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Kirkon kolme olemisen tilaa
Näin marraskuun alussa, sa-
teisten, pimeiden päivien kes-
kellä mielen virkistämiseksi on 
hyvä katsoa vähän pidemmäl-
le. Sitoutumisemme kirkkoon 
ja yhteytemme toisten katoli-
laisten ja miksei kaikkien Kris-
tukseen uskovien kanssa antaa 
meille aiheen syvään kiitolli-
suuteen.

Kiitollisuuden syynä on erityi-
sesti se paikan ja ajan ylittävä 
yhteisyys, josta olemme osalli-
sia Jumalan kansan jäseninä. 
Kirkko on enemmän kuin sen 

nyt elävien jäsenten joukko. Vatikaanin II kirkolliskokous toteaa 
siksi perinteistä kolmijakoa noudattaen seuraavaa:

Aina siihen asti, kunnes Herra saapuu kunniassaan ja kaikki enkelit 
hänen kanssaan (vrt. Matt. 25:31) ja kuolema on kukistettu ja kaikki 
alistettu hänen jalkojensa alle (vrt. 1 Kor. 15:26—27), toiset hänen ope-
tuslapsistaan vaeltavat maailmassa, toiset ovat eronneet tästä elämästä 
ja heidät puhdistetaan, kun taas toiset katselevat jo kirkkaudessa “yhtä 
ainoata kolmiyhteistä Jumalaa sellaisena kuin hän on”. 
 Kuitenkin me kaikki osallistumme, vaikkakin eri asteella ja eri taval-
la, samaan Jumalan- ja lähimmäisenrakkauden yhteisöön ja laulamme 
Jumalallemme samaa riemullista kiitosvirttä, sillä kaikki, jotka kuuluvat 
Kristukselle ja joilla on hänen Henkensä, kasvavat yhteen yhdeksi Kir-
koksi ja liittyvät hänessä toisiinsa (vrt. Ef. 4:16). Maan päällä vaeltavien 
yhteys niihin veljiin, jotka ovat nukkuneet Kristuksen rauhaan, ei siis mil-
lään tavoin katkea, vaan Kirkon ainaisen uskon mukaan se pikemminkin 
vahvistuu hengellisten rikkauksien keskinäisen vaihdon kautta.
 Koska autuaat elävät läheisemmässä yhteydessä Kristuksen kanssa, 
he lujittavat koko Kirkkoa pyhyydessä, ylevöittävät sitä palvontaa, jota 
Kirkko maan päällä kohdistaa Jumalalle, ja myötävaikuttavat monin 
tavoin Kirkon laajentamiseksi (vrt. 1 Kor. 12:12-27). Saavuttuaan koti-
maahan ja ollessaan Herran tykönä (vrt. 2 Kor. 5:8) he eivät nimittäin 
lakkaa Kristuksen kautta, hänen kanssaan ja hänessä rukoilemasta Isää 
meidän puolestamme.
 He tarjoavat ne ansiot, jotka he maan päällä Jeesuksen Kristuksen 
kautta, hänen, joka on ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ovat 
koonneet (vrt. 1 Tim. 2:5) palvelemalla kaikessa Herraa ja täyttämäl-
lä omassa lihassaan sen, mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta 
Kristuksen ruumiin eli Kirkon puolesta (vrt. Kol. 1:24). Näin heidän 
veljellinen huolenpitonsa on meille suuri apu heikkoudessamme. (Lumen 
gentium, 49)

Taisteleva, kärsivä ja riemuitseva kirkko elää yhdessä keskinäisen 
rukouksen ja rakkauden hengessä. Olkoon se lohduttava tieto ja 
samalla jokaiselle meistä kutsu tämän yhteyden jatkuvaan vahvis-
tamiseen.



Fides 12/2006 – 3

Uutisia

Ekumeeniselle 
neuvostolle 
uusi hallitus
Suomen ekumeenisen neuvos-
ton (SEN) syyskokous valitsi 
järjestölle uuden hallituksen 
toimikaudelle 2007-2009. 

Suomen ekumeenisen 
neuvoston puheenjohtajaksi 
valittiin Suomen luterilaisen 
kirkon arkkipiispa Jukka Paar-
ma. Hänen henkilökohtaisek-
si varajäsenekseen valittiin 
piispa Simo Peura Suomen 
luterilaisesta kirkosta. 

Varapuheenjohtajiksi va-
littiin tohtori Markus Öster-
lund, Missionskyrkan i Fin-
land, (henkilökohtainen vara-
jäsen pastori Soile Salorinne, 
Suomen Metodistikirkko), 
teologian maisteri Outi Vasko, 
Suomen ortodoksinen kirkko, 
(ylidiakoni Juha Lampinen, 
Suomen ortodoksinen kirkko) 
sekä piispa Voitto Huotari, 
Suomen luterilainen kirkko, 
(varajäsen teologian tohtori 
Matti Repo, Suomen luteri-
lainen kirkko). 

