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Puhdasta vettä
Caritaksen paastokeräys on  
tänä vuonna vesiprojekti. 
Puhdasta vettä pyritään tuot-
tamaan viiteen eri kylään 
Bolivian Andeilla. Kuinka 
harvoin me tuhansien järvi-
en maan asukkaat osaamme 
asettaa kyseenalaisiksi omat 
mukavuutemme, pelkäs-
tään vaikka puhtaan veden 
saamisen kraanoista kääntä-
mällä! Tuen antaminen niil-
le, jotka ovat vailla puhdasta 
vettä, on erinomainen tapa 

osallistua tänä paastonaikana kristilliseen hyväntekeväisyy-
teen, rakkauden käskyn toteuttamiseen käytännössä.

Puhdasta vettä tarvitaan myös kasteeseen, porttiin, joka te-
kee meistä kristittyjä, joka puhdistaa meidät perisynnistä ja 
tekee meistä Jumalan lapsia. Kasteen sakramentin vietossa 
myös meitä jo kastettuja muistutetaan voimakkaasti siitä, 
mistä kristillinen uskomme oikein koostuu. Kysymykset, joita 
meille esitetään ansaitsevat huomiomme:

Luovutteko Saatanasta? — Minä luovun.

Ja kaikista hänen töistään? — Minä luovun.

Ja kaikista hänen viettelyksistään?  — Minä luovun.

Uskotteko Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan luojaan? — Minä uskon.

Uskotteko Jeesuksen Kristukseen, hänen ainoaan Poikaansa, 
meidän Herraamme, joka syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi ja 
haudattiin, nousi kuolleista ja istuu Isän oikealla puolella? 
— Minä uskon.

Uskotteko Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin 
yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemi-
sen ja iankaikkisen elämän? — Minä uskon.

Vahvoja, viisaita sanoja, vaikeitakin. Tänä paaston aikana 
voisimme vakavasti tutkiskella itseämme siinä, kuinka hyvin 
todella elämme noissa vastauksissa tunnustamamme uskon 
mukaan. Tässä lehdessä on tarjolla muitakin tutkiskeluja.
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Uutisia

Ny kardinal vill 
medla mellan Kina 
och Vatikanen

Biskopen av Hong Kong som 
utnämnts till kardinal hoppas 
kunna medla mellan Vatika-
nen och Kina. Biskop Joseph 
Zen i Hong Kong säger till 
Reuters att han hoppas kun-
na röja undan en del missförs-
tånd som gjort att Kinas ledare 
har varit rädda för kyrkan. 

Den 74-årige biskop Zen 
har ofta kritiserat Kinas re-
gering och har deltagit in rö-
relsen för demokrati I Hong 
Kong. Han var en av 15 bis-
kopar som Benedikt XVI skall 
installera som kardinaler den 
24 mars. 

Den 6 mars publicerade 
Reuters en längre intervju 
med den blivande kardinalen, 
som säger att det har skett en 
del förbättringar för medlem-

marna av den underjordiska 
katolska kyrkan, som inte 
tillåts av myndigheterna ef-
tersom den vägrar ta avstånd 
från påven.

Samtidigt betonar biskop 
Zen att Kina måste gå en lång 
väg för att uppnå full religions-
frihet. 

“Det finns många missup-
fattningar om kyrkan,” säger 
han. “Jag tror inte de riktigt vet 
vad kyrkan är. De är rädda för 
mycket som bara finns i deras 
fantasi. Kyrkan är ingenting 
hemskt som man behöver vara 
rädd för. Vi är fredliga och vill 
bara tillbe den sanna guden 
och tjäna mänskligheten,” sä-
ger han.

Peking avbröt de diploma-
tiska förbindelserna med Heli-
ga stolen för 55 år sedan efter 
att kommunisterna tog över 
makten. 

Vatikanen tror att det finns 
omkring åtta miljoner katoli-
ker i den s k underjordiska 
kyrkan, medan den statskont-
rollerade kyrkan har omkring 
fem miljoner medlemmar: to-
talt finns det alltså omkring 13 
miljoner katoliker i Kina. 

KATT/RV

Vatikaanin vuosikirja:
Katolilaisten määrä 
pian 1,1 miljardia
Uusimman Vatikaanin vuosi-
kirjan (Annuario pontificio) 
mukaan katolilaisten määrä 
maailmassa oli vuoden 2004 
lopussa 1,098 miljardia. Sekä 
kaikkien uskovien että pappien 
määrä on kasvussa. Katolilais-
ten osuus maailman väestöstä 
sen sijaan on laskenut yhden 
promilleyksikön verran.

Katolilaisten määrä lisään-
tyi vuodesta 2003 vuoteen 
2004 1,086 miljardista lähes 
1,1 miljardiin, siis yli 12 mil-
joonalla.

Pappien määrä jatkoi myös 
kasvuaan. Heitä oli vuoden 

2004 lopussa 405.891, joista 
noin kolmasosa on sääntökun-
talaisia. Kasvua oli n. 450 pa-
pin verran.

Tilanne ei kuitenkaan ole 
tasainen kaikkialla. Papiston 
lukumäärä kasvaa Aasiassa ja 
Afrikassa, mutta vähenee edel-
leen Euroopassa. Pysyvien dia-
konien määrä kasvaa yhä ja on 
uusimmassa tilastossa 32.324. 
Myös seminaristien määrä on 
kasvanut: vuonna 2003 heitä 
oli 112.373 ja vuotta myöhem-
min 113.044.

KATT/VIS

Kardinaalikonsistori 
jo ensi viikolla
Paavi Benedictus XVI ilmoitti 
keskiviikkona 22. helmikuuta 
yleisaudienssin yhteydessä 
kutsuvansa koolle kardinaa-
likonsistorin maaliskuun 24. 
päiväksi. Tuolloin pyhä isä luo 
kardinaaliksi 15 arkkipiispaa, 
piispaa ja teologia. Kolme heis-
tä on yli 80-vuotiaita, joten he 
eivät lisää konklaaviin osallis-
tumaan oikeutettujen kardi-
naalien määrää.

Edellisen kerran kirkko 
sai uusia kardinaaleja vuonna 
2003, jolloin paavi Johannes 
Paavali II antoi tämän kunnia-
nimen 30 piispalle tai papille.

Tällä kertaa tulevien kar-
dinaalien luetteloon kuuluu 
esim. uskonopin kongregaati-
on uusi prefekti, arkkipiispa 
William Levada, jonka paavi 
nimitti syksyllä. Tätä tehtävää 
kardinaali Ratzinger hoiti yli 
20 vuoden ajan aina siihen 
saakka, kun paavi Johannes 
Paavali II kuoli.

Tulevien kardinaalien koko 
luettelo on seuraava. Rooman 
kuuriasta: arkkipiispa William 
Levada, uskonopin kongregaa-
tion prefekti; arkkipiispa Franc 
Rodé CM, Jumalalle pyhitetyn 
elämän kongregaation prefek-
ti; ja arkkipiispa Agostino Val-
lini, Apostolisen signatuurin 
korkeimman oikeusistuimen 
prefekti.

Tärkeitä arkkipiispoja: 
arkkipiispa Carlo Caffarra, 
Bolognan arkkipiispa; ark-
kipiispa Antonio Canizares 
Llovera, Toledon arkkipiispa; 
arkkipiispa Nicolas Cheong-
Jin-Suk, Soulin arkkipiispa; 
arkkipiispa Stanislas Dziwisz, 
Krakowan arkkipiispa; arkki-
piispa Sean O’Malley OFM.
Cap., Bostonin arkkipiispa; 
arkkipiispa Jean-Pierre Ri-
card, Bordeaux’n arkkipiispa; 
arkkipiispa Gaudencio B. Ro-
sales, Manilan arkkipiispa; ark-
kipiispa Jorge Liberato Urosa 

Savino, Caracasin arkkipiispa; 
piispa Joseph Zen Ze-Kiun, 
Hong Kongin piispa

Yli 80-vuotiaita: arkkipiis-
pa Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, Pyhän Paava-
lin basilikan arkkipappi; ark-
kipiispa Peter Poreku Dery, 
Tamalen emeritusarkkipiispa; 
isä Albert Vanhoye SJ.

Joissakin Vatikaania seu-
raavissa tiedotusvälineissä on 
huomioitu se, ettei joitakin 
niin sanottuja varmoja kardi-
naalinimityksiä tapahtunut. 
Tällaisia olivat etenkin joiden-
kin paavillisten neuvostojen 
puheenjohtajat sekä esimer-
kiksi Pariisin viime vuonna 
nimitetty arkkipiispa. Osittain 
odotusten toteutumattomuus 
lienee yhteydessä odotettuihin 
Rooman kuurian uudistuk-
siin.

KATT/VIS/CWNews

Rooman kuuriaa uudistetaan 
Paavi Benedictus XVI on mo-
nien odotusten mukaisesti teh-
nyt ensimmäisiä suuria organi-
satorisia muutoksia Rooman 
kuuriassa. Maaliskuun 11. 
päivänä ilmoitettiin, että pyhä 
isä on hyväksynyt kardinaali 
Stephen Fumio Hamaon eläk-
keelle siirtymisen tehtävästään 
Paavillisen maahanmuuttajien 
ja matkalla olevien sielunhoi-

don neuvosto puheenjohta-
jana. Samalla kerrottiin, että 
kyseisen neuvoston johto liite-
tään osaksi Paavillista Justitia 
et Pax -neuvostoa ja että sen 
johtoon nimitetään kardinaali 
Renato Raffaele Martino.

Paavillinen uskontojenväli-
sen vuoropuhelun neuvosto, 
jonka puheenjohtaja, arkki-
piispa Michael Fitzgerald jokin 

aika sitten nimitettiin aposto-
liseksi nuntiukseksi Egyptiin, 
liitetään puolestaan yhteen 
Paavillisen kulttuurineuvoston 
kanssa. Sen puheenjohtajaksi 
paavi nimitti kardinaali Paul 
Poupardin.

KATT/VIS

Edellinen kardinaalikonsistori oli 22. lokakuuta 2003.

SIR
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Uutisia

Pääsiäisdraama Olavinlinnassa

Benedikt XVI: meningen med 
Vatikanradion är att “bygga 
Guds familj”
”Meningen med Vatikanradi-
on är att bygga Guds familj,” 
sade påven när han besökte 
Vatikanradion på fredagen. 

“Kära bröder och systrar, 
jag hälsar av hela mitt hjärta 
på alla Vatikanradions lyssna-
re. Jag önskar er fred och gläd-
je i Herren.”

Så inledde Benedikt XVI 
en improviserad direktsänd 
hälsning till Vatikanradions 
lyssnare då han besökte radion 
den 3 mars för dess 75-årsju-
bileum. Först leddes han till 
en studio som uppkallats efter 
“kardinal Karol Wojtyla” efter-
som Wotjyla där medverkade 
i många program på polska 
innan han blev påve 1978. Be-
nedikt XVI satte sig vid mik-
rofonen och konstaterade att 
under sina 75 år har Vatikan-
radion varit “Heliga stolens 
röst och Herrens röst”.

Den har blivit “en röst som 
verkligen kan uppfylla Her-
rens befallning att förkunna 
evangeliet för alla skapelser till 
världens ändar,” sade påven.

“Idag kan Vatikanradions 
röst gå in i många hem i alla 
världens regioner. Den inte 
bara talar utan tar också emot 
svar i en sann dialog, för att 
förstå, för att svara och för att 
på så sätt bygga Guds familj,” 
fortsatte Benedikt XVI. 

“Och detta tror jag är själ-
va meningen med ett medium 
som detta: att bidra till att byg-
ga en stor familj utan gränser 
där alla är bröder och systrar 
i en mångfald av språk och 
kulturer som på så sätt blir 
en resurs för freden,” tillade 
påven. 

Därefter gick påven runt i 
hela radiohuset och hälsade på 
de olika redaktionerna, tekni-
kerna och kontorspersonalen, 
varefter han ledde en kort bön 
i radiokapellet. Det var Bene-
dikt XVI:s första besök på Va-
tikanradion. Johannes Paulus 
II besökte radiohuset Palazzo 
Pio 1980 och antennområdet 
norr om Rom 1991.

KATT/RV

TV-MESSU
SUNNUNTAINA 19.3.

TV1  10:00—11:00 

YLE: Pyhän ristin kirkossa Tampereella mes-
sun pääselebranttina ja saarnaajana on kirk-
koherra Zenon Strykowski, avustajana kap-
palainen Rafal Czernia, laulunjohtajana sisar 
Theresa Jezl, urkurina Hanna Pelto. Tv-ohja-
us Hannu Kamppila. Stereo.

Olavinlinnassa esitetään pal-
musunnuntain ja pääsiäisen 
välisenä aikana Savonlinna-
Säämingin luterilaisen seu-
rakunnan tuottama pääsiäis-
draama nimeltään “Ristiuh-
ri”. Oopperajuhlista tutulla 
“linnanpihalla käydään his-
toriallinen oikeusmurha, Su-
vorovin kanava on viimeisen 
ehtoollisen ja Jeesuksen kaval-
tamisen näyttämönä ja yleisö 
kuljetetaan linnan muureille 

rakennettua Via Dolorosaa 
myöten Golgatalle, jossa maa 
järisee”, sanoo esityksen tuot-
taja Niilo Niskanen. Esityksen 
on käsikirjoittanut ja sen oh-
jaa Kari Hakala. Pääosaa siinä 
esittää Timo Välisaari. Muissa 
rooleissa on kymmeniä paikal-
lisia harrastelijanäyttelijöitä. 
Lisätietoja Savonlinna-Sää-
mingin seurakunnasta, puh. 
015-5768025.

KATT

Hiippakunnan kalenterin seuraava painos
vuosille 2006-2007

Pyydämme yhteisöjä ja järjestöjä toimittamaan maalis-huhtikuun aikana 
kaikki muutos- ja korjauspyynnöt (edelliseen kalenteriin verrattuna) Ka-
toliseen tiedotuskeskukseen postitse tai sähköpostilla. 

KATT

Katolisuuden 
vastaisiin 
kunnian-
louk kauk-
siin aiotaan 
puuttua?
Merkittävä katolisten teemo-
jen parissa työskentelevä kir-
jailija Vittorio Messori on 
ehdottanut, että katolisen 
kirkon piirissä pitäisi perustaa 
samanlainen kirkonvastaisiin 
kunnianloukkauksiin puuttu-
va järjestö kuin on juutalai-
suutta puolustava “Anti-De-
famation League”. Messorin 
mukaan järjestöä tarvitaan 
ehkäisemään ja oikaisemaan 
tiedotusvälineissä esiintyviä 
“loukkauksia ja virheitä”, joi-
ta vain harvat katolilaiset enää 
pyrkivät korjaamaan “huonon 
historiantuntemuksensa ta-
kia”. Messorin mielestä tar-
vitaan pieni, mutta tehokas 
organisaatio, joka voisi vastata 
kohta kohdalta virheellisiin 
väitteisiin.

KATT/Kath.net/RV

Paastoretretti 
Vatikaanissa
Vatikaani hiljentyi maaliskuun 
alussa jälleen Rooman kuurian 
perinteiseen retrettiin. Retre-
tin johtajaksi oli tänä vuonna 
kutsuttu Venezian emeritus-
patriarkka, kardinaali Marco 
Ce. Hän aloitti mietiskelynsä 
Apostolisen palatsin Redemp-
toris Mater -kappelissa muis-
tuttamalla, että Vatikaanin 
edustajatkin ovat vain ihmi-
siä, jotka rakastavat Jumalaa 
ja joiden käyttäytyminen olisi 
ilmausta heidän uskostaan.

Kardinaali totesi: “Meillä 
tulee olla vain yksi ainoa pyrki-
mys, nimittäin se, että ihmiset 
voisivat nähdä, että me rajoi-
tuksistamme huolimatta olem-
me ihmisiä, jotka rakastavat 
Herraa aidosti, ihmisiä, jotka 
ovat rakastuneita häneen, ih-
misiä, jotka eivät kaiva mitään 
kuilua sen välille, mitä sanovat 
ja millaisia he todella ovat.”

Kardinaali kutsui paavia 
ja kuurian virkamiehiä näke-
mään retrettinsä “raukkauden-
osoituksena kirkkoa ja uskovia 
kohtaan”. “Evankeliumi kut-
suu meitä olemaan aktiivisia, 
ei vain sivustakatsojia, jotka 

piiloutuvat rationaalisuutensa 
taakse.” Kirkon johtajat tulisi-
kin siksi voida tunnistaa ihmi-
sinä, “jotka ovat kohdanneet 
Jeesuksen ja antavat hänen 
valonsa ohjata heitä”.

