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Paavin legaatti, Kölnin arkkipiispa kardinaali Joachim Meisner antamassa krusifiksilla apostolista siunausta hiippakunnan juhlavuoden päätapahtumassa Pyhän Henrikin
katedraalissa sunnuntaina 27.2.2005.
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Paastoa ja juhlaa

Juhla paastonajan keskellä asettaa haasteen ihmisen eteen. Maallinen juhla ainakin. Missä määrin
osallistuminen juhlahumuun, aiheelliseenkin,
on hyväksi sielulleni,
joka tänä aikana on tavallisesti huolellisen, säästäväisen, tarkan ja joskus
tuskallisenkin paastoamisen, hengellisen tai ruumiillisen, keskellä?
Joskus toki elämä itsessäänkin tuntuu tarjoavan tilaisuuden paastoamiseen. Tai johtavan tilanteisiin, jotka jo sinänsä toimivat paastoamisen välineinä.
Kirkollinen juhla ei kuitenkaan irroita ihmistä paastoamisen merkityksestä. Se päinvastoin lähentää häntä
samaa syytä kohti, joka myös paastoamisen tekee tärkeäksi, nimittäin Herraamme Jeesusta Kristusta itseään.
Siksi ei ole mikään ristiriita näin paastonajallakin
riemuita ja iloita täysin sydämin niistä hetkistä ja tunnelmista, ja niistä todellisista syistä, jotka johtivat helmikuun lopun suuriin juhlallisuuksiin hiippakunnassamme. Kardinaali Meisner sanoi sen osuvasti:
“850 vuotta Jumalan ylistystä, se on Teille todellinen
perintö ja varma takuu. Kun kohtaatte nykyajan ja tulevaisuuden haasteet; ette kohtaa niitä valittaen ja voivotellen, vaan jopa iloisesti ja juhlamielellä: ‘Te, Deum,
Laudamus, ergo sumus’ - ‘Sinua, Jumala, me kiitämme,
siis olemme olemassa’ - kristittyinä, ihmisinä Sinua varten, toisia varten, kaikkia varten.”
Tuottakoon juhlaviikonloppu paljon hengellistä satoa, vahvistakoon se paikalliskirkkomme ykseyttä ja yhteyttä yleismaailmalliseen kirkkoon. Elävöittäköön se
meissä sen kristillisen hengen, jonka kardinaali Tomacek aikoinaan muotoili näin: “Työn tekeminen merkitsee paljon, rukoileminen merkitsee enemmän ja kärsimys merkitsee kaikkea.” Siitä juhla alkaa.

Caritaksen
palmusunnuntain
basaari
20.3. klo 11.00-14.30
Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa.

Lahjoitukset ystävällisesti pappilaan
tai lauantaina 19.3.
klo 15.00-18.00 seurakuntasaliin.

Tervetuloa!
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Uutisia

Paavi palasi Vatikaaniin
Työteho oli suuri sairaalastakin käsin.
Paavi Johannes Paavali II palasi yli kaksi viikkoa kestäneeltä uusiutuneelta sairaalakäynniltään takaisin Vatikaaniin
sunnuntaina 13. maaliskuuta. Kuukautta aikaisemmin
paavi vietti hengitysvaikeuksien takia Gemelli-klinikalla jo
puolitoista viikkoa. Tällä kertaa hänelle asetettiin putki
henkitorveen hengittämistä
helpottamaan, mistä toipuminen on vaatinut mm. puheharjoituksia.
Voimistuneelta näyttänyt
paavi palasi kotiinsa Vatikaaniin runsaslukuisten suosiota
osoittavien joukkojen keskellä. Jo aiemmin päivällä hän
oli Angelus-rukouksen yhteydessä puhunut ensimmäistä
kertaa julkisuudessa operaation jälkeen.
Pyhän isän sairaalassaolo
ei ole tehnyt häntä kuitenkaan työkyvyttömäksi. Kirjeitse ja edustajien välityksellä
hän on ohjannut ja paimentanut kirkkoa yhtä huolellisesti kuin ennenkin. Myös
paavin legaatti hiippakuntamme juhlassa, Kölnin arkkipiispa kardinaali Joachim Meisner kävi paavin luona vain
pari päivää Suomen vierailunsa jälkeen. Kohtaamisessa aiheena oli ensi kesänä järjestettävien Maailman nuortenpäivien lähestyminen. Paavi aikoo heikosta terveydestään
huolimatta edelleen itsekin
matkustaa Kölniin. On luultavaa, että tapaamisen yhteydessä paavi on saanut juhlaterveisiä myös Helsingistä.

Ohjeita
ripin ja
eukaristian
suhteesta

Gemelli-klinikalta paavi lähetti maaliskuun puolivälissä
myös viestin nuorille papeille, jotka ottivat osaa apostolisen katumusoikeusistuimen
järjestämälle kurssille. Siinä
hän korosti eukaristian ja parannuksen sakramentin välillä
valitsevaa elävää suhdetta sekä
pappien roolin tärkeyttä heidän ohjatessaan uskovia osallistumaan parannuksen sakramenttiin ja pyhään eukaristiaan. Se ”kasvattava kohtaaminen” ja ”huomattava mielenkiinto”, jotka vetävät puoleensa nuoria pappeja paavillisiin
yliopistoihin ja korkeakouluihin, tuovat esiin näiden nuorten rippi-isien jatkuvan teologisen, pastoraalisen ja hengellisen koulutuksen tarpeen, Johannes Paavali II kirjoitti.
Koska ”elämme yhteiskunnassa, joka näyttää kadottaneen Jumalan ja synnin merkityksen”, mikä tekee asiasta
tärkeämmän, paavi varoitti,
”Kristuksen kutsu kääntymykseen edellyttää tietoista omien syntien tunnustamista”
sekä ”anteeksipyyntöä ja pelastuksen anomista”. Paavi
myös muistutti nuoria pappeja tietoisuudesta ”toimia
'Kristuksen persoonassa' ja Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena” ja siitä, että he ravitsisivat itseään Jeesuksen esimerkillä ”opettajana ja paimene-

na, sielujen lääkärinä, hengellisenä ohjaajana, oikeamielisenä ja armeliaana tuomarina”.
Tänä vuonna, joka on
omistettu eukaristian salaisuudelle, pyhä isä muistuttaa
vielä kerran ”elävästä suhteesta”, joka vallitsee eukaristian
ja parannuksen sakramentin
välillä: ”Vain se henkilö, jolla
on puhdas omatunto siitä,
että ei ole tehnyt kuolemansyntiä, voi vastaanottaa Kristuksen ruumiin." “Tämän
vahvistaa selvästi myös Trenton kirkolliskokous lausuessaan, että kukaan, joka tietää
tehneensä kuolemansynnin,
ei saa ottaa vastaan pyhää
kommuuniota edes silloin,
kun hän tuntee syvää katumusta, ennen kuin hän on
saanut sakramentaalisen synninpäästön.”
“Se on yhä edelleen kirkon
opetus tänäkin päivänä”, paavi korosti viestissään. Hänen
mukaansa pappien täytyy rohkaista ”uskovia puhdistautumaan anteeksiannettavista
synneistä ennen kuin he ottavat vastaan Kristuksen ruumiin ja veren”, ja siten itse
sovun tehneinä viettämään
”eukaristian salaisuutta puhtaalla sydämellä ja vilpittömässä rakkaudessa”.

KATT/VIS/KATH.NET

Det enda påven Johannes
Paulus II lovar att göra under
påskens gudstjänster är at dela
ut påskdagens högtidliga välsignelse Urbi et orbi. Resten av
påskens gudstjänster i Vatikanen kommer att firas av de
kardinaler som är påvens allra
närmaste medarbetare. När
påven återvänder till Vatikanen får han bestämma i vilken
utsträckning han vill och kan
medverka i påskgudstjänsterna, sade presstalesmannen
Joaquín Navarro-Valls 7 mars,
och dagen därpå offentliggjordes kalendern för gudstjänsterna i Vatikanen från palmsöndagen till påskdagen. De
kardinaler som firar i påvens
ställe är Johannes Paulus II:s
allra närmaste medarbetare,
de som brukar gå upp till
honom en eller flera gånger i
veckan.
Schemat ger påven full frihet att bestämma i sista minuten i vilken utsträckning
han skall vara med i det offentliga påskfirandet. Så här
ser påskkalendern ut:
Palmsöndagens mässa firas
på Petersplatsen av påvens vikarie för stiftet Rom kardinal
Camillo Ruini.
Skärtorsdagens
oljevigningsmässa firas 9.30 i Peters-

kyrkan av prefekten för biskopskongregationen kardinal
Giovanni Battista Re.
Skärtorsdagseftermiddagens mässa till minne av eukaristins instiftande firas 17.30
i Peteskyrkan av ordföranden
för familjerådet kardinal Alfonso López Trujillo.
Långfredagens gudstjänst
till minne av Herrens lidande
och död hålls 17.00 i Peteskyrkan och ledds av kardinal
James Francis Stafford, som
ansvarar för Vatikanens biktdomstol med titeln överpenitentiär.
Långfredagskvällens korsvägsgudstjänst vid Colosseum firas 21.15, men ännu har
Vatikanen inte meddelat vem
som skall leda den.
Påskvakan 20.00 på påskafton i Peterskyrkan firas av
troskongregationens prefekt
kardinal Joseph Ratzinger.
Påskdagens mässa 10.30
på Petersplatsen leds av statssekreterare kardinal Angelo
Sodano. "Efter gudstjänsten,
klockan 12.00, kommer
påven att dela ut välsignelsen
'Urbi et Orbi', skriver ceremonimästaren ärkebiskop Piero
Marini.
KATT/VIS/VATIKANRADION

Isä Reinier Brügemann SCJ
R.I.P.

Juhlakronikka ilmestyi

Juhlakronikkaa voi hankkia tai tiedustella seurakunnista sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta (ohjehinta on 12 eur). Tiedotuskeskuksesta kirjaa voi tilata
kotiin postiennakolla, jolloin sen tarjoushinta postituskuluineen on 15 eur.

Helige Fadern delar
bara ut välsignelsen i
påsk, resten firas av
kardinaler

Hiippakunnan kaksinkertaisen juhlavuoden kunniaksi
Kalevi Vuorelalta tilattu juhlakronikka ilmestyi paavin legaatin vierailun alla.
Juhlakronikka “Vuosi vuodelta” on värikuvaliitteineen
80-sivuinen A5-kokoinen kovakantinen kirja, jossa käydään läpi katolisen kirkon reformaation jälkeinen historia
Suomessa.
Kronikka kertoo nimensä
mukaisesti katolilaisuuden
vaiheista ja merkkipaaluista
Suomessa vuosi vuodelta.

KATT

Pitkään Suomessa toiminut
Jeesuksen pyhän sydämen
pappien kongregaation jäsen,
isä Reinier Brügemann on
kuollut. Hän kuoli Hollannin

Astenissa 10.3. ja hänet haudattiin maanantaina 14.3.
Isä Brügemann oli syntynyt 15.12.1910, antanut luostarilupauksensa 8.9.1932 ja
vihitty papiksi 16.7.1939.
Hän toimi Suomessa vuodesta 1945 alkaen aina 80-luvun
lopulle saakka, jolloin hän
siirtyi terveydellisistä syistä
kotimaahansa Hollantiin.
Vuosikymmenten saatossa
hän toimi useissa eri tehtävissä monissa maamme seurakunnista sekä mm. Fransiskaanisen yhteisön hengellisenä esimiehenä.
Isä Brügemann toimi katedraaliseurakunnan kirkkoherrana vuosina 1975-1978.

