikan, jossa he voivat keskittyä perheeseen: tutkia ja löytää vahvuutemme
perheinä. Kuinka me pidämme arvossa kristillistä uskoa ja perinnettä jokapäiväisessä elämässämme? Mikä on nuoren perheen avuksi? Mikä onnistuu
perheessä, jossa on teinejä? Miten vanhemmat, jotka
kuuluvat eri kristillisiin tunnustuksiin tai traditioihin, harjoittavat uskoaan? Tai jos jompikumpi vanhemmista ei tunnusta mitään uskoa? Entä jos vanhemmilla on eri etninen tausta?
Pohjoismaiden katolinen perhekonferenssi tarjoaa
mahdollisuuden oppia toinen toisiltamme, herätellä
vanhoja vahvuuksia ja löytää uusia, saada uusia ideoita ja käytäntöjä, jotta voisimme yhä paremmin olla
ja toimia kristillisinä perheinä tämän päivän maailmassa.
Konferenssissa pärjää skandinaaviskan ja/tai englannin taidoilla. Majoitushinta sisältää kaikki ruokailut. Konferenssipaikka on Ishöj’ssä lähellä Kööpenhaminaa sijaitseva leirikeskus.

Perhekonferenssin järjestäjät tutustuivat leirikeskuksen vehreään
maisemaan syyskuussa 2014. Kuva Marko Tervaportti.

Pohjoismaiden katolinen
PERHEKONFERENSSI
Kööpenhamina 1.-3. toukokuuta 2015

TEEMA: KATOLISEN PERHEEN VAHVUUS
Keskusteluryhmiä • Messuja • Juhlaa • Viihdettä
Ohjelmaa myös lapsille ja nuorille.
Tarkoitus on vahvistaa perheiden yhteisyyttä
ja tehdä avioliiton sakramentista voima
meidän aikamme uuteen evankeliointiin.

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Lisätietoja ohjelmasta ja tapahtumista:

familiekonference.katolsk.dk

KATT/www.ekumenia.fi

KATT/NBK

JOHDANTOKURSSI 2014-2015 HELSINGISSÄ

H

elsingin katolisten seurakuntien syyskuussa alkanut yhteinen johdantokurssi
jatkuu keväällä, yleensä joka toisena maanantaina klo 18.30 Pyhän Henrikin
katedraalin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin aukio 1) oheisen aikataulun
mukaisesti.
Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan
katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen
kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy toukokuussa. Kurssi on ilmainen eikä sille
tarvitse ilmoittautua.
Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta.
Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että
Katolisessa kirjakaupassa: katolinenkirjakauppa.net.
Lisätietoja pappiloista (Henrik 09-637853 tai Maria 09-2411633).

KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
12.1.2015
Rippi ja sairaiden voitelu (isä Joosef Dang)
26.1.2015
Avioliitto (isä Manuel Prado)
9.2.2015
Pappeus (isä Zdzislaw Huber SCJ)
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
23.2.2015
Käskyt I (isä Marco Pasinato)
9.3.2015
Käskyt II (Javier Salazar)
23.3.2015
Käskyt III (isä Ryszard Mis SCJ)
RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
13.4.2015
Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia (isä Federico Spanó)
27.4.2015
Neitsyt Maria ja pyhät (sisar Barbara USJK)
4.5.2015
Sääntökunnat ja kongregaatiot (Tuula Luoma)
11.5.2015
Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)
Kirkkoonotto ilmoitetaan myöhemmin.