Mietiskelyjen teemaksi 
kardinaali Ce on valinnut 
“Kohti pääsiäistä Jeesuksen 
kanssa - evankelista Markuk-
sen johdolla”. Hän luonnehti 
tavoitettaan seuraavasti: “Ha-
luan tuoda kaikille toivon sa-
noman. Haluan kutsua kaikki 
kristityt tänä paastonaikana 
rukoilemaan, paastoamaan ja 
omaksumaan elämäntyylin, 
joka ilmaisisi sisäistä uudis-
tumista, sekä harjoittamaan 
lähimmäisenrakkautta. Sen, 
mikä säästyy, voidaan antaa 
leipänä köyhille. Nämä kolme 
paastonajan työtä kykenevät 
johtamaan uuteen elämän-
tyyliin, joka muuttaa maail-
man.”

Vatikaanin retretin ajan ei 
järjestetä edes paavin audiens-
seja.

KATT/VIS/Kath.net

Vammaisten 
paikka on 
kes kuudessamme
Brasilian piispojen paaston-
ajan kampanjan tueksi lä-
hettämässään kirjeessä paavi 
Benedictus XVI kannustaa 
vammaisia kohtaan osoitettu-
jen hellyyden ja lohdutuksen 
tunteiden lisäksi toimiin, jotka 
tekisivät mahdolliseksi heidän 
täyden osallistumisensa yhteis-
kunnan elämään.

Paavin mukaan kristittyjen 
täytyy puolustaa vammaisten 

oikeuksia, sillä heidän kyvyis-
tään riippumatta “he ovat täy-
siä ihmisiä, joilla on ihmisille 
kuuluvat pyhät ja loukkaamat-
tomat oikeudet”. Paavin mu-
kaan kaikkien uskovien tulisi 
osoittaa solidaarisuuttaan 
vammaisia ja myös heidän 
auttajiaan kohtaan.

KATT/VIS/EWTN

KMN:lle uusi 
johtaja
Kirkkojen maailmaneuvos-
ton Brasilian Porto Alegressa 
vastavalittu keskuskomitea 
valitsi helmikuun lopulla pu-
heenjohtajakseen luterilaisen 
brasilialaisen pastorin, tohtori 
Walter Altmannin.

Keskuskomitea valitsi myös 
toimeenpanevan komitean, 
joka toimii Kirkkojen maail-
manneuvoston hallituksena. 
Suomalaisista komiteaan va-
littiin teologian maisteri Outi 
Vasko Suomen ortodoksisesta 
kirkosta.

KATT/KT
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Oremus

25.3.: Jungfru Marie 
bebådelsedag 

— Herrens bebådelse

AKÁTHISTOSHYMNEN
FÖRSTA DELEN

Kontakion

Härförerska och vårt försvar,
vår räddare ur fasorna,
jag, ditt folk, höjer segerhymner
till dig, Guds Moder, i tacksamhet.
Du som har oövervinnerlig makt,
fräls mig från alla faror som hotar,
så att jag kan ropa till dig:
“Gläd dig, jungfru och brud!”

Oikos (alfa)

Den främste av änglarna sändes från himlen
för att säga till Gudsmodern: “Gläd dig!”
Medan han talade okroppsliga ord,
såg han dig, Herre, ta kroppslig gestalt.
I förfäran stannade han och ropade detta till henne:

Gläd dig, i dig lyser glädjen fram,
    gläd dig, i dig flyr förbannelsen bort.
Gläd dig, du ropar den fallne Adam tillbaka,
    gläd dig, du befriar Eva från tårar.
Gläd dig, höjd, dit mänsklig tanke aldrig kan nå,
    gläd dig, djup, ogenomtränglig för änglarnas blickar.
Gläd dig, du är Konungens tron, 
    gläd dig, du bär den som bär alltet.
Gläd dig, stjärna som föregår solen.
    gläd dig, sköte där Gud blev kött.
Gläd dig, i dig blir skapelsen ny,
    gläd dig, i dig blir Skaparen barn,
Gläd dig, jungfru och brud!

Ur Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät
19.3. PAASTON 3. SUNNUNTAI (III)
1L 2 Moos. 20: 1-17
Ps. 19: 8, 9, 10, 11. Ks Joh. 6: 68
2L 1 Kor. 1: 22-25
Ev. Joh. 2: 13-25
tai vuoden A tekstejä,jolloin oma prefaatio (de Samaritana)
1L 2 Moos. 17: 1 –7
Ps. 95: 1–2, 6–7abc, 7d–9. Ks 7d–8a
2L Room. 5: 1–2, 5–8
Ev. Joh. 4: 5-42 tai 4: 5-15, 19b-26, 39a, 40-42
20.3. on velvoittava juhlapyhä.

20.3. ma (eilisestä) 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

25.3. la (aamulla) HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTAMINEN, 
juhlapyhä
1L Jes. 7: 10–14; 8: 10
Ps. 40: 7–8a, 8b–9, 10, 11, Ks 8a+9a
2L Hepr. 10: 4–10
Ev. Luuk. 1: 26–38

26.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI (laetare) (IV)
1L 2 Aik. 36: 14-16, 19-23
Ps. 137: 1-2, 3, 4-5, 6. Ks 6a
2L Ef. 2: 4-10
Ev. Joh. 3: 14-21
tai vuoden A tekstejä:
1L 1 Sam. 16: 1b, 6–7, 10–13a
Ps. 23: 1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 1
2L Ef. 5: 8–14
Ev. Joh. 9: 1–41 tai 9: 1, 6–9, 13–17, 34–38

2.4. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)
Vanhan perinteen mukaan voi peittää ristejä pitkänperjantain jumalan-
palveluksen loppuun asti ja patsaita/kuvia pääsiäisvigilian alkamiseen 
asti.
1L Jer. 31: 31-34
Ps. 51: 3-4, 12-13, 14-15. Ks 12a
2L Hepr. 5: 7-9
Ev. Joh. 12: 20-33
tai vuoden A tekstejä:
1L Hes. 37: 12–14
Ps. 130: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Ks 7b
2L Room. 8: 8–11
Ev. Joh. 11: 1-45 tai 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
+ Johannes Paavali II

9.4. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen palmukulkuetta: Mark. 11: 1-10 tai Joh. 12: 12-16
1L Jes. 50: 4-7
Ps. 22: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6-11
Ev. Mark. 14: 1-15: 47 tai Mark. 15: 1-39
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.

On totta, että sielun kaipaus, todellinen katu-
mus ja synninsuru voivat muodostua hyvityk-
seksi. Todellinen katumus hyvittää synnin ja 
sen rangaistuksen, mutta ei jonkin rajallisen 
kärsimyksen hyveen avulla vaan rajattoman 
kaipauksen hyveen avulla. Sillä Jumala, joka 
on ääretön, haluaa ääretöntä rakkautta ja ää-
retöntä murhetta.

Pyhän Katariina Sienalaisen ”Dialogista”

Rukouksen 
apostolaatti

Me rukoilemme ...

Maaliskuu

Että nuoria, jotka etsivät tar-
koitusta elämäänsä, ymmär-
rettäisiin, kunnioitettaisiin 
ja autettaisiin kärsivällisesti 
ja rakastaen.

Että kaikkialla kirkossa 
kasvaisi lähetystietoisuus ja 
halu yhteistyöhön lähetys-
työntekijöiden kanssa.

Huhtikuu

Että naisten henkilökoh-
taisia, yhteiskunnallisia ja 
poliittisia oikeuksia kunni-
oitettaisiin kaikissa maissa.

Että Kiinan kirkko voisi 
harjoittaa lähetystehtävään-
sä rauhassa ja vapaasti.

Böne-
apostolatet 
Vi ber ...

Mars

Att ungdomar som söker 
meningen med livet må bli 
förstådda, respekterade och 
vägledda med tålamod och 
kärlek.

Att medvetenheten för det 
gemensamma ansvaret för 
mission växer överallt i Kyr-
kan, en medvetenhet som 
gynnar samarbete och utby-
te mellan dem som arbetar 
i missionsländerna.

April

Att kvinnors individuella, 
sociala och politiska rät-
tigheter respekteras i alla 
länder.

Att kyrkan i Kina kan bedri-
va sin missionsverksamhet 
lugnt och i full frihet.
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Piispan paimenkirje paastonajalle 2006
Rakkaat sisaret ja veljet!

Paastonaika, jonka me tä-
nään aloitamme on pyhää ai-
kaa. Sen pitäisi olla pohdinnan 
ja sisäisen uudistumisen aikaa. 
Se on aikaa, jolloin meidän on 
tarkoitus sisäisin silmin katsel-
la kärsivää Jeesusta Kristusta 
ja hänen kuolemaansa ristillä. 
Tämän mietiskelyn ei pitäisi 
pelottaa  meitä. Paljon ennem-
min sen pitäisi johtaa meitä 
kääntymykseen. Sen pitäisi 
auttaa meitä tunnistamaan 
Jumalan rakkaus ja ymmärtä-
mään kuinka suuren lahjan 
olemme siinä saaneet. 

Paavi Benedictus XVI:n en-
simmäinen kiertokirje ”Deus 
Caritas est” voi tänä vuonna 
auttaa meitä tässä paljon. Kier-
tokirjeen otsikko ”Jumala on 
rakkaus” kertoo selkeästi asia-
kirjan sisällön. Voi olla, että ot-
sikon kuultuamme saatamme 
ajatella: eikö rakkaudesta ole 
jo sanottu kaikki? Tarvitseeko 
kirkon, meidän kristittyjen, 
yhä uudelleen perehtyä tähän 
aiheeseen? Kiertokirje ”Deus 
Caritas est” tuo selkeästi ilmi 
aiheen ajankohtaisuuden ja 
tarpeellisuuden. 

Paavi Benedictus viittaa 
joko suoraan tai epäsuorasti 
niihin syihin, miksi hän kir-
joittaa rakkaudesta. Yksi syy 
on se, että etenkin kommunis-
tinen ideologia ja vapautuk-
sen teologia ovat arvostelleet 
kirkkoa siitä, että se painottaa 
opetuksessaan rakkautta ja täl-
lä tavalla vain lisää epäoikeu-
denmukaisuutta maailmassa. 
Köyhät eivät tarvitse rakkau-
den tekoja, vaan oikeudenmu-
kaisuutta. (nro 26). – Toinen 
syy on, että sanaa ’rakkaus’ 
käytetään paljon väärin: sitä 
tulkitaan väärin ja sen sisältöä 
vääristetään. Jumalan nimessä 
käydään sotia, tehdään terrori-
iskuja ja elätetään kostoa. Ka-
tolista kirkkoa syytetään myös 
siitä, että se opettaa moraalin 
periaatteita, mutta sitä vastoin 
unohtaa rakkauden syntistä 
ihmistä kohtaan.

Mitä rakkaus sitten on? 
Rakkaus kuuluu ihmisen 
peruskokemuksiin. Silti sen 
voi käsittää niin monella eri 
tavalla. Tavallisemmin se ym-
märretään miehen ja naisen 
välisenä tunnesiteenä. Tässä 
rakkauskäsityksessä ratkaise-
vaa on ”sydämen” into, jota 
ruumis vahvistaa. Rakkaus saa 
ihmisen suuntautumaan kohti 
toista ihmistä. Mies ja nainen 

rakastavat toisiaan. 
Tämä rakkaus on spontaa-

nia. Sitä ei voi niin sanotusti 
tilata, mutta sitä voi hallita, 
toisin sanoen sen voi alistaa 
tahtonsa alle. Sitä voi myös 
kehittää tai sitä voi laiminlyö-
dä. Antiikin kreikkalaisessa 
filosofiassa tätä rakkautta on 
kuvattu sanalla eros. Vaikka 
meidän aikamme ilmauksella 
”erotiikka” on juurensa tässä 
kreikkalaisessa sanassa, erotii-
kalla on hyvin vähän yhteistä 
todellisen rakkauden kanssa. 
Eroottinen rakkaus keskittyy 
pääasiassa toisen ihmisen ruu-
miiseen, jota se haluaa. Usein 
toista ihmistä rakastetaan niin 
kauan kuin hän voi tarjota 
tätä ohimenevää onnea; niin 
kauan kuin hän on seksuaali-
sesti kiinnostava. 

Todellinen ja aito miehen 
ja naisen välinen rakkaus, 
joka myös koetaan ja ilmais-
taan ruumiillisesti, keskittyy 
ensi sijassa ihmispersoonaan. 
Mies ja nainen rakastavat toi-
siaan. He kääntyvät toisiaan 
kohti. He haluavat olla rak-
kaudessaan toistensa kanssa 
ja toisiaan varten. Kumpikin 
osapuoli rakastaa ja haluaa 
tulla rakastetuksi. Kumpikin 
osapuoli haluaa pitää toisen 
omanaan. Tällainen asenne 
on siinä mielessä myönteinen, 
että se vahvistaa luonnollisella 
tavalla aviopuolisoiden välistä 
liittoa ja tukee tätä ainutlaa-
tuista yhteenkuuluvuutta ja 
uskollisuutta. Mutta se tuo 
mukanaan myös itsekkyyden 
ja mustasukkaisuuden vaaran. 
Paavi painottaa, että tämänkal-
tainen rakkaus tarvitsee jatku-
vaa sisäistä puhdistautumista 
ja askeesia.  

Kuinka kristinuskossa sit-
ten ymmärretään todellinen 
rakkaus? Tarkoittaako rakka-
us vain miehen ja naisen vä-
listä suhdetta? Eivätkö myös 
selibaatissa elävät maallikot, 
sääntökuntalaiset tai papit voi 
rakastaa?

Todellinen rakkaus on läh-
töisin Jumalasta. Se on hänen 
suuri lahjansa ihmiselle. Sen 
vuoksi se on myös käsky ra-
kastaa. Rakkauden käsky on 
mahdollinen, koska rakkaus 
on ensin saatu lahjana, niin 
kuin paavi Benedictus kirjoit-
taa (nro 14). Apostoli Johan-
nes muistuttaa usein kuinka 
Jumala ei ainoastaan rakasta, 
vaan hän on rakkaus. Kaikki, 
mitä hän tekee, on hänen rak-
kautensa hedelmää ja kaikis-

sa hänen teoissaan on hänen 
rakkautensa jälki. Raamattu 
osoittaa meille selvästi kuinka 
Jumala loi ihmisen juuri rak-
kaudesta. Luodessaan ihmisen 
omaksi kuvakseen Hän loi ih-
misen myös kykeneväksi rakas-
tamaan. Rakkaudesta Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika, tuli 
ihmiseksi. Rakkaudesta hän 
pelasti ihmisen ristillä ja rak-
kaudesta hän haluaa lahjoittaa 
ihmiselle ikuisen elämän.

Rakkaus ei ole siis mikään 
tyhjä sana, vaikka sitä nykyään 
käytetäänkin usein ja kevyesti. 
Todellinen rakkaus on myös 
paljon enemmän kuin tunne, 
joka yleensä menee ohi hyvin 
nopeasti. Jeesus Kristus on 
meille esimerkki rakkaudesta 
ja hän opettaa meitä rakasta-
maan. Tämän rakkauden pe-
rustana on asenne, jossa ensin 
suuntaudutaan kohti Jumalaa, 
sitten kohti toista ihmistä. Toi-
sessa ihmisessä näen saman-
laisen ihmisen kuin itse olen. 
Hän on kaltaiseni, toinen 
minä. Hän on yhtälailla ar-
vokas kuin minä. Hänellä on 
sydän niin kuin minullakin. 
Hän tuntee niin kuin minäkin. 
Hän iloitsee ja kärsii niin kuin 
minäkin. Hänellä on samoja 
odotuksia ja kaipauksia kuin 
minulla. Ennen kaikkea, hän 

on Jumalan luoma niin kuin 
minäkin olen, ja Jeesus Kristus 
on kuollut hänen puolestaan 
- niin kuin Hän on kuollut mi-
nun puolestani.

Todellinen rakkaus tarkoit-
taa kaikkien näiden totuuksi-
en tunnustamista toisessa ih-
misessä. Se ei tarkoita ainoas-
taan älyllisestä ja teoreettisesta 
asennetta. Se tarkoittaa myös 
käytännön tekoja. Todellinen 
rakkaus merkitsee sitä, että 
lahjoitan toiselle epäitsekkääs-
ti sen, mitä itse olen ja mikä 
on minun. Ei ole kysymys vain 
materiaalisista asioista, joita 
minulla on liikaa ja joista siksi 
voin luopua. Paljon enemmän 
on kysymys siitä, että annan 
toiselle lahjaksi persoonani eli 
olen hänelle kohtelias, luon 
ystävällisen katseen, annan 
hyvän neuvon, sanon hyvän 
sanan, annan niitä lahjoja, 
joita minulla on, autan hän-
tä kaikin mahdollisin tavoin. 
Todellinen rakkaus tarkoittaa, 
että kunnioitan toista ihmistä 
kaikessa. 