KATT
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Oslon
piispa
pyysi eroa

Uutisia

Kristittyjen
määrä kasvaa
maailmanlaajuisesti
Vain Euroopassa kehitys on
negatiivinen

Oslon
piispa
Gerhard
Schwenzer on maaliskuun
alussa pyytänyt paavi Johannes Paavali II:lta seuraajaa itselleen. 66-vuotias piispa
Schwenzer on ollut piispa jo
melkein 30 vuoden ajan ja
niistä lähes 25 vuotta Oslossa.
Piispa Schwenzer kirjoittaa eronpyyntökirjeessään,
että "on tullut aika antaa ruori nuorempiin käsiin. Hiippakuntamme on edelleen monien tärkeiden tehtävien edessä, ja minusta tuntuu, ettei
eläkeikään tulleella miehellä
ole enää tarpeeksi voimia hoitaa kaikkia tehtäviä. Lisäksi
lääkäri on suositellut minulle
heikon terveyden vuoksi työtehtävien vähentämistä."
Kirjeensä seurauksena piispa Schwenzer olettaa, että
Oslon hiippakunta jo kohtuullisen nopeasti voisi saada
uuden piispan. Hän uskoo
siihen kuitenkin kuluvan ainakin useita kuukausia.
KATT/KATOLSK.NO

Tunnettu kansainvälinen uskontojen ja lähetystyön tilannetta kuvaava tilasto, jonka
ovat tehneet David B. Barrett, Todd M. Johnson ja Peter F. Crossing, paljastaa, että
kristittyjen kokonaismäärä
maailmassa kasvaa edelleen.
Vuonna 2005 koko maailman väestöstä kristittyjä on
33,1 prosenttia eli 2,135 miljardia ihmistä. Viime vuonna
kristittyjä oli 32,9 %. Kristittyjen määrä kasvaa selvästi
Aasiassa ja Afrikassa, ja vain
Euroopassa trendi on laskeva,
tosin vain vajaa puoli promillea.
Maanosittain kristittyjä
on Euroopassa 531 miljoonaa, latinalaisessa Amerikassa
511 miljoonaa, Afrikassa 389
miljoonaa, Aasiassa 344 miljoonaa, Pohjois-Amerikassa
226 miljoonaa ja Oseaniassa
22 miljoonaa.
Kristinuskon sisällä suurin
kirkkokunta on katolinen
kirkko, johon kuuluu tämän
tilaston mukaan 1,118 miljardia ihmistä. Helluntailaisia ja
karismaattisia kristittyjä on
noin 588 miljoonaa, tosin
osa heistä kuuluu samanaikaisesti myös muuhun tilastoituun kristilliseen yhteisöön.
Afrikassa ja Aasiassa pääsääntöisesti esiintyviin ns. riippu-

mattomiin yhteisöihin kuuluu 426 miljoonaa ihmistä.
Protestantteja on 375 miljoonaa, heistä luterilaisia 69,5
miljoonaa, ortodokseja 219
miljoonaa ja anglikaaneja 79
miljoonaa.
Muiden uskontojen suhteen kristinusko on edelleen
kärjessä. Muslimeja on 1,313
miljardia eli n. 20,4% maailman väestöstä, hinduja 870
miljoonaa eli 13,5%, ei-uskonnollisia 768 miljoonaa eli
11,9%. Juutalaisia on 15 miljoonaa eli 0,2%.

Suomessa
katolisen kirkon
kasvu jatkuu
voimakkaana

Katolisen kirkon jäsenmäärän
kehitys Suomessa on edelleen
voimakkaan positiivinen. Siitä kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivulla 15.

KATT/ZENIT/KT

Comunione e liberaziones
grundare don Luigi Giussani avled
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ungdomar utanför seminariet
genom undervisning.

www.comunioneliberazione.org

Tusentals gymnasister och
studenter fyllde 24 februari
torget framför Milanos domkyrka i väntan på den högtidliga begravningsmässan för
grundaren av rörelsen Comunione e liberazione fader Luigi
Giussani, som avled 22
februari 82 år gammal i sin
bostad i Milano.
Begravningsmässan firades
15.00 på torsdagseftermiddagen i påvens namn av kardinal
Josef Ratzinger, prefekt för
troskongregationen.
Giussani undervisade på
seminariet i Milano på 1950talet men beslöt att i stället
ägna sig åt att evangelisera

Comunione e liberazione
betonar liberala värden och
en tydlig kristen identitet och
har många medlemmar i
framstående positioner i näringslivet. En av de mest kända
medlemmarna är den italienske politikern Rocco Buttiglione. Kärnan i Comunione e
liberaziones budskap är att
den kristna tron är ett möte
med Jesus som förvandlar
både individen och samhället. Rörelsen finns idag i 75
länder, bland annat Libanon,
Israel, Sibirien, Kazakhstan,
Taiwan och Kina.
KATT/VATIKANRADION

Itävallan piispat ottivat
kantaa liturgisiin epäkohtiin
Linzin hiippakunnasta alkanut kohu itävaltalaisissa seurakunnissa vallalla olevista
monista jopa vakavista liturgisistä rikkeistä on johtanut
maan piispojen taholta varsin
selkeään ja suorasanaiseen
kannanottoon. Heidän mukaansa Itävallassa "on olemassa ikävä kyllä lukuisia paikkoja, joissa tehdään sellaisia
omavaltaisia muutoksia, jotka ylittävät kirkon liturgialle
antaman joka tapauksessa
runsaan liikkumavaran".
Piispainkokous muistuttaa kannanotossaan, että paavi on kirjoittanut tätä eukaristista vuotta varten kiertokirjeen "Ecclesia de Eucharistia"
ja Apostolisen kirjeen "Mane
nobiscum Domine". Nämä
tekstit ovat piispainkokouksen mukaan sellaisia, jotka pitäisi yhdessä Vatikaanin II kirkolliskokouksen liturgiaa käsittelevien osien kanssa tehdä
tunnetuiksi kaikissa seurakunnissa, jotta liturgiaa voitaisiin
paremmin ymmärtää koko syvyydessään, pyhyydessään, elävyydessään ja kauneudessaan.
Omavaltaisuudet, joihin
nyt puututaan, vaarantavat
piispainkokouksen mielestä
ykseyden ja rauhan siinä pyhässä toimituksessa, jonka pitäisi juuri olla yksi niiden päälähteistä.
Piispainkokouksen katse
kääntyy erityisesti kolmeen
asian korjaamiseksi vaikuttavaan tekijään, nimittäin messun viettoon, kommuunioon
ja eukaristian palvontaan:
"Pappi vihkimyksen saaneena toimii eukaristian vie-

tossa sekä osana seurakuntaa
että Kristuksen edustajana
seurakuntaan nähden. Ilman
pappia ei ole pätevää eukaristian viettoa. Evankeliumin
julistaminen messussa on varattu yksinomaan papeille tai
diakoneille. Eukaristisen rukouksen rukoilee messua viettävä pappi yksin. Liturgiaan
osallistuva seurakunta vahvistaa sen ikiaikaisen tavan mukaisesti akklamaatioilla ja lopun aamenella."
"Pyhän kommuunion vastaanottaminen vaatii osakseen
kunnioitusta sen uskon ilmauksena, että Kristus on todellisesti läsnä leivän ja viinin
muodoissa. Kenenkään ei
tule osallistua kommuuniolle
valmistautumattomana.
Kääntyminen katuen pois
synnistä ja ripin sakramentti
vapautuksena raskaasta synnistä ovat edellytys kunnioittavaan ja hengellisiä hedelmiä
tuottavaan pyhän kommuunion vastaanottamiseen. ..."
"Kristus jää myös pyhän
messun jälkeen läsnäolevaksi
eukaristian vietossa hänen eukaristiseksi
ruumiikseen
muuttuneen leivän muodossa. Häneen kohdistettu eukaristinen palvonta on suuri
hengellisen voiman lähde,
minkä myös yhä useammat
nuoret ihmiset eri puolilla
maailmaa ovat huomanneet."
Vatikaanin liturgiakongregaatio tutkii liturgiaepäilyjä.
KATT/KATH.NET

Samlad front i Australien mot
"dödens kultur"
Alla trossamfund i Australien
har sammanslagit sig till en
historisk allians mot provocerad abort. Höga representanter för alla kristna samfund,
för buddister, muslimer, hinduer, judar och sikher
överlämnade den 1.2.2005
en gemensam skrivelse till regeringen med 16 frågor om
abortlagstiftningen. Det är
första gången som alla religioner i Australien samlade framträder på den politiska arenan. Australien har med ca
100000 abortingrepp i året,
en av världens högsta abortrater.

Initiativet har tillsvidare
blivit välkomnat av den katolska hälsoministern Tony
Abbott, som efter den konservativa regeringskoalitionens valseger i oktober igen
satt abortfrågan på den politiska dagordningen - till stor
förargelse för regeringschefen
John Howard. Denne har
sagt, att han inte tänker ändra
den nu gällande lagstiftningen men han är hårt pressad
av många medlemmar av sitt
eget parti.

KATT/KO

Oremus
Sunnuntait ja juhlapyhät
19.3. lauantai PYHÄ JOOSEF,
NEITSYT MARIAN PUOLISO,
juhlapyhä (velvoittava)
1L 2 Sam. 7: 4–5a, 12–14a, 16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29. Ks 37
2L Room. 4: 13, 16–18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18–21, 24a tai Luuk. 2: 41–51a
20.3. HERRAN KÄRSIMISEN
PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen kulkuetta: Matt. 21:1–11
1L Jes. 50: 4–7
Ps. 22: 8–9, 17–18a, 19–20, 23–24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6–11
Ev. Matt. 26:14 – 27:66 tai 27:11–54
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ylösnousemus

Kasteen lupausten
uudistaminen

P

ääsiäisen salaisuudessa
meidät on kasteessa haudattu Kristuksen kanssa,
jotta vaeltaisimme yhdessä hänen kanssaan
uuden elämän tietä.
Nyt kun neljänkymmenen päivän valmistusaika
on päättynyt,
uudistakaamme pyhän kasteemme lupaukset,
joilla silloin
luovuimme Paholaisesta ja hänen töistään
sekä lupasimme uskollisesti palvella Jumalaa
pyhässä katolisessa kirkossa.
PÄÄSIÄISYÖN LITURGIASTA

Maria

En medelålders judinna
står böjd vid ett grovyxat kors
där Messias dör på förbrytarvis
smärtans svärd
tränger längre in
hon tiger stilla
den vårlikt skira lovsång
som brast ur lyckligt hjärta
var begynnelsen
utpint gråt vid korset
änden
nu fattar hon dem båda
i modershänder
räcker dem som brygga
till evighet
där lovsångs och smärtas moder
blir vår
en medelålders judinna
står böjd vid ett grovyxat kors
himlarnas gudsmoder
bed för oss

MARIA TÖRNE

25.3. Pitkäperjantai on paasto- ja abstinenssipäivä.
26.3. PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1 Moos. 1:1 – 2:2, tai: 1:1, 26–31a
Ps. 104: 1–2a, 5–6, 10+12, 13–14, 24+35c.
tai: Ps. 33: 4–5, 6–7, 12–13, 20+22
2L 1 Moos. 22:1–18, tai: 22:1–2,9a,10–13,15–18
Ps. 16: 5+8, 9–10, 11. Ks 1
3L 2 Moos. 14:15–15:1
Ps. 2 Moos. 15:1–2, 3–4, 5–6, 17–18. Ks 1a
4L Jes. 54: 5–14
Ps. 30: 2+4, 5–6, 11+12a+13b. Ks 2a
5L Jes. 55: 1–11
Ps. Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
6L Baar. 3:9–15,32 – 4:4
Ps. 19: 8, 9, 10, 11. Ks Joh. 6:68
7L Hes. 36: 16–17a, 18–28
Ps. 42: 3, 5bcd, 43: 3, 4. Ks 42:1,
tai kun on kaste: Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
tai: Ps. 51: 12–13, 14–15, 18–19. Ks 12a
8L Room. 6: 3–11
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23
Ev. Matt. 28:1–10
27.3. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI, juhlapyhä
1L Apt. 10: 34a, 37–43
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23. Ks 24
2L Kol. 3: 1–4 tai 1 Kor. 5: 6b–8
Ev. Joh. 20: 1–9 tai Matt. 28: 1–10
tai (iltamessussa): Luuk. 24: 13–35
3.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI (II)
1L Apt. 2: 42–47
Ps. 118: 2–4, 13–15b, 22–24. Ks 1
2L 1 Piet. 1:3–9
Ev. Joh. 20: 19–31
10.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Apt. 2: 14, 22–23
Ps. 16: 1–2a+5bc, 7–8, 9–10, 11. Ks 11a
2L 1 Piet. 1:17–21
Ev. Luuk. 24:13–35
Ensi sunnuntaina kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

Maaliskuu

Että kaikkien maiden hallitukset ottaisivat poliittisissa päätöksissään ja suunnitelmissaan
huomioon köyhät, syrjäytyneet
ja sorretut.
Että kaikki kirkot tulisivat tietoisiksi yhä suuremmasta kutsumusten tarpeesta evankeliointityössä.

