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Kristuksen kasvot nyt
Pyhä isä valmistelee par-
haillaan vierailua Manop-
pelloon, jossa tradition 
mukaan säilytetään Kris-
tuksen hikiliinaa (vrt. Fides 
6/2006, s. 10). Liinassa on, 
niin uskotaan, nähtävissä 
Kristuksen kasvot, joihin 
paavi on usein kirjoituksis-
saan ja viime aikaisissa pu-
heissaan viitannut.

Tänä sodan aikana, joka 
erityisesti koskettaa kaikkia 

Abrahamin lapsia yhteisesti, paavi on vedonnut jälleen ker-
ran rauhan puolesta. Aostan laaksossa vieraillessaan pyhä isä 
piti tärkeän puheen, joka antoi paljon ajattelemisen aihetta, 
ainakin niille, jotka uskovat, että rauha Lähi-Idässäkin voi-
daan parhaiten saavuttaa, jos uskonnot pidetään syrjässä. 
Paavin mielestä juuri nyt on aika etsiä ja näyttää Kristuksen 
kasvot:

”Tänään, monikulttuurisessa ja monien uskontojen 
maailmassa monien tekee mieli sanoa: ’Rauhan saavut-
tamiseksi maailmassa, uskontojen ja kulttuurien kes-
ken, on parempi, ettei puhuta siitä, mikä on erityisesti 
kristinuskoon kuuluvaa, eli Jeesuksesta, kirkosta tai 
sakramenteista. Olkaamme tyytyväisiä siihen, mikä on 
enemmän tai vähemmän yhteistä...’”

”Mutta tämä ei ole totta. Juuri nyt, tänä Jumalan nimen 
suuren väärinkäytön aikana, me tarvitsemme Jumalaa, 
joka voitti ristin ja joka ei valloita väkivallalla vaan rak-
kaudellaan. Juuri tänä aikana me tarvitsemme Kristuk-
sen kasvoja, jotta voisimme tuntea Jumalan kasvot ja 
siten tuoda tähän maailmaan sovintoa ja valoa. Tästä 
syystä meidän täytyy rakkauden avulla, rakkauden sa-
noman kautta, antaa todistus tästä Jumalasta, hänen 
voitostaan, jonka hän sai juuri ristinsä väkivallattomuu-
della.”

Juuri niin. Emme me voi saavuttaa mitään todellista ja kestä-
vää hyvää hylkäämällä uskomme totuuksia tai pimittämällä 
niitä. Juuri vaikeimmissa tilanteissa, silloinkin, kun ”usko” 
maallisiin ratkaisuihin on heikko, vain tunnustamalla us-
komme Kristukseen ja elämällä radikaalisti tämän uskon 
mukaan, me voimme saavuttaa päämäärämme, voiton, joka 
ei ole meidän omamme vaan Kristuksen.
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Uutisia

Skarp katolsk kritik mot 
bidrag till stamcellsforskning
Katolska kyrkan riktar mycket 
skarp kritik mot EU-beslutet 
den 24 juli att finansiera stam-
cellsforskning och att överlåta 
det etiska ställningstagandet 
åt medlemsländerna. Kritiken 
kom bl a från Kommissionen 
för de europeiska biskopskon-
ferenserna COMECE, från 
Italiens biskopskonferens, och 
från en av Vatikanens främsta 
etiska experter. 

COMECE kommentera-
de att “det är oförenligt med 
respekt för människans vär-
dighet att behandla mänskli-
ga embryon som föremål för 
forskning.” Kommissionen 
för de europeiska biskopskon-
ferenserna, COMECE, som 
samlar 34 katolska biskops-
konferenser i Europa, sade 
redan efter Europarlamentets 
omröstning att beslutet ”re-
sulterar i fundamentala antro-
pologiska och etiska problem. 
Många människor är oroade 
över forskning som manipule-
rar mänskligt liv och använder 
det som råmaterial. Detta är 
inte endast en katolsk posi-
tion. Rent vetenskapligt finns 
det ingen anledning att göra 
någon moralisk skillnad mel-
lan ett embryo i sitt allra första 
stadium och ett embryo efter 
14 dagar eller efter implanta-
tionen. Människovärdet beror 
inte på – och får inte bli be-
roende av – beslut som tas av 
andra människor.”

Italiens biskopskonferens 
sade att EU:s ministerråds 
beslut “är moraliskt oaccepta-
belt”. 

Biskoparna sade i ett utta-
lande att all forskning “som 

använder mänskliga embryon 
utgår från en oacceptabel män-
niskorsyn, som ser människoli-
vet inte som ett mål utan som 
ett medel för att uppnå andra 
mål, hur ädla de än må vara, 
som att bota sjukdomar eller 
att utöka vetenskapens kuns-
kaper.”

“Vetenskapen skall tjä-
na människan, inte använda 
henne, särskilt när hon är som 
svagast som embryo under sitt 
livs första dagar.” 

De italienska biskoparna 
vänder sig främst till Italiens 
nya regering, som gjort EU-
beslutet möjligt efter att förra 
regeringen stoppade det. Men 
de vänder sig också till ”alla 
som ännu kan hejda denna 
etiska urartning, som redu-
cerar det mänskliga embryot 
till biologiskt material, och 
ber att EU inte på något sätt 
skall underlätta och finansera 
detta allvarliga angrepp mot 
människans värdighet, där 
människolivet inte längre är 
ett grundläggande värde, vilket 
gör att alla andra individuel-
la och sociala värden forlorar 
substans.”

Ministerrådets beslut den 
24 juli bekräftade ett beslut 
den 15 juli i Europaparlamen-
tet, som med liten majoritet 
röstade igenom igenom bidrag 
till embryonal stamcellsforsk-
ning som en del i det sjunde 
ramprogrammet för forsk-
ningsbidrag. Totalt kommer 
20 miljoner euro (cirka 188 
miljoner kr) att ges till em-
bryonal stamcellsforskning, 
men bidrag kommer endast att 
ges till de länder, där forskning 
på området är tillåtet, bland 
annat Sverige, Danmark och 
Storbritannien. Ramprogram-
met kommer även endast att 
ge bidrag till forskningsprojekt 
med embryon, som blivit över 
efter assisterad befruktning, 
och utesluter helt projekt där 
embryon som skapats enbart 
för forskningsändamål an-
vänds.

Omröstningen betyder, att 
den etiska gränsdragningen 
överlåts till de enskilda med-
lemsländerna. 

En koalition bestående av 
bland annat Italien, Malta, 
Slovakien, Polen, Österrike, 
Litauen och Irland var emot 
förslaget, men även många 
parlamentariker från andra 

länder, däribland Danmark, 
röstade emot förslaget.

Vatikanens dagstidning 
L’Osservatore Romano beskrev 
den 25 juli EU:s beslut den 24 
juli att finansiera forskning på 
embryonala stamceller för “en 
makaber produkt av en förv-
riden syn på vad framsteg är.” 
Tidningen kritiserar uppfatt-
ningen att ett modernt land 
“till varje pris måste bedriva 
forskning på embryon.”

Beslutet i EU:s ministerråd 
omfattar finansiering av redan 
existerande projekt med forsk-
ning på embryonala stamcel-
ler, men inte förstörelse av 
embryon. Denna kompromiss 
är rent hyckleri, för det betyder 
bara att något annat land tar 
fram stamcellerna genom att 
förstöra embryon, säger Ärke-
biskop Elio Sgreccia, som är 
en av Vatikanens främsta ex-
perter på bioetik och ordföran-
de för Påvliga livsakademin, 
och som reder ut begreppen 
för Vatikanradion.

“Ministerrådets beslut bes-
tår av tre delar. För det första 
är det förbjudet för en forskare 
att förstöra ett mänskligt em-
bryo för att tra fram stamceller. 
För det andra får en forskare 
använda stamceller som andra 
har tagit fram. Men dessa an-
dra har naturligtvis förstört le-
vande embryon för att ta fram 
stamceller som de sedan säl-
jer. Den som producerar och 
säljer stamceller och den som 
köper dem har intressen som 
sammanfaller, vilket gör att ur 
etisk synvinkel är köparen de-
laktig i ansvaret. För det tredje 
sägs det att man får finansiera 
forskning på nedfrusna em-
bryon som inte implanterats, 
om man har konstaterat att 
de är döda. För att konstatera 
att de är döda måste man tina 
upp dem, vilket ofta medför 
att de dör. Det finns ännu in-
gen teknik för att dödförklara 
nedfrusna embryon. Detta är 
alltså inget man kan göra utan 
att förstöra embryn. Därför 
består ministerrådets beslut 
av tre regler som strider mot 
varandra. Därför har inte bara 
katolska tidningar utan också 
annan press sagt att detta bes-
lut är hyckleri.”

KATT/RV

Vatikaaniin uusi valtiosihteeri 
Pyhän istuimen ns. kakkos-
mies, Vatikaanin valtiosih-
teeri vaihtuu. Torstaina 22.6. 
julkaistiin paavi Benedictus 
XVI:n tekemä nimitys, jossa 
kerrottiin pyhän isän hyväksy-
neen valtiosihteerinä vuodes-
ta 1991 toimineen kardinaali 
Angelo Sodanon (synt. 1927) 
eronpyyntö iän perusteella 
(kirkkolain kaanon 354). So-
danon seuraajaksi paavi on 
nimittänyt 15.9. alkaen Geno-
van arkkipiispan, kardinaali 

Tarcisio Bertonen SDB (sale-
siaani). 

Italialainen kardinaali Ber-
tone on syntynyt 2.12.1934, 
vihitty papiksi 1.7.1960. Hä-
net vihittiin piispaksi 1.8.1991 
ja luotiin kardinaaliksi 
21.10.2003. Hän toimi Geno-
van arkkipiispana joulukuusta 
2002 alkaen. Ennen tätä kar-
dinaali Bertone työskenteli us-
konopin kongregaation sihtee-
rinä nykyisen paavin läheisenä 
avustajana.

Samalla paavi Benedictus 
on hyväksynyt kardinaali Ed-
mund Szokan eroanomuksen 
iän perusteella. Hänen seu-
raajakseen Vatikaanivaltion 
asioita hoitavan paavillisen 
neuvoston puheenjohtajaksi 
ja Vatikaanin hallinnon joh-
tajaksi tulee arkkipiispa Gio-
vanni Lajolo, samoin 15.9. 
alkaen.

KATT/VIS

Paavi vaatii rauhaa!
”Todellisuudessa libanonilaisilla on oikeus näh-
dä, että heidän maansa koskemattomuutta ja su-
vereenisuutta arvostetaan, israelilaisilla on oikeus 
elää rauhassa omassa valtiossaan ja palestiinalaisilla 
on oikeus vapaaseen ja itsenäiseen isänmaahan.”

Paavi Benedictus XVI on Poh-
jois-Italiassa viettämänsä kesä-
loman aikana ja sen jälkeenkin 
tehnyt toistuvasti tiettäväksi, 
että Pyhä istuin seuraa tarkkaa-
vaisesti Libanonin kriisin ke-
hittymistä. Hän on toistuvasti 
ja suorasukaisesti myös vaati-
nut kriisin osapuolia lopetta-
maan sotatoimet välittömästi 
ja käymään neuvottelupöytään 
todellisen ja kestävän rauhan 
aikaansaamiseksi.

Torstaina 20.7. antamas-
saan lausunnossa pyhä isä mm. 
totesi, että ”todellisuudessa li-
banonilaisilla on oikeus näh-
dä, että heidän maansa koske-
mattomuutta ja suvereenisuut-
ta arvostetaan, israelilaisilla on 
oikeus elää rauhassa omassa 
valtiossaan ja palestiinalaisilla 
on oikeus vapaaseen ja itsenäi-
seen isänmaahan.”

Pyhä istuin on myös monin 
eri tavoin vedonnut humani-
taarisen avun perille saamisek-
si sodan runtelemille alueille.

Paavi julisti myös sunnun-
tain 23.7. rukouksen ja katu-
muksen päiväksi. Hän kutsui 

samalla ”kaikkien paikallis-
kirkkojen kaikkia paimenia 
ja uskovia samoin kuin maail-
man kaikkia Jumalaan uskovia 
rukoilemaan Jumalalta kallis-
arvoista rauhan lahjaa”.

Viimeisimmän yleisaudi-
enssin yhteydessä Castelgan-
dolfossa 30.7. pyhä isä vetosi 
jälleen kerran maailman johta-
jiin: “Jumalan nimessä, vetoan 
kaikkiin tästä väkivallan kier-
teestä vastuussa oleviin, sen 
joka puolella: laskekaa aseen-
ne heti!” Hän totesi myös, että 
tilanne Libanonissa on “koko 
ajan yhä raskaampi ja traagi-
sempi”. Hänen mukaansa 
kriisin kehittyminen osoittaa, 
ettei “oikeudenmukaisuutta 
voida palauttaa, uutta järjestys-
tä aikaansaada eikä todellista 
rauhaa rakentaa väkivallan 
avulla”. Vain vakavamieliset ja 
vilpittömät neuvottelut ja vuo-
ropuhelut voivat johtaa tähän 
tavoitteeseen. Hallitusten ja 
kansainvälisten järjestöjen tu-
lisi käyttää kaikki keinot väki-
valtaisuuksien lopettamiseksi.

KATT/VIS/Zenit

Rooman kansainvälisessä kriisikokouksessa 26.7. oli myös Pyhän 
istuimen edustus. Kuva lehdistötilaisuudesta.

SI
R
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Isä Vimpari 
Ukrainaan
Vatikaanin Paavilliseen diplo-
maattiakatemiaan alkusyksys-
tä 2004 kutsuttu isä Tuomo 
T. Vimpari on päättänyt eri-
tyisopintonsa ja hänet on otet-
tu Pyhän istuimen diplomaat-
tikunnan palvelukseen.

Pyhä isä on samassa yhtey-
dessä nimittänyt kardinaalival-
tiosihteeri Angelo Sodanon 
allekirjoittamalla kirjeellä isä 
Vimparin Kiovassa, Ukrai-
nassa, toimivaan apostoliseen 
nuntiatuuriin. Hänen virkani-
mikkeenään on aluksi nuntia-
tuuriattasea.

Pyhän istuimen diplomaat-
tikunta on maailman vanhin. 
Isä Vimpari on ensimmäinen 
siinä palveleva pohjoismaalai-
nen.

KATT

Hiippakunnan vastine 
Museovirastolle pyhän 
Henrikin reliikistä

Julkaisemme alla Helsingin piispan Józef Wró-
belin SCJ allekirjoittaman vastineen Museovi-
rastolle, joka on pyytänyt pyhän Henrikin relii-
kin palauttamista itselleen. Lisää tietoa asiasta 
on tämän lehden sivulla 11.