Nämä ovat rakkauden 
perusilmaisuja toista ihmistä 
kohtaan. Ihminen on rakastet-
tu, koska hän on persoonana, 
minun kaltaisenani, tämän 
rakkauden, tämän kohtelun 
arvoinen. Tätä rakkautta kut-

sutaan kreikankielisessä Raa-
matussa sanalla agape, latinak-
si se on caritas. Jeesus Kristus 
puhuu juuri tästä rakkaudesta 
kun hän sanoo: ”Rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi” 
(Matt. 19:19) tai ”Suurempaa 
rakkautta ei kukaan voi osoit-
taa, kuin että antaa henken-
sä ystäviensä puolesta.” (Joh. 
15:13) Paavi puolestaan kir-
joittaa: ”Rakkaudesta tulee nyt 
huolenpitoa toisesta ihmisestä, 
huolehtimista toisen hyväksi. 
Rakkaus ei enää etsi omaansa 
[…], vaan se tahtoo rakastetun 
parasta: siitä tulee kieltäymystä 
ja uhrivalmiutta.” (Nro 6)

Paavi Benedictus viittaa 
Jeesuksen suureen vertauk-
seen viimeisestä tuomiosta 
(vrt. Matt.25:31-46), kun hän 
tähdentää, että rakkaus ratkai-
see lopullisesti ihmiselämän 
arvokkuuden tai arvottomuu-
den. Siitä riippuu pelastuk-
semme tai kadotuksemme 
(nro 15). Tämä rakkaus on 
avain kristittyjen laupeudente-
koihin. Tämän aiheen käsitte-
lylle haluan omistaa kuitenkin 
oman paimenkirjeen.          

             
Tuhkakeskiviikkona 2006

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

        

Mietiskely paaston III sunnuntaiksi
Johannes 2: 13-25

Salli Jeesuksen murtaa synnin muurit
Pyydämme perusteellista sydämen puhdistamista.

1) Liityn Jeesuksen seuraan mennäkseni Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Hän kulkee temppeliin, 
joka on hänelle kallein paikka maan päällä — Isän koti. Lämminhenkisessä keskustelussa pyydän 
Jeesusta kertomaan rakkaudestaan Isään ja hänen tunteistaan vähän ennen kärsimystään.

2) Muistelen omaa ”temppeliäni”: sitä kirkkoa tai kappelia, johon  yleensä menen. Onko 
se minulle Isän koti? Käynkö siellä mielelläni? Etsinkö Isän luota lohdutusta, kun kärsimykset 
tulevat?

3) Kuvittelen itseni lähestymässä temppeliä, jossa kauppiaat ja rahanvaihtajat istuvat. Kuulen 
kaupanteon hälinän. Näen, kuinka Jeesuksen viha syttyy. Hän ajaa ruoskalla kauppiaat pois ja 
kaataa rahanvaihtajien pöydät. Temppeli kuuluu kokonaan Isälle ja hänen asioilleen!

4) Keskustelen Jeesuksen kanssa näistä tapahtumista. Pyydän häneltä, että hän antaisi minulle 
sydämen, joka on herkkä ja avoin kaikelle, mikä on pyhää. Pyydän, että minussa aina säilyisi inti 
uskonasioihin enkä koskaan käyttäisi Jumalaa vilpillisesti välikappaleena omiin tarkoituksiini.

5) Rakennettu temppeli muistuttaa minua sisäisestä sydämen temppelistä. Aina kun käyn 
pyhissä paikoissa, Jumala muistuttaa, että hän itse haluaa tulla sydämeeni. Teen itselleni selväksi, 
että Jeesus tulee joka päivä luokseni ja kysyy ruumiini temppelin tilaa.

6) Minkälaisia tuntemuksia Jeesuksen katse mielessäni herättää, kun ajattelen, että hän juuri 
nyt tarkastelee sisimpääni: iloisia vai surullisia? Tunnenko sisimmässäni Isän kodin hengen? 
Hallitseeko sydäntäni rauhan ja rukouksen ilmapiiri vaiko hälinä ja markkinatunnelma?

7) Jeesuksella on voima rakentaa sydämeni temppeli uudestaan, vaikka se olisi synnin rauni-
oittama. Kutsun Jeesuksen luokseni sanoen: ”Anna minulle uusi sydän!”

Krzysztof Wons SDS
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Biskopens herdebrev för fastan 2006
Kära systrar och bröder!

Fastetiden som vi i dag in-
leder är en helig tid. Fastan 
borde vara en tid av begrun-
dan och inre förnyelse. Det är 
en tid då vi ska vända vår inre 
blick mot den lidande Jesus 
Kristus och betrakta hans död 
på korset. Den meditationen 
ska inte kännas skrämmande. 
I stället är den avsedd att leda 
oss till omvändelse. Den ska 
hjälpa oss att känna igen Guds 
kärlek och förstå hur stor den 
gåva är som han har gett oss i 
sin kärlek.

Påven Benedikt XVI:s förs-
ta encyklika ”Deus Caritas est” 
kan i år hjälpa oss en hel del 
i den uppgiften. Encyklikans 
rubrik ”Gud är kärlek” säger 
tydligt vad texten handlar om. 
Det kan rent av hända att vi 
hör rubriken och tänker: har 
inte allt redan sagts om kärlek 
som behöver sägas? Ska nu kyr-
kan, ska vi kristna, än en gång 
fördjupa oss i det temat? Men 
encyklikan ”Deus Caritas est” 
gör det klart att det här är ett 
ämne som är aktuellt och som 
behöver behandlas.

Påven Benedikt hänvisar 
antingen direkt eller indirekt 

till de orsaker som gör att 
han skriver om kärlek. En 
orsak är att framför allt den 
kommunistiska ideologin och 
befrielseteologin har kritiserat 
kyrkan och hävdar att hon i 
sin lära betonar kärleken och 
därigenom endast ökar orätt-
visan i världen. De fattiga be-
höver inte kärleksgärningar 
utan rättvisa, hävdar de (nr 
26). – En annan orsak är att 
ordet ”kärlek” missbrukas en 
hel del: det tolkas fel och dess 
innebörd förvrängs. Man för 
krig i Guds namn, man utför 
terrordåd i Guds namn, man 
hämnas i Guds namn. Den ka-
tolska kyrkan anklagas också 
för att lära ut moral och prin-
ciper men glömma bort kärle-
ken till syndaren.

Så vad är då kärlek? Kärlek 
hör till de grundläggande upp-
levelserna i människans liv. 
Ändå kan man förstå kärlek 
på många olika sätt. I vanliga 
fall avser man det emotionella 
band som finns mellan en man 
och en kvinna. I den kärleks-
synen är det som är avgöran-
de ”hjärtats” iver, en iver som 
kroppen förstärker. Kärleken 
får en människa att vända sig 
till en annan människa. Man 

och kvinna älskar varandra.
Den här kärleken är spon-

tan. Man kan inte så att säga 
beställa den, men den går att 
kontrollera, man kan alltså 
lägga den under sin vilja. Man 
kan också välja att utveckla 
den eller försumma den. I 
den antika grekiska filosofin 
betecknades denna kärlek 
med ordet eros. Trots att det 
moderna uttrycket ”erotik” 
har sina rötter i det grekiska 
ordet har erotiken mycket li-
tet gemensamt med sann kär-
lek. Erotisk kärlek fokuserar i 
första hand på en annan män-
niskas kropp, på målet för lus-
ten. Ofta är det så att kärleken 
till den andra parten räcker så 
länge som han eller hon kan 
erbjuda en sådan kortvarig 
lycka; så länge han eller hon 
är sexuellt intressant.

En sann och verklig kärlek 
mellan man och kvinna, en 
kärlek som också upplevs och 
uttrycks fysiskt, är däremot i 
första hand fokuserad på män-
niskans person. Man och kvin-
na älskar varandra. De vänder 
sig till varandra. De vill i sin 
kärlek vara med varandra och 
för varandra. Båda parterna 
älskar och vill bli älskade. 

Båda parterna vill ha och så 
att säga äga den andra. En så-
dan attityd är såtillvida positiv 
att den på ett naturligt sätt 
stärker förbundet mellan äkta 
makar och stöder den unika 
samhörighet och trohet som 
finns mellan dem. Men i den 
attityden finns också en fara 
inbyggd: risken för själviskhet 
och svartsjuka. Påven betonar 
att en sådan kärlek ständigt 
förutsätter inre rening och 
askes.

Hur ser den kristna tron då 
den sanna kärleken? Är kärlek 
endast relationen mellan man 
och kvinna? Kan inte lekmän 
som lever i celibat, ordensmed-
lemmar eller präster älska?

Sann kärlek utgår från 
Gud. Det är Hans största gåva 
till människan. Därför är det 
också ett bud. Kärleksbudet 
är möjligt eftersom vi första 
har fått kärleken i gåva, skri-
ver påven Benedikt (nr 14). 
Aposteln Johannes påminner 
ofta om att Gud inte bara äls-
kar utan att Han är kärleken. 
Allt som Han gör är frukter av 
Hans kärlek och i alla Hans 
gärningar syns spåret av Hans 
kärlek. Bibeln visar oss tydligt 
att Gud skapade människan 
just av kärlek. När Han ska-
pade människan till sin avbild 
skapade Han också människan 
förmögen att älska. Av kärlek 
blev Jesus Kristus, Guds Son, 
människa. Av kärlek frälste 
Han oss på korset och av kär-
lek vill Han ge oss det eviga 
livet.

Kärlek är alltså inte ett 
tomt ord, även om det i dag 
används ofta och lättvindigt. 
Verklig kärlek är också mycket 
mer än en känsla som ofta är 
förbigående. Jesus Kristus är 
vårt exempel på kärlek och 
Han lär oss att älska. Den kär-
leken bygger på en attityd som 
först riktar sig till Gud och se-
dan till medmänniskan. I min 
medmänniska ser jag en lika-
dan människa som jag själv är. 
Hon är som jag, ett andra jag. 
Hon är lika värdefull som jag. 
Hon har ett hjärta, precis som 
jag. Hon känner som jag. Hon 
gläder sig och lider som jag. 
Hon har samma förväntningar 
och samma längtan som jag. 
Framförallt är hon skapad av 
Gud, precis som jag, och Je-
sus Kristus har dött för henne 
– precis som Han har dött för 
mig.

Verklig kärlek innebär att 
man ser alla de här sanningar-
na i sin medmänniska. Det är 
inte bara en intellektuell och 
teoretisk hållning. Det ska ock-
så synas i praktiska gärningar. 
Sann kärlek innebär att jag 
osjälviskt ger en annan män-
niska det som är jag själv och 
det som är mitt. Det handlar 
inte bara om materiella ting, 
sådant jag har för mycket av 
och därför kan avstå från. I 
mycket större grad är det frå-
gan om att jag ger en annan 
människa min person i gåva – 
jag är alltså artig, ger en vänlig 
blick, ger ett gott råd, säger ett 
gott ord, ger av de gåvor som 
jag har fått, hjälper henne på 
alla sätt och vis. Sann kärlek 
innebär att jag respekterar min 
medmänniska i allt.

De här är grundläggande 
uttryck för kärlek. En män-
niska är älskad för att hon 
som person, som min like, är 
värdig den här kärleken, den 
här behandlingen. Den här 
kärleken betecknas i Bibeln på 
grekiska med ordet agape, på 
latin caritas. Jesus Kristus talar 
just om den kärleken när han 
säger: ”Du ska älska din nästa 
som dig själv” (Matt. 19:19) 
eller ”Ingen har större kärlek 
än den som ger sitt liv för sina 
vänner.” (Joh. 15:13) Påven sk-
river i sin tur: ”Kärleken blir 
då omtanke och omsorg om 
den andra. Den är inte läng-
re egennyttig […], utan önskar 
det som den älskades bästa: 
den blir försakelse och offer-
vilja.” (Nr 6)

Påven Benedikt hänvisar 
till Jesu stora liknelse om den 
yttersta domen (jfr Matt.25:31-
46), när han framhåller att kär-
lek är det som till slut avgör 
om ett människoliv är värdigt 
eller värdelöst. Det är det som 
avgör vår frälsning eller förtap-
pelse (nr 15). Den kärleken är 
nyckeln till kristna barmhär-
tighetsverk. Men det temat vill 
jag ägna ett skilt herdebrev.

Askonsdagen 2006
+ Józef Wróbel SCJ

Biskop av Helsingfors
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Vakio-ohjelma
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

18.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi 
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

19.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

20.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

25.3. la 11.00-13.30 uskonnonopetus ensi-
kommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

26.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltames-
su

27.3. ma 18.30 avioliittokurssi seurakun-
tasalissa

28.3. ti 18.00 seurakuntaneuvoston kokous 
pappilassa

1.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi 
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

2.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

3.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

8.4. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaises-
sa koulussa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

9.4. su palmusunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
11.00 palmukulkue ja päämessu, Caritas-
basaari seurakuntasalissa, 13.00-17.45 
adoraatio, 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 19.3. su 16.00 messu
Tikkurila: 26.3. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta

17.3. pe ristintiehartaus englanniksi/Way of 
the Cross in English

18.3. la 18.00 aattomessu
19.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ris-

tintiehartaus suomeksi, 10.00 messu 
suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu 
suomeksi ja vietnamiksi/Mass in Finnish 
and Vietnamese, 18.00 iltamessu/Eve-
ning Mass

17.3. pe 17.30 ristintiehartaus englanniksi/
Way of the Cross in English

18.3. la 18.00 aattomessu
19.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie 

suomeksi, 10.00 messu suomeksi/Mass 
in Finnish, 11.30 messu suomeksi ja viet-
namiksi/Mass in Finnish and Vietnamese, 
18.00 iltamessu/Evening Mass

20.3. ma Huom! messu klo 16.30, Maanan-
taiklubin ja Teresojen yhteinen ilta

24.3. pe 17.30 ristintiehartaus vietnamiksi
25.3. la 10.00-14.00 opetus ensikommuu-

niota varten Englantilaisessa koulussa, 
18.00 aattomessu

26.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ris-
tintiehartaus suomeksi, 10.00 messu 
suomeksi/Mass in Finnish, Teresojen 
kirpputori messun jälkeen, 11.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 mes-
su Forssassa, 18.00 iltamessu/Evening 
Mass

27.3. ma 18.30 avioliittokurssi Pyhän Hen-
rikin seurakuntasalissa

31.3. pe 16.30-17.30 rippitilaisuus/Mozli-
wosc do spowiedzi, 17.30 ristintiehartaus 
puolaksi/Droga krzyzowa po polsku

1.4. la seurakunnan hiljentymispäivä en-
nen pääsiäistä: 16.30 meditaatio, 17.00 
adoraatio ja mahdollisuus ripittäytymi-
seen, 18.00 aattomessu 

2.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie-
hartaus suomeksi, 10.00 messu suomek-
si/Mass in Finnish, 11.10 ristintiehartaus 
ruotsiksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mass in 
Swedish, 15.00 messu Karjaalla, 18.00 
iltamessu/Evening Mass

7.4. pe 17.30 ristintiehartaus ruotsiksi 
8.4. la 9.30 parannuksen sakramentti 

ruotsiksi, 10.00 lauantaikurssi suomeksi 
ja ruotsiksi Englantilaisessa koulussa, 

11.00 parannuksen sakramentti suomek-
si, 16.30 messu Riihimäellä, 18.00 aat-
tomessu

9.4. su palmusunnuntai/Palm Sunday: Kul-
kue alkaa Englantilaisen koulun edestä/
The palm procession starts in front of the 
English school, 10.00 messu suomek-
si/Mass in Finnish, Huom! 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 18.00 ilta-
messu/Evening Mass, tänään kerätään 
paastouhrin kolehti, Caritaksen basaari 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

----------------- Diaspora -----------------
Riihimäki: 8.4. la 16.30 messu Kappelikir-

kossa hautausmaan vieressä (Koivukatu 
21) 

Forssa: 26.3. su 16.00 messu 
Karjaa: 2.4. su 15.00 messu

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

18.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu     

19.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 
Mass in English     

20.3. ma 18.30 Pyhän Joosefi n juhlapyhä 
(velvoittava)   

21.3. ti 19.00 informaatiokurssi     
23.3. to 18.30 ristintiehartaus     
25.3. la 10.30 Herran syntymän ilmoittami-

sen juhlapyhä, Nguyen Toan Tri’n diako-
niksi vihkiminen  

26.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 
Mass in English     

30.3. ti 18.30 ristintiehartaus     
1.4. la 9.30 katekeesi, 12.30 perhemessu     
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 
messu latinaksi     

4.4. ti 19.00 miestenpiiri     
6.4. to 18.00 ristintiehartaus     
7.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 

messu Porissa     
8.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemes-

su     
9.4. su palmusunnuntai: 10.00 ruusukko-

rukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 7.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-

su

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

18.3. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 
18.00 Mass in English (in Jyväskylä) 

19.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristin-
tiehartaus, 10.30 päämessu 

20.3. ma Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puo-
liso, velvoittava juhlapyhä 

25.3. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 
18.00 Mass in English (in Jyväskylä) 

26.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ristin-
tiehartaus, 10.30 päämessu, 16.00 mes-
su Kuopiossa 

31.3. pe 18.00 messu Kiteellä 
1.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 

11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu 
Varkaudessa, 17.00 Lenten preparation 
in English, 18.00 Mass in English, After 
the Mass an occassion for confession 

2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristin-
tiehartaus, 10.30 päämessu, 16.00 mes-
su Mikkelissä 

6.4. to 14.00 seniorien kokous 
8.4. la lauantaikurssi, 9.00 katumusharta-

us, mahdollisuus rippittäytymiseen, 12.15 
messu 

9.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu 
(kulkue)

HELSINKI

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Säh-
köposti henrik@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 erikielisiä messuja tai per-
hemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke 17.30 
ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön 
liturgia. 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 .

