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Rukous Suomen, 
Katolisen kirkon Suomessa ja 
Stella Mariksen vihkimiseksi 

Neitsyt Marian tahrattomalle sydämelle 
21.5.2015

ALMA REDEMPTORIS MATER!

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Neitsytäiti.

Tervehdimme sinua meidänkin äitinämme, neitseellisessä ja äidilli-
sessä rakkaudessasi.

Minä, Helsingin piispa, jonka pastoraaliseen huostaan tämä Suomen 
laaja maa on uskottu, yhdessä moniin kansallisuuksiin kuuluvien 
pappien ja sääntökuntalaisten sekä täällä läsnä olevan Jumalan kan-
san kanssa, joka edustaa kaikkia veljiä ja sisaria, ei vain katolisesta 
vaan myös muista kristillisistä yhteisöistä, yhdistyneenä kaikkiin tä-
män maan miehiin ja naisiin, jotka etsivät Jumalaa ja Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumin iloista valoa, me käännymme sinun puoleesi. 

QUAE PER VIA COELI PORTA MANES!

Sinä olet taivaan portti ja siksi tie kohti toivoa.

Katso Suomen kansan puoleen, joka maallisella pyhiinvaelluksellaan 
etsii sitä, mikä lopulta tyydyttää ihmisen sydämen ja mikä löytyy 
ainoastaan Poikasi evankeliumista: avaa sille tie siihen, mikä on 
kestävää ja ikuista.
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STELLA MARIS, SUCCURRE CADENTI, SURGERE QUI CURAT 

POPULO!

Kiintopisteemme, meren tähti, kännymme puoleesi tältä paikalta, 
joka kantaa nimeäsi, Stella Maris. Jumalan Kaitselmus on sen ra-
kentanut ja säilyttänyt sinun rakkauttasi ja kunnioitustasi varten. 
Levitköön äidillinen huolenpitosi, suojeluksesi ja innoituksesi täältä 
ja tästä pienestä pyhäköstäsi kohti poikiasi ja tyttäriäsi, kohti perhei-
tä, kohti koko tätä kansaa, joka tahtoo nousta ylös elämän tarkoituk-
settomuudesta ja synnistä ja palata maistamaan ja elämään todeksi 
uskon lahjaa ja kokemaan evankeliumin iloa!

Kaukana Jumalasta on vain varjoja, hämmennystä, moraalin hämär-
tymistä, tarkoituksen puutetta ja tulevaisuuden epävarmuutta!

Stella Maris, meren tähti, katso lastesi puoleen, jotka tahtovat nousta 
ylös uuteen elämään, täyteen kristilliseen elämään, joka näkyy ja tu-
lee lihaksi myös ajallisessa todellisuudessa, yhteiskunnassa, kulttuu-
rissa, koulutuksessa ja kasvatuksessa, perheessä, koulussa ja työssä!

Siksi uskomme sinun äidinsydämellesi kaikki sairaat, kuolevat, 
vanhukset, lapset, rikkoutuneet perheet ja köyhät, kaikki ne, jotka 
kärsivät epävarmuuden ja epäilyksen varjoissa. Rukoile puoles-
tamme, että Suomen tulevaisuus olisi täynnä Jumalan hyvyyttä ja 
evankeliumia.

Lahjoita meille kaikille lähetysintoa, iloa ja rohkeutta julistaa evan-
keliumia, ei vain kirkoissa, vaan ennen kaikkea kodeissa, perheissä, 
kaduilla, työpaikoilla ja kouluissa, julistaa sitä Jeesusta, jonka sinä 
täydessä neitsyydessäsi synnytit (virgo prius ac posterius ... tu quae 

genuisti natura mirante!) luonnon ihmettelevien silmien alla.



4 5

Esitä puolestamme taivaalliselle Isälle hänen rakkaan Poikansa kaut-
ta anteeksipyyntömme siitä, että olemme etsineet onnea ja elämän 
merkitystä usein vain tämän maailman saastuneilta kaduilta. Sinä, 
laupeuden äiti, peccatorum miserere, ole meille laupias ja ano lapsillesi 
laupeutta Jumalalta, joka ei koskaan väsy olemaan laupias.

Merkitköön laupeuden riemuvuosi kirkolle ja Suomen kansalle voi-
mistunutta evankelioimisen ja sovituksen liikettä, tulkoon siitä uusi 
alku kaikkien kristittyjen ykseydestä yhden paimenen, Jeesuksen 
Kristuksen, sinun Poikasi, kaitselmuksessa.