Helsingin Pyhän Henrikin seurakunta, joka on katedraaliseura-
kunta ja maamme katolisen piispan kirkko, on vastaanottanut 
9. kesäkuuta 2006 päivätyn kirjeen, jossa sitä pyydetään palaut-
tamaan Museovirastolle pyhän Henrikin reliikin. Katolisen 
kirkon esimiehenä Suomessa, Pyhän Henrikin seurakunnan 
esimiehenä ja maamme katolilaisten yhteisön johtohenkilönä, 
tahdon täten maamme katolilaisten nimissä esittää mielipitee-
ni esittämästänne pyynnöstä.

Ensiksi tahtoisin kiittää Teitä sydämellisesti siitä, että muu-
tama vuosi sitten pyhän Henrikin reliikki uskottiin kated-
raaliseurakuntamme haltuun. Mainittu katedraaliseurakunta 
onkin tunnollisesti huolehtinut reliikistä varmana siitä, että 
kysymyksessä on meille katolilaisille maamme arvokkain aar-
re. 

Valitettavasti olemme nyt joutuneet toteamaan, että Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhtymä on vaatimassa mainittua reliik-
kiä meiltä pois, jotta se asettaisi sen esille Turun tuomiokirkon 
museoon. Tämä vaatimus herättää meissä surua ja pidämme-
kin sitä ainakin kahdesta syystä epäoikeudenmukaisena: 

1) Pyhän Henrikin reliikeillä on maamme katolilaisille 
aivan erityinen uskonnollinen arvo. Kysymys on Suomen en-
simmäisen katolisen piispan reliikeistä. Hän uhrasi henkensä 
katolisen kirkon puolesta marttyyrina, minkä johdosta häntä 
kunnioitetaan suuresti kirkossamme. Hän on myös hiippa-
kuntamme tärkein taivaallinen suojelija. Siksi katolilaisille 
pyhän Henrikin reliikit eivät ole ainoastaan historiallisia tai 
museaalisia esineitä, vaan sakraaliesineitä. Tämän takia – ja 
tätä tahtoisin tässä yhteydessä erityisellä tavalla painottaa – 
mainitut reliikit ovat katolilaisille uskonnollisen hartauden 
kohde, niin uskonnollisessa kuin oikeudellisessa mielessä. Se, 
että meiltä halutaan viedä pois tämä pyhäinaarre ja asettaa se 
museoesineenä Turkuun, loukkaa aikomuksena syvästi Suo-
men katolilaisten uskonnollisia tunteita. Tämän vuoksi emme 
voi hyväksyä tällaista menettelytapaa. Siksi pyydämme kohte-
liaimmin vastaavia virastoja kunnioittamaan uskonnollisia 
vakaumuksiamme ja tunteitamme. 

2) Aina reformaatioon asti pyhän Henrikin reliikit olivat 
Suomen katolisen kirkon omaisuutta. Reformaation aikana 
nämä esineet vietiin meiltä pois epäoikeudenmukaisella tavalla. 
Katolinen kirkko ei ole koskaan hyväksynyt tällaisia pakkotoi-
mia eikä se ole myöskään milloinkaan luopunut omistusoike-
udestaan. Tämä tarkoittaa, ettei katolinen kirkko ole koskaan 
luopunut moraalisesta oikeudestaan tähän omaisuuteen. 

On totta, että reliikkejä säilytettiin pitkään Turussa. Silti 
ei voida unohtaa, että Turun tuomiokirkko oli siihen aikaan 
katolinen katedraalikirkko, mitä se taas ei ole enää.

Tahtoisin kohteliaimmin pyytää teitä ottamaan huomioon 
maamme katolilaisten odotukset tässä asiassa. Omasta puo-
lestamme tahtoisimme elää sovussa ja veljellisessä hengessä 
muiden kirkkojen ja uskontokuntien jäsenten kanssa. Museo-
viraston päätöksen käytännön toteuttaminen ei olisi avuksi 
Suomen kristittyjen hyville keskinäisille suhteille. Toivomme, 
että aiempi suunnitelma voisi toteutua eli luettelossanne ollei-
ta yksittäisiä reliikkejä voitaisiin edelleen säilyttää eri paikoissa 
ja sen myötä pyhän Henrikin reliikki voisi jäädä vastedeskin 
katedraalikirkkoomme Helsinkiin.

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 2006

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Metodistit allekirjoittivat 
Yhteisen julistuksen 
vanhurskauttamisopista 

Hjälp fl yktingarna genom 
Vatikanen!
Vatikanens avdelning för ka-
tastrofhjälp lanserade den 22 
juli en insamling för Libanon. 
Dagen före den dag av bön 
och botgörning för freden 
som lanserats av påven Bene-
dikt XVI offentliggjorde Påv-
liga rådet Cor unum (ett enda 
hjärta) ett kontonummer där 
man kan sätta in sina bidrag 
för att hjälpa offren för kriget 
i Libanon. 

I en första omgång har Va-
tikanen redan sänt 100.000 
euro genom Caritas Libanon 
och andra katolska hjälporga-
nisationer på plats för att köpa 
madrasser, filtar, lakan, dricks-
vatten, mat och mediciner. 

“Med tanke på att konflik-
ten i Mellanöstern fortsätter 
och med tanke på de berörda 
folkens svåra lidanden vill Påv-
liga rådet Cor unum i påvens 
namn visa sin närhet till de li-
dande genom att börja sända 
hjälp till de tusentals männis-
kor som tvingats lämna sina 
hem”, sade rådet. 

Vill du också hjälpa flyk-
tingarna i Libanon genom Va-
tikanen? Bank Banca di Roma, 
Kontonummer 101010 ABI 
3002 - CAB 5008, SWIFT: 
BROMIT. Kontoinnehavare: 
Pontificio Consiglio COR 
UNUM, Skriv: “per Libano”.

KATT/RV

Maailman metodistit ovat 
päättäneet hyväksyä luterilais-
katolisen Yhteisen julistuksen 
vanhurskauttamisopista myös 
omaksi asiakirjakseen. Yhtei-
nen julistus vanhurskautta-
misopista allekirjoitettiin Maa-
ilman metodistien neuvoston 
yleiskokouksessa Soulissa 23. 
heinäkuuta. 

70 miljoonaa kristittyä 
edustava Maailman metodis-
tien neuvosto päätti myös, 
että keskusteluja katolisen 
kirkon kanssa jatketaan. Lo-
pullisena tavoitteena on täysi 
yhteys uskossa, lähetyksessä ja 
sakramenteissa niin katolisen 
kirkon kuin luterilaisten kirk-
kojenkin kanssa. 

Luterilaisen maailman-
neuvoston pääsihteeri Ishma-

el Noko kuvasi metodistien 
päätöstä hyvin merkittäväksi 
tapahtumaksi. Hän sanoi, 
että nyt on päästy yli sellaisista 
teologisista erimielisyyksistä, 
jotka ovat jakaneet länsimais-
ta kristikuntaa uskonpuhdis-
tuksen ajasta asti. Julistuksen 
allekirjoittaminen voi Nokon 
mukaan johtaa uusiin ja laa-
jempiin ekumeenisiin ponnis-
teluihin. 

Kristittyjen ykseyden edis-
tämisen neuvoston puheen-
johtaja, saksalainen kardinaali 
Walter Kasper luonnehti al-
lekirjoituspäivää yhdeksi tär-
keimmistä päivistä kirkkojen 
historiassa. 

Vuonna 1999 allekirjoitet-
tu Yhteinen julistus vanhurs-
kauttamisopista osoittaa, että 

luterilaisten ja katolilaisten 
välillä vallitsee yksimielisyys 
vanhurskauttamisopin pe-
rustotuuksista. Aiemmat mo-
lemminpuoliset oppituomiot 
eivät osu osapuolten opetuk-
seen sellaisena kuin se on esi-
tetty Yhteisessä julistuksessa. 
Julistuksen kautta kirkot ovat 
saavuttaneet merkittävän yh-
teisymmärryksen asiassa, joka 
perimmältään synnytti refor-
maation 1500-luvulla. 

Metodismin perustaja 
John Wesley (1703-1791) oli 
alkuaan anglikaanisen kirkon 
pappi, joka sai toimintaansa 
ratkaisevasti vaikutteita Martti 
Lutherin kirjoituksista.

KATT/KT/ENI 

Pyhän Olavin juhlaa vietettiinPyhän Olavin juhlaa vietettiin Savonlinnassa
Jyväskylän Pyhän Olavin seura-
kunnassa on tullut jo melkein 
traditioksi, että seurakunnan 
suojeluspyhän nimikkojuhlaa 
vietetään myös Olavinlinnan 
kappelissa Savonlinnassa. 
Osallistujia oli tänäkin vuon-
na yli 50. Messun jälkeen oli 
mahdollisuus tutustua itse 
Olavinlinnaan, eri museoihin 
ja paikkoihin. 

KATT
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Oremus

Marie upptagning
Efter ett liv fyllt av prövningar och bekymmer kommer 
slutet av ditt liv, du ståndaktiga, beprövade Jungfru, och 
därmed slutet på alla dina lidanden. Ditt hjärta skall nu 
stillas och du skall återfinna din älskade Son i de levan-
des land för att aldrig mer förlora honom.

Heliga Jungfru Maria, drottning över alla änglar och 
helgon, se till oss som ännu vandrar här i tårarnas dal. 
Bed för oss till din gudomlig Son att vi må gå oskadda 
genom alla faror och frestelser och vid slutet av vår pil-
grimsfärd tas upp i salighetens rike för att tillsammans 
med dig evigt älska, lova och förhärliga Gud, Fadern och 
Sonen och den helige Ande.

ur Du hemlighetsfulla ros

Sunnuntait ja juhlapyhät
6.8. kirkkovuoden 18. sunnuntai, HERRAN KIRKASTUMI-
NEN, juhla
1L Dan. 7: 9–10, 13–14
Ps. 97: 1–2, 5–6, 9. Ks 1a+9a
2L 2 Piet. 1:16–19
Ev. Mark. 9: 2-10

13.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI (III)
1L 1 Kun. 19: 4-8
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. Ks 9b
2L Ef. 4: 30 - 5: 2
Ev. Joh. 6: 41-51
15.8. on velvoittava juhlapyhä.

15.8. ti AUTUAAN NEITSYT MARIAN TAIVAASEEN OTTA-
MINEN, juhlapyhä, velvoittava
1L Ilm. 11: 19a; 12: 1–6a, 10ab
Ps. 45: 10, 11–12, 16. Ks 10b
2L 1 Kor. 15: 20–27
Ev. Luuk. 1: 39–56

20.8. KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI (IV)
1L San 9: 1-6
Ps. 34: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15. Ks 9b
2L Ef. 5: 15-20
Ev. Joh. 6: 51-58

27.8. KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI (I)
1L Joos. 24: 1-2a, 15-17, 18b
Ps. 34: 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23. Ks 9b
2L Ef. 5: 21-32
Ev. Joh. 6: 60-69
Keräys Pyhän maan hyväksi.

3.9. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L 5 Moos. 4: 1-2, 6-8
Ps. 15: 2-3a, 3bc-4ab, 5. Ks 1a
2L Jaak. 1: 17-18, 21b-22, 27
Ev. Mark. 7: 1-8, 14-15, 21-23

“Minä en katso sielun arvottomuutta vaan omaa ar-
voani ja niin teen sen arvolliseksi vastaanottamaan 
minut. Sillä minä en halveksi kaipausta, jolla sielu 
kutsuu minua. Silloin se vastaanottaa minun vierai-
luni nöyrästi sanoen: ‘Katso palvelijaasi, tapahtukoon 
minulle sinun tahtosi.’ Sitten se nousee rukouksesta ja 
minun vierailustani hengellisen ilon ja riemun saanee-
na, nöyrästi pitäen itseään arvottomana ja rakkaudessa 
tunnistaen, että vierailu oli peräisin minulta.”

Pyhä Katariina Sienalainen: Dialogi, 71

Rukouksen
apostolaatti

Elokuu
  Rukoilemme, että or-
polapset eivät jäisi vaille sitä 
huolenpitoa, jota he tarvit-
sevat kasvaakseen terveiksi 
ihmisiksi ja kristityiksi.
  Rukoilemme, että kris-
tityt olisivat tietoisia kutsu-
muksestaan evankelioida 
ympäristöään kaikissa olo-
suhteissa.

Syyskuu
  Rukoilemme, että kaik-
ki ne, jotka työskentelevät 
tiedotusvälineissä, toimisi-
vat omaatuntoaan kuunnel-
len ja vastuullisesti.
  Rukoilemme, että lä-
hetysmaissa koko Jumalan 
kansa ymmärtäisi, että sen 
jatkuva kasvattaminen koi-
tuu sen omaksi hyödyksi.

Böne-
apostolatet 
Augusti
  Vi ber, att föräldralösa 
barn inte lider brist på den 
nödvändiga omsorgen som 
behövs för deras mänskliga 
och kristna uppfostran.
  Vi ber, att de kristna 
må vara medvetna om sin 
egen kallelse att missionera 
i alla miljöer och samman-
hang.

September
  Vi ber, att de som ver-
kar inom massmedia använ-
der dessa medier samvets-
grant och ansvarsfullt.
  Vi ber, att hela Guds 
folk i missionsländerna må 
förstå att en kontinuerlig 
fortbildning hör till dess 
viktigaste angelägenheter.

Beatam me 
dicent omnes 
generationes. 

Kaikki 
sukupolvet 
ylistävät minua 
autuaaksi.

(Luuk. 1:48b)

Santa Maria Assunta -kirkon kuori, Riva del Garda, Italia. Alttaritaulun aiheena Neitsyt Marian taivaaseenottaminen.
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Talous

Hiippakunnan talous 2005
Omavaraisuus hieman parantunut – remonttihankkeet vaativia 
– tulos edelleen miinuksella

Selitykset: Kes-
kukset: Kate-
keettinen keskus, 
tiedotuskeskus, 
Stella Maris. Kuu-
ria = keskushal-
linto (piispanta-
lo) + keskukset. 
Ulkom.avust. = 
ulkomailta tulleet 
avustukset; srk = 
seurakunta; ko-
tim.av. = kotimai-
set avustukset eli 
hiippakunnan si-
sältä tulevat avus-
tukset; jäsenm. = 
jäsenmaksu; Sij.
tuot. = tuotot hiip-
pakunnan ja seu-
rakuntien varojen 
sijoituksista.

Katolisen kirkon seurakuntien 
ja keskusten sekä hiippakun-
nan keskushallinnon yhteen-
laskettu tilinpäätös on valmis-
tunut huhtikuussa. Menot 
olivat noin 1.248.000 €. Tulot 
olivat noin 82.000 € pienem-
mät eli 93,5% menoista. 