La 18.00 aattomessu, Su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; 11.30 messu 
(1. su ruotsiksi; 2. su englanniksi; 3. su suomeksi/vietnamiksi, 4. su englanniksi, 
5. su saksaksi), kirkkokahvit; 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, to, pe 18.00 
iltamessu; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous.To ja kk 1. pe 18.30 
adoraatio. Pe 17.40 vesper. Rippitilaisuus koko paastonaikana: tiistaisin ja 
lauantaisin klo 17.00-17.30.

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 (kk:n 1. su 
latinaksi). Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 ado-
raatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Ti 19.00 
kuukauden 1. miestenpiiri, kuukauden 2. teologinen opintopiiri, kuukauden 3. 
informaatiokurssi

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 Jyväsky-
län kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon 18.00 (sisarten 
kappelissa/sister’s Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, 
la/Sat 8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta (Please see schedule at 
the back of church or check the website: olavi.catholic.fi ).

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. Ke 
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu, kysy papilta. Rippi joka päivä puo-
lituntia 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 . 
Pankkiyhteys: Sampo  800015-1888441. 

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu  kirkossa, to 18.00 il-
tamessu. 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 . Kotisivut perhe.catholic.fi 

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ke, la 19.30 neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.

Kurssi avioliittoon valmistautuville
(MARRIAGE PREPARATION) Helsingin seurakuntien yhteinen kurssi avioliittoon aikoville 
Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa klo 18.30 seuraavina maanantai-iltoina: 
27.3; 10.4.
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
7.4.-7.5. on toimitettava viimeistään 
24.3. mieluiten sähköpostitse osoit-
teeseen

 info@catholic.fi 
Säilytä aina tärkeästä aineistosta 
kopio itselläsi!

----------------- Diaspora -----------------
Kitee (Ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 31.3. pe 

18.00 messu
Joensuu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 

32): 1.4. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 
messu 

Varkaus (Ort. kirkko  Taipaleentie 26): 1.4. 
la 16.00 messu 

Mikkeli (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savi-
lahdenkatu 20): 2.4. su 16.00 messu 

Savonlinna (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11): 25.3. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 
messu 

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-Sali, Snell-
maninkatu 8): 26.3. su 16.00 messu 

Lasten uskonnonopetus: 1.4. la 9.45 Joen-
suussa, 25.3.la 9.45 Savonlinnassa, 
lauantaikurssi Jyväskylässä 8.4. la 9.00

Seniorit: to 6.4. klo 14.00 kokous

One has the opportunity to partici-
pate in Lenten preparation for Easter 
in English: 1.4. at 17.00 in St. Olav 
Church in Jyväskylä, Mass in English 
follows at 18.00. After the Mass an 
occassion for confession. Welcome!

Paastonajan valmistelu: Sinulla on 
mahdollisuus osallistua katumushar-
tauteen Pyhän Olavin kirkossa Jyväs-
kylässä: 8.4. klo 9.00 on katumushar-
taus ja sen jälkeen mahdollisuus rip-
pittäytymiseen. Tilaisuuden jälkeen 
on messu klo 12.15. Tervetuloa! 

TAMPERE

Pyhän Ristin seurakunta

17.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 ilta-
messu

19.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

20.3. ma 18.00 Pyhän Joosefi n juhlames-
su

23.3. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
24.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 ilta-

messu
25.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-

messu
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

29.3. ke 7.30 aamumessu, 18.00 katu-
mushartaus ja rippitilaisuus (isä Wieslaw 
Swiech SCJ)

30.3. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
31.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 ilta-

messu
1.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu, 

15.00 kokous ensikommuuniolasten van-
hempien kanssa

2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

9.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämes-
su, 12.00 opetus vahvistettaville nuorille, 
18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): su 

2.4 klo 15.00
Kokkola (Oravankatu 29): su 26.3 klo 

18.00
Kristiinankaupunki (Pyydä osoite kirkko-

herralta): 24.3 klo 17.00 
Kurikka (Pyydä osoite kirkkoherralta): la 

25.3 klo 11.00, la 8.4 klo 15.00
Lapua (Pyydä osoite kirkkoherralta): la 

25.3 klo 13.00, la 8.4 klo 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5): su 26.3 klo 

12.00, la 8.4 klo 12.00
Vaasa (Koulukatu 45): la 25.3 klo 16.00, la 

8.4 klo 16.00
KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta

17.3. pe 18.00 ristintiehartaus 
19.3. su paaston 3. sunnuntai: 18.00 mes-

su 
20.3. ma 18.00 Pyhä Joosef, juhlamessu 

23.3. to 18.00 paastonajan iltamessu 
24.3. pe 18.00 ristintiehartaus 
25.3. la Herran syntymän ilmoittamisen 

juhla 11.00 messu
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 18.00 mes-

su
30.3. to 18.00 paastonajan iltamessu 
31.3. pe 18.00 ristintiehartaus 
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 mes-

su 
6.4. to 18.00 paastonajan iltamessu 
7.4. pe 18.00 ristintiehartaus ja Jeesuksen 

Pyhän Sydämen messu 
8.4. la 13.00 paastonajan perhemessu 
9.4. su palmusunnuntai: 11.00 messu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: su 26.3. klo 11.00 (Ev.lut srk-kes-

kuksessa, Mannerheimintie 12)
Lahti: la 1.4. klo 16.00 (Ort. kirkossa)
Lappeenranta: su 19.3. klo 12.00 (Ort. kir-

kossa)

Uskonnonopetus:
Lahti: la 1.4. klo 14-16 (Ort. kirkon tilois-

sa)
Kouvola: la 8.4. klo 11-13 ja messu klo 

13.00

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

17.3. pe 17.00 ristintiehartaus
18.3. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
19.3. su paaston  3. sunnuntai: 10.00 Mass 

in English, 11.00 päämessu, 17.00 messu 
Torniossa

20.3. ma 17.00 Pyhä Joosef, Neitsyt Mari-
an puoliso, juhlapyhä

24.3. pe 17.00 ristintiehartauS
25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen, 

juhlapyhä: 11.00 messu
26.3. su Paaston 4. sunnuntai: 10.00 Mass 

in English, 11.00 päämessu, 17.00 messu 
Raahessa

31.3. pe 17.00 ristintiehartaus
1.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 Mass 

in English, 11.00 päämessu, 17.00 messu 
Torniossa

6.4. to 19.00 ekumeeninen sanan jumalan-
palvelus Tuiran seurakuntasalissa (Mylly-
tie 5) teemana irstaus ja siveys 

7.4. pe 17.00 ristintiehartaus
8.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
9.4. su palmusunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.00 päämessu, 17.30 messu 
Rovaniemellä

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: su 19.3.; su 2.4. klo 17.00  
Raahessa: su 26.3. klo 17.00 
Rovaniemellä: su 9.4. klo 17.30

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09) 
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti 
katekeesi@catholic.fi , kotisivu www. kate-
keettinenkeskus.fi 
 

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. 
Puh. 09-6129470, fax 09-61294770. Säh-
köposti info@catholic.fi. Kotisivu www.
catholic.fi 

KESKUKSET

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-
335793, fax 019-335892. Sähköposti stel-
lamaris@elisanet.fi .
 Messut sunnuntaisin klo 10.00 ja keski-
viikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu 
on klo 7.30.

Studium Catholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi 

 Kirjasto on avoinna tiistaisin ja tors-
taisin klo 10–16 sekä keskiviikkoisin klo 
10–18.
 Kappelissa vietetään messua tavalli-
sesti maanantaina, perjantaina ja lauan-
taina klo 12.00. Muutoksista ja erilaisista 
tapahtumista pyritään ilmoittamaan Fidek-
sessä.

Suomen  Caritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti 
info@caritas.inet.fi . www.caritasfi nland.fi 

19.3 su Caritas-kahvit P. Ristin seurakun-
salissa päämessun jälkeen.

31.3 pe klo 18 kummi-ilta P. Birgitan ja au-
tuaan Hemmingin srk-salissa.

9.4. su Palmusunnuntain basaari klo 11-
14.30 P. Henrikin srk-salissa.

27.4. to klo 18 sääntömääräinen vuosikok-
ous P. Henrikin seurakuntasalissa.

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

Ohjelma keväällä 2006 
Verksamhetskalender för våren 2006

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studi-
um Catholicumissa, Ritarik. 3 b A, Helsinki. 
Möteslokal (om ej annat anges): Studium 
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. 
 Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Öppet 
för alla.
 Torstaina 20.4. klo 18.00 AC:n jäsenet 
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouk-
sen jälkeen n. klo 18.30 isä Antoine Lévy, 
OP puhuu aiheesta The interreligious dialo-
gue and catholic theology./ Torsdagen 7.4. 
kl.18.00 sammankallas AC:s medlemmar 
till årsmöte. På årsmötet behandlas stad-
geenliga ärenden. Ca kl. 18.30 föredrag av 
fader Antoine Levy, OP: The interreligious 
dialogue and catholic theology.
  Toukokuussa teemme retken yhdessä 
P. Henrikin Seuran kanssa, katso erillinen 
ilmoitus tässä lehdessä./I Maj gör vi en 
utfl ykt med St. Henriks sällskap. Program-
met fi nns på annat ställe i den här tidnin-
gen.
 26.-27.8. 70-vuotisjuhla Töölön Torpas-
sa: juhlaseminaari, käynti W. von Chris-
tiersonin haudalla, illallinen ja sunnuntaina 
juhlamessu p. Henrikin katedraalissa. Tar-
kempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin./70-
års jubileum i Töölön Torppa: Festsemina-
rium, besök vid W. von Christiersons grav, 
middag och på söndagen högmässa i St. 
Henriks katedral. Programmet publiceras 
senare.

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: 
Dec. 20. For students and young adults 
and anyone interested in the Catholic 
Faith: March 21; April 4 and 18; May 2, 
16 and 30

Karmeliittamaallikot

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

Maallikkofransiskaanit OFS

Kuukausittainen kokouksemme on avoin 
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. 
Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali, Män-
tytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviik-
ko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen 
alussa on liturgisen vuoden mukainen fran-
siskaaninen hetkirukous ja info. Ilta päättyy 
rukouksiin.

Ke 19.4. Tuulikki Tuuri: Franciscan Crown. 
Fransiskaanisesta ruusukkorukouksesta

Ke 10.5. Tuulikki Tuuri: Päivittäiset mietis-
kelyt Wilfrid Stinissenin opastamina

Ma 22.5. EUFRA 2006 rukous- ja paasto-
päivä, jota vietämme kukin omassa seu-
rakunnassamme osallistumalla mahdolli-
suuksiemme mukaan messuun ja mietis-
kelemällä EUFRA 2006:n messutekstejä

Seuraava kokouksemme on syyskuun 
puolivälin tienoilla

Kesällä tapahtuu:
1.-2.7. Kökarin seurakunnan järjestämä 

Franciscus-juhla. Kysy Ålandsresorista
2.-17.7. EUFRA 2006 -viikot Saksassa 

Bischof-Benno-Hausissa, Bautzen-Sch-
mochtitzsissa (kuuluu Dresden-Meisse-
nin hiippakuntaan)

Maanantaiklubi

Marian ja Henrikin seurakuntien yhteinen 
maanantaiklubi kokoontuu maanantai-
sin Marian kirkon alakerrassa klo 14 ja 
on avoin kaikille ja kaikenikäisille. Ennen 
maanantaiklubin alkamista vietämme yh-
dessä pyhää messua klo 13.30.
 Käsittelemme rukousapostolaatin aihei-
ta ja yhdessä valitsemaamme teemaa, 
teemme seurakunnanlle hyödyllisiä pal-
veluita, valmistamme Äiti Teresa -peittoja 
ja seurustelemme kahvikupin ääressä. 
Tervetuloa mukaan!

20.3. Klo 16.30 messu, klo 17.00 Florence 
Schmitt: Oman suvun historian merkitys 
elämän kulussa

27.3. Toimintapäivä
3.4. Sisar Benedicta Idefelt CSC: Tasapai-

noinen hengellinen elämä
10.4. Isä Kazimierz Lewandowski SCJ jo-

hdattaa meitä pyhälle viikolle
17.4. Pääsiäinen
24.4. 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

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Ma-
rian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka 
kuukauden 3. tiistai. Ilta alkaa messun vie-
tolla P. Marian kirkossa klo 18.00. Varsinai-
nen kokous alkaa klo 18.30. 

OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2006

20.3. ma Maanantaiklubin ja teresojen yh-
teinen ilta  Huom. poikkeuksellinen päivä 
ja aika! Aloitamme messulla klo 16.30 ja 
ohjelmailta alkaa noin klo 17.00. Esitel-
mäilta: Psykoterapeutti & tutkija Florence 
Schmitt kertoo aiheenaan ”Oman suvun  
historian merkitys elämän kulussa”, kes-
kustelua.

25.3. la Kirpputorin pystytys klo 13–17. P. 
Marian seurakuntasalissa.

26.3. su Kirpputorimyyjäiset päämessun 
jälkeen klo 11.15 – 14.00.

18.4. ti Esitelmäilta: Luontaisterapeutti 
Raija Volk kertoo miten logoterapia voi 
auttaa ihmistä elämän kriiseissä, keskus-
telua. Logoterapia on tarkoituskeskeistä 
psykoterapiaa, joka houkuttelee ihmistä 
löytämään elämästään kantavia arvoja, 
tarkistamaan asenteitaan ja tarvittaessa 
muuttamaan niitä. Sen perustajan Viktor 
E. Franklin syntymästä tuli viime vuonna 
kuluneeksi 100 vuotta.

9.5. ti Kevätjuhlat

Seniorit

Messu tiistaina 21. maaliskuuta 
kello 14.00 Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa. Sen jälkeen kokoon-
tuminen seurakuntasalissa.
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Pyhimys

Pyhä Joosef: koko kirkon suojelija
Maaliskuun 19. päivänä kunnioitamme juhlallisesti pyhää Joosefia, Neitsyt Marian puolisoa ja Jeesuksen kasvatusisää. Hänet pidetään 
pyhän perheen, hyvän kuoleman ja erityisesti koko kirkon suojelijana.