Tätä varten vihimme nyt sinun TAHRATTOMALLE SYDÄMELLESI 
Suomen, Marian maan!

Vihimme ja uskomme sinulle meidät itsemme, tämän hiippakun-
nan piispan, papit ja sääntökuntalaiset, kaikki maallikot, veljet ja 
sisaret, seurakuntamme, kaikki katolisen kirkkomme järjestöt ja 
yhdistykset, jotta sinun suojeluksellasi ja johdollasi ja sinua, meren ja 
evankelioimisen tähteä seuraten avautuisi uusia teitä evankeliumin 
julistamiselle, uudella vastavuoroisella rohkeudella ja luovuudella, 
veljellisessä yhteydessä, muiden kristittyjen kanssa, jotka myös ovat 
sinun lapsiasi.

Täällä Stella Mariksessa vihimme sinulle tämän paikan, jotta se sinun 
pienen pyhäkkösi ääressä kasvaisi ja kehittyisi rukouksen, hengelli-
syyden, Sanan kuuntelemisen, koulutuksen, kristillisen kulttuurin ja 
hengellisten kutsumusten keskukseksi, tämän maan evankelioimista 
ja koko katolista kirkkoa varten.

Äiti, meren tähti, evankelioimisen tähti, laupeuden äiti, Suomen 
äiti, niin kuin sinä ollessasi läsnä yläsalissa anoit Hengen lahjaa 
apostoleille ja varhaisen kirkon ensimmäisille opetuslapsille, ano 
meille kaikille saman Hengen yltäkylläistä vuodatusta, joka tekee 
meidät kaikki avoimiksi Jumalan ja hänen armonsa ihmeille.
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AVA MARIS STELLA, MONSTRA TE ESSE MATREM ... SUMAT PER 

TE PRECES, QUI PRO NOBIS NATUS, TULIT ESSE TUUS!

Pyhä Maria, Stella Maris, meren tähti, näytä olevasi äiti kaikille meil-
le, jotka käännymme puoleesi ja vihimme itsemme sinulle, ja esitä 
sinusta meitä varten syntyneelle Pojallesi pyyntömme:

Siunaa meitä ja lahjoita, Jumala, hänen rauhansa ja evankeliumin 
armo maallemme!  

Kaikki: KUULE MEITÄ, ÄITI MARIA!

Siunaa meitä ja tee rohkeaksi evankeliumin julistuksessa lastesi pieni 
lauma Katolisessa kirkossa Suomessa!

Kaikki: KUULE MEITÄ, ÄITI MARIA!

Siunaa meille ja kaikille ihmisille tämä paikka, Stella Maris, että se 
olisi pieni uuden elämän yläsali, jossa palaa Hengen tuli!

Kaikki:  KUULE MEITÄ, ÄITI MARIA!

ITER PARA TUTUM, UT VIDENTES IESUM, SEMPER 

COLLAETEMUR!

Valmista meille uusi, vankempi ja vihollisen ansoilta varjeltu ju-
listamisen tie, jotta kohtaisimme Jeesuksen yksilönä ja kirkkona ja 
voisimme aina elää ilosta olla apostoleja. 

Lempeä, hurskas, ihana Neitsytäiti Maria! Aamen.  
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Consecration of Finland, The Catholic Church 
of Finland, and Stella Maris to 

The Immaculate Heart of Mary, 21.5.2015

ALMA REDEMPTORIS MATER!

O Virgin Mother of Jesus Christ Our Redeemer,

We greet you as our Mother, virgin in your maternal love.

I, Teemu, Bishop of Helsinki, to whose pastoral service this large country 
of the land of Finland is entrusted, and that is located in the peripheries of 
the world, in union with all of the Priests and religious of this diocese, who 
come from various parts of the world, and together with all of the people 
of God present here, who represent with love and responsibility all of our 
brothers and sisters, not only Catholics but also Lutherans and Orthodox, 
and all of the men and women of this country who seek God and the joyful 
light of the Gospel of Jesus Christ, we come to you.  

QUAE PER VIA COELI PORTA MANES!

You are the door of the Heaven and therefore the road to hope.

Watch over the people of Finland that in their earthly pilgrimage and in their 
search of that which satisfies the heart of man and that is found only in the 
Gospel of your Son:  open our hearts to that which is true and eternal.  

STELLA MARIS, SUCCURRE CADENTI, SURGERE QUI CURAT, POPULO!