Huhtikuu

Että kaikki kristityt ottaisivat
sunnuntain vastaan Herran päivänä, jonka olemme saaneet erityiseksi tieksi Jumalan ja lähimmäistemme luo.
Että into pyhyyteen tartuttaisi kaikki kristityt yhteisöt, niin
että monet saisivat kutsumuksen lähetystyöhön.

Böneapostolatet
Vi ber ...

Mars

Att alla länders regeringar i sin
politiska planering och utveckling alltid räknar med de fattiga, utslagna och förtryckta.
Att varje enskild kyrka blir
medveten om det allt större behovet av kallelser för evangelisation.

April

Att alla kristna tar emot söndagen som Guds dag, en dag som
vi fått som en särskild väg till
Gud och till våra medmänniskor.
Att alla kristna kommuniteter genomsyras av iver för helighet så att många blir kallade
till arbete i missionens tjänst.

Älä jätä alttaria
vuodattamatta
kivun ja rakkauden kyyneleitä Jeesukselle, joka ristiinnaulittiin sinun
iankaikkiseksi
hyödyksesi.
PYHÄ PIO
PIETRELCINALAINEN
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Dokumentti
Paavin kirje kardinaali Meisnerille

Kunnioitetulle veljelleni
Kölnin arkkipiispalle
kardinaali Joachim Meisnerille

Henrikin, Upsalan piispan suorittaman evankeliointityön hedelmällisyys Suomen kansan historiassa pysyy varmasti aina kiitollisessa muistossa. Tämä Kristuksen pyhä ja innokas lähetyssaarnaaja valaisi tämän maan uskon valolla ja kylvi siihen ihmisten
uudistumisen rakkaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja vapaudessa. Jotta tämä ihmeellinen palvelus yhä edelleen kantaisi runsasta hedelmää, päätti Jumala laupeudessaan ja viisaudessaan, että piispa Henrik – sen lisäksi, että hän oli jo osallinen vihkimyksestä ja Kristuksen lähetystehtävästä – veritodistuksellaan tulisi yhä enemmän Vapahtajamme kaltaiseksi. Siksi häntä voidaan
oikeutetusti pitää Suomen apostolina.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 850 vuotta tämän lähetystyön alkamisesta. Tämä muisto on sitäkin merkittävämpi, kun samalla
vietetään Helsingin hiippakunnan perustamisen 50. vuotta. Miten voisinkaan tässä yhteydessä unohtaa kunnioitetun veljeni
Gulielmus Cobbenin, jonka autuaasti muistettava edeltäjäni Pius XII antoi tämän kirkollisen yhteisön ensimmäiseksi piispaksi
osoittaen näin arvostuksensa hänen apostolista intoaan kohtaan!

Näiden syiden tähden on Helsingin piispan, kunnioitetun veljemme Józef Wróbelin SCJ esittämä pyyntö erittäin tervetullut ja
todellinen syy iloon. Hän on pyytänyt minua lähettämään arvokkaan edustajan, joka minun nimissäni ja minun vallallani voisi
johtaa vuosipäiväjuhlallisuuksia. Vilpittömästi tästä kaksoisjuhlasta iloiten ja toivoen, että juhlan hengellinen luonne siten korostuisi, käännyn täten Sinun puoleesi, kunnioitettu veljeni. Tiedän, kuinka valpas on paimenen huolesi Sinulle annetun
lauman hoidossa ja kuinka luja on uskollisuutesi aina ollut Pyhää istuinta kohtaan.
Tällä kirjeellä valtuutan Sinut erityiseksi lähettilääkseni aluksi mainittuihin juhlallisuuksiin tulevana 27. helmikuuta. En epäile, ettetkö toteuttaisi tätä Sinulle annettua tehtävää sellaisella tavalla, joka tarjoaa suomalaisille uskoville hengellistä kasvua ja
Sinulle itsellesi runsasta ansiota.
Ensimmäinen tehtäväsi olkoon kaikissa tilaisuuksissa esittää onnitteluni ja rohkaisuni. Samalla haluaisin samassa hengessä
ilmaista Rooman piispan erityisen tervehdyksen juhlassa läsnä oleville toisten tunnustusten edustajille. Toivon, että Suomen
kristityt voisivat Henrik-marttyyria katsellen täyttyä palavasta halusta julistaa kaikille ihmisille Jumalan sanaa, ”jossa on voima
rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa” (Apt. 20:32).
Kaikkien taivaan lahjojen antajan nimissä jaan Sinulle sydämestäni apostolisen siunauksen, kuten myös kunniakkaalle veljelleni, Helsingin hyvälle piispalle ja kaikille johtavissa tehtävissä oleville sekä niille, jotka osallistuvat juhlallisuuksiin.
Vatikaanissa 17. tammikuuta vuonna 2005, pontifikaattini 27. vuotena
Johannes Paavali II

Caritas avaa

KATRINAN KAMARIN

Yksinäisille katolilaisille tarkoitetun kohtaamispaikan.
Tule yhteiseen suunnittelupalaveriin ideoimaan kamarin käyttöä. Olisiko se askartelua, käsityötä, piirtämistä, juttelua vai ihan muuta?
Tervetuloa ideoinenne katolilaiset kaikista kansakunnista tiistaina 5.4. klo. 15.00 Maneesikatu 2a, Helsinki.
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STELLA MARIS
järjestää
TAIDELEIRIN 24-31.7.2005

Kaikenikäisille, lapset vain huoltajien kanssa. Hinta
täysihoidolla 190 Euroa/lapset alle 15 v 110 Euroa (eikatoliset 205 Euroa/120 Euroa). Leirinjohtaja on Matti Kurki. Ammattitaiteilijan opastuksella aloittelijakin
voi tulla mukaan. Öljyvärien, akvarellien tai pastellien
käyttöä omavalintaisesti. Leirikaupasta saa täydennystä materiaaleille. Leiri päättyy näyttelyn pystytykseen.
Ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet kirjeellä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Stella Maris/Leena Kangas 019
335793 tai Marja Kuparinen 040 5819211.

Paimenelta

Juhlavuoden teologinen merkitys
Piispamme katsaus juhlavuoden teologiaan.
Rakkaat sisaret ja veljet!

Tämä vuosi on meille aivan
erityinen vuosi. Vietämme
kaksinkertaista juhlavuotta:
on kulunut 850 vuotta pyhän
Henrikin tulosta Suomeen ja
50 vuotta hiippakuntamme
perustamisesta. Näihin kahteen juhlaan haluamme valmistautua myös hengellisesti,
jotta voisimme elää ne mahdollisimman aidosti. Näitä
juhlia ei pidä ymmärtää ainoastaan vuosipäivinä, jonkun
historiallisen
tapahtuman
muisteluna. Kirkollisessa mielessä juhlavuodella on oma
teologinen merkityksensä.
Monissa eurooppalaisissa
kielissä yhä tänäänkin käytössä oleva sana ”jubilee” (italiaksi giubileo, ranskaksi jubilé,
saksaksi jubiläum, englanniksi jubilee) on peräisin latinan
kielen sanasta ”iubilaeus”. Latinaan puolestaan sana on
tullut juutalaisuudesta. Juutalaisten viettämä riemuvuoden alkaminen ilmoitettiin
puhaltamalla oinaan sarveen,
joka heprean kielellä on ”jobel”.
Vanhassa testamentissa riemujuhla tarkoitti juhlaa, jolloin muisteltiin ihmiskunnan
ja valitun kansan historian
tärkeimpiä tapahtumia. Juutalaiset itse asiassa viettävät
säännöllisesti maailman luomisen muistoa myös joka lauantai. Niin kuin Raamatussa
kerrotaan: kun Jumala oli saanut maailman luomisen päätökseen, niin sen jälkeen Hän
seitsemäntenä päivänä lepäsi.
Mooseksen ensimmäisen kirjan, Genesiksen, mukaan juuri tämän seitsemännen päivän
on Jumala siunannut ja pyhittänyt tehden siitä pyhän päivän (1. Moos. 2:23). Ajan
myötä tämä sapatti on saanut
myös toisen merkityksen. Siitä on tullut valitun kansan
Egyptin orjuudesta vapautumisen
muistopäivä.
(2.
Moos. 5:12-15).
Näistä kahdesta tapahtumasta johtuen jokainen seitsemäs päivä on juutalaisten
uskonnollisessa elämässä ensimmäinen riemujuhla, jolloin muistellaan Jumalan luomistyötä ja orjuudesta vapautumista. Sen lisäksi luvusta
seitsemän tuli kerroin, joka
loi pohjan kaikille toisille
Vanhassa testamentissa vietetyille riemujuhlille. Siten jokaista ”vuosiviikkoa”, toisin
sanoen jokaista seitsemättä

vuotta, pidettiin ”riemuvuotena”. Riemuvuotta oli juhlittava myös joka ”seitsemäs
vuosiviikko” eli joka viideskymmenes vuosi.
Kuten jo mainitsin, riemujuhlan alkaminen ilmoitettiin puhaltamalla sarveen jobeliin. Kolmannesta Mooseksen kirjasta, Leviticuksesta
voimme lukea: ”Laske seitsemän vuosiviikkoa eli seitse-

uskollinen hänelle. Puhuessaan riemuvuoden tarkoituksesta Leviticus jatkaa toisilla
määräyksillä: ”Pyhittäkää viideskymmenes vuosi. Noudattakaa minun käskyjäni ja pitäkää minun lakini, niin saatte
asua maassanne rauhassa ja
turvassa.” (vrt. 3. Moos.
25:10-22; 3. Moos. 25:3943, 47-55; 2. Moos. 21:2;
23:10-; 5. Moos. 15:1-)

tamentissa. Aluksi Jeesus
Kristus puhuu siitä Nasaretin
synagogassa, jossa hän aloittaa
julkisen toimintansa. Julistaessaan messiaanista sanomaansa hän korostaa tulleensa maailmaan juuri jumalallisena armon vuonna, siis suuren riemuvuoden aikana.
Luukkaan evankeliumista luemme: ”Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut ja

män kertaa seitsemän vuotta.
Kun vuosiviikkoja on kertynyt seitsemän eli vuosia yhteensä neljäkymmentäyhdeksän, anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen. Pyhittäkää joka viideskymmenes
vuosi. Se vuosi on riemuvuosi” (3. Moos. 25,8-10).
Jokainen Vanhan testamentin riemujuhla on saanut
sisältönsä ja merkityksensä
luomisen ja orjuudesta vapautumisen teologiasta. Riemuvuotta oli juhlittava siten,
että se tarjosi erityisen mahdollisuuden kiittää, vapautua
synnistä ja uudistaa yhteys Jumalan, Luojan ja Vapauttajan
kanssa. Vapautetun ihmisen
täytyi ylistää Jumalaa ja palvella ainoastaan häntä eli olla