Nuori suojelija
Oikeastaan evankeliumit 

kertovat Joosefista hyvin vä-
hän. Vain Matteus ja Luukas 
mainitsevat hänet kertoessaan 
Jeesuksen lapsuudesta, johon 
liittyvät asiat alkoivat kiinnos-
taa kristittyjä 100-200-luvuilla. 
Sen vuoksi tarinoita Joosefis-
ta riittää Uuden testamentin 
ulkopuolelle jääneissä evanke-
liumeissa. Mielenkiintoisin ta-
rina lienee ns. Jaakobin alkue-
vankeliumin käsitys Joosefista 
leskimiehenä, joka vanhoilla 
päivillään arvottiin Marialle 
mieheksi. Tästä syystä elää 
kirkkotaiteessa vahva näkemys 
Joosefista vanhana miehenä 
ja se juontaa juurensa kirkon 
opista Mariasta ikuisena neit-
syenä. Vain vanha mies kyke-
nee suojelemaan nuorikon 
neitsyyttä! Tällä näkemyksellä 
ei kuitenkaan ole mitään ai-
toa raamatullista perustaa, 
sillä Joosefin ikää ei synopti-
sissa evankeliumeissa kerrota. 
Jeesuksen syntymän aikoihin 
rabbit opettivat, että miesten 
oli avioiduttava kolmentoista 
ja yhdeksäntoista ikävuoden 
välillä. Mikäli Joosef olisi ollut 
poikkeuksellisen ikäinen, oli-
si se mainittu luultavasti erik-
seen. Siksi Joosef oli luultavas-
ti aika lailla Marian ikäinen. 
Molemmat olivat todennäköi-
sesti tavallinen teini-ikäinen 
nuoripari. Jumala ei asettanut 
kaikkein pyhimmän Neitsyen 
rinnalle vanhaa ukkoa, vaan 
nuoren miehen, joka oli Py-
hän Hengen täyttämä. Joosef 
oli nuorekas persoonallisuus, 
jonka sielu oli puhdas ja Ju-
malaa pelkäävä. Evankelista 
Matteuksen mukaan hän oli 
hurskas mies (Matt. 1:19). 
Vain siten hän saattoi olla var-
ma tuki Marialle ja isällinen 
esimerkki lapselle. Nuorena ja 
rohkeana Joosef pystyi varmasti 
puolustamaan ja suojelemaan 
äitiä ja lasta sekä elättämään 
perheensä.

Daavidin suvun suoje-
lija

Vaikka Joosefista ei tiedetä 
paljoakaan, joitakin yksittäisiä 
tietoja hänestä tulee selvästi 
esille evankeliumeissa. Joosef 
on Marian neitseellinen puo-
liso ja Jumalan Jeesus-lapsel-

le antama neitseellinen isä 
(Matt. 1:18), mutta juutalaisen 
lain mukaan hän on Jeesuksen 
aito isä. Hän oli ammatiltaan 
rakennusmies, joka teki puu-
töitä ja hoiti muurarinhom-
mia Nasaretissa (Mark. 6:3). 
Erityisesti hän oli ”Daavidin 
sukua”, kuninkaallista sukua 
(Luuk. 1:27). Matteuksen 
evankeliumissa on pitkät lis-
tat sukuluetteloita, joissa osoi-
tetaan Joosefin polveutuvan 
Abrahamista ja Daavidista. 
Daavidin dynastian jäsenyys ei 
enää merkinnyt mitään yhteis-
kunnallista etuoikeutta, mutta 
kuninkaallinen tausta vaikutti 
silti Joosefiin, jolle Jumala oli 
uskottu ainoasyntyisen Poikan-
sa. Syntyperänsä ja Neitsyt Ma-
rian kanssa solmimansa aidon 
avioliiton avulla Joosef kykeni 
takaamaan Jeesus-lapselle oi-
keuden messiaanisuuteen to-
dellisena ”Daavidin poikana”. 
Tuohon aikaan oli voimassa, 
että lihallinen isyys ja laillinen 
isyys olivat oikeudellisesti täy-
sin samanarvoiset. Vanhan 
testamentin ennustuksen 
mukaan Messiaan oli oltava 
Daavidin poika (Jes. 9:6-7). 
Näin Daavidin jälkeläisenä 
oleminen olikin yksi Joosefin 
keskeisistä tehtävistä. Hänen 
osanaan oli toimia Jeesuksen 
neitseellisenä ja laillisena isä-
nä, jotta myös Jeesuksessa kä-
visi toteen lupaus, että tuleva 
Vapahtaja olisi todella ”Daa-
vidin poika”. Jeesuksen syn-
tymä Betlehemissäkin liittyy 
kiinteästi Daavidin sukuun. 
Betlehem oli Daavidin kau-
punki, johon Joosefin täytyi 
lähteä kihlattunsa kanssa kir-
joittautuakseen veroluetteloon 
(Luuk. 2:4-5). 

Hurskas suojelija

Joosefin elämä oli tavalli-
sen yksinkertaista, vaikkei siitä 
puuttunut dramaattisiakaan 
vaiheita. Hänen elämänsä sy-
vin kriisi laskeutui raskaalla ta-
valla hänen ylleen, kun hänen 
kihlattunsa Maria oli raskaana 
ja hän tiesi varmasti, ettei lapsi 
ollut hänen. Joosef oli kohdan-
nut järkytyksen, joka oli siihen 
aikaan suuri skandaali. Lain 
mukaan Joosefin mahdolli-
suutena olisi ollut myös Mari-
an saattaminen kivitettäväksi 

aviorikoksen vuoksi (5 Moos. 
22:23-24). Hän oli kuitenkin 
hurskas eikä siksi halunnut 
saattaa Mariaa julkiseen häpe-
ään (Matt. 1:19). Jalona ja vaa-
timattomana miehenä Joosef 
päätti heti luopua kihlatusta 
morsiamestaan, ei sen takia, 
että hän epäili tämän siveyttä, 
vaan siksi, että hän piti itse-
ään liian halpana kelvatakseen 
Marialle luvatun pojan isäksi. 
Hän rakasti selvästi Mariaa, 
minkä seurauksena hän aikoi 
kaikessa hiljaisuudessa jättää 
Marian. Sitten Jumalan lähet-
tämä enkeli puuttui Joosefin 
ajatuksiin ja ilmoitti hänelle 
unessa, että Maria oli raskaana 
Pyhästä Hengestä ja että hänen 
tuli ottaa Maria luokseen ja 
antaa syntyvälle lapselle nimi 
Jeesus (Matt. 1:20-21). Joosef 
totteli ja piti hyvää huolta Ma-
riasta sekä lapsesta, joka syntyi 
Betlehemin tallissa. Kun lasta 
uhkasi vaara kuningas Hero-
deksen taholta, enkeli ilmestyi 
jälleen Joosefille ja käski häntä 
pakenemaan perheensä kanssa 
Egyptiin. Joosef totteli jälleen 
ja piti heitä piilossa Egyptissä 
siihen asti, kunnes enkeli He-
rodeksen kuoleman jälkeen 
näyttäytyi Joosefille unessa ja 
käski heidän palata.

Kuoleman suojelija

Viimeisen kerran tapaam-
me Joosefin Luukkaan evan-
keliumissa silloin, kun Jeesus 
12-vuotiaana seurasi vanhem-
piaan Jerusalemiin pääsiäisjuh-
lille ja jäi temppeliin keskus-
telemaan opettajien kanssa. 
Tämän jälkeen Joosef katoaa 
Raamatun sivuilta. Onkin ole-
tettu, että Joosef kuoli ennen 
Jeesuksen julkisen elämän 
alkamista. Kenties Jeesus itse 
sulki tuon Nasaretin raken-
nusmiehen silmät silloin, kun 
kuoleman hetki tuli. Häneltä, 
joka oli kuollut Jeesus ja Maria 
vierellään, alettiin pyytää hy-
vää kuolemaa. 

Suojeleva protagonisti

Perinteinen jouluevanke-
liumi Luukkaan mukaan jättää 
Joosefin Marian varjoon, mut-
ta evankelista Matteus kääntää 
asetelman päälaelleen. Matte-
uksen evankeliumissa Joosef 

on kaikkien tapahtumien yti-
messä. Hän ei oikeastaan ol-
lut sivuosassa, vaan rohkeana 
perheenisänä haastavissa tilan-
teissa. Matteuksen kuvaamassa 
Joosefissa on tyyliä, todellista 
herrasmiehen otetta. Hän ei 
suojellut vain omaa kunni-
aansa, vaan asetti perheensä 
edun itsensä edelle. Hän oli 
kuuliainen Jumalalle ja luotti 
siihen, että enkelin ohjeet vei-
vät hänet oikeaan suuntaan. 
Hän aina vastasi myönteisesti 
Jumalan kutsuun – ei sanoin, 
vaan teoin. Hän teki, niin kuin 
Jumala tahtoi. Hän ei epäillyt, 
vaan otti Marian vaimokseen 
tuntien tämän äitiyden salai-
suuden. Rakastaessaan Mari-
aa hän tunnusti rakastavansa 
Jumalaa. Hän on nöyryyden 
esikuva ja todiste siitä, ettei 
elämässä tarvita suuria asioita 
vaan hiljainen kuuliaisuus Ju-
malan tahdolle.

Rukoileva suojelija

Joosef ei puhu paljon, mut-
ta hän elää intensiivisesti. Yh-
tään hänen omaa sanaansa ei 
ole merkitty muistiin. Hänen 
vaitiolollaan ei kuitenkaan 
ole mitään tekemistä passiivi-
suuden tai saamattomuuden 
kanssa, vaan se on mykisty-
mistä Jumalan salaperäisten 
säädösten suuruuden edessä. 
Joosef ei vaikene alistuakseen 
Sallimukselle vaan kunnioit-
taakseen Jumalan salaisuutta. 
Hän on suuri rukoilija. Hän 
on vaitelias, taustalle vetäy-
tyvä ja vaatimaton ihmisten 
keskuudessa, mutta hyvin 
toimelias hädän keskellä. Jär-
kevänä ja selvästi ajattelevana 
hän ymmärsi vaaran hetkellä 
toimia nopeasti ja määrätietoi-
sesti. Saadessaan kuulla Hero-
deksen vainosta hän ei odot-
tanut aamuun saakka, vaan 
lähti jo yöllä pakomatkalle. 

Hän oli syvästi uskonnollinen 
ja noudatti epäiröimättä Ju-
malan käskyjä. Luottamus ja 
usko Jumalaan oli niin syvä ja 
horjumaton, ettei epäröintiin 
käytetty turhaa aikaa. Hänen 
korvansa ja sydämensä olivat 
auki Jumalan sanalle. Se mitä 
hän tekee, on lujasti ankkuroi-
tunut Jumalan tahtoon. Se on 
todellista viisautta ja samalla 
myös kypsyyttä.

Kirkon suojelija

Paavi Pius IX valitsi vuon-
na 1870 Joosefin koko kirkon 
suojelijaksi, kun voittoisa va-
paamuurariliike uhkasi itse 
kirkon keskusta. Joosef, joka 
oli pelastanut Jeesus-lapsen 
Herodeksen vainolta, puolus-
taisi myös Jeesuksen mystistä 
ruumista – kirkkoa – pahan 
vihollisen hyökkäyksiltä. Joo-
sef harkitsevasti ja toimeliaasti 
huolehti niistä ihmisistä, jotka 
hänen huostaansa oli uskottu. 
Avoimuus Jumalan sanalle, te-
hokas toiminta, auktoriteetti, 
viisaus ja hengellinen kypsyys 
tekevät hänestä maan päällä 
vaeltavan Kristuksen kirkon 
itsestään selvän suojelijan. 
Toisaalta Joosef on kaikkein 
ensimmäiseksi koko kirkon 
yleismaailmallinen suojelus-
pyhimys, ei mainittujen suo-
jelutehtävien summana, vaan 
Jumalalta saamansa tehtävän 
takia, joka ulottuu yli koko Ju-
malan kansan. Ollessaan niin 
läheisesti liittynyt Kristuksen 
salaisuuden alkuperään Joosef 
kuuluu myös kirkon salaisuu-
teen.

Nguyen Toan Tri

Lähde: Hiljainen suuruus: kym-
menen näkökulmaa pyhään Joo-
sefiin. (Itävaltalaisessa St. Josef 
–lehdessä, Heft 6, 2001).

Retretti
Turun birgittalaissisarten talossa

isä Frans Vossin SCJ johdolla 
pe 7.4. klo 18 — su 9.4. klo 14.

Aihe: Hiljaisen viikon liturgia pääsiäisen riemun valossa.
Ilmoittautumiset 27.3. mennessä: Birgittalaissisarten vieraskoti,  
puh. 02-2501910, fax 02-2503078. Kaikki kiinnostuneet tervetu-
loa!
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Artikkeleita

Stella Mariksen toimintaa
Remontista huolimatta Birgittalaissisaret vastaanottavat pait-
si ryhmiä, jotka pitävät kokouksia tai retrettejä, myös yksi-
tyisvieraita, jotka kaipaavat rentoutumista ja hiljentymistä. 
Päätalosta löytyy aina rauhallisia huoneita, vaikka sisarten 
tuleva luostari ei ole vielä valmis. Pyhää eukaristiaa vietetään 
joka päivä: sunnuntaisin klo 10.00, arkipäivisin klo 7.30 
paitsi keskiviikkoisin, jolloin iltamessu on klo 16.00.

Pääsiäisohjelma

Hiljaisen viikon Triduum Sacrum vietetään paikan päällä:
- Kiirastorstain iltamessu klo 18.00
- pitkänperjantain juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsi-
misen muistoksi klo 15.00
- Pyhä lauantai: pääsiäisyön vigilia klo 22.00
- pääsiäissunnuntain juhlamessu klo 11.00
- pääsiäismaanantain pyhä messu klo 10.00

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita - niin Stelliksen ympä-
ristössä asuvat kuin muualta tulevat. Ilmoittautumiset birgit-
talaissisarille etukäteen vain jos haluaa yöpyä ja/tai aterioida. 
Tervetuloa!

TULE MUKAAN KÄSITYÖTUPAAN!

Maahanmuuttajanaisille ja käsityön ystäville tarkoitettu neulonta- ja 
virkkaustupa käynnistyi 2. helmikuuta. Kokoonnumme joka toinen 
torstai klo 17-19 opettelemaan yhdessä neulonnan ja virkkauksen 
alkeita sekä tutustumaan toisiimme. Tervetuloa mukaan! 
  Paikkana on Caritaksen Katariinan Kamari, Maneesikatu 2a, 
Kruununhaka, Helsinki. Ilmoittautumiset: Caritaksen toimistoon 
joko puhelimitse 09- 135 7998 tai sähköpostitse info@caritas.inet.
fi. 
  Lisätietoja: Pirjo Riihelä, pirjoriihela@yahoo.co.uk 
  Kevään tupapäivät ovat: 16.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.

WELCOME TO OUR “HANDWORK HUT”!

We began a “Handwork Hut” meant for emigrant women and 
handwork enthusiasts on February 2.  We meet every other Thurs-
day from 17 to 19 o’clock to learn the basics of knitting and croche-
ting, and to learn about each other.  You are welcome to join us!
  The meeting place is Katariinan Kamari (Katharine’s Corner), 
Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki.  All those interested, 
please contact the Caritas Office by phone (09-1357998) or by e-
mail (info@caritas.inet.fi)
  For more information, contact Pirjo Riihelä, pirjoriihela@
yahoo.co.uk
  Spring “hut days” are 16.3, 6.4, 20.4, 4.5, 18.5.

VALLFÄRD TILL KASTILIEN
14.-22.10.2006

I TERESA AV AVILAS OCH 
JOHANNES AV KORSETS FOTSPÅR

Med Avila som utgångspunkt besöker vi Salamanca, 
Alba de Tormes, Segovia, Toledo, Valladolid och Mad-
rid. Andlig ledare är karmelitbrodern Jakob Iturralde-
Mack, Norraby/Stockholm.

Närmare uppgifter ges av reseledaren Heidi Tuorila-Ka-
hanpää, kahanpaa@ulc.jyu.fi eller 050-3410248.

Nuorten talvileiri Stella Mariksessa
Helmikuun viimeisellä viikolla pidettiin perinteinen nuorten talvileiri Stella Mariksessa. Osan-
ottajien joukko oli tavallista isompi: 30 poikaa ja tyttöä sekä 6 avustavaa isosta ja muutama 
aikuinen. Sää oli suotuisa. Laskettiin innokkaasti mäkeä. Birgittalaissisarten laittama ruoka 
maistui niin kuin ennen Leena Kankaan aikana, eikä unohdettu rukoilla leiripapin, isä Fransin 
opastuksella. Karaokeillassa löytyi useampia uusia tähtiä. Leirin johto oli taas Mike Hellströmin 
ja Maiju Tuomisen hyvissä käsissä.

On hyvä todeta, että nuorisotyö jatkuu Stella Mariksessa. Toivottavasti se kehittyy tulevaisuudessa 
vielä entistä monipuolisemmaksi. Mutta tämä riippuu tietysti siitä, löytyykö aina aikuisia, jotka 
ovat valmiit ohjaamaan hiippakuntamme nuoria Stelliksessä. 

Ne jotka ovat kiinnostuneita tekemään tätä arvokasta palvelusta hiippakunnallemme, ottakaa 
yhteyttä Katekeettiseen keskukseen,  puh 09-2416095.