Kokonaisuutena vuosi 
oli vuoden 2004 kaltainen. 
Myönteistä kehitystä edusti 
se, että omat tulomme (kirkon 
jäsenten panos mukaan luki-
en) riittivät kattamaan 70,8% 
menoista (v. 2004: 63,5%). 
Loput menoista katettiin pää-
asiallisesti ulkomailta tulleilla 

avustuksilla, joiden osuus on 
hieman laskenut. 

Hiippakunnan jäsenten 
seurakunnille antamat koleh-
dit ja muut lahjoitukset nou-
sivat 178.000 €:sta eli 15,4% 
menoista 190.000 €:oon vuon-
na 2005, mikä on 15,3% me-
noista. Toisin sanoen, vaikka 
kolehtien kokonaissumma on 
noussut, sen osuus on nous-
seiden menojen johdosta jopa 
laskenut. Jäsenmaksun osuus 
oli vuonna 2005 n. 71.000 €. 
Jäsenmaksun osuus hiippa-
kunnan kulujen kattamiseen 
oli siis vajaa 5,7%. 2005 oli 

ensimmäinen kokonainen 
vuosi, jolloin jäsenmaksu oli 
käytössä. Jäsenmaksua ryhdyt-
tiin maksamaan vuoden 2004 
marraskuussa. Tällä hetkellä 
jäsenmaksua käytetään pää-
osin Tampereen ja Jyväskylän 
seurakuntien remonttilaino-
jen lyhentämiseksi.

Tampereen Pyhän Ristin 
seurakunnan julkisivuremont-
ti saatiin loppuun joulukuussa 
2005. Sen kustannukset oli-
vat kaikkine sivukuluineen n. 
310.000 € eli neljäsosa koko 
hiippakunnan budjetista. Jy-
väskylän Pyhän Olavin seu-

rakunnan putkiremontti on 
samaa suuruusluokkaa, mutta 
sen kustannukset täsmentyvät 
hitaammin, koska avustusten 
saaminen on hankalampaa.

Seurakuntien menot olivat 
vuonna 2005 yhteensä 471.000 
€, eli ne pienenivät huomatta-
vasti (2004: 530.500 €). Kes-
kusten ja muun keskushallin-
non menot olivat 777.000 € 
(625.000 €) ja tulot 638.000 € 
(529.000 €). Syy tähän eroon 
on se, että tulojen puolella 
pääasiallisesti tuotot sijoituk-
sista nousivat vuonna 2005 ja 
menojen puolella kuurialla oli 

poikkeuksellisia menoja.
Alla oleva taulukko kertoo 

hiippakuntamme tulojen ja 
menojen rakenteesta.

Helsingissä, 15.5.2005

isä Rudolf Larenz
hiippakunnan ekonomi
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Paimenelta

Todellisen rakkauden merkki on heikkojen, 
kyvyttömien ja köyhien kunnioittaminen
Piispamme saarna Kristuksen pyhän Ruumiin ja Veren juhlana 2006 (18.6.)

Rakkaat veljet ja sisaret!

Kristuksen pyhän Ruumiin 
ja Veren juhlalla, jota tänään 
vietämme, on aivan erityinen 
luonne. Se liittyy kiinteästi 
kiirastorstaihin, jolloin Herra 
Jeesus perusti pappeuden ja 
eukaristian sakramentit. Se 
liittyy kiinteästi myös pitkäper-
jantaihin, jolloin eukaristia on 
läsnä Jeesuksen ristinuhrissa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että Kristuksen Ruumiin ja 
Veren juhla olisi näiden py-
hien salaisuuksien toisinto. 
Tämänpäiväisellä juhlalla on 
oma liturginen sisältönsä. Se 
on Kaikkeinpyhimmän Sakra-
mentin juhla. Sen viettoon 
kuuluva perinne – kaupun-
kien katujen ja kylänraittien 
läpi johdettu sakramenttikul-
kue - on tunnettu keskiajalta 
asti lähes kaikissa kristityissä 
maissa.

Kristuksen Ruumiin ja Ve-
ren juhlan sakramenttikulkue 
on pyhän eukaristian  kun-
nioittamista. Se on Herran 
Jeesuksen Ruumiin ja Veren 
julkista palvontaa. Se merkit-
see myös kaikkien ihmisten 
antamista ja uskomista Pelasta-
jan huomaan. Se on Jumalalle 
osoitettu pyyntö, että hän itse 
lähettäisi Henkensä ihmisten 
sydämiin ja elämään. Tuossa 
kulkueessa Jeesus Kristus itse 
julistaa omaa antaumustaan 
ihmisten hyväksi. Hän julis-
taa ristin voittoa. Hän julistaa 
myös mittaamatonta rakkaut-
taan ihmisiä kohtaan. Meidän 
tähtemme hän antoi elämän-
sä ristillä ja meidän tähtemme 
hän antaa itsensä yhä uudes-
taan. Jeesuksessa Kristuksessa 
Jumala ei anna ihmiselle jotain 
aineellista hyvää, rikkautta tai 
katoavaa maallista iloa. Pyhäs-
sä eukaristiassa Jumala uhraa 
ihmisille itsensä – Ruumiinsa 
ja Verensä. Senpä tähden tä-
nään, juuri tässä kulkueessa, 
meille käy selväksi myös oma 
arvomme, sillä Jumala itse va-
kuuttaa, että hän pitää meitä 
rakkautensa arvoisina: hän 
ruokkii meitä omalla Ruumiil-
laan ja Verellään.

Rakkaat veljet ja sisaret! 
Antaa itsensä vilpittömästi 
rakkaudesta toista ihmistä 
kohtaan – se on rakkauden 
korkein ilmaus. Olen puhu-

nut tästä jo aikaisemminkin 
esitellessäni Benedictus kuu-
dennentoista kiertokirjeen 
”Deus Caritas est” ensimmäis-
tä osaa. Tämänpäiväisessä juh-
lassa Jeesus Kristus vahvistaa 
rakkauden voiman todeksi ja 
opettaa meitä tuntemaan sitä. 
Jumalan rakkaus ei kuiten-
kaan ole pelkkä filosofinen 
ajatus, kuten paavi Benedic-
tus toteaa. Jumalan rakkaus on 
jokaisen ihmisen varsinainen 
kutsumus. Juuri kristittyjen 
pitäisi olla tuon rakkauden 
todistajia – Jeesuksen ope-
tuslasten tavoin, jotka ottivat 
mallia Herrastaan ja pyrkivät 
tosissaan seuraamaan häntä. 
Tälle asialle paavi Benedictus 
on pyhittänyt kiertokirjeensä 
”Deus Caritas est” toisen osan, 
kun hän antaa käytännöllisiä 
esimerkkejä siitä, miten todel-
lista kristillistä rakkautta tulee 
osoittaa.

Viittaamalla kiertokirjeen 
ensimmäiseen osaan haluaisin 
muistuttaa, että rakkaus on vil-
pitön ja todellinen lahja: se, 
joka rakastaa, tunnustaa rakas-
tamansa ihmisen arvon. Rak-
kaus on pyyteetöntä toimintaa 
toisen ihmisen hyväksi, toisen 
ihmisen ja hänen merkityksen-
sä tähden. Se ei ole jonkun asi-
an itsekästä tavoittelua.

Tällainen rakkaus toteutuu 
avioliitossa miehen ja naisen 
välillä. Todella aviopuolisoaan 
rakastava ihminen ei etsi it-
sekkäästi omaa etuaan, vaan 
puolisonsa hyvää ja pyrkii sen 
takia antamaan itsenä hänelle. 
Sitä vastoin se, joka etsii vain 
omaa parastaan myös elää it-
sekkäästi. Kaikkein kaunein 
ja suurin todistus rakkaudesta 
on uskollisuus, etenkin silloin, 
kun toinen osapuoli pettää tai 
suorastaan jättää.

Myös perhe-elämä on to-
dellisen rakkauden toteutu-
mispaikka. Lapsi nimittäin on 
vilpittömän rakkauden hedel-
mä. Tuo rakkaus kantaa huol-
ta hänen elämästään, kasva-
tuksestaan ja koulutuksestaan. 
Suurin – joskus jopa sankaril-
linen osoitus rakkaudesta on 
sairaan lapsen hyväksyminen 
ja kasvattaminen. Sen sijaan 
syntymättömän, ei-toivotun 
tai sairaan lapsen surmaami-
nen ei ole vain rakkauden 
puutetta, vaan myös hänen ih-

misarvonsa kieltämistä. Sama 
koskee myös ihmisalkioiden 
tuhoamista erilaisissa lääke-
tieteellisissä hoidoissa ja ko-
keissa. Syntyperä, lahjakkuus 
tai muut edellytykset eivät ole 
ihmisarvon mittapuita. Ihmi-
sen arvo on elämässä ja ihmi-
syydessä itsessään. Todellisen 
rakkauden merkki on heikko-
jen, kyvyttömien ja köyhien 
kunnioittaminen; kaikkien 
sellaisten huomioonottami-
nen, jotka tarvitsevat  meidän 
vilpitöntä rakkauttamme. Juu-
ri tämän totuuden Herra Jee-
sus ilmaisee sanoessaan: ”Kun 
järjestät päivälliset tai illalliset, 
älä kutsu ystäviäsi, älä veljiä-
si, sukulaisiasi äläkä rikkaita 
naapureita. Hehän saattavat 
vuorostaan kutsua sinut, ja 
näin sinä saat kaikesta palkan. 
Ei – kun sinä järjestät pidot, 
kutsu köyhiä ja raajarikkoja, 
rampoja ja sokeita. Autuas 
olet, kun aika tulee, sillä he ei-
vät pysty palkitsemaan sinua. 
Sinä saat palkkasi silloin, kun 
vanhurskaat herätetään kuol-
leista”  (Luuk. 14:12-14). 

Kun tänä päivänä puhum-
me lapsen rakastamisen haas-
teista, on myös välttämättä 
otettava huomioon uudet, 
muuttuneet olosuhteet. Näin 
on käynyt jo monissa Euroo-
pan maissa. On syytä pelätä, 
että vastaavaa tapahtuu muu-
allakin maailmassa. Ei ainoas-
taan luonnonlaki, vaan myös 
psykologia ja pedagogiikka 
kiistattomasti osoittavat, että 
lapsi tarvitsee terveeseen ke-
hitykseensä perheen, jossa on 
isä ja äiti. Se on myös lapsen 
perusoikeus. Tänä aikana yhä 
useammin lapselta riistetään 
tuo oikeus. Valmisteilla oleva 
laki mahdollistaisi sen – ai-
kaisemmasta poiketen –, että 
lapsi annettaisiin sellaisen per-
heen huostaan, johon kuuluisi 
kaksi naista tai kaksi miestä. 
Nykypäivänä etenkin demo-
kraattisiksi itseään kutsuvissa 
yhteiskunnissa – siis sellaisissa, 
joissa kaikkien pitäisi olla sa-
manarvoisia lain edessä – val-
litsee vahvemman ylivalta hei-
kompaan nähden: siis lapseen. 
Voiko tässä tapauksessa puhua 
todellisesta rakkaudesta lapsia 
kohtaan ja heidän ihmisarvon-
sa kunnioittamisesta?  Vastaus 
on yksiselitteinen: ei voi!

Rakkaat veljet ja sisaret! Tä-
mänpäiväisessä juhlassa Her-
ra Jeesus ei ainoastaan osoita 
meille mitä todellinen rakkaus 
on. Hän myös kutsuu meitä 
elämään tuota rakkautta to-
deksi ihmisten parissa. Tämän 
saarnan puitteissa ei ole mah-
dollista mainita kaikkia sen 
toteuttamisen muotoja. Kier-
tokirjeessään paavi Benedictus 
korostaa hyvin voimakkaasti 
karitatiivista työtä. Ylpeinä 
voimme todeta, että meidän 
hiippakunnassamme tällä työl-
lä on paikkansa, ei ainoastaan 
yksityisten ihmisten sydämis-
sä, vaan myös järjestäytyneessä 
muodossa. Tarkoitan tässä Te-
resa-yhdistyksen suurenmoista 
toimeliaisuutta sekä myös hiip-
pakuntamme Caritasta. Koko 
hiippakunnan nimissä halu-
aisin osoittaa näille yhdistyk-
sille kiitollisuutta kristillisestä 
uhrautuvaisuudesta ja kris-
tillisen rakkauden erityisestä 
todistuksesta. Kiitos Suomen 
valtion antaman laajan tuen, 
on oman Caritaksemme teke-
mä avustustyö yleisesti tunnet-
tua. Kuitenkin se, mitä Cari-
tas pystyy tekemään  ja valtio 
tukemaan, on kiinni meidän 
jokaisen henkilökohtaisesta 
panoksestamme. Ennen kaik-
kea se on kiinni meidän lahjoi-
tuksistamme köyhille ja hätää 
kärsiville ihmisille – ihmisille, 
jotka asuvat köyhyyden ja on-
nettomuuksien koettelemissa 
maissa.

Caritaksen hallituksen 
kanssa on mietitty, kuinka voi-
simme laajentaa sen tekemää 
avustustyötä. Joinakin joului-
na Caritas on myynyt kynttilöi-
tä. Myyntituloina saadut rahat 
lisäävät sen avustusmahdolli-
suuksia. Kodeissamme joulu-
na palava kynttilä olisi merkki 
siitä, että jaamme jouluiloam-
me niille, joiden elämässä köy-
hyys ei paljon salli tilaa ilolle. 
Viimeksi ehdotin, että Caritas 
myisi pääsiäisaikana vertaus-
kuvallisessa mielessä leipää. 
Pääsiäisenä murrettu leipä 
olisi merkki siitä, että halu-
amme jakaa leipämme niiden 
kanssa, jotka elävät nälässä tai 
jopa kuolevat siihen. Ostaes-
samme jouluksi kynttilöitä ja 
pääsiäisenä leipää, seuraamme 
Herraa Jeesusta, joka ihmeel-
lisellä tavalla jakoi kalaa ja lei-
pää häntä kuulemaan tulleille 
kansanjoukoille. Myös siten 
lähestymme Herraa Jeesusta, 
joka eukaristian pyhässä sakra-
mentissa jakaa yhä uudestaan 
Ruumiinsa ja Verensä sielu-
jemme ravinnoksi.