Riemuvuosi synneistä vapautumisen vuotena ja paluuna Jumalan luo käy ilmi
selvästi ”suuren riemuvuoden” aikana, jota vietettiin
seitsemänkymmenen viikkovuoden jälkeen ja josta puhutaan myös profeetta Jeremiaan
(25:11) ja profeetta Danielin
kirjassa. Viimeksi mainitusta
voimme lukea: ”Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on
määrätty kansallesi ja pyhälle
kaupungillesi päättämään jumalattomuus, laittamaan sinetit synneille, sovittamaan
pahat teot, tuomaan ikuinen
oikeudenmukaisuus.” (Dan.
9:24, vrt. myös Dan. 9:25-27)
Ajatus riemuvuodesta pyhänä aikana, jolloin toteutuu
paluu Jumalan luo, tulee yhä
selvemmin esille Uudessa tes-

meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi
lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja.
Hän avasi kirjakäärön ja löysi
sen kohdan, jossa sanotaan:
«Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän
sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille
näkönsä saamista, päästämään
sorretut vapauteen ja julistamaan Herran armon vuotta».
[...] Sitten hän alkoi puhua
heille: Tänään teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt
toteen.” (Lk. 4:16-21).
”Herran armon vuosi” on
aivan erityinen lahja, jonka
Jumala itse tarjoaa ihmiselle.
Armon vuosi on ennen kaik-

kea Jumalan erityisen laupeuden vuosi. Hän ei vain anna
anteeksi, vaan hän antaa ihmiselle myös erityisen armon
vahvistaakseen tätä uskossa ja
hyvyydessä. Lopullinen tulos
kuitenkin riippuu ihmisestä
itsestään, toisin sanoen siitä,
hyväksyykö hän tämän Jumalan lahjan, haluaako hän palata Jumalan, Luojansa ja Vapahtajansa luo, haluaako hän
elää evankeliumin vaatimusten mukaisesti. Tällaisen merkityksen Jeesus itse antaa ”armon vuodelle”. Julkisen toimintansa alussa Jeesus puhuu
armon ajasta. Hän sanoo:
”Aika on täyttynyt, Jumalan
valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” (Mark. 1:14).
Raamatun ajatukset antavat sisällön kirkossa vietetyille riemujuhlille, ennen kaikkea pyhille vuosille. Ensimmäistä sellaista riemuvuotta
vietettiin vuonna 1300 paavi
Bonifatius
kahdeksannen
aloitteesta. Se vuosi, kuten
kaikki sitä seuranneet viimeisimpään asti runsas neljä vuotta sitten, tarjosi uskoville erityisen tilaisuuden, etuoikeutetun ajan kokea Jumalan laupeutta, tehdä sovinto hänen
kanssaan, saada tarvittavaa armoa, uudistaa elämässään
usko, rakkaus ja toivo, mutta
myös syventää yhä enemmän
Jeesuksen Kristuksen ja hänen
kirkkonsa salaisuuden tuntemista. Sama tarkoitus on
myös alkavalla juhlavuodellamme.
Rakkaat veljet ja sisaret!
Haluaisin, että myös me eläisimme juhlavuotemme edellä
kuvatulla tavalla. Olkoon se
meille aika, jolloin Jumalan
pelastavasta tahdosta tulee
ensiarvoinen asia elämässämme. Olkoon se erityinen jumalallisen armon vuosi meille kaikille. Yrittäkäämme hyötyä mahdollisimman syvällisesti näistä lahjoista, joita
Hän tarjoaa meille tänä pyhänä aikana. Uudistakaamme
yhteytemme Jeesukseen Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.
Muistakaamme myös kiittää
Jumalaa omasta hiippakunnastamme. Rukoilkaamme
samalla, että evankeliumia
saarnataan aina uskollisesti ja
että se voi olla pelastuksen
väline meille kaikille. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik(at)catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl.; 2. su
ranska; 4. su esp.; 5. su engl.) 11.00 päämessu, 12.30 eri kielisiä messuja tai perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke 17.30
ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
Su 10.00 päämessu suomeksi (1. sunn. ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit; 11.30
messu (1. sunn. suomeksi/ruotsiksi, 2. sunn. englanniksi, 3. sunn. suomeksi/vietnamiksi, 4. sunn. saksaksi, (5. sunn. perhemessu suomeksi), kirkkokahvit; 18.30
iltamessu. Ma 13.30 messu; ke, pe 7.15 aamumessu; ti, to, la 18.30 iltamessu. Ti
18.00 ruusukkorukous, to 18.00 vesper. Rippitilaisuus: ti ja la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan.
Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi
Su 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi/Mass in English, ma, ke, pe, la
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän
kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to 7.00, pe
7.00 la 8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta.
Tampere
Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ti,
to 7.30 aamumessu, ma, ke, pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 iltarukous. pe 18.30
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen messua tai
sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.
Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunn.) tai 18.00 (3. ja 4. sunn.) päämessu kirkossa, to 18.00
iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00, paaston aikana
perjantaisin ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. Sähköposti perhe@catholic.fi.
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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19.3. la pyhä Joosef, neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä, 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 juhlamessu, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 palmukulkue ja
päämessu, Caritaksen basaari seurakuntasalissa, 18.00 iltamessu
21.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
22.3. ti 18.00 krismamessu
24.3. kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi, hiljainen
palvonta sakramenttikappelissa
25.3. pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus,
14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytyä kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen
ja kuoleman muistoksi
26.3. pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus,
12.00 ruuan siunaus (puolaksi ja suomeksi), 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä: 9.45
lat/espanja, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
28.3. pääsiäismaanantai: 11.00 päämessu, huom. ei iltamessua!
2.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
4.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
5.4. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
9.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
16.4. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo: 17.4.; 15.5. su 16.00
Tikkurila: 24.4.; 22.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
18.3. pe 18.00 hiljentymispäivä puolaksi
(ristintie hartaus,meditaatio, rippi, messu)
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä: 9.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 10.00 Lauantaikurssi/Lördagkurssen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi/mässa
på finska, 17.00 hiljentymispäivä suomeksi (katumushartaus, meditaatio, rippi, messu), 18.30 aattomessu suomeksi
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.30
22.3. ti Huom. ei ole messua kirkossa!,
18.00 krismamessu Pyhän Henrikin katedraalissa
24.3. kiirastorstai: 18.30 kiirastorstain iltamessu
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia
26.3. pyhä lauantai: 21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3. pääsiäissunnuntai: 10.00 piispanmessu, 11.30 messu saksaksi/Messe
auf Deutsch, 18.30 iltamessu
28.3. pääsiäismaanantai: 10.00 messu
ruotsiksi/mässä på svenska, 11.30 messu suomeksi/mässa på finska, huom. ei
ole iltamessua!
1.4. pe huom. ei ole aamumessua! 18.00
iltamessu ja adoraatio
2.4. la 10.00-14.00 Ensikommuunio-opetus, 16.00 messu Hangossa, 18.30 aattomessu suomeksi
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.00 messu ruotsiksi/mässä på svenska, 11.30 messu
suomeksi/mässa på finska, 18.30 iltamessu suomeksi
4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen:
huom. ei ole päivämessua eikä Maanantaiklubia, 18.30 iltamessu

9.4. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.30
aattomessu suomeksi
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.30 iltamessu
16.4. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 Lauantaikurssi/Lördagkurssen Englantilaisessa koulussa,
11.00 messu suomeksi/mässa på finska, 18.30 aattomessu suomeksi
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, aasialaisen ja itämaisen ruoan myynti päämessun jälkeen. Tervetuloa! 18.30 iltamessu
Huom. ripittäytyminen paastonaikana
puolituntia ennen iltamessua (ti,la,su)
----------------- Diaspora ----------------Hanko (Täktomin kappeli): 2.4. la klo
16.00
Karjaa (Pyhän Katariinankirkko): 8.5. su
klo 15.00
Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 22.5. su klo
14.00
Riihimäki (Siunauskappeli): 9.4.; 7.5. la
klo 16.30

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä: 10.00 juhlamessu
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.30 palmusunnuntain messu
24.3. kiirastorstai: 19.00 juhlamessu eukaristian asettamisen muistoksi
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia
26.3. pyhä lauantai: 12.00 ruuan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3.
pääsiäissunnuntai,
juhlapyhä:
10.30 juhlamessu, 16.00 messu Porissa, 18.30 Mass in English
28.3. pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu, huom. ei ole englanninkielistä messua! No Mass in English!
1.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
2.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
5.4. ti 19.00 miestenpiiri
9.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
12.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: 16.4. la 10.00 messu
Pori: 1.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu, huom. 27.3. sunnuntaina 16.00 messu!
Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä: 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 messu Jyväskylässä
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.00 ristintie hartaus, 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
22.3. ti 18.00 krismamessu Pyhän Henrikin katedraalissa Helsingissä (huom. ei
messua Jyväskylässä)
23.3. ke 18.00 ristintie ja pyhän viikon
messu
24.3. kiirastorstai: 19.00 kiirastorstain liturgia (jalkojen pesu)
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia (ristin palvonta)
26.3. pyhä lauantai: pyhän pääsiäisyön vigilia (pääsiäiskynttilän ylistys ja kasteveden siunaaminen, messun jälkeen
myös ruokien siunaus)
27.3. pääsiäissunnuntai,juhlapyhä: 10.30
päämessu
28.3. pääsiäismaanantai: 12.00 messu

Kalenteri
Iisalmen ortodoksisessa kirkossa
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.00 ruusukkopiirin ruusukkorukous, 10.30 päämessu
4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen,
juhlapyhä: 18.00 messu sisarten kappelissa
8.4. pe 18.00 messu Kiteellä,
9.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00
messu Varkaudessa
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
16.4. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 informaatiokurssi, 12.15 pyhä messu, 13.15
I kommuuniolle menevien lasten vanhempien kokous, 14.00 seurakuntaneuvoston kokous
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu
----------------- Diaspora ----------------Iisalmi: (Ort. kirkko) 28.3 ma klo 12.00
Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 9.4.; 7.5. la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 8.4.; 6.5.
pe klo 18.00
Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8) 20.3.; 24.4.; 29.5. su klo
16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 10.4.; 8.5. su klo 16.00
Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) 19.3.; 23.4.; 28.5. la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
9.4.; 7.5. la klo 16.00
Lasten uskonnonopetus vuonna 2005
(kevätlukukausi): 16.4.; 21.5.
Informaatiokurssi 2005 (kevät):
16.4.; 21.5.
Seniorit: 21.4.; 19.5.
English Mass: 20.4.; 18.5.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
18.3. pe 18.30 ristintien hartaus, 19.00 iltamessu
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä: 10.30 lastenkerho, 12.30
perhemessu
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 English
Mass
24.3. kiirastorstai: 19.00 kiirastorstain iltamessu ja adoraatio
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia
26.3. pyhä lauantai: 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3.
pääsiäissunnuntai,
juhlapyhä:
10.30 juhla messu, 14.00 juhlamessu
puolaksi, 17.00 messu Kurikassa, 18.00
juhlamessu englanniksi/Mass in English
28.3. pääsiäismaanantai: 10.30 pääsiäisoktaavin messu, 9.00 messu Lapualla, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00
messu Vaasassa
2.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Hämeenlinnassa, 18.00
English Mass
4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen:
7.30 juhlamessu
6.4. ke 19.30 informaatiokurssi
9.4. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 English Mass
16.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi/mass in English
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: (Matti Alangon katu 11) 3.4.;
1.5. klo su 15.00
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) Huom. 27.3.
su 17.00 ; 7.5.; 28.5. la 18.30
Lapua: (kysy kirkkoherralta)Huom. 28.3
ma 9.00, 9.4.; 7.5.; 28.5. la 9.00
Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelitie 5) Huom. 28.3. ma 12.00, 9.4.;
7.5.; 28.5 la 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali, Koulukatu 45) Huom. 28.3. ma 16.00,
9.4.; 7.5.; 28.5. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
18.3. pe 18.00 ristintie hartaus
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä: 18.00 juhlamessu
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 18.00 palmusunnuntain liturgia
24.3. kiirastorstai: 18.00 kiirastorstain liturgia
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia
26.3. pyhä lauantai: 18.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3.
pääsiäissunnuntai,
juhlapyhä:
11.00 pääsiäissunnuntain liturgia
28.3. pääsiäismaanantai: 11.00 pääsiäismaanantain liturgia
31.3. to 18.00 pääsiäisoktaavin iltamessu
1.4. kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja adoraatio
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu
4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen,
juhlapyhä: 18.00 juhlamessu
7.4. to 18.00 pääsiäisajan iltamessu
9.4. la 13.00 perhemessu
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 päämessu
14.4. to 18.00 pääsiäisajan iltamessu
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 päämessu
----------------- Diaspora ----------------Hamina: Huom. uusi paikka! Ev.lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12
(Kulmakivi): 24.4.(Huom! Poikkeuksellisesti Itäristin seurakuntatalossa, Savonkatu 10); 22.5. klo 11.00
Lahti: 2.4.; 7.5. klo 16.00 pyhä messu ja
klo 14-16 uskonnonopetus ortodoksisessa kirkossa
Lappeenranta: 20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30
ortod. kirkossa
Uskonnonopetus:
Kouvola: 12.3.; 9.4.; 14.5. klo 11-13.00 ja
klo.13.00 pyhä messu
Lahti: 5.3.; 2.4.; 7.5. klo 14-16.00
KEVÄTTALKOOT: Lauantaina 23.4. Ottakaa kaikki tarpeelliset työvälineet ja kestieväät grillijuhlaa varten. Tervetuloa mukaan!