Frans Voss SCJ

Maila Berchtoldille tunnustus 
kalleimman veren sisarilta
Suomessakin toimiva Kalleim-
man veren sisarten sääntökun-
ta antaa vuosittain Sanguis 
Christi -tunnustuspalkinnon 
(Award) henkilölle tai henki-
löille, jotka ovat “esimerkkei-
nä Kalleimman veren sisarten 
hengestä ja karismasta elämäs-
sään ja työssään, olemalla  so-
vinnollisia yhteisössään, käyt-
tämällä lahjojaan antaumuk-
sella Jumalan kansan hyväksi 
ja olemalla aktiivisia seurakun-
nassaan”. 

Tänä vuonna tunnustus 
myönnettiin Suomen Caritak-
sen puheenjohtajalle ja Katoli-
sen tiedotuskeskuksen talous-
johtajalle Maila Berchtoldille, 
joka tunnetaan hyvin myös toi-
minnastaan Helsingin Englan-
tilaisen koulun hyväksi.

Berchtoldin valintaan vai-
kutti vahvasti hänen yli 30-vuo-
tinen toimintansa sääntökun-
nan tukemisessa Suomessa, 

hänen toimintansa sisar Mary 
Venardin CPPS hyväksi Vi-
rossa  sekä hänen toimintansa 
köyhien ja puutteessa olevien 
auttamiseksi. 

“Nykyisessä ’harrastukses-
sani’ Caritaksen puheenjohta-
jana jatkan tätä työtä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevi-
en tukemiseksi kehitysmaissa 
ja Suomen lähialueilla”, Maila 
Berchtold myöntää. Lisäksi hä-
nen työnsä Trimeeri-kaupassa, 
kristilliseen esineistöön keskit-
tyvässä myymälässä, levittää hy-
vää sanomaa koko maahan yli 
kirkkokuntien rajojen.

KATT

Maila Berchtold

ELÄMÄN PUOLESTA -ryhmä kokoontuu jälleen. Seu-
raava kokous on lauantaina 8. huhtikuuta klo 16.00 Katoli-
sessa tiedotuskeskuksessa. Päätteeksi ruusukko. Tervetuloa!
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            Muistoissa: Teresa ry:n toimintakertomus 2005
Vuosi 2005 oli Teresa-yhdistyksen 52. toimintavuosi.

Johtokunta
Johtokuntaan kuuluivat  puheenjohtaja Pirjo Uronen, varapuheenjo-
htaja 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 kolmantena tiistaina iltamessun 
jälkeen Pyhän Marian seurakuntasalissa. Kevätkaudella oli kolme 
esitelmäiltaa: Outi Kecskméti kertoi kirkonopettajiksi julistetuista py-
himyksistä. Elina Suolahti ja Matti Berger esittelivät kaksi äskettäin 
suomennettua kirjaa: 1200-luvulla eläneen Richard de Buryn teoksen 
Filobiblon eli Rakkaus kirjoihin, sekä Italialaisen Michele Ranchettin 
runokirjan Päätössanoja. Toisessa kirjallisuusillassa Marja Kuparinen 
esitteli talven aikana ilmestyneitä kirjoja, joiden aiheena on usko.  
Kevätkausi päätettiin teresoiden yhteiseen kevätjuhlaan.
 
Syyskaudella Teresa-iltojen totuttu alkamisaika muuttui. Iltamessu 
siirrettiin alkamaan klo 18, ja näin ollen meidän ohjelmamme alkoi 
jo klo 18.30. Muutos ei kuitenkaan tuonut ongelmia. Syyskaudella 
esitelmäiltoja oli kolme. Ensimmäisessä kokouksessa isä Teemu 
Sippo alusti aiheesta ”Onko kristitty vapaa ihminen?” Salme Blom-
ster, kouluttaja ja terapeutti, puhui aiheesta ”Kieltääkö usko tunteet?” 
Marja Kuparinen esitteli syksyn uskoa käsitteleviä kirjauutuuksia. 
Lokakuussa oli teatterista kiinnostuneiden teresoiden yhteinen retki 
Kaupunginteatterin Studio Pasilassa Sydänmaata katsomaan. Lisäk-
si vierailimme totuttuun tapaan karmeliittaluostarissa Myllyjärvellä ja 
vietimme Teresa-messua ja seurustelimme sisarien kanssa. Marrask-
uussa muistimme edesmenneitä teresoita messussa. Työntäyteisen 
syyskauden päätteeksi vietimme iloisen joulujuhlan.
Kauden kokousilloissa oli mukana keskimäärin 15 henkeä/kokous, ja 
keskustelu esitelmistä oli vilkasta.

Myyjäiset ja avustukset
Kevätkaudella pidimme kirpputorimyyjäiset ja syyskaudella jou-
lumyyjäiset.  Myyjäisten tuotoilla tuimme molempien seurakuntien 
karitatiivista työtä, hiippakunnan lasten ja nuorten leiritoimintaa, 
Maanantaiklubia ja Karmeliittaluostaria. 
  
Elokuussa järjestimme eläkeläispäivän Stella Marisissa, jonka toteu-
timme myyjäisistä saamillamme tuotoilla. Päivä oli viimeinen Leena 
Kankaan emännöimä eläkeläispäivä. Muun ohjelman lisäksi tans-
sitaiteilija, karmeliittamaallikko Riitta Vainio esitti Sacrum-ryhmänsä 
kanssa Stelliksen pihanurmella, kirkon edessä, tanssiteoksensa ”Py-
hän kosketus”.

WUCWO
Teresa ry on katolilaisten naisten maailmanjärjestön, World Union 
of Catholic Women Organizations, jäsen. Saamme jäsenenä vuosit-
tain useita tiedotteita ja lehden neljä kertaa vuodessa. Teresa ry on 
myös liittynyt jäseneksi äskettäin perustettuun European Alliance of 
Catholic Women’s Organisationsiin, joka tuo nimenomaan euroop-
palaisen naisen näkökulman asioihin ja vahvistaa yhteistyötämme 
ja identiteettiämme katolisina naisina Euroopassa. Johtokunta valitsi 
Johanna Kiven yhdistyksen yhteyshenkilöksi.

Tiedottaminen
Kuten ennenkin, kevät- ja syyskausien alussa lähetettiin tiedotekir-
jeet jäsenille ja toimintaa tukeville. Vuosittainen eläkeläispäivän kirje 
lähetettiin yli 350 osoitteeseen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin 
Helsingin molempien seurakuntien ilmoitustauluilla. Fides julkaisi 
yhdistyksen ohjelma- ja tapahtumatiedotteet. 
 
Toimintamme
Menneenä vuonna olemme yhdessä osallistuneet esitelmä- ja työil-
toihin, käyneet teatterissa, 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!

Teresa ry
Anna-Maija Lindholm 

sihteeri

Knowing God
Open study circle in English 

A collective reading of St Thomas Aquinas’ masterpiece, 
Summa Theologiae.
  Encounters led by Fr Antoine Lévy OP, DD, twice a 
month, Saturdays at 14.00 p.m. Next: March 18th, April 1st 
at the Studium Catholicum. WELCOME!

Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki. Tel: 
09- 612 06 711, e-mail: kirjasto@studium.fi.

II
Isä Wim oli minun ja mieheni rippi-isä. Hän alkoi meille uskon-
non opetuksen 9.4.1970. Asuimme Petäjävedellä, ne oli lukematto-
mat matkat jotka hän ajoi luoksemme. Isä Wim oli hyvä opettaja, 
lämmin ystävä, hänen kauniit sanansa pysyvät muistoissa.

Kerttu Nummelin

I
Seuraavat pienet muistot ku-
vastavat mielestäni isä Wimin 
suhtautumista lapsiin, joita 
hän kävi opettamassa perhei-
den kotona :  Isä Wimin op-
pitunnit eivät koskaan, lasten-
kaan mielestä, olleet liian pit-
kiä. Hänellä oli erinomainen 
taito huomata kuinka kauan 
lapset jaksoivat ottaa vastaan 
“pelkkää asiaa “. Kun näytti 
siltä, että oppilaan ajatukset al-
koivat harhailla omia latujaan, 
hän alkoikin puhua esimerkik-
si jalkapallosta. Haasteltuaan 
jonkin aikaa niitä näitä hän 
palasi kuin varkain takaisin 
opetusteemaan ja saavutti, 
vaikka vain kerran kuussa tai 
harvemminkin tapahtuneissa 
tapaamisissa,  opetuksen ta-
voitteet. 

Uskon,että hänen tärkein 
tavoitteensa oli saada lapset 
tuntemaan katolinen kirkko 
omaksi kodikseen, jonka välit-
tämässä armossa  oli hyvä olla 
sellaisena kuin on.

Kun isä Wim kävi pitkillä 
matkoillaan perheissä pitämäs-
sä messua, odottivat lapset hän-
tä kuin perheen jäsentä, joka 
oli palaamassa joltakin matkal-
ta kotiin. Perheissä hän opetti 
“messupalvelijoiksi” jo hyvin 
nuoria lapsia. Ensi askeleina 
olivat tehtävä sammuttaa kynt-
tilät kotialttarilta ja seuraava 
vaatimustaso oli messukasu-
kan naruvyön letittäminen ja 
laittaminen isä Winin mat-
kalaukkuun. Näistä tärkeistä 
tehtävistä perheen pienimmät 
kilpailivat innokkaasti ja saar-
nastakin oli useimmiten jäänyt 
ainakin jotakin heidänkin mie-
liinsä. Sanomaa lapsille ei niis-
tä koskaan puuttunutkaan.

Isä Win vieraili kaikki-
en seurakuntalaisten luona. 
Kaustojen mökillä hän oli 
usein nähty ystävä. Mieleisin 
puuha hänestä oli onkiminen.
Ollessaan kerran etsimässä 
matoja  Kimmo pojan kanssa 
he huomasivat, heillä ei ollut 
mukana purkkia matoja var-
ten. Käytännöllisellä isällä oli 
kuitenkin ratkaisu pulmaan. 
Hän yksinkertaisesti pani 
multasuttuiset madot housun 
taskuun,mistä hän sitten antoi 
niitä myös kalakaverilleen. Ja, 
saalista tuli.

Toinen isä Wimin lempi-
harrastus mökillä oli jalkapal-

lo. Tottahan kaikki tietävät, 
että hän yleensäkin oli into-
himoinen jalkapallon ystävä, 
mutta mökkioloissa innostus 
sai uusia ulottuvuuksia. Pie-
nellä pihanurmella käydyissä 
perheen sisäisissä otteluissa 
hän pelasi täysillä mukana. 
Repesi siinä kerran maalivahti 
Wimin housutkin, kun hän 
näytti  perheen nuorisolle mal-
lia maalivahti työskentelystä.

Kimmo Kausto muisteli 
messupalvelijoiden tarkkail-
leen isä Wimiä kun tämä 
saarnasi kirkossa. Isä Wimillä 
oli poikien mukaan tapana 
puhuessaan keinua kanta-
päiltä varpaille ja taas takai-
sin kantapäilleen. Kun pojat 
eivät aina jaksaneet seurata 
tarkkaavaisesti saarnaa, he 
arvailivat joutuuko isä Wim 
ottamaan askeleen taakse-
päin vai eteenpäin tasapainon 
horjahtamisen vuoksi. Näissä 
saarnoissa sanoma meni ehkä 
enemmän varttuneille aikuisil-
le kuin murrosikäisille pojille. 
Pojille jäi muistoihin ainakin 

isä Wimin tapa lahjoittaa 
vuoden aikana ahkerasti mes-
supalvelijoina olleille pojille, 
myöhemmin myös tytöille, 
pääsiäismessun jälkeen suuret 
suklaamunat.

Isä Wim oli lämmin kaik-
kien ystävä. Hän oli hyvä 
kuuntelija, joka empaattisesti 
otti osaa kaikkien seurakun-
talaistensa elämään. Hän ei 
myöskään unohtanut edelli-
sen tapaamisen keskusteluja 
vaan osoitti jopa miettineensä 
kuulemiaan asioita. Keskus-
telut olivat usein kuin rippi 
ilman muodollisuuksia. On-
gelmiin hänen vastauksensa 
ei yleensä ollut tiukka “käsky” 
vaan hyvin ymmärtäväinen 
ohje tai jopa vain “mielipide”, 
kuinka asiaa voisi käsitellä 
eteenpäin. Häneltä voi oppia 
ajattelemaan sekä hengelli-
sesti että erittäin käytännöl-
lisesti. — Vaikkapa siitä, miksi 
Volkkari on paras auto.

Heikki Kausto
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III
Neljään vuosikymmeneen 
sisältyy ihmisen kuin ihmi-
sen elämässä paljon erilaisia 
tapahtumia, iloisia ja surulli-
sia, helppoja ja vaikeita.  Niin 
myös Suomessa vaikuttaneen 
katolisen papin elämään.

 Kun pappisseminaarin esi-
mies kysyi nuorelta Wimiltä 
heti novisiaatin päätyttyä, ha-
lusiko hän lähteä Suomeen, 
vastasi Wim, ettei hänellä ole 
mitään sitä vastaan.  Kun ryh-
mä viiden vuoden kuluttua 
valmistui ja vihittiin papeiksi, 
joutui luokan kuopus 
isä Wim heti papin 
tehtäviä hoitamaan 
Suomeen vuonna 
1949.  Siihen aikaan 
oli vielä viisumipak-
ko. Laivan lähtö Ant-
werpenistä siirtyi kah-
della vuorokaudella ja 
niinpä kun isä Wim 
tuli  Suomen sata-
maan, viisumi oli van-
hentunut.  Silloin, ku-
ten nytkin, poliisi piti 
tiukasti kiinni mää-
räyksistä, ja Wimiltä 
evättiin maahantulo. 
Sitkeydellään piispa 
Cobben sai kuitenkin 
poliisit ylipuhuttua 
niin, että Wim sai 
luvan yöpyä piispan 
talossa ehdolla, että 
ilmoittautuu aamulla 
kello yhdeksältä polii-
siasemalla.  Viisumi 
järjestyi, ja niin isä 
Wimin 40 vuotta kes-
tänyt papin ura Suo-
messa saattoi alkaa.

Kohta isä Wim  oli yksin 
Turun junassa matkalla Tu-
run seurakuntaan.  Siihen ai-
kaan juna kulki  ns Porkkalan 
tunnelin läpi.  Junan ikkunat 
peitettiin, aseistetut sotilaat 
seisoivat junan eteisissä ja suo-
malaisen veturin tilalle vaih-
dettiin venäläinen.  Wimiä 
vastapäätä istui suomalainen 
upseeri, joka kysyi englannik-
si, tiesikö Wim miksi ikkunat 
peitettiin.  Siksi, että alue kuu-
luu Venäjälle, vastasi isä Wim.  
Ei, upseeri sanoi, oikea syy on 
se, ettei paratiisia voi nähdä 
tässä maailmassa.

Turussa isä Wim opiskeli 
suomenkieltä 20 sanan päivä-
vauhtia.  Jo seuraavana kesänä 
isä Brügeman lähti matkalle 

Roomaan, ja piispa Cobben 
lähetti isä Wimin Jyväskylään 
sijaiseksi. Siihen aikaan ei pa-
peilla ollut autoa käytettävis-
sään, vaan matkat tehtiin ju-
nalla.  Matkoillaan isä Wimillä 
oli matkaseuranaan sanakirja, 
kielioppi ja Raamattu, ja niin 
hän matkan aikana valmisteli 
saarnaa seuraavaa pysähdys-
paikkaa varten.

Jyväskylässä oli Vaasanka-
dulla pieni kappeli ja puutar-
ha, jonka tuotteita isä Wim 
ja veli Urbanus reksasivat kel-

larin täyteen joka kesä talven 
varalle.

Isä Brügemanin ja isä Ja-
marin jälkeen isä Wimistä tuli 
Jyväskylän kirkkoherra.  Aja-
tus omasta kauniista kirkosta 
syntyi pian.  Piispa Cobbe-
nin mielestä piti ensin saada 
sisaria Jyväskylään pitämään 
lastentarhaa, jotta olisi vähän 
tulojakin.  Ensimmäisenä tuli-
vat pikkusisaret, mutta heidän 
kutsumukseensa  ei kuulunut 
lastentarha.  Silloin isä Wim 
Hollannissa käydessään puhui 
Pyhän Sydämen sisarkunnan 
kanssa, ja vihdoin tuli suos-
tumus hollantilaisten sisarten 
tuloon Jyväskylään.

Nyt tuli ajankohtaiseksi 
rakentaa uusi kirkko ja seura-
kuntatalo.  Vanhalle tontille 

olisi pitänyt rakentaa peräti 9-
kerroksinen talo, eikä se ollut 
taloudellisesti mahdollista.