Olkoon tämänpäiväinen 
juhla ja Herran Jeesuksen il-
mestyminen luoksemme eu-
karistisessa muodossa uuden 
innoituksen lähde kristillisel-
le rakkaudelle jokapäiväisessä 
elämässämme. Juuri eukaristia 
on tämän rakkauden todistus. 
Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Em
il Anton



8 – Fides 8/2006

Vakio-ohjelma
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

5.8. la 18.00 aattomessu
6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai, Herran 

kirkastuminen: 9.45 lat/engl, 11.00 pää-
messu, 18.00 iltamessu

12.8. la Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen 
ottaminen: hiippakunnan juhla. Bussi läh-
tee Stella Marikseen klo 9.00. Juhlallinen 
messu Stella Mariksessa klo 11.00, paluu 
n. klo 16, 18.00 aattomessu

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 
lat/ranska, 11.00 päämessu, 18.00 ilta-
messu

19.8. la 18.00 aattomessu
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45 

lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltames-
su

26.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45 

lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltames-
su

2.9. la 15.00-17.30 uskonnonopetus vah-
vistuksen sakramenttia varten, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 il-
tamessu

----------------- Diaspora -----------------
Elokuussa ei messuja diasporassa.
Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio per-

jantaisin taas syyskuussa.
Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keski-

viikkoisin 14.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta

4.8. pe Jeesuksen Pyhä Sydän: 18.00 
messu ja adoraatio

5.8. la 18.00 aattomessu
6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai, Herran 

kirkastuminen: 10.00 messu suomeksi, 
18.00 iltamessu

12.8. la hiippakunnan juhla Stella Marik-
sessa, 18.00 aattomessu

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai, Autu-
aan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen, 
Pyhän Marian seurakunnan juhla: 10.00 
messu suomeksi, 18.00 iltames-
su

19.8. la 18.00 aattomessu
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 

messu suomeksi, 18.00 iltamessu
26.8. la eläkeläistenpäivä: 9.30 messu Py-

hän Marian kirkossa, 18.00 aattomessu
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 

messu suomeksi, koululaisten siunaus 
messun yhteydessä, 11.30 messu sak-
saksi/Messe auf Deutsch, 18.00 iltames-
su

Huom! Tavallinen ohjelma 1.9. alkaen: 
la 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu 
suomeksi, kirkkokahvit; su 11.30 messu 
(1. su ruotsi; 2. su englanti; 3.su vietnami, 
4. su englanti; 5. su saksa), 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 ti 
ja la 17.30-18.00 tai sopimuksen mukaan.

2.9. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen 
sakramenttia varten, 18.00 aattomessu

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi, 
18.00 iltamessu

5.-6.9. ti-ke Ei messua kirkossa! Papit ko-
kouksessa.

----------------- Diaspora -----------------

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai, Herran 
kirkastuminen: 10.30 päämessu, 18.30 
messu latinaksi  

12.8. la hiippakunnan juhla Stella Marik-

sessa
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 Mass in English  
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 Mass in English  
26.8. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-

su  
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 Mass in English 
1.9. pe klo 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 

messu Porissa  
2.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemes-

su  
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 messu latinaksi

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 1.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-

su

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai, Herran 
kirkastuminen: 10.30 messu 

12.8. la hiippakunnan juhla Stella Marik-
sessa

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
päämessu 

15.8. ti Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen 
ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 
messu 

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 
päämessu 

26.8. la lauantaikurssi alkaa, opetuksen 
yhteydessä messu 12.15 

27.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai, kirkon 
vihkimisen vuosijuhla (siirretty edelliseltä 
päivältä): 10.30 päämessu 

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 
päämessu

----------------- Diaspora -----------------
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 8.9. 
(Huom! kysy paikka seurakunnasta); 
13.10.; 10.11.; 1.12. pe 18.00 messu
Joensuu (ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu 
32): 9.9.; 14.10.; 11.11.; 2.12. la 11.00 mes-
su, 9.45 uskonnonopetus
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 9.9.; 
14.10.; 11.11.; 2.12. la 16.00 messu
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Savi-
lahdenkatu 20): 10.9.; 15.10.; 12.11.; 3.12. 
su 16.00 messu
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11): 23.9.; 28.10.; 25.11.; 16.12. la 11.00 
messu, 9.45 uskonnonopetus
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snell-
maninkatu 8): 24.9.; 29.10.; 26.11.; 17.12. 
su 16.00 messu 

Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä 
syksyllä 2006: 26.8.; 16.9.; 21.10.; 18.11.; 
9.12.

Seniorit: 14.9.; 19.10.; 16.11.; 14.12.

English Mass: During August, there is no 
Mass in English. 

Isä Robert lomalla 20.7.-17.8. 

Katso ohjelma kirkon ilmoitustaululta tai 
netistä olavi.catholic.fi 

Kirkon vihkimisen vuosijuhlaa vie-
tetään sunnuntaina 27.8. klo 10.30. 
Juhlamessun jälkeen tervetuloa myös 
seurakuntasaliin!
 The Anniversary of the dedication 
of St. Olav’s church is celebrated on 
Sunday 27.8. at 10.30. After the Mass 
you are welcome to join us in the par-
ish hall!

TAMPERE

Pyhän Ristin seurakunta

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 
päämessu

12.8. la 7.45 lähtö kirkon edestä hiippakun-
nan juhlaan Stella Marikseen

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
päämessu

15.8. ti Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen 
ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 19.00 
juhlamessu, HUOM. aika! 

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi

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 
perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. 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 .

Huom! Kesäohjelma 31.8. saakka: la 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu 
suomeksi, kirkkokahvit; 18.00 iltamessu. Ti, to, pe 18.00 iltamessu; ke 7.30 aamu-
messu. Rippitilaisuus ti ja la 17.30-18.00 tai sopimuksen mukaan.

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti 
birgitta@catholic.fi . Kotisivu birgitta.catholic.fi .

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/
Mass in English or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. 
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.

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/in sisters’ Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, 
la/Sat 8.00. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please check the 
schedule on the information board or at: 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 englanniksi jäl-
leen syyskuussa/starting in Sept. Mass in English. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puoli tuntia ennen messua tai 
sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saat-
tavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat 
vaihtelevat. Tarkista ajat 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 ilta-
messu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio 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.
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K a l e n t e r i
26.8. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-

su
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 

päämessu
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 6.8.; 

3.9.; 1.10. su klo 15.00 
Kokkola (Katariinankatu 3): 24.9.; 29.10. 

su klo 16.00  
Kurikka (Pyydä osoite kirkkoherralta): 

19.8.; 2.9.; 16.9.; 30.9. la klo 18.30
Lapua (Pyydä osoite kirkkoherralta): 19.8; 

2.9.; 16.9.; 30.9. la klo 9.00 
Pietarsaari (Kappelitie 5): 19.8.; 2.9.; 16.9.; 

30.9. la klo 12.00 
Vaasa (Koulukatu 45): 19.8.; 2.9.; 16.9.; 

30.9. la klo 16.00

Muutoksia kesäohjelmassa 
 Elokuussa ei ole sunnuntai-illan eng-
lanninkielistä iltamessua. Sen sijaan 
englanninkielistä messua vietetään 
maanantai-iltaisin klo 18.00.
 In August there is no Sunday Mass 
in English. Instead, Mass is offered in 
English on Monday nights at 18.00.
 Elokuussa tiistaisin ja torstaisin vi-
etetään messua aamuisin klo 7.30.
 Isä Rafal Czernia SCJ lomalla 27.7.-
25.8.

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai, Herran 
kirkastuminen: 11.00 Jumalan sanan litur-
gia ja ehtoollinen 

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 
Jumalan sanan liturgia ja ehtoollinen 

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00 
Jumalan sanan liturgia ja ehtoollinen 

24.8. to pyhä Bartolomeus: 18.00 iltames-
su 

27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00 
messu 

1.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 
adoraatio ja Jeesuksen Pyhän Sydämen 
messu 

2.9. la 16.00 messu Lahdessa, uskonnon-
opetus Lahdessa klo 14-16

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 
messu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 2.9. uskon-

nonopetus klo 14-16, messu klo 16.00

Kirkkoherra on lomalla ja retretissä 14.7.-
21.8.

Pyhän Ursulan Seurakunnan
kesätapahtuma Kouvolassa 27.8. 

alkaa klo: 11:00 messulla, jonka jäl-
keen: hauskaa yhdessäoloa, ohjelmaa 
aikuisille sekä lapsille (mm. säkki-
hyppyä, tikanheittoa ja karaokea). 
Ruokaa ja juomaa tarjoillaan pientä 
korvausta vastaan (tapahtuma lop-
puu illalla). 
 Kesätapahtuma on samalla uskon-
non opetukseen osallistuvien ensim-
mäinen kokoontuminen. Heidät 
siunataan messussa. Tervetuloa!

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00 
messu Torniossa

8.8. ti 18.00 katekeesi aikuisille
10.8. to 18.00 katekeesi aikuisille
11.8. pe 17.00 adoraatio
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai, Her-

ran kirkastuminen: 10.00 Mass in Eng-
lish, 11.00 päämessu, 17.30 messu Ro-
vaniemellä

15.8. ti Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen 
ottaminen, juhlapyhä: 17.00 messu, 18.00 
katekeesi aikuisille

17.8. to 18.00 katekeesi aikuisille
18.8. pe 17.00 adoraatio
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00 
messu Torniossa

22.8. ti 18.00 katekeesi aikuisille
24.8. to 18.00 katekeesi aikuisille
25.8. pe 17.00 adoraatio
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00 
messu Raahessa

29.8. ti 18.00 katekeesi aikuisille
31.8. to 18.00 katekeesi aikuisille
1.9. pe 17.00 adoraatio
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00 
messu Torniossa

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: su 6.8., su 20.8., su 3.9. klo 

17.00 
Raahessa: su 27.8. klo 17.00
Rovaniemellä: su 13.8. 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.cat-
holic.fi . Avoinna arkisin 10-16. 
 Toimisto on suljettuna 26.6.-9.7.

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 kiinni kesän ajan eikä mes-
suja ole säännöllisesti.
 Tiistaina 8.8. on pyhän Dominicuksen 
juhlapyhän messu klo 18.00 ja sen jälkeen 
kahvit.

Suomen  Caritas

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

26.-27.8. 70-vuotisjuhla Töölön Torpassa: 
juhlaseminaari, käynti W. von Christierso-
nin haudalla, illallinen ja sunnuntaina juhla-
messu p. Henrikin katedraalissa. Tarkempi 
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. > Katso/se s. 11.

Karmeliittamaallikot

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

Kirjallisuuspiiri

kokoontuu jälleen syksyllä kesätauon jäl-
keen. Tarjolla monipuolista luettavaa ja 
rönsyileviä keskusteluja. Kokouspaikka on 

entinen: Studium catholicum, Ritarikatu 3b 
A, 3. krs. Kokoonnumme seuraavina tors-
taipäivinä klo 18.30: 
 14.9. Mika Waltari: Ihmiskunnan vihol-
liset 
 12.10. Bernardo Atxaga: Tuolla taivaal-
la 
 9.11. Dava Sobel: Galileon tytär 
 7.12. Jan Guillou: Tie Jerusalemiin 
Kaikki kiinnostuneet 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.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
1.9.-24.9. on toimitettava viimeis-
tään 18.8. mieluiten sähköpostitse 
osoitteeseen

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

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, 

funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Pastoraalineuvosto kokoontuu

lauantaina 2. syyskuuta 2006
Pyhän Henrikin katedraalin 
seurakuntasalissa Helsingissä

Kokouksen aiheena on

40 vuotta Vatikaanin II kirkolliskokouksesta

Rakkauden lähetyssisaret

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 09-
3403795. Messu perjantaisin klo 18.

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. 

Teresa ry on Helsingin molempien kato-
listen seurakuntien yhteinen yhdistys. Toi-
mimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Hen-
rikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatii-
visen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, 
joiden tuotosta luovutamme kirkkoherrojen 
annettavaksi avustuksia vanhusten, sai-
raiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme 
nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös 
tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vah-
vistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja 
keskusteluillat muodostavat laajan osan 
toiminnastamme.
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Artikkeleita

Edith Steinin hengelliset kodit

Att söka Kristus
Nyligen har jag fått en ny bok 
av påven Benedikt XVI. Den 
heter: På väg till Jesus Kristus. 
På tyska kom den ut 2003 och 
på svenska i år. Liksom så mån-
ga av påvens böcker är den en 
samling av föredrag och artik-
lar som han “siktat” fram ur 
sitt arkiv.

Detta är igen en av de fasci-
nerande böcker som man har 
svårt att lägga ifrån sig. I sitt 
företal ger påven två skäl för 
att ge ut boken. Han konstate-
rar att Kristus trots kristendo-
mens kris har förblivit aktuell 
för människor även utanför de 
kristnas led och å andra sidan 
finner han att läran om Kris-
tus inom själva kristendomen 
förlorat i kraft och mening.

När teologerna försökte 
upptäcka människan Jesus 
bakom dogmerna, fann de 
snart att evangeliernas Jesus 
inte var någon mild männis-
kovän utan så krävande att de 
fann för gott att ur evangelier-
na bara plocka fram det som 
kunde trösta och inte störde 
modern världsuppfattning. 

Därigenom har det idag även 
bland troende kristna spritts 
en bild av en Jesus som inte 
kräver någonting som skulle 
kunna få oss att tvivla på vår 
egen uppfattning. Men detta 
är motsatsen till vad kyrkan 
verkligen lär.

Jesusgestalten förbleknar 
och i nya texter kallas han säl-
lan Herren. Men Jesus i evan-
gelierna är annorlunda, ingen 
mjukis utan krävande och 
djärv. Vi måste därför på nytt 
börja söka den äkte Jesus som 
är både sann Gud och sann 
människa.

Artiklarna har skrivits i oli-
ka sammanhang men vill alla 
vara ett försök att närma sig 
Jesus, att söka hans autentiska 
oförminskade gestalt.

Boken består av nio ar-
tiklar. De har uppdelats i tre 
avsnitt. Det första: På väg till 
Kristus som börjar med arti-
keln Kristi ansikte i den Heliga 
Skrift. Det andra: Frälsarens 
gestalt som börjar med Kristus, 
alla människors frälsare och det 
tredje med bara två artiklar 

vilka till namnet verkar ligga 
utanför ämnets ram. De heter 
Vad innebär det att kyrkan är ka-
tolsk och universell? och Är Ka-
tolska Kyrkans Katekes aktuell 
idag? Trots rubrikerna passar 
de väl in i sammanhanget och 
ökar blott antalet synvinklar.

Boken framhåller med ef-
tertryck huru livsviktigt det är 
att ha en sann bild av Kristus 
och genom honom av Guds 
vilja. Det inverkar på hela värl-
dens framtid.

Boken har utkommit på 
förlaget Catholica och kostar 
152 Skr. Den kommer snart 
att komma ut även på finska.

Påvens första encykliga Gud är 
kärleken, kom som det nämn-
des i Fides nr 4 ut på finska i 
våras. Den har också kommit 
på svenska på förlaget Veritas 
och kostar 60 Skr. Lyckligtvis 
för oss är den svenska kronan 
liten i förhållande till euron.

Märta Aminoff

Beuronin benediktiiniluostari, Edith-Stein-matkalaiset ja oppaamme veli Jakobus Kaffanke OSB.