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
18.3. pe 17.30 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio), 18.00 ristintie hartaus,
18.30 pyhän Joosefin juhlapyhän messu
19.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
20.3. Herran kärsimisen palmusunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Raahessa
21.3. ma 18.30 messu, 19.00 pyhän
sakramentin palvonta (adoraatio)
23.3. ke 18.30 messu, 19.00 rippiliturgia
24.3. kiirastorstai: 18.30 kiirastorstain liturgia
25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia
26.3. pyhä lauantai: 10.00 Laudes, 23.00
pyhän pääsiäisyön vigilia
27.3.
pääsiäissunnuntai,
juhlapyhä:
11.00 päämessu, 17.00 messu Torniossa
1.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
2.4. la 11.00 ensikommuuniolle valmistautuvien retretti
3.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu,
13.30 Mass in English, 17.00 messu Torniossa
8.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
9.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 13.30 Mass in English, 17.30

messu Rovaniemellä
15.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
16.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Torniossa
----------------- Diaspora ----------------Raahe: 20.3.; 24.4. su 17.00
Rovaniemi: 10.4.; 8.5. su 17.30
Tornio: 27.3.; 3.4.; 17.4.; 1.5.; 15.5. su
17.00
Mass in Enlish on Sunday: 1.30 p.m.
3.4.; 10.4.; 17.4.; 24.4.; 1.5.; 8.5.

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu www.
katekeettinenkeskus.fi

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 0208350751, fax 09-61294770. Sähköposti
info@catholic.fi.
Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET

02740

Espoo.

Puh.

Catholic Students’ Club
Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
5.4., 19.4. For students and young adults
and anyone interested in the Catholic
Faith.

Karmeliittamaallikot

Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Ekumeeninen keskus
Myllyjärvi,
8557148.

17.00. Mukaan voi liittyä Paciuksen kadun
pikavuoropysäkiltä (lähel-lä P. Marian kirkkoa). Retkikohteita ovat mm. vanha Stella
Maris, Raaseporin linnanrauniot, Pyhän
Laurin kirkko ja Tytyrin kaivos. (Bussi
maksaa 15 euroa, kaivosmuseo 8-10 euroa, päiväkahvi ja lounas 10 euroa) Ilmoittautuminen
14.5.
mennessä
puh.
0505120813 (Airava), 0503409167 (Rautakorpi) tai jaakko.airava@welho.com .
(peruutuksesta 14.5. jälkeen peritään 5
euroa)/AC:s och St. Henrikss Sällskaps
vårutflykt styr kosan mot Västnyland. Vi
besöker bl.a. gamla Stella Maris, Raseborg, Tytyri gruva och St. Lars kyrka. Avfärd
kl.9.30 från St. Henriks kyrka, tillbaka
ca.17.00. Anmälningar senast den 14.5.
till Jaakko Airava tel. 0505120813 eller
jaakko.airava@weho.com . Bussen kostar 15 euro, kaffe och lunch 10 euro, museum 8-10 euro. (Efter den 14.5. debiteras 5 euro för annullering.)

09-

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892.

Kirjallisuuspiiri

Kokoontuu kevätkaudella Studium Catholicumissa Ritarik.3b A. 3. kerros klo 18.30
to 21.4. Giovanni Guareschi: Isä Camillo-kirjat
to 12.5. Margaret Atwood: Alias Jane

Studium Catholicum

Maallikkofransiskaanit OFS

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo
10 – 18.
Dominikaanit viettävät kappelissaan
messua tavallisesti klo 8.00 maanantaista perjantaihin.
Knowing God: Saturday April 2nd and
Saturday April 16th at 2 p.m.

Torstai 14.4. kello 17.00: Info. Illan
aihe: Santa Chiara, uusi nainen.
Iltamessu kello 18.30
Torstai 12.5. kello 17.00: Info. Opitun
kertausta: Pyhä Maksimilian Kolbe
OFMCap, rakkauden marttyyri. Iltamessu
kello 18.30.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi. www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
Torstaina 7.4. klo 18.00 AC:n jäsenet
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosi-kokouksen jälkeen n. klo 18.30 raamatun
tutkistelu sisar Veronica Tournierin, OP,
johdolla./ Torsdagen 7.4. kl.18.00 sammankallas ACs medlemmar till årsmöte.
På årsmötet behandlas stadgeenliga
ärenden. Ca kl. 18.30 bibelstudium med
syster Veronica Tournier, OP: Skapelseberättelserna och gåtan människa.
Lauantaina 21.5. kevätretki (yhdessä
Pyhän Henrikin Seuran kanssa). Teema:
maalle, maan alle ja taivaalle. Lähtö klo
9.30 Pyhän Henrikin aukiolta, paluu n. klo

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän Marian
seurakuntasalissa maanantaisin klo
14.00. Messu ennen kokoontumista klo
13.30. Kaikki ovat tervetulleita!
21.3. Toimintapäivä
28.3. Pääsiäinen
4.4. ei messua eikä maanantaiklubia
11.4. isä Frans Voss SCJ: Leo Dehon
18.4. Toimintapäivä
25.4. ei messua eikä maanantaiklubia
2.5. kevätkauden päättäjäiset

Rakkauden lähetyssisaret

Adoraatio maanantaisin klo 18.00 ja pyhä
messu perjantaisin klo 18.00. Tervetuloa!
Kaarikuja 2 K 60, Kontula, Helsinki. Puh.
09-3403795.

Teresa ry

Tiistai 19.4. Ohjelman aihe vielä auki.
Tiistai 10.5. Teresojen ohjelmallinen
kevätjuhla.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
15.4.–13.5. on toimitettava viimeistään 1.4. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!

Fides 04/2005 - 9

Artikkeleita

Helsingin hiippakunnan 50-vuotisjuhlan
päätapahtuma 26.-27.2.2005
Pyhän Henrikin muistoa ja
hiippakuntamme 50-vuotisjuhlaa vietetään toki
koko kuluvan vuoden ajan
juhlallisin messuin ja pyhiinvaelluksin. Kirkkaina
helmikuisina pakkaspäivinä 26.-27.2.2005 Suomen
katolinen kansa kuitenkin
kokoontui katedraaliinsa
viettämään vuoden päätapahtumaa.

Tilaisuus ei herättänyt suurten kansanjoukkojen innostusta, eihän siihen liittynyt
edes urheilu- tai missikisoja.
Muisteltiin ainoastaan kristinuskon 850-vuotista taivalta
tässä maassa, vaellusta, jonka
varrella on koettu monia ristintien asemia mutta myös
kirkastusvuoren näkyjä. - Ei
hiippakunnan perustaminen
vuonna 1955 myöskään ollut
päivän pääuutinen. Muistan,
että se sentään mainittiin yhden palstan otsikolla Uuden
Suomen etusivulla.
Juhlallinen
viikonloppumme alkoi vesperillä, jonka vietti isä Teemu Sippo paavin legaatin, kardinaali Joachim Meisnerin, ja useiden
muiden piispojen ja prelaattien läsnä ollessa. Vesperin
päätyttyä vietettiin pyhä messu, jonka pääselebranttina oli

Juhlaviikonloppu alkoi virallisesti sunnuntain ensimmäisellä vesperillä, johon osallistuivat lähes kaikki kutsuvieraat. Kuvassa etualalla kardinaali Meisner, hänen takanaan
piispa Wróbel, jonka vieressä Pohjoismaiden nuntius, arkkipiispa Tonucci sekä Viron apostolinen administraattori, arkkipiispa Zurbriggen.

Pohjoismaiden uusi apostolinen nuntius, arkkipiispa Giovanni Tonucci. Päivän tekstinä oli tuttu kertomus samarialaisesta naisesta Sykarin kaivolla. Mieleeni on lapsena

Lauantain iltamessun vietti ja siinä saarnasi palavasti uusi apostolinen nuntius
Pohjoismaissa, arkkipiispa Giovanni Tonucci.
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jäänyt Gustave Dorén piirros
naisesta, joka seisoo vesiruukkuineen kaivon reunalla istuvan Jeesuksen edessä. Arkkipiispan eloisasta ja puhuttelevasta saarnasta tämä kuva sai

runsaasti lisää väriä, syvyyttä
ja ulottuvuutta, se siirtyi nykyihmisten maailmaan, heidän ongelmiinsa, iloihinsa ja
suruihinsa. Katedraalin kuoro ja urkuri täyttivät tehtävän-

sä erinomaisesti, samoin taitavat messupalvelijat, joiden
luontevaa ja arvokasta esiintymistä olen monesti aikaisemminkin ihaillut.

Lauantai-illan vesperin vietti isä Teemu Sippo SCJ. Alttaripalvelijoina toimivat veli Mikko Salo SCJ ja Casimir Lilius.

Artikkeleita

Leena Palonen esitteli sunnuntaiaamuna näyttelyä katolisen kirkon vaiheista Suomessa. Kuvassa vasemmalta Trondheimin piispa-prelaatti Georg Müller SSCC, Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon, kardinaali
Meisner ja Paderbornin arkkipiispa Hans-Josef Becker.

Messun jälkeen kuulimme
suomalaista hengellistä musiikkia, jota esitti kamarikuoro Kampin laulu Eric-Olof Söderströmin johdolla. Runsas
ja monipuolinen ohjelmisto
antoi myös vieraillemme hyvän kuvan vanhasta ja uudes-

ta suomalaisesta kirkkomusiikista.
Kansanomaiset virsisävelmätkin saattavat tuoda elämäämme syvällistä hengellistä
sisältöä; ne ovat kuin kirkkaita puroja, jotka kumpuavat
kansamme
vuosisataisesta

kristillisestä perinnöstä. Parhaat kiitokset kaikille laulajille!
Sunnuntaiaamuna
kokoonnuimme katedraaliseurakunnan saliin, jossa avattiin
huolellisesti koottu valokuvanäyttely ja kuultiin esitelmä

Hyvin suunniteltu ja toteutettu näyttely herätti aitoa kiinnostusta ja tuotti suurta iloa myös vieraissa.

katolisen kirkon vaiheista
maassamme pyhästä Henrikistä nykypäiviin asti. Kardinaali
Meisner oli läsnä alusta alkaen. Hän keskusteli kiinnostuneesti myös tavallisten seurakuntalaisten kanssa, ei tahtonut lainkaan asettua korokkeelle muiden yläpuolelle.
Aidot kirkon paimenethan
on aina tunnettu siitä, että he
pitävät itseään Jumalan palvelijoiden palvelijoina.
Yhtä ystävällisiä olivat
muutkin korkeat vieraamme.
Heidän joukostaan saatoin
tervehtiä ainakin Baltian maiden apostolista nuntiusta ja
Paderbornin
arkkipiispaa,
Münsterin
apulaispiispaa,
kolmea norjalaista piispaa,
SCJ:n Hollannin provinsiaalia sekä Bonifatius- ja Ansgarwerkin edustajia. Erityinen
ilo oli keskustella birgittalaisten yleisabbedissan äiti Teklan
kanssa, joka ehti käydä myös
Turussa tapaamassa sisarkuntansa jäseniä. Sitä paitsi näimme monia rakkaita ystäviä
vuosien ja vuosikymmenten
takaa, kuten isät Adrian Borst
SCJ, Ryszard Mis SCJ ja André Lemaire OP. Isä Lemairen
luona vierailin usein 1950-lu-

vulla, jolloin Studium Catholicum sijaitsi Bulevardilla.
Siihen aikaan hän oli nuori
pappi, joka koetti opettaa
minulle Tuomas Akvinolaisen
teologisia hyveitä. Välillä katselimme hänen ikkunastaan
syksyisen harmaaseen Vanhan
kirkon puistoon.
Sunnuntain
juhlamessuun papisto saapui pitkässä
kulkueessa kellojen kaikuessa.
Pääselebranttia, kardinaali
Meisneria, oli avustamassa
kymmenkunta piispaa ja noin
30 pappia. Kirkko täyttyi juhlavieraista ääriään myöten, ja
messua voitiin seurata lisäksi
seurakuntasalista. Paikalla olivat myös arkkipiispa Paarma
ja piispa Huovinen luterilaisesta sekä arkkipiispa Leo ja
piispa Ambrosius ortodoksisesta kirkosta.
Kardinaali Meisner toi
juhlaväelle paavin sydämellisen tervehdyksen ja apostolisen siunauksen. Voimakkaassa saarnassaan hän palautti
mieleen kansamme pitkän
kristillisen menneisyyden ja
vakuutti, että edessämme on
myös pitkä ja valoisa tulevaisuus. “Emme me ole keskiajan viimeistä jälkijoukkoa,
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Paavin legaatin, Kölnin arkkipiispan
kardinaali Joachim kardinaali saarna
juhlajumalanpalveluksessa Helsingin
katedraalissa 27.2.2005.