Tontti vaihdettiin nykyi-
seen ja kirkkoa ryhdyttiin ra-
kentamaan. Tammikuussa oli 
harjannostajaiset, kesäkuussa 
urakoitsija teki konkurssin.  
Isä Wim joutui itse hoita-
maan työn loppuun.  Hän an-
toi kaikille lopputilin, pestasi 
uudet työntekijät, joista 18 oli 
vanhoja, maksoi heille palkan 
jne.  Kaikki hyvin, elokuussa 
pidettiin kirkon juhlalliset vih-

kiäiset.
Vihkiäisiin piti tul-

la myös muutama hol-
lantilainen sisar, mut-
ta sisaria ei kuulunut.  
Tiedettiin, että heidän 
laivansa oli lähtenyt 
Lahdesta, mutta se ei 
ollut saapunut Jyväs-
kylään.  Seuraavana 
aamuna sisaret tulivat 
uupuneina.  Laivan 
potkuri oli irronnut 
ja uponnut Päijäntee-
seen.  Laiva ja sisaret 
olivat seikkailleet jär-
vellä koko yön.

50-luvun puoles-
savälissä Jyväskylään 
saatiin auto lahjoi-
tuksena Saksasta.  Isä 
Wimistä Jyväskylän 
aika oli siitä mukava, 
että kiertäessään seu-
rakuntalaisten luona 
eri puolilla Suomea 
tutustui perheisiin 
hyvin, ja oppi tunte-
maan heidät, heidän 

ilonsa ja surunsa.  Ajomatkaa 
kertyi vuosittain n 90.000 km.  
Usein piispakin oli mukana 
näillä matkoilla.  Oulun etelä-
puolella isä Wim kävi kerran 
kuussa, Oulun pohjoispuolella 
hän kävi joka toinen kuukausi.  
Matkaa tehtiin kolme viikkoa 
yhtä kyytiä.  Vasta kun Jyväs-
kylään saatiin toinen pappi, 
ja tämä oli oppinut riittävästi 
suomea, saatettiin tehtäviä ja-
kaa – kun toinen tuli kotiin, 
toinen lähti.

Näiden matkojen aikana 
sattui kaikenlaista. Eräs vihki-
tilaisuus on jäänyt erityisen hy-
vin mieleen: Wim lähti junalla 
Rovaniemelle ja sieltä bussilla 
Ivaloon. Bussi pysähtyi Kaunis-
pään tunturilla.  Koko matkan 
isä Wim oli ollut yksin bussis-

sa, mutta nyt bussi tuli täyteen 
lappalaisia ja heidän koiriaan.  
Isä Wim kysyi heiltä vieläkö 
on pitkä matka Koppeloon 
– johon itse oli matkalla.  Lap-
palaiset eivät vastanneet kysy-
mykseen vaan kysyivät, menet-
kö häihin.  Menen, minä olen 
se pappi, isä Wim vastasi.

Sitten heillä kaikilla oli hir-
veän hauska matka Ivaloon.  
Ivalosta isä Wim sai porokyy-
din Koppeloon, matkalla po-
roa piti vaihtaa kolme kertaa.  
Perillä odotti luterilainen pap-
pi, koska morsian oli luterilai-
nen ja sulhanen ranskalainen 
katolilainen. Häiden jälkeen 
vieraat pyysivät pappeja vielä 
järjestämään heille joulujuh-
lan, koska oli vielä joulunai-
ka.  Näin tapahtuikin ja papit 
viettivät siellä neljä päivää.

Kerran taas Lapissa olles-
saan isä Wim yöpyi katolisen 
lääkärin luona. Yllättäen lää-
käri pyysi Wimiä käymään 
rautakaupassa ostamassa 
Black&Decker-porakoneen.  
Hän teki työtä käskettyä, mut-
ta ihmetteli mihin lääkäri niin 
kiireisesti tälläista vempelettä 
tarvitsi.  Kävi ilmi, että eräs 
mies oli vahingossa räjäyttä-
nyt jalkansa poikki, ja lääkärin 
tarkoituksena oli porata jalan 
luihin reijät, joihin tukilastan 
ruuvit voitaisiin kiinnittää.

Kerran matkalla Jyväsky-
lästä Kuusamoon isä Wimiltä 
puhkesi autosta rengas keskellä 
maantietä. Tämä tapahtui vä-
hän ennen joulua ja oli melko 
kylmä.  Isä Wimiä ilmestyi aut-
tamaan vanha pappa. Hän piti 
taskulamppua ja Wim vaihtoi 
rengasta. Kun työ oli tehty, 
Wim kiitti ja aikoi jatkaa mat-
kaansa, mutta mies pyysi kah-
ville luokseen. Kahvin jälkeen 
isäntäväki sanoi, ettei kyllä 

kannata enää lähteä Kemijär-
velle sinä iltana, koska sinne 
on monen tunnin ajomatka. 
Niinpä isä Wim jäi pariskun-
nan luokse yöksi. Nukkumises-
ta vain ei tullut mitään – mies 
jutteli koko ajan ja kyseli asi-
oita. Ehkä kolme neljä vuotta 
tämän tapahtuman jälkeen 
tuli yllättävä puhelu Jyväskylän 
pappilaan, eräs nainen kysyi 
isä Wimiä.  Isä Wimille nai-
sen nimi ei sanonut mitään. 
Sitten nainen kysyi oliko isä 
Wim se pappi, jota mieheni 
auttoi ja joka tuli meille kah-
ville. Isä Wim myönsi olevansa 
se pappi. Silloin nainen ker-
toi miehensä olevan vakavasti 
sairaana ja hän haluaisi puhua 
juuri isä Wimin kanssa – ei 
kenenkään muun. Voisiko isä 
Wim tulla? Niinpä isä Wim 
hyppäsi autoonsa ja lähti Kuu-
samoon. Siellä hän keskusteli 
parisen tuntia miehen kanssa, 
minkä jälkeen miehen elämä 
sammui. Isä Wim on myöhem-
min kertonut, että silloin kun 
rengas puhkesi, hän melkein 
kirosi – mutta jälkeenpäin on 
ajatellut, että se oli kuitenkin 
Jumalan johdatus. Mies oli kas-
tettu, mutta eronnut kirkosta.  
Tuoniltainen keskustelu johti 
kuitenkin siihen, että miehen 
ollessa kuolemaisillaan hän 
sittenkin halusi puhua papin 
kanssa.  Jumala käyttää tosi-
aankin ihmeellisiä keinoja.

Christian  Hellström



14 – Fides 4/2006

Artikkeleita

Omantunnon tarkastelu kirkolliskokouksen hengessä
Denverin arkkipiispan, kapusiini-isä Charles J. Chaputin pienestä kirjasta “Living the Catholic Faith” (s. 153-154; St. Anthony Messenger Press, Cincinnati, OH, 
2001) löytyy paastonajallekin sopiva tutkiskelu, jossa Vatikaanin II kirkolliskokouksen uraauurtavaan konstituutioon “Gaudium et Spes” (Kirkko nykymaailmassa) 
perustuen esitetään joukko kysymyksiä. Ne ovat

 Kunnioitammeko ja puo-
lustammeko ihmispersoonan 
arvokkuutta sikiämisestä luon-
nolliseen kuolemaan?
 Rakastammeko vihamie-

hiämme todella? Yritämmekö 
edes?
 Opetammeko lapsiamme 

kantamaan vastuuta yhteiskun-
nastamme, ja osallistumaan yh-
teisen hyvän rakentamiseen? 
Opetammeko tätä myös omal-
la hyvällä esimerkillämme?
 Julistammeko teoillamme 

ihmisen työn arvokkuutta ja ih-
misen toiminnan arvokkuut-
ta? Kuuluuko elämäämme tar-
koitus—luoda Jumalan kanssa 
todella inhimillinen, evanke-
liumin muokkaama maailma, 
“uusi taivas ja uusi maa”?
 Edistämmekö avioliiton jalo-

utta ja perheen pyhyyttä?
 Työskentelemmekö sen hy-

väksi, että taiteemme, tieteemme, 
teknologiamme, musiikkimme, la-
kimme, viihdeteollisuutemme—ja 
kaikki kulttuurimme osat—edistäi-

sivät naisten ja miesten todellista 
arvokkuutta?
 Olemmeko oikeudenmu-

kaisia omissa sosiaalisissa ja 
taloudellisissa suhteissamme? 
Yritämmekö todella kammeta 
pois ennakkoluulot omasta 
sydämestämme? Kannustam-
meko ystäviämme, työtoverei-
tamme ja johtajiamme oikeu-
denmukaisuuteen?
 Otammeko aktiivisesti osaa 

poliittiseen elämään? Vaadimme-
ko, että edustajamme edistäisi-

vät ihmispersoonan pyhyyttä? 
Teemmekö kaikkemme korja-
taksemme heitä tai, mikäli he 
eivät muutu, vaihtaaksemme 
heidät?
 Lopuksi: Koetammeko muo-

dostaa itsessämme tai lapsissam-
me kansainvälisen solidaarisuu-
den tajua? Sana “katolinen” 
tarkoittaa yleismaailmallista. 
Suurimman osan elämästäm-
me vietämme perheessämme ja 
seurakunnassa. Siellä meidän 
prioriteettiemme tulisi aina 

olla. Mutta ei ole olemassa 
sellaista käsitettä kuin “seura-
kunnallinen” katolilainen. Me 
olemme kaikki kansainvälisiä. 
Siksi ongelmat kuten nälkä, 
rasismi, taloudellinen kehitys, 
siirtotyöläisten oikeudet, us-
konnolliset vainot silloinkin, 
kun ne tapahtuvat toisella 
puolella maailmaa, kosketta-
vat veljiämme ja sisariamme 
Herrassa. Siksi ne koskevat 
meitäkin.

koonnut Marko Tervaportti

Sisar Noëlle Marie 
in memoriam

Edellisenä talvena kantautui 
Suomeen tieto, että suoma-
lainen sisar Noëlle Marie oli 
kuollut 2.11.2004 Ranskassa.

Sisar Noëlle Marie oli al-
kuperäiseltä nimeltään Moni-
que Gylphe ja hänen ja hänen 
perheensä vaiheista kerrotaan 
Finlandia Catholicassa sivuilla 
176–178, jossa kerrotaan Täck-
tomin kappelin rakennutta-
neesta perheestä. Hän oli syn-
tynyt Pietarissa 3.12.1906 – siis 
lähes sata vuotta sitten.

Seuraavassa joitain tietoja 
sisar Noëlle Marien elämästä.

Hän meni luostariin Nechi-
nissä Belgiassa “Franciscaines 
de Notre-Dame des Anges” 
-sisarkuntaan. Siellä hän sai 
sisaren puvun 1930, antoi 
ensimmäiset lupaukset 1932 
sekä ikuiset lupaukset 1938. 
Sisarkunta oli pitänyt koulua 
Helsingissä 1910-luvun alussa.

Sisarkunta liittyi uuteen 
kongregaatioon “Les Augusti-
nes de Notre-Dame de Paris” 

ja sisar Noëlle Marie otti Rans-
kan kansalaisuuden 1954. 
Hän toimi ranskankielen ja 
historian opettajana eri kou-
luissa ja oli Madagaskarilla lä-
hetystyöntekijänä 1967-1970. 
Sen jälkeen hän toimi Espan-
jassa. Sieltä hän palasi Pariisiin 
eläkeikään tultuaan ja opiskeli 
ikonimaalausta. Hänen viimei-
nen toimipaikkansa oli Malo-
les-Bains’ssa, sen jälkeen hän 
eli sisarkunnan vanhainkodis-
sa Amettessa Pas-de-Calais’n 
kunnassa. Hänet haudattiin 
siellä 5.11.2004.

Sisar Noëlle Marien kuvat-
tiin olleen yksinkertainen ja 
säteilevä ja täynnä rakkautta. 
Hän oli syvästi yhtynyt Juma-
laan, oli hyvin uskollinen ys-
tävilleen ja kannusti monia 
ihmisiä. Hän kirjoitti muis-
tiinpanoissaan: “Herra, olen 
kokonaan sinun, ja sinä olet 
kaikki ilo ja kaikki riemu!”

KATT
           

Sisar Noëlle Marie luostarilupaustensa 50-vuotispäivänä.

Paavi luopui tittelistään “lännen patriarkka”

Vatikaanin vuosikirjan tämän 
vuoden painoksessa paavia 
ei enää kutsuta “lännen pat-
riarkaksi”. Paavilla on siten 
arvoniminä jäljellä “Rooman 
piispa, Jeesuksen Kristuksen 
sijainen, apostolien ruhtinaan 
seuraaja, yleismaailmallisen 
kirkon ylin paimen, Italian 
priimas, Rooman provinssin 
arkkipiispa ja metropoliitta, 
Vatikaanivaltion hallitsija ja 
Jumalan palvelijoiden palveli-
ja”. Viime vuoden vuosikirjas-
sa “lännen patriarkka” oli vielä 
omalla paikallaan “yleismaail-
mallisen kirkon ylin paimen” 
-tittelin jälkeen. Edellisen ker-
ran paavin arvonimiä on muu-
tettu vuoden 1969 vuosikirjas-
sa, kun paavi Paavali VI lisäsi 
tittelin “Jumalan palvelijoiden 
palvelija” ja poisti ilmaisun 
“kunniakkaasti hallitseva”.

Muutoksella on mahdolli-
sesti ekumeenisia seurauksia. 
Joissakin kommenteissa to-
detaan, että nämä seuraukset 
riippuvat kuitenkin siitä syys-
tä, miksi muutos on tehty. 
Idän kirkkojen kongregaation 
entinen prefekti, kardinaali 
Achille Silvestrini sanoi ita-

lialaiselle uutistoimisto, että 
tittelin poistaminen on merk-
ki paavi Benedictuksen “eku-
meenisesta hienotunteisuu-
desta”. Kardinaalin mukaan 
aikaisemmin jotkut käyttivät 
titteliä saadakseen aikaan kiel-
teisen vertailun maailmanlaa-
juisen “lännen patriarkan” 
jurisdiktion ja alueeltaan 
rajoitetumpien perinteisten 
ortodoksisten patriarkaattien 
jurisdiktioiden välille.

“Minusta näyttää siltä, että 
paavi on halunnut poistaa täl-
laisen vertailun ja että hänen 
eleensä on tarkoitettu kannus-
tamaan ekumeenista työtä”, 
kardinaali sanoi.

Jo varhain 500-luvulla ni-
mityksestä patriarkka oli tul-
lut pysyvä arvonimi tietyille 
kirkonjohtajille, ja vuonna 
642 paavi käytti itsestään ni-
meä “Rooman patriarkka”. 
Samalla tavalla kuin paavilla 
Rooman piispana on samoja 
tunnusmerkkejä kuin muilla 
piispoilla, hänellä “lännen 
patriarkkana” tai erityisesti 
latinalaisen kirkon päänä on 
vastapuolia idän patriarkoissa. 
Myös he ovat johtajia laajoille 

osakirkoille, jotka muodostu-
vat monista samaan kirkol-
liseen traditioon kuuluvista 
paikalliskirkoista.

Jo 1960-luvulla silloisen isä 
Joseph Ratzingerin kerrotaan 
pitäneen tarpeellisena tehdä 
eroa paavin rooleista yleismaa-
ilmallisen kirkon paimenena 
ja latinalaisen riituksen patri-
arkkana. Idän kirkkojen eroa-
misen jälkeen lännessä kirkol-
lisen auktoriteetin ymmärtä-
misen sanotaan suuntautuvan 
enemmän juridiseen kuin 
sakramentaaliseen suuntaan.

Jotkut teologit puolestaan 
pelkäävät, että jos paavia kut-
sutaan yhdeksi patriarkoista, 
se heikentää hänen yleismaail-
mallista auktoriteettiään. Toi-
saalta yleimaailmallisen palve-
luvirkansa lisäksi paavi on osa-
kirkon – latinalaisen riituksen 
– johtaja. Paavin eri roolien 
säilyttäminen voitaisiin siten 
nähdä katolisten osakirkkojen 
suojelemisena ja niiden oikean 
aseman ilmi tuomisena.

Jäämme odottelemaan ar-
vonimen pois pudottamisen 
perusteluita.

KATT/Kath.net/CNS

Johannes Paavali II:n muistoksi

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ viettää sunnun-
taina huhtikuun 2. päivänä Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa päämessun, jonka aikana erityisesti ru-
koillaan tasan vuosi sitten kuolleen paavi Johannes 
Paavali II:n sielun puolesta. Tervetuloa!
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Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirje-
kuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “lukijoil-
ta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman 
kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden 
mielipiteiden lyhentämiseen.