O Star of the Sea, of the sea of this world, in this piece of land which bears 
your name, Stella Maris, and that is the only place in all the land of Finland 
that has been found and preserved by the Divine Providence for your love 
and veneration, we invoke you.  With your protection and inspiration, from 
this place and from this small sanctuary may you exercise your maternal 
care towards your sons and daughters, towards your people, towards the 
families of all these people who yearn to rise from the emptiness and from 
the sin and to return to live in the fullness of the gift of faith and the joy of 
the Gospel!
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When one is separated from God, there is only darkness, confusion, moral 
relativism, lack of meaning, and uncertainty before the future!

O Stella Maris, watch over the people of your sons, who yearn to rise to a 
new life, to an intensely Christian life, which will visible and incarnated in 
temporal realities, in society, in culture, in education, in the family, at school, 
and at work!

We put into your motherly Heart all the sufferings of the sick, the dying, 
the elderly, children, divided families, the poor, all those in the darkness of 
uncertainty and doubt, as an expiation for the future of Finland, that might 
be focused on God and the Gospel. 

Give all of us the passion of the mission, the joy and the audacity to an-
nounce the Gospel not only in churches, but above all at homes, to our 
families, on the streets, in workplaces, and at school, to announce that Jesus, 
whom you generated in the fullness of your virginity, (virgo prius ac posteri-
us…tu quae genuisti natura mirante!) under the eyes stupefied of the nature.

Present for us to the Father, through the Son, the request of pardon for those 
times when we have searched for happiness and meaning in life in all the 
empoisoned roads of this world.  Most merciful mother, peccatorum miserere, 
have pity on us, and through your intercession, obtain mercy for your sons 
from God, who never tires of being merciful.

May the Jubilee Year of Mercy be a sign for the Church and people of Fin-
land of an accelerated movement of evangelization and reconciliation, a new 
page of the unity of all Christians under the one and only Shepherd, Jesus 
Christ, your Son.

For this reason we renew the consecration of the land of Finland to your 
IMMACULATE HEART, as the land of Mary.

We consecrate and entrust myself, Bishop of this Church, as well as all of 
the priests and religious, the brothers and lay sisters, our parishes, all of the 
movements and associations in our Catholic Church, to your Immaculate 
Heart, that under your protection and motherly care, Stella Maris and Star 
of Evangelization, after you with a new audacity and creativity and in their 
mutual communion new ways may be opened for the announcement of the 
Gospel, as well as in fraternal communion with the Christians of the other 
churches, who are your sons as well.
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Here, at Stella Maris, we consecrate this place, so that, at your tiny sanctuary, 
it may grow to become a center of prayer, of spirituality, of listening to the 
Word, of formation, of Christian Culture, and of new vocations to the Priest-
hood and consecrated life, and a center of evangelization of this and to serve 
the entire Catholic Church.

O Mother, Stella Maris, Star of Evangelization, Mother of Mercy, Mother of 
Finland, just as you, when you were present in the upper room were ob-
tained the gift of the Holy Spirit to the apostles and the first disciples of the 
early Church, we beg you to obtain for us, through your intercession, a great 
effusion of the Holy Spirit, which will open all of us to the surprises of God 
and of his Grace. 

AVE, MARIS STELLA, MONSTRA TE ESSE MATREM…SUMAT PER TE 
PRECES, QUI PRO NOBIS NATUS, TULIT ESSE TUUS!

O Mary, Stella Maris, show yourself as our Mother to us who seek your 
intercession and consecrate ourselves to you. Present us to your Son, who 
born to you for us:

Bless and grant God, the peace and the Grace of the Gospel to Finland!

All:  HEAR US, O MOTHER

Bless and make audacious the Catholic Church in Finland, even though it 
may be a small flock, to announce the Gospel!

All:  HEAR US, O MOTHER

Bless this place, Stella Maris, that it may be a small upper room of new life, 
engulfed in the fire of the Holy Spirit!

All:  HEAR US, O MOTHER

ITER PARA TUTUM, UT VIDENTES IESUM, SEMPER COLLAETEMUR!

Prepare for us the journey to a new announcement, for the intensities of our 
Christian journey, strong and protected against the wiles of the enemy, so 
that, living both as individuals and as the Church the experience of Jesus, 
may we always live with the joy of being apostles.

O Clement, O loving, O sweet Virgin Mother Mary.  Amen.  Ave Maria!