Korkea-arvoisin herra piispa Wróbel,
rakkaat veljet piispan- ja papinvirassa,
kunnioitetut, rakkaat vieraat,
rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, Herrassa!

me olemme pikemminkin sellaisen tulevaisuuden etujoukkoa, josta monilla ei vielä ole
aavistustakaan.” Kardinaali
korosti Jumalan ylistämisen
tärkeyttä, sillä vain Jumalan
ylistäminen pystyy suojelemaan meitä epäjumalien diktatuurista. Ylistyslaulu kaikuu aidoimpana kärsimysten
keskellä. Profeetta Danielin

aikana kolme miestä ylisti Jumalaa tulisessa pätsissä, ja heidän keskelleen ilmestyi neljäs,
joka näytti jumalolennolta.
Kardinaali tiesi, mistä hän puhui. Hän oli itse kokenut
kommunistisen diktatuurin
kärsimykset Berliinissä ja itäisessä Euroopassa. Lopuksi
hän kehotti meitä kohtaamaan tulevaisuuden haasteet,

ei valittaen ja voivotellen,
vaan iloisesti ja juhlamielellä.
Juhlamessun jälkeen nautittiin kirkkokahvit seurakuntasalissa, mistä kutsuvieraat
siirtyivät lounaalle keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Iloisena ja kiitollisena piispamme
Józef Wróbel SCJ toivotti vieraansa tervetulleiksi. Tänä
hetkenä juhlan pitkäaikaiset

1. Ensiksi tuon Teille sydämellisimmät siunauksen toivotukset Pyhältä Isältä, joka lähetti minut edustajakseen tänne Teidän luoksenne. Vaikka Te katolisena kirkkona Suomessa olette lukumääräisesti vain pieni paikalliskirkko maailmanlaajuisen katolisen kirkon sisällä, Teidän valintanne ja lähetystehtävänne on suuri. Te olette ikään kuin pieni lauma, jolla on
Jumalan suuret lupaukset. Pyhä Isä tervehtii minun kauttani
myös Teidän kristittyjä veljiänne, jotka kuuluvat toisiin kirkkoihin ja kirkollisiin yhteisöihin. Meidät on haastettu todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta suuremmaksi tulleessa Euroopassa; se on meidän yhteinen tehtävämme.
2. Suomella on takanaan 850 vuotta historiaa, jonka aikana
evankeliumia on saarnattu sen alueella. Pyhä Henrik toi tähän maahan evankeliumin Jumalan rakkaudesta ihmisiin.
Siitä lähtien kristillinen kulttuuri on lyönyt leimansa Suomeen. Se on myös johdonmukaista, sillä kultti, Jumalan
kunnioittaminen, on lähde, josta kulttuuri, elämän muotoutuminen, ihmisten yhteiselämä on lähtöisin. Kristinuskon
Suomeen tulemisen 850-vuotisjuhlan ohella muistelemme
tänään Helsingin katolisen hiippakunnan perustamista 50
vuotta sitten, paavi Pius XII:n aikana, ja hiippakunnan ensimmäistä piispaa Gulielmus Cobbenia. Jo puolen vuosisadan ajan Helsingin hiippakunnalla on ollut tärkeä paikka
yleismaailmallisen katolisen kirkon piirissä.

3. Tämä juhlapäivä ei ole nostalginen päivä, jona palautamme mieliin menneen ajan vaikeuksia ja myös sen siunausta,
vaan tämä on tulevaisuuden päivä. Jos jollakulla on syntyperä ja menneisyys, hänellä on myös tulevaisuus. Ei kenelläkään tässä maassa ole niin rikasta ja vanhaa syntyperää ja pitkää menneisyyttä kuin Teillä, kristityillä. Siksi ei kenelläkään
ole myöskään sellaista tulevaisuutta kuin Teillä, jotka olette
kristittyjä. Sen vuoksi Teillä on täysi syy olla itsetietoisia ja
samalla nöyrästi voitontuntoisia. Emme me ole keskiajan viimeistä jälkijoukkoa, me olemme pikemminkin sellaisen tulevaisuuden ensimmäistä etujoukkoa, josta monilla ihmisillä ei vielä tänään ole yleensä mitään aavistusta. Pyhä Bruno
Kölniläinen, kartusiaanisääntökunnan perustaja, kirjoitti jokaisen luostarinsa portin päälle unohtumattomat sanat:
“Crux stat, dum volvitur orbis” - “Risti seisoo sillä aikaa kun
maailma pyörii”. Herra on asettanut kirkkonsa perustaksi ristin, jotta kirkolla kaikissa kansojen historian nousu- ja laskuvaiheissa olisi välttämätön kyky seisoa lujana.

4. Kristittyjen ja siten kirkon kutsumus menneisyydessä, nykyajassa ja tulevaisuudessa on Jumalan ylistäminen ja palvominen. “Cogito, ergo sum”, sanoi ranskalainen filosofi Descartes, toisin sanoen: “Minä ajattelen, olen siis olemassa”.
Hän määrittelee ihmisen olemassaolon vain ajattelun kautta.
Ihminen on kuitenkin enemmän kuin pelkästään ajatteleminen ja ajatus. Kristittyinä me saamme kutsumuksemme suhteen lausua: “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” - “Sinua,
Jumala, me kiitämme, olemme siis olemassa”, ja nimenomaan ihmisinä ja kristittyinä. Pyhä Ignatius de Loyola sanoo: “Ihminen on olemassa ylistääkseen”. Hän ylistää joko
Jumalaa tai itseään ja omia saavutuksiaan. Tiedämme kaikki
kokemuksesta, että itsensä ylistäminen on epämiellyttävää.
Jumalan ylistäminen taas tekee ihmisen iloiseksi ja vapaaksi.
Tänään me kiitämme Jumalaa siitä, että tässä maassa on jo
850 vuoden ajan vietetty Jumalan ylistystä. Tällöin asia koskee erityisesti juuri Teitä, pientä katolista kirkkoa, koska Te
vietätte Jumalan ylistystä monien kanssaihmistenne puoles12 - Fides 04/2005

Te, Deum, Lauda

Kardinaali Meisner saapui juhlamessuun paavin hänelle nimittämien delegaattien, isä Teemu Sipon SCJ ja isä Manuel Pradon saattamana.

Sinua, Jumala, me kiitäm

Juhlamessu oli kaunis liturginen kokonaisuus, jota myös monet ulkomaiset vieraat kehuivat.
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valmistelut olivat tuoneet
kauniin tuloksen, odotukset
olivat toteutuneet. Juhlavieraiden joukko osoitti myös,
miten tunnettu ja arvostettu
piispamme on Euroopan kirkollisissa piireissä ja kirkon
johtohenkilöiden keskuudessa.
Kardinaali kohotti maljansa pyhän isän kunniaksi ja

toivoi hänen terveytensä pikaista parantumista. Kölnin
arkkihiippakunnan lahjana
hän ojensi piispallemme arvokkaan pietà-veistoksen. Äiti
Teklan lahja oli kaunis roomalainen kalkki. SCJ:n Hollannin provinssi lahjoitti piispa Buckxin kalkin, ainutlaatuisen muiston ensimmäisen
apostolisen vikaarimme ajal-

ta. Arkkipiispa Paarma toi
Suomen luterilaisen kirkon
tervehdyksen ja toivotti hiippakunnallemme onnea ja menestystä. Useat muutkin vieraat esittivät tervehdyksensä ja
toivoivat, että pyhän Henrikin kylvämä siemen tuottaisi
maassamme satakertaisen sadon.
KALEVI VUORELA

mus, ergo sumus
Konsekraation hetki.

me, olemme siis olemassa

Kommuunion aikana myös muiden kristillisten kirkkojen edustajat kävivät ottamassa vastaan siunauksen. Tilaisuuden hyvä
ekumeeninen henki sai näin arvokkaan huipentuman.

ta, jotka eivät enää tiedä, mistä he tulevat ja minne menevät.
Jaakobin poika Joosef kutsuttiin Egyptissä tehtävään 11 hylätyn veljensä hyväksi. Joosef pelastui pelastamalla 11 veljeänsä, jotka olivat unohtaneet Jumalan. Meidät on kutsuttu
työskentelemään toisten hyväksi. Me pelastumme pelastamalla toisia.
5. Jumalan ylistyksen vietto ei ole mitään hurskasta ylellisyyttä, johon kirkolla juuri ja juuri on varaa hengellisesti rikkaina aikoina. “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” - “Sinua,
Jumala, me kiitämme, olemme siis olemassa”. Jumalan ylistäminen on oleellisen tärkeätä kirkolle, kristityille ja ihmisille yleensä. Pyhä Henrik, joka toi kirkon Suomeen, kuuluu
Euroopan isiin ja äiteihin, jotka palvelutehtävänsä kautta
ovat olleet rakentamassa ihmisarvoon perustuvaa länsimaista sivistystä. Jumalan ylistäminen saa näet ihmiset nousemaan oman itsensä yläpuolelle. Sen perusta on yksin siinä,
että Jumala on olemassa. Siksi Jumalan ylistäminen on mahdollista aina ja kaikkialla. Tällainen kohoaminen tempaa ihmisen aina irti siitä, mikä vastustaa Jumalaa. Ja sitä ovat ennen muuta epäjumalat - tänään samoin kuin silloin. Siksi
täytyy palvoa yksin Jumalaa eikä ketään muuta. Mutta me
ehkä huomautamme: Eivätkö epäjumalat ole joka tapauksessa kuolleet jo kauan sitten? Sen, joka tarkkailee valppaasti
ympäröivää maailmaansa, täytyy tässä esittää vastakysymys:
Eikö meidän todellisessa maailmassamme ole enää mitään,
mitä palvotaan Jumalan rinnalla tai häntä vastaan? Mihin me
luotamme? Mihin uskomme? Eivätkö menestys, imago, yhteiskunnallinen asema ja julkinen mielipide ole muuttuneet
mahdeiksi, joiden edessä ihmiset kumartavat ja joita he palvelevat kuin jumalia. Eikö meidän eurooppalainen yhteiskuntamme näyttäisikin toisenlaiselta, jos nämä jumalat syöstäisiin valtaistuimelta? Jumala on olemassa. Se merkitsee, että
on olemassa totuuden ylivalta, on olemassa oikeudenmukaisuuden arvo, joka on kaikkien itsekkäiden tarkoitusten ja
intressien yläpuolella. Loukkaamaton arvo on myös maallisessa mielessä arvottomalla; se on myös parantumattomasti
sairaan ja syntymättömän lapsen arvo. On olemassa Jumalan
itsensä palvonta, hänen ylistyksensä, joka suojelee ihmistä
itsekkäiden tarkoitusperien ja pakon yksinvallasta. Se on
myös ainoa, joka kykenee suojelemaan häntä epäjumalien
diktatuurista. Millainen maailma tästä syntyy? Tätä kuvaa
todella osuvasti Herran sana: “Niin kuin taivaassa, niin myös
maan päällä!”

6. Vasta silloin meidän Jumalan ylistyksemme on todella vapauttavaa, kun se ei enää perustu asioihin ja esineisiin, jotka
voidaan temmata meiltä pois ja riistää käsistä, vaan se perustuu meidän olemassaolomme sisimpään ja syvimpään totuuteen, jota mikään maailman mahti ei pysty meiltä ryöstämään, nimittäin itse Jumalan olemassaoloon. Jokaisen ulkonaisen menetyksen pitäisi johtaa meidät tähän sisimpään syvyyteen ja tehdä meidät kypsemmiksi todellista elämäämme
varten. Jumalan olemassaolo kutsuu ihmisen ylistyslauluun,
oman itsensä yläpuolelle. Se vapauttaa hänet kaikesta ahdashenkisyydestä ja nostaa hänet kohti Jumalan suuruutta. Maria tunnustaa ylistysvirressään: “Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja” (Luuk. 1:49). Sen tietää jokainen, joka
on joskus kokenut esimerkiksi suuren liturgian sydämiä
muuttavan ja uudistavan voiman. Paul Claudel, kuuluisa
ranskalainen katolinen kirjailija, koki kääntymyksen pyhän
jouluyön liturgiassa Pariisin Notre Damessa.