Lukijoilta

Caritas-kuulumiset

Toimisto on avoinna klo 8-14, Maneesikatu 2a, Kruununhaka, 
Helsinki puh. 09-1357998, s-posti info@caritas.inet.fi 

* Caritas-kauppa *
Tervetuloa tutustumaan toimiston yhteydessä myytäviin kehitys-
maa- ja luostarituotteiden valikoimaan! Tuotevalikoimamme on 
juuri laajentunut norjalaisen luostarin ekologisiin ihonhoitotuot-
teisiin!

* Kummi-ilta Turussa perjantaina 31.3. klo 18 *
Tervetuloa P. Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakuntasalissa 
järjestettävään kummi-iltaan perjantaina klo18. Kummi-illassa tu-
tustutaan lähemmin kummilasten kotimaan Ugandan tämän het-
kiseen tilanteeseen.

*Palmusunnuntain basaari** 9.4. *
Perinteinen palmusunnuntain basaari pidetään 9.4. klo 11-14.30 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, os. Pyhän Henrikin aukio 1. 
Tarjolla on lämmintä ruokaa, kahvia, pääsiäiskukkia, Caritas-tuot-
teiden myyntipöytä, kirpputori ja arpajaiset. Sydämellisesti tervetu-
loa!

Tervetuloa uudet ja vanhat vapaaehtoiset basaarin pystytykseen 
lauantaina 8.4. klo 15 eteenpäin ja avuksi myyntityöhön sunnun-
taina 9.4. Ilmoittauduthan talkoisiin toimistoon, kiitos!

* Palm Sunday Bazaar *
The traditional Palm Sunday Bazaar will be held on April 9^th at 
11.00- 14.30 at St Henry’s parish hall at Pyhän Henrikin aukio 1. 
For sale will be hot food, coffee, Easter fl owers, Caritas-products, 
fl ea-market and  lottery. You are very welcome!

Welcome also to new and old volunteers to arrange the bazaar 
displays on Saturday April 8th after 15.00. We also need volunteer-
sellers on the bazaar day, April 9th. Would those interested in being 
volunteers please contact our Caritas offi ce. Thank you!

*Onko sinulla ?*
Onko sinulla ylimääräisiä käsityötarvikkeita? Käynnistynyt käsityö-
tupa ottaa lahjoituksia mielellään vastaan.

*Kaipaatko kokoustilaa?*
Caritaksen hallussa Maneesikadulla on pieni Katariinan Kamari, 
jota voi varata kokouksiin ja tapaamisiin. Tilapäisiin tai toistuviin. 
Varaukset toimistolta.

*TEE*KÖYHYYDESTÄ*HISTORIAA*

Vuosi 2005 on köyhyyden vastaisen toiminnan läpimurtovuosi. 
Näytimme maailman johtajille, että heidän pitää saada aikaan 
oikeudenmukaisempi maailma! He ovat luvanneet tehdä kaikken-
sa köyhyyden poistamiseksi, heillä on siihen keinot ja valta. Nyt 
on aika lunastaa lupaukset!

*Köyhyyden*vastainen*ranneke*
Make*poverty*history -rannekkeen käyttäjä vaatii maailman päät-
täjiltä tositoimia köyhyyden poistamiseksi. Ihmiset ympäri maail-
maa käyttävät ranneketta viestittämään, että köyhyydestä on 
tultava loppu. Jos olet vielä vailla omaa valkoista tai sinistä ran-
neketta, niin tule noutamaan tai tilaa omasi Caritaksen toimistosta 
á 2 Euroa.

*Tähdet*köyhyyttä*vastaan*
Tee*köyhyydestä*historiaa* on osa maailmanlaajuista Global Call 
to Action Against Poverty -liikettä, jonka keulahahmoja ovat Nelson 
Mandela ja Bono (U2). Suomalaisista on mukana mm. toimittaja 
Axel Smith, muusikot Tommy Lindgren, Antti Tuisku ja  Mariska 
sekä urheilija Heli Koivula-Kruger. (Lähde: Suomen YK-liitto)

Lastenkerho
4–6 -vuotiaille

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta, 

lastentarhan tilat,
Puistokatu 1a.

9.4.06 su klo 10.30
14.5.06 su klo 10.30

Tervetuloa!

Charismatic Leader to visit 
Finland
Week-end meeting with Oreste Pesare, Director of ICCRS 
(International Catholic Charismatic Renewal Services) in 
Rome.
  Meeting place: Stella Maris. Friday 8.9. at 18 - Sunday 
10.9. at 13. Registration until 1.5.
  Stella Maris tel. 019-335793. Fax 019-335892. Cost: 95e 
(with own bed clothes). Welcome! www.iccrs.org

Nuorten matka Roomaan
13-17-vuotiaitten nuorten matka Roomaan 19-24.10.2006. 
Ilmoittautuminen 30.04. mennessä sisar Barbaralle p. 040-
9644529 tai sisar Malgorzatalle p. 040-9644535. Hinta 450€ 
(lennot, yöpyminen, aamupala ja lämmin iltapala).
  Paikkoja on rajoitettu määrä. Ohjelmasta ilmoitetaan 
myöhemmin kiinnostuneille.

Jäsenmaksusta
Fides-lehdessä on todettu 
useasti ja todettiin myös vii-
me numerossa, että Helsin-
gin hiippakunnassa on vuosi 
sitten alettu kerätä vapaaeh-
toista jäsenmaksua. Nimen 
“jäsenmaksu” puolesta tämä 
saattaa olla totta, mutta seura-
kuntalaisten velvollisuus tukea 
kirkkoa taloudellisesti piispan 
määräämällä prosenttiyksi-
köllä verotettavista tuloistaan 
on ollut voimassa ainakin jo 
kolmekymmentä vuotta. Siitä 
on laajasti tiedotettu silloin ja 
säännöllisesti uudelleen hiip-
pakuntalehden sivuilla. Myös 
jotkut seurakunnat ovat muis-
tuttaneet seurakuntalaisiaan 
tästä velvollisuudesta vuosit-
taisen talouskertomuksensa 
yhteydessä. Siitä on kerrottu 

myös aina kun uusi jäsen on 
liittynyt seurakuntaan.

Velvollisuus antaa taloudel-
lista tukea kirkolle ei ole uusi, 
tapa vain on viime vuonna 
muuttunut. Aiemmin puhut-
tiin kirkon tuesta tai vapaa-
ehtoisesta kirkollisverosta, ny-
kyisin jäsenmaksusta. Prosent-
tiyksikkö oli aiemmin yksi, nyt 
puolitoista. Aiemmin maksu 
piti suorittaa seurakunnalle, 
nykyisin hiippakunnalle, ja li-
säksi piti antaa tukea vielä seu-
rakunnalle. Aiemmin oli myös 
niin, että ne jotka maksoivat 
“kirkollisveronsa”, olivat va-
paita taksasta, joka piti mak-
saa kirkon toimituksista kuten 
kasteesta, avioliittoon vihki-
misestä ja hautajaisista. Nämä 
taksatkin olivat hiippakunnan 

säätämiä. Joissakin maissa asia 
järjestetään niin, että kirkon 
jäsenet maksavat osuutensa 
seurakunnalle, jonka hiippa-
kunta sitten velvoittaa maksa-
maan tietyn prosenttiyksikön 
tuloistaan hiippakunnalle.

Järjestetäänpä asia näin 
tai noin, on selvää, että talou-
dellinen itsenäisyys sekä hiip-
pakunnan että seurakunnan 
tasolla on tavoiteltavaa ja että 
nykyistä useampien kirkon 
jäsenten pitäisi osallistua sen 
saavuttamiseen. Isä Larenz 
on oikeassa, että myös ne ka-
tolilaiset, jotka ovat kaukana 
kirkon toiminnasta, voisivat 
ottaa velvollisuutensa vakavas-
ti. Useasti - mutta ei läheskään 
aina - se tapahtuukin.

Jan Aarts SCJ

Teresa ry:n kirpputori P. Marian seurakuntasalissa 26.3. 
Otamme mielellämme vastaan ehjiä astioita ja kodin tarvikkeita (myös paripuolia), leluja, koriste-esineitä, 
leivonnaisia, ruokatarvikkeita ja kirjoja. Ruokiin pyydämme merkitsemään valmistuspäivän ja -aineet. 
 Tavaroita voi tuoda seurakuntasaliin messun jälkeen tai lauantaina 25.3. klo 13.00 - 16.30 kun 
olemme järjestämässä myyntipöytiä. Silloin tuodut leivonnaiset ja ruokatarvikkeet pääsevät heti viileään 
säilytykseen. 
  Emme valitettavasti voi ottaa vastaan sähkölaitteita, emmekä tällä kertaa säilytystilan puutteen takia 
vaatteita. Lahjasi ilahduttaa monia, sillä avustamme kirpputorin tuotolla seurakuntiemme lapsia, nuoria 
ja senioreita. 
 

Etukäteen kiittäen 
Teresa ry 

 

Spring Flee Market of Teresa ry at St Mary’s Parish Hall
Mäntytie 2, on March 26th, 2006.
Teresa Association’s Flee Market will take place on Sunday 26th at 11.15 am - 2.00 pm. Your donations 
such as books, kitchenware, glassware, toys, games, etc and all kind of food items (canned or home-
made), cakes, pastries etc, will be received with gratitude. We ask you kindly to mark the date when made, 
and the ingredients of homemade food, as required by the Finnish regulations.
 Please bring the food items to the Parish Hall on Saturday, March 25th, between 1 pm and 4.30 pm, 
or on Sunday morning 26th before the Mass. All other items can be brought earlier during the week after 
the Mass.
  Please note that we can not receive or sell electrical equipment at the Flee Market. This year we can 
not either receive any used clothes, due to lack of storing space.
  With your contribution we can help the children, young and elderly people in St Mary’s and St Henrik’s 
Parishes. Your donations will bring joy and happiness to many !!
 

with gratitude
Teresa ry
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Ajassa

Fasteinsamling 2006

Caritas i de nordiska länderna har valt tillit, omvård-
nad och förändring till tema för årets fasteinsam-
ling.

Mottagarna för Caritas Finlands fasteinsamling 
ligger i Bolivia, i distriktet Potos, nära staden Sacaca 
på sju timmars gångavstånd från närmaste by.

Indianerna bebor Andernas östra sluttningar på 
en höjd av 2800-4000 meter där de idkar jordbruk. 
Byarna nås inte av asfalterade vägar utan endast med 
bil längs sandvägar som slingrar sig fram mellan 
klippblock utmed bergssluttningarna.

Indianerna har i åratal bett och väntat på att få 
rent vatten. Hushållsvattnet kommer idag från föro-
renade dammar och bäckar. Bristen på rent vatten 
förorsakar en hög barndödlighet, endast fyra av tio 
barn överlever till femårsålder.

Vattenprojektet innefattar fem byar i vilka ett vat-
tendistributionsnät, som tillfredsställer befolkningens 
grundbehov, byggs. Vattnet leds från bergskällor till 
uppsamlingsbehållare och vidare till lagertankar. Vat-
tenledningsnäten som kommer att byggas gör det möj-
ligt att få vatten från ett flertal vattenposter. Projekten 
kommer att gynna 150 familjer, totalt 661 personer. 
Byborna har tillräckligt många frivilliga arbetare som 
indelats i grupper. Var och en av dem har sitt eget 
ansvarsområde medan projektet framskrider. Perso-
ner inom olika områden kommer att utbildas för 
att ansvara för översyn och underhåll av vattendistri-
butionssystemet.

Caritas´ lokala samarbetspartner garanterar vat-
tensystemets funktion under 20 år. Byborna under-
visas i hygien och i användning av vattensystemet. 
Projektet befriar kvinnorna och barnen från långa 
och tunga vattentransporter. Rent vatten minskar 
dödligheten och befrämjar befolkningens hälsa.

Genom att delta i fasteinsamlingen deltar du ock-
så i att bygga ett distributionssystem för vatten, livets 
grundförutsättning, i dessa byar.

God fastetid
Caritas´ styrelse och byrå

Paastokeräys 2006 
Juomavesihanke Pohjois-Potosi, Bolivia

Pohjoismaisten Caritasten paastokeräyksen teema 
on Faith, Care & Change; luottamus, huolenpito & 
muutos; tillit, omvårdnad & förändring 

Suomen Caritaksen paastokeräyskohteet 
sijaitsevat Boliviassa, Potosin alueella, lähel-
lä Sacacan kaupunkia, jonne lähimmästä ky-
lästä on noin seitsemän tunnin kävelymatka. 
Andien itärinteillä, 2 800- 4 000 metrin korkeudessa 
intiaanit asuvat ja harjoittavat maanviljelyä. Perille 
eivät asfaltoidut tiet vie. Autot joutuvat kiemurtele-
maan vuoren rinteiltä vierineiden kivenlohkareiden 
väleistä päästäkseen kyliin. Intiaanit ovat rukoilleet ja 
odottaneet vuosikausia puhdasta vettä. Tällä hetkel-
lä käyttövesi noudetaan saastuneista lammikoista ja 
joista. Puhtaan veden puute aiheuttaa muun muassa 
korkean lasten kuolleisuuden, vain neljä kymmenestä 
lapsesta elää viisivuotiaaksi. 

Vesihankkeeseen kuuluu viisi kylää, joihin raken-
netaan väestön perustarpeet tyydyttävä vedenjakelu-
järjestelmä. Vesi kerätään vuorilla olevista lähteistä ke-
räilysäiliöihin, joista se johdetaan edelleen vesivaras-
toon. Rakennettavien vesijohtoverkostojen ansiosta 
puhdasta vettä saadaan useista eri vesipisteistä. Hank-
keesta tulevat hyötymään 150 perhettä, yhteensä 661 
henkilöä. Kyläläisillä on riittävästi vapaaehtoisia työn-
tekijöitä, jotka on jaettu ryhmiin. Heistä jokaisella on 
oma vastuualueensa hankkeen edistyessä. Eri alueil-
le koulutetaan henkilöitä, jotka huoltavat ja pitävät 
yllä vedenjakelujärjestelmää. Caritaksen paikallinen 
kumppani takaa vesijärjestelmän toimivuuden 20 
vuodeksi. Kyläläisille opetetaan hygieniaa ja vesijär-
jestelmän käyttöä erillisillä kursseilla. Hankkeet vapa-
uttavat naiset ja lapset pitkistä ja raskaista vedenkan-
tomatkoista. Puhtaan veden ansiosta kuolleisuusluvut 
laskevat ja väestön terveydentila kohentuu. 

Osallistumalla paastokeräykseen olet mukana puh-
taan veden eli elämän perusedellytyksen saattamisessa 
näiden kylien ulottuville.

Hyvää paastonaikaa
Caritaksen hallitus ja toimisto

Lenten collection 2006
Drinking water project in Northern Potosi, Bolivia.

Faith, Care & Change, are the theme for this year’s 
Nordic Caritas Lenten collection.

Drinking water project near the city of Sacaca in 
Bolivia has been chosen as Lenten Collection.

The nearest villages are about seven hours away 
by foot from Sacaca. The local Indians live and farm 
on the eastern slopes of the Andes, which are about 
2800-4000 meters above sea level. There are no 
asphalt roads to the area and motor transport of any 
kind must snake around the slopes between boulders 
to get to the villages. The Indians have prayed and 
waited for years for clean water. At the moment water 
is fetched from polluted ponds and rivers. The absen-
ce of clean water has caused, among other things, a 
high infant mortality rate, only four children out of 
ten reach the age of five.

There are five villages included in the drinking 
water project. The water distribution system will be 
built to cover the people’s basic needs. Water will 
be collected from mountain springs in reservoirs. 
The network of  water mains the clean water will be 
constructed. Due that network clean water can be 
fetched from several points in all the villages. The pro-
ject will benefit 150 families, altogether 661 people. 
Volunteers from the villages have been divided into 
groups; each group has it’s own area of responsibility 
to further the realisation of the project. People from 
each area are being trained to care for and maintain 
the water distribution system. The villagers will also 
be taught hygiene and how to use the water system. 
The project will free the women and children from 
long and difficult treks carrying water from distant 
and polluted water supplies. The clean water will 
lower the mortality rate and the overall health of the 
population will improve. Caritas’s partner for the pro-
ject guarantees the water for 20 years for this area.

By participating in Lenten Collection you will 
be putting one of the necessities of life, clean water, 
within reach of these villagers.

Blessed Lent 
Board of Caritas Finland and the office.
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