Pyhän Ristin Teresa Benedic-
tan ikoni Bad Bergzabernin 
Pyhän Mikaelin kirkossa.

Ekumeeninen 16 hengen ryh-
mä lähti seikkailumatkalle 
Etelä-Saksaan 29.4.-7.5. Edith 
Steinin jäljillä. Tutustuimme 
pyhän Edith Steinin hengel-
lisiin koteihin vuosina 1923-
1939:. Nämä ovat Speyer, jossa 
Edith vietti 8 vuotta opettaja-
na dominikaanisisarten kou-
lukeskuksessa, Beuron, jonka 
benediktiiniluostarissa Edith 
vietti pääsiäis- ja joululomiaan 
kymmeniä kertoja, Kölnin kar-
meliittaluostari, jossa Edith oli 
nunnana 1933-1939. 

Matkan varrella tutustuim-
me myös Bad Bergzaberniin, 
jossa on Edithin kastekirkko 
ja Freiburgiin, jossa Edith väit-
teli filosofian tohtoriksi, Main-
zin, Kölnin ja Strasbourgin 
katedraaleja ei pidä unohtaa. 
Jokapäiväinen pyhä messu ja 
vesper-rukous eri luostareissa 
toi matkalle sen hengellisen 
rungon. Olin itse käynyt näis-
sä paikoissa moneen kertaan 
ja olen hyvin iloinen, että sain 
toimia oppaana tällä matkalla. 
Anti on ryhmässä aina paljon 
suurempi, kuin jos matkustaa 
yksin. Minua viehätti tällä mat-

kalla erityisesti nähdä Steinin 
huone benediktiinisisarten 
vierasmajassa Freiburg-Gün-
terstalissa. Se oli selkeä ja vaa-
timaton, täynnä Edith Steinin 
henkeä.  

Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS

Magdalena Torkko

Kaija Tontti

Pyhä Ristin Teresa Benedicta 
saa oman patsaan Pyhän 
Pietarin basilikaan
Pyhä Ristin Teresa Benedicta, syntymänimeltään Edith Stein, 
saa oman patsaansa Pyhän Pietarin basilikaan. Kesäkuussa 
asiasta kertoi Kölnin arkkipiispa, kardinaali Joachim Meis-
ner. Kuusimetrinen patsas painaa useita tonneja ja valmis-
tetaan Carraran kuuluisasta marmorista. Siinä Edith Stein 
pitää käsissään ristiä ja tooraa, elämänsä tunnusmerkkejä. 
Olihan hän syntyjään juutalainen. Hän oli kääntynyt kato-
lilaiseksi 1922, liittynyt Kölnin karmeliittaluostariin 1933 ja 
kuoli keskitysleirillä Auschwitzissä 1942. Hänet julistettiin 
autuaaksi 1987 ja pyhäksi 1998.

Kardinaali Meisnerin mielestä valkoinen marmori patsaan 
kivenä on luonnollinen valinta, koska se “on pyhyyden tunto-
merkki. Sitä paitsi suurin osa Pietarinkirkossa ja sen lähistöllä 
sijaitsevista pyhien patsaista on veistetty juuri tästä kivestä.” 
Meisner toteaa vielä: “Tämä suuri Breslaun ja Kölnin pyhi-
mys, josta on tullut myös Euroopan suojelija, saa siten paikan 
Roomasta, maailmankirkon keskipisteestä.”

Patsaan on rahoittanut düsseldorfilainen, Breslausta kotoisin 
oleva liikemies, ja sen on suunnitellut kölniläinen taiteilija 
Paul Nagel. Patsaan arvioitu valmistusmisaika oli heinäkuun 
loppuun mennessä. Paavi Benedictus XVI:n on tarkoitus siu-
nata se keskiviikon yleisaudienssin päätteeksi 11. lokakuuta.

KATT/Kath.net
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70-årsjubileum
Lö 26.8 2006
14.00 Jubileumsseminarium i Tölö Torp, Råholmsbanken 8, H:fors

Seminariet öppnas, Caterina Stenius, ordförande
- 14.15 Dr. Philip Geister SJ, (Direktor för Newmaninstitutet, Uppsala):

Benedict XVI, a Theologian on St. Peters Throne
- 14.45 Dr. Michael Weninger, (Rådgivare för EU-Komissionens ordförande

med ansvar för dialogen med religioner, kyrkor och samfund): Dialogue with
Religions and Churches in the EU

- 15.15 Kaffe
- 15.45 Ambassadör Antti Hynninen: Suomen diplomaattisista suhteista Pyhään

istuimeen
- 16.15 Dr. Jan-Peter Paul, (Rådgivare för Generaldirektoratet för Hälsa och

konsumentskydd vid EU): Den katolska kyrkan och EU- den politiska
dimensionen

- 16.45 Diskussion

17.30-19.30 Besök på Sandudds begravningsplats. Uppvaktning vid fader Wilfrid von
Christiersons och prof. Jarl Galléns gravar. (Promenad c.  25 + 25 minuter)

19.30 Supé i Tölö Torp
fri samvaro

Sö 27.8.2006 
11.00 Mässa i St. Henriks Katedral. Celebrant: Biskop Jósef Wróbel

Anmälningar före den 4.8 2006 till Annukka Lindholm tel. 0400-466402 eller
lindholms@kolumbus.fi 
Deltagaravgift: seminarium: 5 e (inkluderar kaffe)

seminarium och middag: 25 e
Betalas till AC:s konto: Nordea 200120-513060 senast 4.8 2006.
Frivillig sponsorering mottages med tacksamhet. 

70-vuotisjuhla
La 26.8 2006
14.00 Juhlaseminaari Töölöntorpassa, Rajasaarenpenger 8, Hki

Seminaarin avaus, Caterina Stenius, pj
- 14.15 Dr. Philip Geister SJ, (Newman instituutin johtaja, Uppsala): Benedict

XVI, a Theologian on St. Peters Throne
- 14.45 Dr. Michael Weninger, (EU-komission puheenjohtajan neuvonantaja

vastuunaan vuoropuhelu uskontojen, kirkkojen ja vakaumusten suhteen):
Dialogue with Religions and Churches in the EU

- 15.15 Kahvitauko
- 15.45 Suurlähettiläs Antti Hynninen: Suomen diplomaattisista suhteista

Pyhään istuimeen
- 16.15 Dr. Jan-Peter Paul, (EU:n Kuluttaja- ja terveyspääosaston neuvonantaja):

Den katolska kyrkan och EU- den politiska dimensionen
- 16.45 Keskustelu 

17.30-19.30 Käynti Hietaniemen hautausmaalla Isä Wilfrid von Christiersonin ja prof. Jarl
Gallénin haudoilla (kävelymatka n. 25 + 25 minuuttia)

19.30 Illallinen Töölöntorpassa 
Vapaata yhdessäoloa

Su 27.8.2006 
11.00 P. Messu P. Henrikin Katedraalissa, selebranttina Piispa Jósef Wróbel

Ilmoittautuminen ennen 4.8. 2006 Annukka Lindholmille, puh. 0400-466402
tai  lindholms@kolumbus.fi 
Osallistumismaksu: Seminaari: 5 e (sisältää kahvin)

Seminaari ja illallinen: 25 e
Maksu 4.8 2006 mennessä AC:n tilille Nordea 200120-513060 
Otamme kiitollisuudella vastaan myös vapaaehtoista sponsoritukea. 

Miten käy pyhän Henrikin reliikin?
Monia meistä varmaankin huolettaa, mikä pyhän Henrikin reliikin kohtalo oikein on. 
Seuraavassa esitellään lyhyesti tämän hetken tilanne.

Viralliset keskustelut

Viralliset keskustelut pyhän 
Henrikin reliikin palautta-
misesta alkoivat käytännössä 
tänä kesänä, kun Museoviras-
to ilmoitti päätöksestään luo-
vuttaa kaikki Turun tuomio-
kirkosta sen haltuun päätyneet 
reliikit Turun ja Kaarinan lu-
terilaisen seurakuntayhtymän 
hallintaan ja omistukseen. 
Samaan aikaan Museovirasto 
pyysi kirjeitse Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakuntaa luovut-
tamaan reliikin takaisin Mu-
seovirastolle, joka alkuperäisen 
viiden vuoden deponoinnin 
jälkeen oli myöntänyt kated-
raaliseurakunnalle jatkoaikaa 
”toistaiseksi”. Tähän pyyn-
töön Helsingin piispa Józef 
Wróbel SCJ vastasi pyytäen, 
että Museovirasto voisi vielä 
harkita pyhän Henrikin relii-

kin jättämistä Pyhän Henrikin 
katedraaliin (vrt. piispan kirje 
s. 4). Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymästä ei katoliseen 
kirkkoon ole oltu yhteydessä.

Lehdistön kiinnostus 
herää

Lehdistön kiinnostus reliik-
kiin heräsi pian Museoviras-
ton päätöksen jälkeen. Turun 
Sanomat julkaisi 20.6. jutun 
otsikolla ”Piispa Henrikin luut 
palaavat Turkuun”. Siinä tode-
taan mm. selvästi, ettei reliik-
kejä ole tarkoitus edes laittaa 
pysyvästi esille: 

”Vaikka pyhäinjäännök-
set tulevat osaksi Turun 
tuomiokirkkomuseon 
kokoelmia, niitä ei ai-
nakaan näillä näkymin 

sijoiteta yleisön nähtä-
viksi.”

Juhannuksen jälkeen tieto 
reliikin kohtalosta oli levinnyt 
jo Yhdysvaltoihin, jossa lähes 
kaikki katoliset uutistoimistot 
kertoivat siitä painottaen, että 
pian koittaa jälleen aika, jol-
loin Suomen katolilaiset eivät 
enää voi osoittaa uskonnollis-
ta kunnioitusta ja hartautta 
omaa suojeluspyhäänsä koh-
taan kirkossa.

Virheitä ja niiden oi-
kaisu

Helsingin Sanomat puolestaan 
teki jutun reliikistä sunnuntai-
na 23.7. Jutussa oli mielenkiin-
toinen väite, jonka esitti Turun 
tuomiokirkkomuseon inten-
dentti Riikka Kaisti. Hän ni-
mittäin totesi, ettei ”katolinen 

kirkko Suomessa ole millään 
lailla jatkumo keskiaikaiselle 
katoliselle kirkolle”. Ennen 
kaikkea tämän historiallisesti 
ja teologisesti kestämättömän 
näkemyksen kumoamiseksi al-
lekirjoittanut lähetti vastineen 
Helsingin Sanomiin. Vastine 
julkaistiin sunnuntaina 30.7., 
mutta ilman tärkeintä peruste-
lua, joka kuuluu näin:

”Ruotsin valtio on jou-
lukuussa 2001 tapahtu-
neen noottien vaihdon 
yhteydessä tunnustanut 
Pyhälle istuimelle, että 
tämän päivän katolinen 
kirkko Ruotsissa on osa 
yleismaailmallista ka-
tolista kirkkoa, joka on 
kansainvälisen oikeuden 
subjekti, ja siten identti-
nen sen kirkon kanssa, 

joka jo vuosisatoja sitten 
toimi Ruotsissa.”

Ei voi kuin ihmetellä, mik-
si Helsingin Sanomat jätti 
julkaisematta juuri tämän nä-
kökulman. Sehän juuri antaa 
sekulaarin valtion hyväksyn-
nän katolisen kirkon kannalle. 
Olihan Suomi sitä paitsi osa 
samaa valtiota.

Lopputulos

Näyttää ilmeiseltä, että lopulli-
nen ratkaisu pyhän Henrikin 
reliikin kohtaloon on riippu-
vainen Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymän päätöksistä. 
Toivokaamme hyvän ekumee-
nisen hengen ja uskonnollis-
ten arvojen voittavan.

Marko Tervaportti
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Alexander von Collanin taidekoulun kätköistä:

Rembrandt van Rijnin 
Pyhä Hieronymus hämärässä huoneessa
Varatuomari Alexan-
der von Collan

Pietarilaissyntyinen varatuo-
mari ja taiteenkeräilijä Alexan-
der von Collan (1858-1939) 
tarjosi vuonna 1900 Valtion 
taidemuseon edeltäjälle lunas-
tettavaksi oloissamme poikke-
uksellisen taidekokoelmansa. 
Lähes kaksituhatta vanhalle 
käsintehdylle eurooppalaiselle 
paperille luotua, eurooppalais-
ten mestareiden, kuten Rem-
brandt van Rijnin, grafiikan 
vedosta käsittänyt keräilyko-
konaisuus siirtyi nykyisen Val-
tion taidemuseon hallintaan. 
Kokoelma herätti välittömästi 
huomiota aikakauden joh-
tavimpien suomalaisten tai-
dehistorian asiantuntijoiden 
keskuudessa, mutta perusteel-
lisemmin von Collanin keräi-
lytoiminnan asiantuntijuus ja 
yksilölliset piirteet paljastuivat 
vasta noin sata vuotta myö-
hemmin. Mm. vesileima- ja 
keräilijämerkintätulkintaa so-
veltaneen tutkimuksen perus-
teella Sinebrychoffin taidemu-
seon Alexander von Collanin 
kokoelma on osoittautunut 
omistushistorialtaan ensiluok-
kaiseksi kokonaisuudeksi ja 
kokoelman keräilijä huomi-
onarvoiseksi esimerkiksi 1800-
luvun pohjoiseurooppalaisesta 
taiteenkeräilystä. Alustavan 
kansainvälisen teosmerkin-
tävertailun perusteella von 
Collan oli keräilykohteensa 
tarkoin tuntenut asiantuntija, 
päämäärätietoinen ja indivi-
dualistinen taiteenkeräilijä, 
joka käytti keräilytoiminnassa 
apunaan pääsääntöisesti ulko-
maisia asiantuntijakanavia ja 
taidevälittäjiä. 

Taiteenkeräilijän henkilöl-
lisyyttä ja kokoelman syntyme-
kanismia valotetaan syvemmin 
tekeillä olevassa taidehistorian 
lisensiaattityössä, jonka pää-
tutkimuskysymyksiin kuuluu 
varatuomari von Collanin 
isä, Venäjän keisarinna Maria 
Aleksandrovnan kunniahenki-
kirurgina yli 25 vuotta Pietaris-
sa palvellut kirurgian tohtori 
Alexander von Collan (1819-
1910) ja hänen mahdollinen 
toimintansa Sinebrychoffin 
taidekokoelman toisena kar-
tuttajana. Iisalmelaissyntyi-

nen lääketieteen ja kirurgian 
tohtori Alexander von Collan 
oli päätyönsä ohella suuri kult-
tuurin ja taiteen ystävä, joka 
mm. Eurooppaan suuntautu-
neilla opintomatkoillaan viih-
tyi taidesalongeissa ja hakeutui 
mielellään myös taiteilijoiden 
keskuuteen. Venäjän keisa-
riperheen ja erityisesti keisa-
rinna Maria Aleksandrovnan 
palveluksessa toimiessaan von 
Collan kuului Pietarin suoma-
laisen sosieteetin rakastetuim-
piin herrasmiehiin, nautti Pie-
tarin vilkkaasta seuraelämästä 
ja loi laajan yksityispotilaskun-
nan, jonka taidehistoriallisesti 
merkittävimpiä nimiä edustaa 
merimaisemistaan kuuluisa 
venäläinen taidemaalari Ivan 
Aivazovsky (1817-1900).