7. Jumalan ylistyksen kautta ihminen nousee Jumalan luokse. Ylistäminen itse on liikettä, se on jo sinänsä tie. Ylistäminen on enemmän kuin ymmärtämistä, tietämistä ja tekemistä. Jeesuksen opetuslapset eivät opi rukoilemaan, jos heille
esitetään todisteita, vaan he oppivat kokemuksen kautta, kun
he näkevät Jeesuksen rukoilevan. “Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: “Herra,
opeta meitä rukoilemaan” (Luuk. 11:1). Rukoileva Jumalan
ylistys nousee ylöspäin ja koskettaa häntä, joka itse asuu enkelien ja pyhien ylistyslaulun keskellä. Kommunistisessa diktatuurissa kirkko kesti hämmästyttävällä tavalla 70 vuoden
pituisen vainon kiirastulen ainoastaan viettämällä Jumalan
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ylistystä, joka ei tavoitellut omaa etua. Kaikki muut mahdollisuudet kirkolta oli otettu pois. Liturgiassa usein esiintyvä
sana “Halleluja” on yksinkertaisesti sanaton ilon ilmaus siitä,
että Jumala on olemassa ja että hän on voimakkaampi kuin
kaikki pimeät voimat ja vallat. Halleluja-lauluun murskautuu ateismin voima.

8. Laulaminen muuttuu sitten ylistyslauluksi. Se on ääni tai
sävel, joka osoittaa, että sydän tahtoo julistaa sellaista, mitä
se ei kuitenkaan koskaan pysty ilmaisemaan sanoin. Vain tällä tavalla vietämme arvokkaasti ja rehellisesti kristinuskon
Suomeen tulemisen 850-vuotismuistoa ja Helsingin hiippakunnan perustamisen 50-vuotisjuhlaa. Tämä ylistyslaulu saakoon meidät unohtamaan kaiken sen, mikä tämän maan kirkon historiassa on ollut ehkä pikkumaista ja ahdasmielistä,
jotta Jumalan suuruus ikään kuin saa meidät valtaansa. Me
emme ole parempia kuin muut ihmiset, mutta meidän Jumalamme on sitä. Jumalan ylistyslaulu tulee tässä maailmassa useimmin kärsivien tulisesta uunista, ei katselijoiden riveistä. Kertomus kolmesta nuorukaisesta tulisessa pätsissä
sisältää syvällisempiä totuuksia kuin oppineet teologiset tutkielmat. Jumalan vastaus tähän ylistyslauluun ei ole mikään
julistus, vaan teko.
Tämä vastaus on sympatia, myötäkärsiminen, ei ainoastaan
tunteena, vaan todellisuutena. Jumalan myötäkärsiminen on
tullut lihaksi hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän
on astunut kärsimykseen, hän on antanut sulkea itsensä tuliseen pätsiin meidän kanssamme. Mitä tämä merkitsee, sen
me voimme oppia Ristiinnaulitun tai Pietàn suurista kuvista. Sellaisten kuvien edessä ihmisten kärsimys on muuttunut. He ovat kokeneet, että Jumala itse asuu heidän kärsimystensä sisimmässä kammiossa. Siksi kärsivien tulisista uuneista Jumalan ylistys kohoaa esikuvallisena kaikille. Hyvin
läheinen ystäväni, nyt jo kuollut Prahan arkkipiispa kardinaali Tomacek, joka oli kestänyt kommunismin aiheuttamat
kärsimykset, sanoi yhä uudelleen meille nuoremmille: “Työn
tekeminen merkitsee paljon, rukoileminen merkitsee enemmän ja kärsimys merkitsee kaikkea."
9. Jumalan ylistäminen ohjaa meidät ja muut kunnioittamaan häntä. Se herättää sisäisen ihmisen, toisin sanoen tekee hänen sydämensä kuulevaksi ja samalla näkeväksi. Juuri
tämän pyhä Augustinus oli kokenut Milanossa. Elämys laulavasta kirkosta oli niin voimakas, että se järisytti läpikotaisin koko hänen olemuksensa. Hän kuului älymystöön ja arvosti kristinuskoa filosofiana, mutta torjui kirkon jonakin
rahvaanomaisena ja typeränä ilmiönä ja tunsi sitä kohtaan
tiettyä vastenmielisyyttä. Vasta ylistyslaulun elämys ohjasi
hänet tielle kirkkoon ja siten Kristuksen luokse. Kautta aikojen on toisten tempaaminen mukaan Jumalan ylistykseen
ollut heille vapauttava teko sanan laajimmassa merkityksessä. Se panee ihmisen liikkeelle, saa hänet yhtymään kirkon
lauluun ja sisäisesti omaksumaan tämän Jumalan ylistyksen,
joka on saanut pysyvän muotonsa ihmisen kastelupauksessa.
Pyhää Henrikiä ei voida pitää liturgisiin esteetikkoihin kuuluvana mutta sen sijaan hän kuuluu Euroopan kristillisen
varhaisajan suurten lähetystyöntekijöiden joukkoon, koska
hän oli mies, joka ylisti Jumalaa.

10. Jos on totta - ja se on totta -, että Jumalan taloudenhoidossa ei mikään mene hukkaan, voin kysyä Teiltä: Minkä perinnön Te olette kristittyinä saaneet täällä Suomessa? 850
vuotta Jumalan ylistystä, se on Teille todellinen perintö ja
varma takuu. Kun kohtaatte nykyajan ja tulevaisuuden haasteet; ette kohtaa niitä valittaen ja voivotellen, vaan jopa iloisesti ja juhlamielellä: “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” “Sinua, Jumala, me kiitämme, siis olemme olemassa” - kristittyinä, ihmisinä Sinua varten, toisia varten, kaikkia varten.
Aamen.

+ KARDINAALI JOACHIM MEISNER
KÖLNIN ARKKIPIISPA
PAAVIN LEGAATTI
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Juhlamessun päätteeksi liturginen kulkue saapui pappilan pihaan aurinkoisessa kevättalven säässä. Messun jälkeen oli tilaisuus ajatusten ja kuulumisten vaihtamiseen, kuten alakuvassa tekevät veljellisesti kardinaali Meisner ja Opus Dein prelaatti,
piispa Javier Echevarría. Juhlaviikonlopun lämminhenkinen tunnelma kaikui kauniisti kardinaalin saarnassa: “850 vuotta Jumalan ylistystä, se on Teille todellinen perintö ja varma takuu.”
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Helsingin hiippakunnan tilastot
vuodelta 2004 valmistuivat

Jäsenmäärän kasvu jatkuu tasaisena. Kasvu
on nyt n. 3,5%.
Helsingin hiippakunnan eli
Suomessa asuvien ja täällä rekisteröityjen
katolilaisten
määrä jatkaa tasaista, jopa vähän kiihtyvää kasvuaan.
Vuoden 2004 lopussa katolilaisten määrä hiippakunnan jäsenrekisterissä oli
8790. Luku on tasan 300
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua vuodessa on
tapahtunut siis peräti 3,5
prosenttia. Vuotta aiemmin
lukumääräinen kasvu oli 216
henkilöä ja kasvuprosentti oli
2,6%.

Hiippakunnan jäsenmäärä
on kasvanut erityisesti toisista hiippakunnasta muuton
takia (247), mutta myös lukuisten kasteiden kautta
(254). Kirkkoonotettuja oli
27.
Jäsenmäärää ovat pienentäneet muualle muuttaminen
(130), kirkosta eroaminen
(54) ja kuolema (32).
Jakauma äidinkielen mukaan on haastava: suomea äidinkielenään puhuu 3666 katolilaista, ruotsia 518 ja muita kieliä 4606. Näin ollen ko-

Lukijoilta

Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään
tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä
eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

timaisia kieliä äidinkielenään
puhuu alle puolet maamme
katolilaisista,
tarkalleen
47,6%.
Ensikommuunion sai 129
katolilaista,
vahvistuksen
sakramentin 137 katolilaista.
Hiippakunnan alueella
solmittiin yhteensä 54 kirkollista avioliittoa. Niistä kahdeksassa molemmat osapuolet olivat katolilaisia.
Uskonnonopetusiässä oli
1456 katolista lasta. Heistä
926 eli 63,6% osallistui opetukseen.
Kuten viereinen taulukko
osoittaa, suurin seurakunta
on edelleen Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta, ja pienin on Pyhän Ursulan seurakunta. Ruotsinkielisiä on selvästi eniten Helsingin ja Turun seurakunnissa, ja muunkielisten osuus on reilusti yli
puolet kaikissa muissa paitsi
Helsingin ja Kouvolan seurakunnissa.
KATT

Seurakuntien koko
ja kielisuhteet
Seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2004 lopussa oli taulukossa ensimmäisenä esitetty luku. Sen perässä on prosenttiosuus koko hiippakunnan jäsenmäärästä (8790)
sekä sen jälkeen äidinkieliprosentit (suomi-ruotsi-muut).
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
2919

33,2%

(47-07-46)

Pyhän Marian seurakunta
2569

29,2%

(43-08-49)

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
1147

13,0%

(35-07-57)

Pyhän Olavin seurakunta
446

5,1%

(42-01-57)

Pyhän ristin seurakunta
840

9,6%

(37-03-60)

Pyhän Ursulan seurakunta
402

4,6%

(51-01-48)

Nasaretin pyhän perheen seurakunta
467

5,3%

(17-00-82)

Teresa ry:n toimintakertomus 2004
Vuosi 2004 oli Teresa-yhdistyksen 51. toimintavuosi.
JOHTOKUNTA Johtokuntaan
kuuluivat puheenjohtaja Pirjo Uronen, varapuheenjohtaja Merja Immonen, rahastonhoitaja Johanna Kivi, sihteeri
Anna-Maija Lindholm, jäsen
Kirsi Muradjan ja varajäsen
Marja Kuparinen. Moderaattorina toimi isä Kazimierz Lewandowski.

KOKOUKSET Teresat kokoontuivat kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina
iltamessun jälkeen Pyhän Marian seurakuntasalissa. Kevätkaudella oli kaksi esitelmäiltaa: Irene Hellström alusti aiheesta ”Liturginen vaatetus”,
esillä oli erilaisia liturgiaan
liittyviä asuja veli Mikko Salon esittelemänä. Isä Kazimierz kertoi elämästään ennen pappeutta ”Jokilaivan
kapteenina”. Kahdessa työillassa kokoonnuimme 50-vuotisjuhlanäyttelyä valmistelemaan. Kevätkausi päätettiin
teresoiden yhteiseen kevätjuhlaan.
27.4. kävimme yhdessä
katsomassa Kansallisteatterin

Willensaunassa näytelmän
”Mies se on vainaakin”. Teresa ry tuki teatteri-iltaa maksamalla osan jäsentensä pääsylippujen hinnasta.
Syyskaudella esitelmäiltoja oli kolme. Ensimmäisessä
kokouksessa Johanna Kivi ja
Anna-Maija Lindholm toivat
terveisiä WUCWO:n Euroopan kokouksesta Slovakiasta.
Maiju Tuominen kertoi pyhiinvaelluksesta ”Yksin ja yhdessä Santiago de Compostelan tiellä” ja Marjatta JaanuSchröder puhui aiheesta
”Miesten ja naisten yhteistyö
kirkossa – ajatuksia Vatikaanin uskonopin kongregaation
asiakirjan pohjalta”. Lisäksi
vierailimme totuttuun tapaan
karmeliittaluostarissa Myllyjärvellä ja vietimme Teresamessua ja seurustelimme sisarien kanssa. Marraskuussa
muistimme edesmenneitä teresoita messussa. Työntäyteisen syyskauden päätteeksi vietimme iloisen joulujuhlan.
Kauden kokousilloissa oli
mukana keskimäärin 15 henkeä/kokous.