Neuvoston jäseniksi valit-
tiin ylilääkäri Kati Myllymä-
ki, Suomen luterilainen kirk-
ko, (pastori Veijo Koivula, 
Suomen luterilainen kirkko), 
tiedottaja Mari Malkavaara, 
Suomen luterilainen kirkko, 
(pastori Päivi Jussila, Suomen 
luterilainen kirkko), kirkko-
kunnan johtaja Olavi Rinta-
la, Suomen Vapaakirkko, (pää-
toimittaja Hannu Lahtinen, 
Suomen Vapaakirkko) sekä 
isä Teemu Sippo SCJ, Kato-
linen kirkko Suomessa, (isä 
Kazimierz Lewandowski SCJ, 
Katolinen kirkko Suomessa).

KATT/KT

Suomen ekumeenisen neu-
voston kotisivut ovat osoit-
teessa www.ekumenia.fi 

Piispa 
Kenney 
Birming-
hamiin 
Tukholman hiippakunnan 
apulaispiispa, Midican titulaa-
ripiispa William Kenney CP 
on nimitetty apulaispiispaksi 
englantilaiseen Birmingha-
min arkkihiippakuntaan. 
Nimitys julkistettiin tiistaina 
17.10.2006. 

Birminghamin arkkihiip-
pakuntaa johtaa 61-vuotias 
arkkipiispa Vincent Nichols 
helmikuusta 2000 alkaen. Ark-
kihiippakunnassa toimii kaksi 
apulaispiispaa: Valentinianan 
titulaaripiispa Philip Pargeter 
(s. 1933) ja Cunavian titulaa-
ripiispa David McGough (s. 
1944).

Piispa Kenney on itse ko-
toisin Englannista. Hän on 
syntynyt 7.5.1946 Newcastle 
upon Tynessa, hänet vihit-
tiin passionistisääntökunnan 
papiksi 1969 ja konsekroitiin 
Tukholman apulaispiispaksi 
1987. Hän on myös Pohjois-
maiden piispainkokouksen 
pääsihteeri. 

KATT/VIS

Lisätietoja ruotsinkielisessä artik-
kelissa s. 12.

Påven: Missionen kommer ur hjärtat
Temat för den åttionde 
världsdagen för missionen som 
firades på söndagen, 22.10. var 
”Barmhärtigheten, missionens 
själ” och vid Angelusbönen på 
Peterplatsen talade Benedikt 
XVI just om Paulus ord i ko-
rinterbrevet som säger: ”Kristi 
kärlek lämnar mig inget val.”

“Missionen kommer ur 
hjärtat och när vi stannar för 
att bedja framför korset med 
blicken vänt mot det genoms-
tungna bröstet, kan vi bara 
inom oss känna glädjen över 
att vara älskade och önskan 
att själva älska och bli till ett 
barmhärtighetens och förso-
ningens instrument. Detta 
hände för den unge Fransiskus 
från Assisi för 800 år sedan i 
San Damianos kyrka som på 

den tiden bara var en ruin. 
Uppifrån korset, som idag 
finns i Santa Klaras kyrka i 
Assisi hörde Fransiskus Jesus 
säga till honom: ‘Gå och repa-
rera mitt hus som, som du ser 
har blivit en ruin.’ Med ‘mitt 
hus’ menade Kristus givetvis 
inte kyrkan som var byggd av 
tegelstenar utan gemenskapen 
av levande människor som be-
hövde renas, hela den mäns-
kligheten i vilken Gud vill ha 
sin boning.”

“Missionen är sålunda en 
arbetsplats för alla inom famil-
jen som vill förverkliga Guds 
rike, för den som vill helga sitt 
liv till Herren, för den som vill 
följa den Gode Herden och 
för den som speciellt börjar 
att förkunna om Kristus för 

alla som ännu inte hört om 
honom. Må den Heliga Ma-
ria hjälpa oss att med förnyad 
kraft, leva missionens glädje 
och mod, var och en på den 
plats där försynen satt oss.”

Helige fadern hälsade spe-
ciellt också muslimerna som 
firade avslutningen på Rama-
dan: 

“Till er alla vänder jag mig 
med min hälsning om frid och 
fred. Nyheterna från Irak om 
den allvaliga situationen av 
osäkerhet och om våldet mot 
många oskyldiga för att de är 
sunniter, shiiter eller kristna, 
utgör en allvarlig kontrast mot 
denna glädjens atmosfär.”

“Jag känner oron inom den 
kristna gemenskapen och för-
säkrar att jag står dem nära, 

liksom jag även står alla offer 
nära, och för alla ber jag om 
kraft och tröst.”

“Jag ber er dessutom att ena 
er med mig i min vädjan till 
den Allsmäktige för att han må 
giva nödvändigt mod och tro 
till religionens ansvariga och 
till de politiska ledarna både 
de lokala och ute i världen, för 
att kunna stödja de folk som 
håller på att återupbygga sina 
fosterland och som söker en 
gemensam balans i ömsesidig 
respekt och i medvetandet om 
att det flertaliga antalet kom-
ponenter i ett land är en viktig 
del av dess rikedom.”