Rembrandt van Rijnin 
Pyhä Hieronymus hä-
märässä huoneessa

Von Collanin taiteenkeräilyn 
painopiste oli alankomaisessa 
taiteessa ja kokoelman itseoi-
keutettuihin helmiin vuonna 
2006 eli taiteilijan 400-vuo-
tisjuhlavuonna kuuluvat hol-
lantilaistaiteilija Rembrandt 
Harmenszoon van Rijnin 
elinajalle ajoitetut grafiikan 
vedokset. Laajan maalaustuo-
tantonsa ohella Rembrandt 
loi grafiikan tekniikan keinoin 
noin 300 taideteosta, joista 
Sinebrychoffin taidemuseon 
grafiikkakokoelma sisältää 
yhteensä kolmetoista vedosta. 
Kokoelmassa on kaksi Rem-
brandtin grafiikan tuotannon 
rakkaimpiin pyhimyskuvauk-
siin kuulunutta varhaiskirkon 
kirkkoisän, Pyhä Hierony-
muksen kuvausta, joista tässä 
esitellään yökuvaus Pyhä Hie-
ronymus hämärässä huonees-
sa (kokoelma Antell/Collan, 
inventaarionumero C1197, 
vuodelta 1642, viivasyövytys, 
kuivaneula, kaiverrus, 15,1 x 
17,3 cm). Teoksessa esiintyy 
1600-luvulle ajoitettavissa ole-
va vesileima Amsterdamin vaa-
kuna sekä vedoksen laadullisia 
ominaisuuksia dokumentoiva, 
todennäköisesti 1700-luvulla 
eläneen eurooppalaisen tai-
teenkeräilijän käsin kirjoitta-
ma ranskankielinen inskrip-

tio.
Pyhä Hieronymus hämä-

rässä huoneessa edustaa Rem-
brandtin tuotannossa vuotta 
1642, jota pidetään taiteilijan 
Raamatun tulkinnoissa elä-
mänkatsomuksellisena kään-
nekohtana ja johon tiivistyivät 
myös taiteilijan elämän mer-
kittävimmät vastoinkäymiset, 
kuten Rembrandtin vaimon 
ennenaikainen poismeno ja 
juuri vastasyntyneen lapsen yk-
sinhuoltajaksi jääminen. Teok-
sen syntymisen aikoihin Rem-
brandt kääntyi ilmaisullisesti 
kohti taiteellisen tuotantonsa 
kypsintä vaihetta, luoden mm. 
puhuttelevia uskonnollisia 
muotokuvia, joissa inhimilli-
sen todellisuuden eri puolien 
kaunistelematon, usein äärire-
alistinen tulkinta sekä uuden-
laisen, rembrandtilaisen valon-
käsittelyn piirteet puhkesivat 
kukkaan. Taiteilija siirtyi yhä 
taidokkaammalla tekniikalla 
luotuihin pehmeisiin puolihä-
märiin sisäkuvauksiin, joiden 
kiehtovasta valon ja varjon kä-
sittelystä muodostui taiteilijan 
kädenjälkeen kiinteästi yhdis-
tetty tavaramerkki, rembrandt-
ilainen hämäryys, jota myös 
Sinebrychoffin taidemuseon 
Pyhä Hieronymus hämärässä 
huoneessa briljantilla tavalla 
edustaa.

Teoksessa toistuu Rem-
brandtin mielisommitelma eli 
kulunut kirja, Raamattu, sekä 
pyhän kirjan parissa huoneen 
hämäryydessä valvova pyhi-
mys. Tutkimuksiinsa uppou-
tunut melankolinen pyhimys 
nojaa mietteissään, rukoukses-
saan tai silkasta väsymyksestä 
vasempaan käteensä silmät 
suljettuina, pää eteenpäin kal-
listuneena. Isä Gregoriuksen, 
Ambrosiuksen ja Augustinuk-
sen ohella varhaiskirkon tär-
keimpiin kirkkoisiin kuulunut 
Pyhä Hieronymus istuu toden-
näköisesti merkittävimmän 
teologisen kontribuutionsa eli 
kreikankielisestä alkuperäis-
tekstistä laaditun ensimmäisen 
Raamatun edition eli Versio 
Vulgatan varhaisen muodon 
äärellä, etäällä sivilisaation häi-
riöstä, kaupungista ja maalli-
sista nautinnoista. Sankan vii-
vasyövytyksen täyttämä huone 
symboloi munkin kammiota, 

Hieronymuksen luostarityön 
ja tieteellisen tutkimustyön 
edellyttämää vetäytymistä. 
Pyhimyksen merkittävimmät 
symbolit, kuten kardinaalin-
hattu eli punainen cappas 
sekä pyhimyksen uskollinen 
seuralainen, leijona, ovat hei-
kosti erotettavissa pyhimyksen 
läheisyydessä. Kardinaalin-
hattu näkyy kierreportaisiin 
kiinnitettynä ja säyseä leijona 
pyhimyksen työpöydän edessä 
oikealla.

Aikaisemmassa Hieron-
ymus-kuvaperinteessä mun-
kin kammiota, teologista 
tutkimustyötä ja maallisesta 
sivistyksestä vetäytymistä sym-
boloiva huone esitettiin ta-
vallisesti lähes poikkeuksetta 
auringonsäteiden täyttämänä. 
Sen sijaan Rembrandt loi Hie-
ronymuksen huoneen miltei 
vankilankaltaisen pimeäksi, 
tummuutta hehkuvaksi pyhi-
myksen valtakunnaksi, johon 
säteitään luo vain pienestä 
ristikkoikkunasta siivilöityvä 
hento valo. Oikealla ylhäällä 
näkyvä ikkuna on ainoa väylä 
kammion hämäryydestä ulko-
maailmaan ja sitä vasten nojaa 
krusifiksi, jota kohti takasei-
nällä oleva pääkallo - hetkelli-
syyden ja kaiken katoavaisuu-
den symboli - on suunnattu. 
Lumoavaa tunnelmaa vedok-
seen luo savunkaltainen pime-
ys sekä teoksessa vaikeasti ha-
vaittavat, mutta voimakkaasti 
tiedostettavat yksityiskohdat, 
kuten pyhä kirja ja leijona.

Pyhä Hieronymus tai-
teessa säännöllisesti 
1400-luvulta alkaen

Pyhä Hieronymus esiintyy sään-
nöllisesti taiteessa noin 1400-
luvulta alkaen. Rembrandtin 
ohella pyhimys oli hyvin lähei-
nen kuvattava myös Euroopan 
katolisille taiteilijoille, kuten 
espanjalaissyntyiselle Jusepe 
de Riberalle (1591-1652). Ka-
tolisten taiteilijoiden Hieron-
ymus-kuvauksissa korostettiin 
tavallisesti pyhimyksen nuo-
ruuden ja tunnustuksellisuu-
den valinnan aikaa sekä pyhi-
myksen kriisiin ja autiomaan 
erakkoperiodiin liittyneen 
voimakkaan tunnekuohun 

katumuksen- ja rukoiluntäytei-
siä hetkiä. Katolisessa Hieron-
ymus-ikonografiassa läsnä 
olivat usein selkeät fyysisen 
katumuksen, itsesyytöksen, as-
keesin ja itsensä piiskaamisen 
elementit, kuten kivellä kii-
vaasti rintaan hakkaaminen, 
jotka pohjoisten taiteilijoiden, 
kuten Rembrandtin käsissä 
pehmenivät usein armeliaim-
miksi kuvauksiksi erehtyväi-
sestä, jumalsuhdettaan luon-
non helmassa rakentavasta tai 
käännöstyötään kammiossaan 
ahkerana viimeistelevästä py-
himyksestä. 

Teoksen tulkinnoista

Tutkimuskirjallisuus ei luon-
nollisestikaan vastaa kysymyk-
seen, miksi apostolit, evanke-
listat, munkit ja pyhimykset, 
kuten Pyhä Hieronymus, 
olivat Rembrandtille läheisiä 
kuvattavia tai mitä taiteilija 
varjojen sekaan kääriytyneen 
pyhimyksen kautta halusi kat-
sojalle viestittää. Pyhimyksen 
käteen nojaava, mietteisiin 
vaipunut asento toistuu lukui-
sissa klassisen taiteen teoksissa 
ja sitä on pidetty mm. luovan 
runollisen inspiraation tilan 
vertauskuvana. On myös esi-
tetty, että Rembrandt olisi 
teoksessaan saattanut kuvata 
oman mielensä maisemaa, 
joka vuonna 1642 oli inhimil-
lisen kärsimyksen ja tummuu-
den täyttämä. Amsterdamin 
taiteellisen menestyksen vuo-
sia oli seurannut aika, jolloin 
taiteilijan elämää varjostivat 
alati vaikeutuva taloudellinen 
tilanne ja henkilökohtaiseen 
elämään liittyvät vastoinkäy-
miset. Rembrandtin hämärää 
huonetta on pidetty sekä ih-
missielun muuntautuvaisuu-
den ja liikkuvaisuuden että 
lähes täydellisen pimeyden 
täyttämän melankolisen ih-
mismielen vertauskuvana. 

Rembrandtin teoksessa 
esiintyvän hämäryyden kal-
tainen salaperäisyyden varjo 
verhoaa myös Valtion taide-
museon vedoksen alkuperäis-
tä omistajaa, Alexander von 
Collania. Lapsettomaksi jäänyt 
Alexander von Collan keräsi 
aarteensa 1800-luvun viimei-
sinä vuosikymmeninä, toden-
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Artikkeleita

KUTSU
Olette sydämellisesti tervetullut juhlimaan yhdessä kanssam-
me sisar Nunzia Pascuccin OSSS luostarilupausten 50-vuotis-
juhlaa ja birgittalaissisarten Suomeen paluun 20-vuotisjuhlaa 
torstaina 10. elokuuta Turun Birgittalaissisarten luostarissa, 
Ursininkatu 15 a.

Juhla alkaa klo 18.00 pyhällä Mmessulla Pyhän Birgitan ja au-
tuaan Hemminkin kirkossa, selebrantti on Helsingin piispa 
Józef Wróbel SCJ. Messun jälkeen vastaanotto on Birgitta-
salissa.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen tulostanne 
1. elokuuta mennessä sähköpostiin birgitta.turku@kolum-
bus.fi. Tervetuloa!

Turun Birgittalaissisaret

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. 
  Stella Maris tel. 019-335793. Fax 019-335892. Cost: 95e 
(with own bed clothes). Welcome! www.iccrs.org

Birgittalaisoblaattien retretti
Turun birgittalaisluostarissa
Pe 6.10.- su 8.10.2006
Johtajana isä Teemu Sippo SCJ
Aiheena Jumalan rakkaus

Retretti alkaa perjantaina klo 18 iltapalalla ja päättyy sunnun-
taina klo 14. Retretin hinta 80 € (sis. ateriat ja majoituksen). 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaisluostariin, puh. 
(02) 2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi. Tervetu-
loa!

Ekumeeninen retretti
Birgittalaisluostarissa Turussa 

järjestetään 21.-24.9.2006
henkilökohtaisesti ohjattu 

ekumeeninen retretti. 

Ohjaajina ovat Thereza Jezl CPPS, Ritva Uhinki ja Elina 
Grönlund. Hinta 90 € + 40 € varausmaksu. Ilmoittautumi-
nen 20.8. mennessä Elina Grönlund, Uudenkylänkatu 4 
B 91, 33530 Tampere, puh. 03-253 0935. Retretin aikana 
on mahdollisuus sekä katoliseen (kirkkoherra Peter Gebara 
SCJ) että luterilaiseen (pastori Leena Rantakokko) messuun 
ja ehtoolliseen.

HIIPPAKUNNAN ELÄKELÄISPÄIVÄ
LAUANTAINA 26. ELOKUUTA 2006

Eläkeläisten päivä järjestetään edellisistä vuosista poiketen Helsingissä Töölöntorpassa 
(os. Rajasaarenpenger 8). Teresojen lounaan jälkeen samassa paikassa pidetään AC:n 70-
vuotisjuhla. Siihen ilmoittautumisia ottaa vastaan AC. 

Teresa ry lähettää kaikille hiippakuntamme eläkeläisille henkilökohtaisen kutsun, joka 
sisältää päivän tarkan ohjelman.

Ilmoittautumiset eläkeläispäivään 10.8.2006 mennessä 
P. Henrikin kansliaan p. 09-637 853 klo 10-14 ma-pe tai
P. Marian kansliaan p. 09-241 1633 klo 10-16 ti ja to

Eläkeläisten päivä alkaa messulla Pyhän Marian kirkossa klo 9.30. Messun jälkeen järjes-
tämme tarvitseville autokuljetuksen Töölöntorpalle. TERVETULOA!

Teresa ry 

näköisesti Pietarissa. 
Kokoelman hankintata-
vasta riippumatta keräi-
lijä vaali kokoelmaansa 
kuin ainokaistaan, kun-
nes luovutti sen Valtion 
taidemuseota edeltävän 
valtuuskunnan luotet-
taviin käsiin vuonna 
1900. Tällä hetkellä ei 
ole mahdollista kysyä, 
mitä Alexander von 
Collan ajatteli luopues-
saan hämärän huoneen 
yksinäisyydessä valvovas-
ta Hieronymuksestaan 
tai miksi keräilijä alun 
perin oli halunnut sisäl-
lyttää tämän hehkuvan 
nocturnen taidekokoel-
maansa. Toistaiseksi sel-
vittämättömäksi jääviä 
elementtejä eli von Col-
lanin salaperäisyyttä ja 
Rembrandtin hämäryyt-
tä symboli mahdollisesti 
parhaiten Rembrandtin 
aikalaisen, ranskalaisen 
matemaatikon Blaise 
Pascalin (1623-1662) 
lause: ”Niille, jotka halu-
avat nähdä, on tarpeeksi 
valoa. Niille, jotka eivät 
halua nähdä, on tar-
peeksi pimeää.”