MYYJÄISET JA AVUSTUKSET Kevätkaudella pidettiin kirpputorimyyjäiset ja syyskaudella
joulumyyjäiset. Myyjäisten
tuotoilla tuettiin molempien
seurakuntien karitatiivista
työtä, Rakkauden lähetyssisaria (Äiti Teresan sisaret), Johanna Kiven ja Anna-Maija
Lindholmin
matkaa
WUCWO:n
kokoukseen,
hiippakunnan lasten ja nuorten leiritoimintaa, Maanantaiklubia ja Karmeliittaluostaria.
Elokuussa järjestimme eläkeläispäivän Stella Marisissa.

WUCWO Teresa ry on katolilaisten naisten maailmanjärjestön, World Union of Catholic Women Organizations,
jäsen. Saamme jäsenenä vuosittain useita tiedotteita ja
lehden neljä kertaa vuodessa.
Elokuussa Johanna Kivi ja
Anna-Maija Lindholm osallistuivat Trnavassa, Slovakiassa,
Euroopan kokoukseen.
TIEDOTTAMINEN Kuten ennenkin, kevät- ja syyskausien alus-

sa lähetettiin tiedotekirjeet
jäsenille ja toimintaa tukeville. Vuosittainen eläkeläispäivän kirje lähetettiin yli 350
osoitteeseen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Helsingin molempien seurakuntien
ilmoitustauluilla. Fides julkaisi yhdistyksen ohjelma- ja
tapahtumatiedotteet.

50-VUOTISJUHLAT Teresa ry:n
toiminnan 50-vuotisjuhlat
jatkuivat vielä tällekin vuodelle. Hiippakuntajuhlan yhteydessä meillä oli Stella Marisissa näyttely, joka esitteli teresoiden toimintaa eri vuosikymmeninä.
Julkaisimme
myös 50-vuotishistoriikin.

TOIMINTAMME Tämänvuotinen suur-urakkamme oli 50vuotisnäyttely. Kokosimme
materiaalia, kuvia, tekstejä ja
esineistöä Teresa ry:n ja teresoiden omista arkistoista.
Valmistamamme posterit toivottavasti säilyvät ”tuleville
sukupolville”. Vanhoja puheenjohtajia ja jäsenistöä
haastateltiin historiikkia var-

ten, ja vielä elossa olevat entiset ja nykyinen puheenjohtaja pääsivät yhteiskuvaan.
Muuten vuosi on kulunut
kuten edellisetkin: Olemme
yhdessä osallistuneet esitelmäja työiltoihin, auttaneet siellä, missä apua on tarvittu,
menestyksellisesti pystyttäneet kahdet myyjäiset ja jakaneet työmme tulokset apua
tarvitseville.
Jäsenkunnan
ikääntyessä aktiivisten teresoiden määrä on pienentynyt,
mikä näkyy myös kokousiltojen kävijämäärissä. Tulevan
toimintamme kannalta olisi
äärimmäisen tärkeää saada
mukaan uusia jäseniä. Mutta
- vaikka meitä on entistä vähemmän, ja toivoisimme, että
meitä olisi enemmän, voimme olla tyytyväisiä toimintamme tulokseen. Olemme saaneet iloa itsellemme ja toivottavasti myös pystyneet jakamaan sitä toisille. Sydämelliset kiitokset kaikille toiminnassamme mukana olleille!
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Ajassa

Fatiman ihmeet

Kuluu pari kolme kuukautta.
Lapset ovat vuoren rinteellä
paimenessa. Syötyään he menevät luolaan rukoilemaan.
Äkkiä heidät ympäröi kirkas
valo. Enkeli. Hänellä on kädessä ehtoolliskalkki, sen yllä
ilmassa Hostia, josta tippuu
kalkkiin veren pisaroita. Enkeli polvistuu lasten viereen ja
käskee heidän lausua hänen
kanssaan kolmasti:
"Pyhä Kolminaisuus, Isä,
Poika ja Pyhä Henki, kumarran Sinua sieluni syvyydestä
uhraan Sinulle Herramme
Jeesuksen Kristuksen kalliin
Ruumiin, Veren, Sielun ja
Jumaluuden joka on läsnä
maailman kaikissa tabernaakkeleissa, sovitukseksi niistä
häväistyksistä, joilla Häntä
loukataan; Pyhimmän Sydämen rajattomien ansioiden ja
Marian Perisynnittömän Sydämen puoltorukouksen tähden anon viheliäisille syntisille kääntymisen armoa."
Enkeli nousi ja ojensi Lucialle Hostian. Kalkin hän
juotti Jacintalle ja Franciscolle sanoen:
"Ottakaa vastaan Jeesuksen Kristuksen Ruumis ja
Veri, joita kiittämättömät ihmiset kelvottomasti loukkaavat." Ja taas maahan kumartuneena kolmasti: "Pyhä Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä
Henki..."
Lapset jäivät rukousasentoon ja toistivat enkelin opettamia sanoja, kunnes Francisco huomasi, että ilta oli tulossa ja kotiinpaluu edessä.
Toukokuun 13 päivä
l917, sunnuntai. Lapset ovat
kirkosta tultuaan vieneet:
lampaat kolmen kilometrin

päässä Fatimasta olevaan.
Cova da Iriaan (Irian notko).
Lucian vanhemmilla oli siellä
rautatammia ja öljypuita kasvava palsta. Aika kului rattoisasti, puolipäivä läheni, pidettiin rukous ja ruvettiin taas
pikku kivistä kyhäilemään taloja.
Samalla paikalla ylenee nyt
suuri kivinen kirkko.
Taivas on pilvetön. Yhtäkkiä leimahtaa salama. Rajuilma? Paras joutua kotiin. Lampaat ajetaan kokoon, mutta
rinteen puoliväliin, suuren
tammen kohdalle jouduttuaan lapset näkevät edellistä
kirkkaamman salaman. He
kiiruhtavat kulkuaan, mutta
jäävät äkkiä kuin maahan naulittuina seisomaan. Muutaman askelen päässä, nuoren
tammen yllä, näkyy ilmassa
aurinkoa kirkkaamman sädekehän keskellä ihmeen kaunis
nainen; Hän viittaa lapsille
rauhoittavasti ja.sanoo:
"Älkää peljätkö, en tee teille pahaa."
Lapset seisovat liikkumattomina. Nainen on näköjään
15-18 vuoden ikäinen, puku
lumivalkea, jalkoihin asti ylettyvä. Päätä peittää jalkoihin
saakka ulottuva valkoinen
kultareunainen huntu. Yhteen liitetyt kädet pitävät valkohelmistä rukousnauhaa,
jonka päässä riippuu hopeainen risti. Kasvot näyttävät
murheellisilta.
Lucia rohkenee kysyä::
"Mistä tulette?" Ilmestys vastaa: "Taivaasta." - "Mitä meiltä
tahdotte?" - "Olen hullut käskeäkseni teitä tulemaan tänne
samana päivän hetkenä kuuden kuukauden aikana, kun-

- osa 2

kin kuun 13. päivänä. Lokakuussa ilmoitan teille, kuka
olen ja mitä teiltä tahdon."
Lapset ovat vaiti. Lopulta
Lucia kysyy: "Pääsenkö minä
taivaaseen?"
Vastaus on myöntävä. "Entä Jacinta?" - Hänellekin
taivas luvataan. - "Ja Francisco?" Taivaallinen olento katsahti poikaan äidillisen hellästi ja lempeän nuhtelevasti:
"Kyllä hänkin, mutta hänen täytyy ensin sanella monta Ruusukkoa."
Lucia tiedusteli kahden äsken kuolleen tytön kohtaloa
ja sai vastaukseksi, että toinen
oli taivaassa, toinen vielä kiirastulessa. Taivaallinen olento
jatkoi:
"Tahdotteko lahjoittaa itsenne Jumalalle ja olla valmiit
kaikkiin uhrauksiin ja kärsimyksiin, jotka Hän teille lähettää, sovittaaksenne ne monet synnit, joilla Jumalan vanhurskautta loukataan, hankkiaksenne kääntymisen armon
syntisille, ja hyvittääksenne
kiroukset, ja muut häväistykset, joilla Marian Perisynnitöntä Sydäntä haavoitetaan?"
"Sen näe tahdomme tehdä", vastasi Lucia kolmen
puolesta.
Ilmestys teki äidillisen
eleen ja. ennusti lasten pian
joutuvan paljon kärsimään.
Jumalan armo oli kuitenkin
heitä vahvistava ja lohduttava.
'Taivaallinen olento levitti
kätensä ja vuodatti lasten ylle
ihmeellisen kirkkaan ja lempeän valon, joka "tunki sielun
sisimpään. Siinä valossa näimme itsemme Jumalassa, selvemmin kuin kirkkaimmassa
kuvastimessa."

Lapset polvistuivat ja huudahtivat: "Oi Pyhä Kolminaisuus, kumarramme Sinua! Jumalani, Jumalani, rakastan
Sinua..."
Ilmestys käski lasten joka
päivä hartaasti sanella pyhää
Ruusukkoa, jotta maailmaan
saataisiin rauha. (Portugalin
nuoret miehet olivat vielä sotarintamalla.) Sitten taivaallinen olento kohosi, liiteli
kohti itää ja lakkasi näkymästä.
Sillä välin olivat lampaat
menneet naapurin hernemaa-

han. Lapset hätääntyivät.
Mutta ihmeekseen he näkivät,
ettei palkoihin ollut koskettu. Yhteisesti päätettiin, että
ilmestys pidetään visusti salassa. Jacinta ei kuitenkaan malttanut kotona olla vaiti, ja
pian asia oli naapurienkin tiedossa. Siitä tuli lapsille torumisia ja kuritusta. Vanhemmat luulivat lasten valehtelevan. Kärsimykset olivat alkaneet.
(jatkuu)

Varför stiftet kommer att invigas till Marias obefläckade hjärta?

N

är jag läste i Fides att vår
biskop har för avsikt att i
höst inviga stiftet till Marias obefläckade hjärta, fann jag iden
främmande och underlig. Men
senare fick jag ett tips om orsaken
till detta beslut och satte mig vid
bokhyllan för att studera saken. Då
jag antar att många reagerat som
jag, vill jag dela mina fynd med läsarna. Beslutets rötter går långt tillbaka, ända till 1917 och Marias uppenbaring i Fatima. Maria visade sig
6 gånger från den 13.3. till den
13.10. för tre barn Lucia, Francisco och Jacinta. Vid alla uppenbaringarna uppmanade hon barnen
att flitigt be rosenkransen och att
uppoffra sig för syndarna.
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Vid det andra besöket frågade
Lucia på allas vägnar om de skulle
komma till himlen. Maria bejakade det och sade att hon snart skulle ta de två yngre till himlen men
att Lucia skulle leva längre för att
sprida andakten till Marias obefläckade hjärta. Den tredje gången
gav hon barnen en blick in i helvetet och sade sedan att om man följde hennes uppmaningar skulle
många själar frälsas och freden
komma. Kriget (1914-1918) är
snart förbi, sade hon, men om man
inte upphör att skymfa Gud räcker
det inte länge innan ett värre börjar. Världen kommer att straffas för
dess många förbrytelser. Det kommer krig, hungersnöd, och kyrkan
och den helige Fadern får lida för-

följelse. För att förhindra detta bör
världen invigas till mitt rena hjärta
och en botkommunion varje första lördag i månaden bör införas.
Om man uppfyller min bön kommer Ryssland att omvända sig och
det blir fred. Om icke så kommer
en trosfientlig propaganda att sprida sin villfarelse i hela världen och
den åstadkommer krig och förföljelse av kyrkan. Många goda kommer att lida som martyrer och
påven kommer att lida mycket. Flere nationer blir tillintetgjorda. Tillsist segrar mitt rena hjärta. (Här är
det skäl att komma ihåg att dessa
ord yttrades före revolutionens
och kommunismens utbrott.)
Den sista uppenbaringen avslutade Maria med orden: Ni skall

inte mera såra Jesus, som redan lidit så mycket för er.
Det var först 1942 som Pius XII
i ett radiotal berättade om händelserna i Fatima och avslutade med
en bön för freden. 1984 vigde Johannes Paulus II i samverkan med
alla biskopar hela världen till Maria och följande år började Sovjet
öppna sig och några år senare föll
det sönder.
Med detta som bakgrund kan
man se att biskopens beslut att
viga vårt stift till Marias rena hjärta
är en bön om fred för världen och
vårt land.
MÄRTA AMONOFF