Rembrandt van Rijnin 
syntymästä tuli 15.7.2006 ku-
luneeksi 400 vuotta. Sinebry-
choffin taidemuseo esittelee 
yleisölle ensimmäistä kertaa 
vanhan ulkomaisen taidegra-
fiikan kokoelmansa Maail-
mankuvan heijastumia – Eu-
roopan grafiikan mestareita 
Rembrandtista Goyaan –ni-
misessä näyttelyssä. Näyttely 
on avoinna 17.9.2006 saakka 
ja esillä ovat myös Alexan-
der von Collanille kuuluneet 
Rembrandt van Rijnin grafii-
kan teokset.

FM Elina Sopo
taidehistorioitsija
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Pyhimys

Kolumni

Rauhan merkki

Kansainvälinen katolinen uutistoimisto Zenit julkaisee 
uutiskirjeissään myös Paavillisen Regina Apostolorum 
-yliopiston liturgiikan professorin, isä Edward McNama-
ran LC vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin liturgiasta. 
Jokin aika sitten vastausta etsittiin kysymykseen rauhan 
merkin antamisesta messussa.

Isä McNamaran vastauksesta käy ilmi, etteivät liturgiset 
ohjeet mitenkään pakota pappia tai diakonia kutsumaan 
ihmisiä rauhan merkin antamiseen. Kysymys on mah-
dollisuudesta: meillä käytössä oleva messukirjakin sanoo 
vain: “... pappi voi kehottaa ...” (Roomalainen messu-
kirja, Yleinen johdanto, 112, ks. myös: sama, Messun 
vietto, 129). Toisaalta alttarilla olevat papit voivat antaa 
toisilleen rauhan merkin kutsumattakin ja niin voi teh-
dä kansakin, vaikkei pakko olekaan.

Viimeisimmässä liturgiaa käsittelevässä laajassa asiakir-
jassa “Redemptionis Sacramentum” kirkko antoi rauhan 
merkin jakamiselle myös syvemmän teologisen merki-
tyksen. Rauhan merkki ei ole ensi sijassa sovituksen ja 
syntien anteeksi saamisen riitti – se tehtävä on synnin-
tunnustuksella messun alussa –, vaan alttarin uhrista 
tulevan Herran rauhan jakamista, “rauhan, yhteyden ja 
rakkauden” merkki juuri ennen pyhää kommuuniota. 
(RS, 71)

“Tietyssä mielessä”, isä McNamara selittää, “rauhan 
merkin jakaminen ilman kutsua alttarilta muuttaa tä-
män riitin symbolisen arvon ja voi jopa laskea sen pelkän 
inhimillisen hyväntahtoisuuden asteelle”.

Kysymys ei ole siis jostakin ihmisten keskisestä, vaan 
alttarilta virtaavasta asiasta. Me vain välitämme toisil-
lemme Herran rauhaa, joka tulee alttarilta. Eukaristinen 
Jeesus on silloin jo alttarilla; uhrilahjoista on silloin jo 
tullut Kristuksen Ruumis ja Veri. Siksi “Redemptionis 
Sacramentum” muistuttaa myös messua viettävää pap-
pia, että hänen tulee rauhan merkin jakamisen yhteydes-
säkin aina pysyä kuorissa. Normaalisti hän jakaa rauhan 
merkin vain lähimpien konselebranttien tai avustajien 
kanssa. (RS, 72)

Marcus

Zenit-uutistoimiston kotisivut: zenit.org

Ugandan marttyyrit
Namugongo, 15 km itään 
Kampalasta, on kuin mikä 
tahansa Ugandan pääkaupun-
gin esikaupunkialue. Kaksi 
kirkkoa, katolinen ja anglikaa-
ninen, ovat 500 metrin päässä 
toisistaan Kauempana niityllä 
on vielä moskeijakin todista-
massa näiden kolmen uskon-
non merkitystä tälle pienelle 
paikalle. Koulu, luostari, suuri 
lampi ja kioskirivit sekä pienet 
kaupat kuuluvat tämän esikau-
pungin kuvaan.

Joka vuosi kesäkuun kol-
mantena ja sitä edeltävinä 
päivinä hiljainen esikaupunki 
muuttuu kuhisevaksi muura-
haispesäksi, kun tuhannet py-
hiinvaeltajat Ugandasta, Keni-
asta, Tanzaniasta ja Ruandasta 
saapuvat, useat satoja kilomet-
rejä käveltyään, osoittamaan 
kunnioitustaan Ugandan 
marttyyreille ja uudistamaan 
uskonsa Kristukseen.

Kaikki alkoi yli sata vuotta 
sitten kun Bugandan kunin-
gas, kabaka Mwanga päätti 
rangaista kuolemalla ainakin 
53 alaistaan heidän tultuaan 
kristityiksi.

Namugongo, paikka, jossa 
useimmat kuolemantuomiot 
pantiin täytäntöön, oli ollut 
käytössä jo kabaka Kyabaggun 
ajoista asti. Se oli paikka, jossa 
erityisesti vakaviin väärinkäy-
töksiin syyllistyneet kuninkaal-
liset ja päälliköt mestattiin. 
Nimi on johdettu lugandan-
kielisestä sanasta mugongo, 
selkä, mikä viittaa tapaan, jolla 
tuomitut tuotiin paikalle. Hei-
dät vedettiin paikalle maata 
pitkin selällään.

Kristittyjen vainot aloitet-
tiin Bugandassa vuoden 1885 
alussa. Ne olivat kiihkeimmil-
lään kesäkuussa 1886, kun ka-
baka toivoi voivansa pyyhkiä 
kristinuskon pois kuningas-
kunnastaan. Kuitenkin nuo-
ret kristityt, tuskin kymmentä 
vuotta uskossaan olleet, valitsi-
vat kuoleman liekeissä eivätkä 
uskonsa kieltämistä.

Niinpä kävi, että nämä 
mestaukset olivat viimeiset 
Namugongossa ja koko Bugan-
dan kuningaskunnassa. Siitä 
lähtien Namugongo on ollut 
palvonnan ja juhlien paikka ja 
nykyään vuosittain tuhannet, 
jopa miljoonat, pyhiinvaeltajat 
läheltä ja kaukaa tulevat kato-
liseen ja anglikaaniseen kirk-
koon mietiskelemään marttyy-
rien sankaruutta ja saamaan 
voimaa heidän uskostaan.

Kesäkuun kolmas on nyt 

virallinen lomapäivä Ugandas-
sa. Kun eurooppalaiset tulivat 
Bugandaan, he löysivät kunin-
gaskunnan, jossa oli keskitetty 
hallinto. Perinnöllinen hallit-
sija kabaka, kuningas, hallitsi 
kaikkia ja kaikkea. Hallintoa 
hoitivat päälliköt, jotka olivat 
yhteydessä hoviin. 

Kuningaskunnassa uskot-
tiin alunalkaen yhteen juma-
laan, katongaan, jolle oli yksi 
pyhitetty temppeli. Kuningas-
kunnassa kuitenkin alettiin 
palvoa myös muita jumalia. 
Heillä oli Walumbe, kuoleman 
jumala, Kiwanuka, ukkosen 
jumala ja Kawumpuli, ruton 
jumala, jolle uhrattiin eläimiä 
ja ihmisiäkin. Kabaka, kunin-
gas, oli uskovaisten päämies. 
Tutkimusmatkailija Henry 
Morton Stanleyn saapuessa 
Bugandaan 1875 buganda-
laiset palvoivat näitä jumalia. 
Maassa oli myös islaminuskoa, 
jonka olivat tuoneet arabialai-
set orjakauppiaat. Stanley esit-
teli kabaka Muteese I:lle oman 
kristillisen uskonsa. Vuoden 
1879 alussa saapuivat katoliset 
valkoiset isät, Pierre Simeon 
Lourdel Monpel (=Mapeera) ja 
veli Amans, lähelle Entebbeä 
Victoriajärven poikki. Pian 
sen jälkeen heidät otettiin vas-
taan kuninkaan hovissa. Isät 
perustivat lähetysaseman Na-
bulagalaan, missä nyt on myös 
isä Mapeeran monumentti.

Sekä katoliset että anglikaa-
niset lähetyssaarnaajat alkoivat 
levittää evankeliumia ja hei-
dän ensimmäiset käännynnäi-
sensä olivat kuninkaan hovin 
palvelijoita ja paasheja. Paa-
shit, joista osa oli käynyt myös 
islamin opetuksessa, kävivät 
katekeesi- ja raamattutunneil-
la. Tämä aktiivisuus toi heille 
aseman tag abasomi, lukijat. 
Monia kastettiin ja he saivat 
kristilliset nimet. Ensimmäiset 
käännynnäiset olivat Joseph 
Mukasa, Andrew Kaggwa, 
Mathias Kalemba Mulumba ja 
Luke Banabakintu. Heillä kai-
killa oli korkea asema hovissa. 
Muteesa I suosi uutta uskon-
toa, koska se ei edellyttänyt 
verenvuodatusta kuten islami-
laisten ympärileikkaus. Hän 
osoitti suoraan epäsuosionsa 
pakanoille, joiden uskontoa 
hän piti alempiarvoisena kuin 
kristinuskoa. Kabaka Mutee-
sa alkoi vainota muslimeja ja 
määräsi teloitettaviksi 72 mus-
limikäännynnäistä, jotka kiel-
täytyivät syömästä muuta kuin 
muslimien tavalla teurastettu-

jen eläinten lihaa. Teloitukset 
tapahtuivat Namugongossa 
lähellä nykyistä anglikaanista 
kirkkoa. Suuri joukko, kaksi-
kolmesataa islaminuskoista 
pakeni ja jäi henkiin liittyes-
sään arabien karavaaniin, joka 
oli mennossa Zanzibariin. Lo-
pulta he ehkä päätyivät eunu-
keiksi sulttaanien hoveihin.

Marraskuussa 1882 alka-
neiden vainojen ja niitä seu-
ranneiden rituaaliteloitusten 
vuoksi valkoiset isät vetäytyivät 
Victoriajärven etelärannalle 
Tanzaniaan katoliselle Kamo-
gan lähetysasemalle. Isät jätti-
vät Ugandaan kaksikymmentä 
kastettua ja kolmesataa kate-
kumeenia. 

Isien lähdön jälkeen katoli-
laiset pitivät keskenään ensim-
mäinen synodin. Heitä johti 
Joseph Mukasa. Mulumban ja 
Andrew’n taloista tuli ohjaus-
ja opetustiloja valkoisten isien 
poissaollessa.

Kaksi vuotta myöhemmin 
kuningas kuoli ja valtaistuimel-
le nousi vasta 17-vuotias Dani-
eri Basamula Mwanga. Uusi 
kabaka suosi kristittyjä, mutta 
käytti valtaansa hajoita ja hal-
litse periaatteella, usuttaen eri 
ryhmät toisiaan vastaan.

Anglikaanit joutuivat ensin 
epäsuosioon. Lähetyssaarnaaja 
McKay yritti lähteä kuningas-
kunnasta, mutta hänet pidä-
tettiin yhdessä kuuden muun 
anglikaanin kanssa. Näiden 
joukosta tulivat kolme en-
simmäistä Ugandan kristittyä 
marttyyriä. Nämä olivat nuoria 
12-16-vuotiaita poikia, joiden 
kädet leikattiin ennenkuin 
heidät käristettiin kuoliaiksi 
hiljaisella tulella. Kristittyjen 
vainon päättyessä oli teloitettu 
23 anglikaania ja 22 katolilais-
ta sekä kuusi pakanaa erittäin 
raa’alla ja julmalla tavalla.

Katolilaisten johtajaa Jo-
seph Mukasaa oltiin viemässä 
mestauspaikalle, kun hän sa-
noi, että turhaan sinne asti, 
voitte teloittaa minut heti. 
Näin häneltä välittömästi kat-
kaistiin kaula. Tämän vuoksi 
hän on ainoa, jonka maalliset 
jäännökset on voitu tunnistaa 
ja haudata. Mestauspaikalle 
on rakennettu suuri pyöreä 
kirkko, jonka kryptassa on 
Mukasan hauta.

Tampereen Pyhän Ristin 
kirkon alttarissa on Ugandan 
marttyyrien pyhäinjäännös eli 
reliikki.

Maila Berchtold
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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: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki puh. 09-
1357998, s-posti info@caritas.inet.fi . Kotisivu www.caritas.fi 

TUOTTAAKO KÖYHYYDEN VASTAINEN VALKOISEN NAUHAN 
KAMPANJA TULOSTA? 

Suomen hallitus sopi valtiontalouden kehysneuvotteluissa 21.3., 
että kehitysyhteistyön määrärahat kasvavat ensi vuonna 0,43 
prosenttiin bkt:sta. Vuosien 2008-09 taso on jätetty auki, mutta 
vuoden 2010 tavoitteena on yhä 0,7 prosenttia. 
  Päätöstä voi pitää kampanjavoittona sikäli, että hallitus ei 
luopunut hallitusohjelman tavoitteesta saavuttaa 0,7 prosenttia 
vuonna 2010. Tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin epävarmaa, 
koska nostolle ei ole kirjattu selkeätä vuosiaikataulua. Käytännös-
sä valtiovarainministeriö on antanut ulkoministeriölle “teknisen” 
ohjeen noudattaa suunnittelussaan vuosi sitten sovittua kehystä, 
jonka mukaan kehyrahat olisivat 0,48 prosenttia v. 2009. 
  Näin vastuu Suomen kehitysavun nostamisesta 0,7 prosenttiin 
jää keväällä 2007 valittavan hallituksen vastuulle. (Lähde: Suomen 
YK-liitto) 

SUOMEN CARITAS ISÄNNÖI TROIKKA-VIERAILUN HELSIN-
GISSÄ 29.-30.5.

Caritas Eurooppan Brysselin toimisto toimii neljänä komissioina 
eli työryhmänä. Työryhmät vastaavat Caritas Euroopan kannan-
otoista sosiaalipoliittisiin, maahanmuutto-, rauha- ja kehitys- sekä 
hätäapukysymyksiin. Työryhmiin kuuluu asiantuntijoita Caritas 
Eurooppaan kuuluvista Caritaksista.  
  Yhdellä komissiolla eli maahanmuuttotyöryhmällä on ollut 
ohjelmassa Troikkahanke. Sen puitteissa työryhmän ja  kolmen 
perättäisen EU- puheenjohtajamaan Caritasten edustajat käyvät 
puheenjohtajuuskauden aloittavan maan politiikkoja, virkamiehiä 
ja kansalaisjärjestöjen edustajia tapaamassa. Työryhmä esittää 
tapaamisten yhteydessä Caritas Euroopan strategiset linjaukset 
maahanmuutto- ja siirtolaisuuskysymyksistä ja ottaa kantaa kul-
loisenkin puheenjohtajamaan agendaan.  Suomen Caritas on mu-
kana kolmessa troikka-tapaamisessa, joista viimeinen on Saksan 
puheenjohtajuuskauden alussa Berliinissä. 
  Caritas Euroopan maahanmuuttotyöryhmä vieraili Suomessa 
29. - 30.5. Troikka kävi keskusteluita sisäasian- ja työministeriös-
sä, Kirkkohallituksessa sekä Pakolaisneuvonnassa, Punaisessa 
Ristissä ja Kehys ry:ssä, joka on Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-
yhdistys. Kiireisestä aikataulustaan huolimatta piispa Jòzep Wrò-
bel otti Caritas delegaation vastaan piispan talossa. 
  Suomen puheenjohtajuuskausi on aktivoinut myös suomalai-
set kansalaisjärjestöt yhteistyöhön. Suomen Caritas on ollut teke-
mässä pamfl ettia Johdonmukaisella  kehityspolitiikalla köyhyyttä 
vastaan. Pamfl etti tehtiin Kehys ry:n  koordinoimana ja julkaistiin 
14.6., minkä jälkeen se jaettiin Suomen hallitukselle ja Euroopan 
Unionille ohjenuoraksi kehityspolitiikan toteutukseen. 

Adresseja
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja 
adresseja kuorineen on saatavana Katolisesta tie-
dotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €). 
Adresseja on kahdenlaisia: a) punaisella nauhalla 
onnitteluihin ja b) mustalla nauhalla surunvalit-
teluihin. Adresseissa ei ole sisäsivuilla valmiita 
tekstejä. Kertyvät varat käytetään ritarikunnan 
toiminnan tukemiseen. Tiedustelut: Katolinen 
tiedotuskeskus.

Katolisessa tiedotuskeskuksessa on myynnissä myös 
Teresa-yhdistyksen adresseja. Adressien kannessa on 
kaunis ruusukuvio sekä pyhän Jeesus-lapsen Teresan 
ranskankielinen teksti. Adressien hinta on sama 10 
€/kpl (postitettaessa 16 €).

Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, 
puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi

Iloon ja suruun

HIIPPAKUNTAJUHLA STELLA MARISISSA
Feast of our Diocese in Stella Maris

Lauantai / Saturday – 12.08.2006 

MARIA: Bussi lähtee klo 9.15 P. Marian kirkolta. Ilmoittautumiset P. Marian seurakunnan kans-
liaan 5.8.06 mennessä. Matkan hinta 10€, lapset ilmaiseksi. Tervetuloa! A bus will leave St Mary´s 
church at 9.15 am. Please inform St. Mary´s parish by August 5th if you want to come on the buss. The 
price of the buss is 10€, children free. Welcome!

HENRIK: Bussi klo 9.00 kirkon edestä. Ilmoittautumiset pappilaan (09-637853) mahdollisim-
man pian. Matkan hinta 10€. Tervetuloa!

Pielgrzymka
do klasztoru SS. Karmelitanek pw. Matki Bożej (Espoo)
z kościola pw. Wniebowzięcia NMP (Helsinki)
z okazji uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej 
w sobotę 26-ego sierpnia 

Pilgrimage
To: Carmel of the Mother of God, Espoo
From: St. Mary’s parish, Helsinki
Why: The Polish feast of Our Lady of Czestochowa 
When: Sat. Aug 26th

Pyhiinvaellus
Mihin: Jumalanäidin karmeliittaluostari, Espoo
Mistä: Pyhän Marian seurakunta, Helsinki
Miksi: Czestochowan Jumalanäidin juhlapäivä
Milloin: La 26.8.

Program/ohjelma:
Mäntytie 2, Helsinki: 9.00 Zapisy, przywi-
tanie, modlitwa/Reception, prayer/Vastaan-
otto, rukous; 9.30 Wyjście/Departure/Läh-
tö. Postoje/Stops/Pysähdyspaikat: Tarvo, 
Friisinmäki, Jorvi, Oittaa. 17 -> Przybycie, 
modlitwa, odpoczynek/arrival, prayer, rest/
saapuminen, rukous, levähdys. 18.00 Msza 
św./Holy Mass/pyhä messu. po Mszy/After 
the Mass/messun jälkeen: herbata i herbat-
niki/coffee and cookies/teetä ja sympatiaa. 
19 -> Powrót do Helsinek/Back to Helsinki/
Takaisin Helsinkiin: Autobus/bus/bussi 86 
i/and/ja pociąg/train/juna U.

Przewodnik pielgrzymki/The leader of the 
pilgrimage/Pyhiinvaelluksen johtaja: KS./
FR./ISÄ ROBERT GALLA SCJ

Informacje/Information/Lisätietoja: rgalla@dehon.it, oraczowie@elisanet.fi , fi neca@hotmail.com. 
W drodze: piękna przyroda, pieśni, modlitwy, konferencje, możliwość wyspowiadania się... On the 
way: beautiful Finnish nature, songs, prayers, talks, opportunity for confession... Matkan varrella: kau-
nista luontoa, lauluja, rukouksia, saarnoja, mahdollisuus ripittäytyä... ZAPRASZAMY! WELCOME! 
TERVETULOA!

Apologeettinen opintopiiri
Apologetiikka on teologian osa-alue, joka keskittyy kristillisten op-
pien totuuden puolustamiseen ja todistamiseen. Perehdymme ka-
tolisuuden syvyyksiin seuraavina keskiviikko-iltapäivinä p. Henrikin 
seurakuntasalissa klo 16.30.

6.9. Erehtymättömyys (paavius, kirkko ja sen tuntomerkit)
20.9. Uskon talletus (Raamattu, traditio, opetusvirka)
4.10. Kaste (uudestisyntyminen, lapsikaste, perisynti)
18.10. Pelastuminen (vanhurskauttaminen, pelastusvarmuus, 

kuolemansynti, rippi)
1.11. Eukaristia (transsubstantiaatio, messu-uhri, eukaristinen litur-

gia)
15.11. Neitsyt Maria (ikuinen Neitsyt, Jumalanäiti, synnitön, taivaa-

seen otettu)
29.11. Pyhät (Marian ja muiden pyhien rukoileminen ja kunnioit-

taminen)
13.12. Pappeus ja selibaatti (naispappeus, piispuus, diakonaatti, 

sääntökunnat)
27.12. Avioliitto ja seksuaalimoraali (esiaviollinen seksi, ehkäisy, 

homous)
10.1. Viimeiset asiat (kuolema, tuomio, taivas, helvetti, kiirastuli, 

aneet)

On todella suositeltavaa ottaa Raamattu mukaan, ja vihkosta voi 
myös olla suurta hyötyä muistiinpanojen kannalta. Tapaamiset pi-
detään suomen kielellä. Aikaisempaa tuntemusta apologetiikasta 
ei tarvitse olla. Sekä katolilaiset että ei-katolilaiset ovat tervetul-
leita! Lisätietoja sähköpostiosoitteesta fi neca@hotmail.com (Emil 
Anton)
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Ajassa

Johdanto-
kurssi 
katoliseen 

uskoon 
2006 – 2007
Helsingissä

ALUSTAVA OHJELMA 
(muutokset mahdollisia)

11.9. Johdanto kurssiin, 
yleisiä tietoja katolisesta 
kirkosta (isä Teemu Sippo 
SCJ)

25.9. Usko kolmiyhteiseen 
Jumalaan (uskonnonopet-
taja Marjatta Jaanu-Schrö-
der)

9.10. Jeesus Kristus (isä Ma-
rino Trevisini)

23.10. Kirkko (tiedottaja Mar-
ko Tervaportti)

6.11. Raamattu, traditio, 
opetusvirka, paavius (isä 
Manuel Prado)

20.11. Johdatus messuun 
– kirkkorakennuksen esitte-
ly (isä Teemu Sippo SCJ)

4.12. Rukous (sisar Marta 
Koltko SJK)

18.12. Neitsyt Maria ja pyhät 
(sisar Marja-Liisa OSSS)

8.1. Ihminen – Jumalan kuva, 
viimeiset tapahtumat (sisar 
Theresa Jezl CPPS)

22.1. Katolisena maallikkona 
kirkossa ja maailmassa – 
kirkon sosiaaliopetus (Juho 
Kyntäjä)

5.2. Sakramentit: kaste ja 
vahvistus (isä Teemu Sip-
po SCJ)

19.2. Katolisen moraaliope-
tuksen lähtökohdat (piispa 
Józef Wróbel SCJ)

5.3. Parannuksen sakra-
mentti, sairaiden voitelu 
(isä Kazimierz Lewan-
dowski SCJ)

19.3. Eukaristia (isä Teemu 
Sippo SCJ)

2.4. Kirkon liturgia – kirk-
kovuosi (isä Teemu Sippo 
SCJ)

16.4. Avioliitto (isä Manuel 
Prado)

7.5. Pappeus (isä Teemu 
Sippo SCJ)

21.5. Luostarit ja muut hen-
gelliset yhteisöt (sisar Mar-
ja-Liisa OSSS)

Kurssi-illat pidetään ilmoitet-
tuina maanantai-iltoina klo 
18.30-20.30 Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnan seu-
rakuntasalissa, Pyhän Hen-
rikin aukio 1 (Puistokadun 
ja Tehtaankadun kulmassa), 
00140 Helsinki. 

Ilmainen kurssi on tarkoitettu 
sekä asiasta muuten kiinnos-
tuneille että sellaisille, jotka 
tahtovat tulla katolilaisiksi. 
Jälkimmäiselle ryhmälle jär-
jestetään kurssia täydentä-
vää lisäopetusta. 

Kurssin oppimateriaalina 
käytetään pääasiassa Ka-
tolisen kirkon katekismusta 
sekä Katolisen uskon perus-
teet –kirjaa. Niitä on saata-
vissa kurssilla sekä Katoli-
sesta tiedotuskeskuksesta. 

Kurssin järjestää Katoli-
nen tiedotuskeskus yhteis-
työssä Helsingin katolisten 
seurakuntien kanssa. Lisä-
tietoja arkipäivisin puh. 09-
6129470, info@catholic.fi .

Ei ennakkoilmoittautumista.

Konsertti
Sibelius - anon. - Bepi De Marzi - Linsén - Hansen

Kamarikuoro Con Amore
Pyhän Henrikin katedraalissa
torstaina 17.8.2006 klo 20.00
Konsertti on maksuton,
vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€.

Elomarkkinat Henrikissä
  
syyskuun 3. päivänä, eli syyskuun ensimmäisenä sunnuntai-
na klo 11.00 - 14.00. Tuotto menee katedraalin ikkunoiden 
korjausrahastoon. Tarjolla ruokaa ja juomaa, kirjoja, viiniar-
pajaiset, kirpputoripöytä ynnä runsaasti muuta mukavaa 
elonkorjuuaikaan sopivaa ostettavaa. Kaikki katedraaliaan 
rakastavat tervetuloa!

Marian kirkon torni korjattava
Jotta Pyhän Marian kirkon torni pysyisi koossa ja sen kellojen kaunis ääni jälleen kajahtelisi Meilahdessa, 
tarvitaan meidän kaikkien apua. 

Pyhän Marian kirkkoherra isä 
Kazimierz Lewandowski SCJ 
on tarkka mies – onneksi. Tar-
kastellessaan kirkkorakennus-
taan toukokuun 12. päivänä 
hän huomasi ylhäällä torni-
rakenteen tiiliverhouksessa 
merkillisen pullistuman, jota 
siinä ei vielä edellisenä syksy-
nä ollut. Havaintonsa vahvis-
tamiseksi isä Kazimierz hälytti 
seuraavana päivänä paikalle 
seurakunnan epävirallisen re-
monttiryhmän. 

Oli lauantaipäivä ja vain 
yksi ryhmäläinen pääsi tule-
maan. Pullistuma on korkealla 
kellojen tasalla joten sitä on 
hankala havaita, mutta kiika-
rilla tähystettäessä vaurio oli 
selvä ja näytti niin pahalta, että 
he päättivät soittaa päivystäväl-
le palomestarille. Palomestarin 
mielestä riski oli olemassa ja 
vaurio piti tarkistaa. Paikalle 
tuli vauhdilla yksi pelastuslai-
toksen yksikkö ja heidän kut-
sumanaan nostolavayksikkö. 
Sen toimintaa varten piti osa 
liikenteestä lähikaduilla sul-
kea, joten mukaan tarvittiin 
myös poliisi. Sieltä tuli kaksi 
yksiköllistä väkeä lisää. Siinä 
vaiheessa tilanteessa oli jo sen 
verran dramatiikkaa että pai-
kalle saapui myös palomestari 
itse sireenit soiden ja valorivis-
tö auton katolla välkkyen. 

Vian hankalan sijainnin 
takia tarkistus kesti kauan ja 

aiheutti liikennetukoksia mut-
ta diagnoosi saatiin heti: 

Tornin tiiliverhouksessa on 
pullistuma ja sen alla mahdol-
lisesti halkeamia. Sieltä saat-
taa alkaa putoilla tiiliä. Käsky 
kävi: korjaus pitää aloittaa vä-
littömästi. Tämän diagnoosin 
ja korjausvaatimuksen vahvisti 
myös kaupungin rakennusval-
vontavirasto, joten mistään 
kosmeettisesta haitasta ei ole 

kyse. 
Pyhän Marian kirkko sijait-

see kolmen vilkkaan kadun 
risteyksessä. Vaikkei kirkko 
mikään ikäloppu olekaan, on 
raskas liikenne vuosi vuodelta 
lisääntynyt ja katujen jatkuva 
tärinä ravisuttanut rakenteita, 
mikä lienee yksi syy pullistu-
maan. Enää moneen viikkoon 
ei kelloja ole uskallettu soit-
taa. 

Tarjouskierrokset on nyt 
tehty ja tornin korjaaminen al-
kaa syyskuussa. Vielä on edessä 
isoin pulma. Remontti maksaa 
120 000 euroa. Se on paljon 
rahaa eikä sitä löydy Marian 
seurakunnan taskuista sen 
enempää kuin hiippakunnan 
kukkarostakaan. Nyt tarvitaan 
meidän kaikkien apua.

Ritva Halme

Marian kirkon tornista aiheutuvaan uhkaan tutustui myös paikallinen palomestari.

Hattulan vaellus
  

Ristin ylentämisen hartaus jälleen 
Hattulan vanhassa kirkossa 

16. syyskuuta 2006.

Messu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 9.30, minkä jälkeen 
bussi lähtee Hattulaan n. klo 10. Marian kirkolta BUSSI 18 
PYSÄKILTÄ (HUOM!) n. klo 10.15. 

Hartaus Hattulassa alkaa klo 12, sen jälkeen ristinkanto. 
Paikallinen luterilainen seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. Os-
tettavissa mm. Hattulan keskiaikaisen madonnan pyhiinvael-
luspinssi. Takaisin Helsingissä olemme n. klo 16. 

Matkan hinta 15 euroa. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa! 
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla: kirjasto@studium.
fi (puh. 09-61206711).

Tervetuloa!