KATT/RV

Muslimijohtajat hyväksyivät 
paavin kutsun dialogiin
Lähes neljäkymmentä musli-
mijohtajaa on avoimella kir-
jeellään paaville hyväksynyt 
hänen kutsunsa aloittaa va-
kava dialogi kristinuskon ja 
islamin välillä. Nelisivuisessa 
viestissään islamin oppineet 
antavat yksityiskohtaisen vas-
tauksen paavin Regensbur-
gissa pitämään luentoon. He 
kirjoittavat seuraavasti:

”Me kiitämme teidän pyr-
kimystänne vastustaa positivis-
min ja materialismin ylivaltaa 
inhimillisessä elämässä, mutta 
meidän täytyy huomauttaa 
muutamista erehdyksistä tei-
dän tavassanne pitää islamia 
vastakohtana järjen oikealle 
käytölle ja samoin muutamis-
ta virheistä väitteissänne, joilla 
tuette argumenttejanne.”

Avoimen kirjeen paaville 
ovat allekirjoittaneet islamin 
jokaisen suuren haaran edus-
tajat, mukaan lukien Egyptin, 
Venäjän, Bosnian, Kroatian, 
Kosovon, Omanin ja Uzbekis-
tanin suurmuftit, Irakin aja-
tollah Mohammed al Tashiri, 
Jordanian prinssi Ghzi bin 
Muhammad bin Talal sekä 
Saudi-Arabian, Yhdistyneiden 
arabiemiraattien, Indonesian, 
Iranin, Kuwaitin, Pakistanin 
ja Marokon uskonnolliset joh-
tajat. Heidän viestinsä esitti 
paaville isä Justo Lacunza, Va-
tikaanin Islamilaisen instituu-

tin entinen johtaja, osoitukse-
na uskontojen välisen dialogin 
tärkeydestä.

Muslimijohtajien kirjeen 
täydellinen teksti löytyy ame-
rikkalaiselta Islamica-nettisi-
vulta, jonka kautta teksti en-
siksi tuli julkisuuteen.

Kirje siteeraa kunnioitta-
vasti sen, mitä kirjoittajat pitä-
vät virheinä tai liiallisina yksin-
kertaistuksina paavin käsityk-
sissä islamista Regensburgissa 
pidetyssä puheessa. Kirjoitta-
jat väittävät, että esimerkiksi 
Koraanin opetus “uskonnossa 
ei ole mitään pakkoa” on tar-
koitettu estämään muslimijoh-
tajia kaikista yrityksistä pakot-
taa kääntymykseen. He sano-
vat, että termi “pyhä sota” on 
vieras perinteelliselle islamin 
kielenkäytölle, ja termi “jihad” 
oikein käytettynä tarkoittaa 
uskovien taistelua pysyä uskol-
lisina. Hyläten kaiken väkival-
lan käytön uskonnon nimissä 
islamin oppineet siteeraavat 
käsitystään, että Allah on kai-
kessa armollinen ja kaikessa 
myötätuntoinen. He kysyvät 
retorisesti: “Eikö ole itsestään 
selvää, että viattoman veren 
vuodattaminen on vastoin ar-
moa ja myötätuntoa?”

Avoin kirje vakuuttaa paa-
ville, että islamilainen ajattelu 
ei näe ristiriitaa uskon ja jär-
jen välillä. Teksti sanoo: On 

olemassa kaksi ääripäätä, jotka 
islamin intellektuaalinen tra-
ditio on yleisesti onnistunut 
välttämään: toinen on ana-
lyyttisen mielen pitäminen 
totuuden ylimpänä arvioijana 
ja toinen on äärimmäisten ky-
symysten kieltäminen inhimil-
liseltä ymmärrykseltä.

Islamin 38 johtajaa pitävät 
tervetulleena paavin selitys-
tä Regensburgin luentoonsa 
ja ilmaisevat oman halunsa 
“suoraan ja vilpittömään dia-
logiin”. He kirjoittavat: “Me 
toivomme, että voimme välttää 
menneisyyden virheet ja elää 
yhdessä tulevaisuutta rauhas-
sa, keskinäisessä hyväksymises-
sä ja kunnioituksessa”.

”Kristinusko ja islam ovat 
suurin ja toiseksi suurin us-
konto maailmassa ja histo-
riassa”, kirje huomauttaa. 
“Yhdessä ne kattavat yli 55% 
maailman väestöstä, ja näiden 
kahden uskonnon yhteisöjen 
välinen suhde on tärkein te-
kijä luomaan merkittävää rau-
haa ympäri maailman.”    

KATT/CNS/CWNews
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Ruotsi saamassa paljon pysyviä diakoneja

Ranskassa keskustellaan 
liturgiasta

Kardinaali Arinze 
kauhistelee 
liturgisia 
väärinkäytöksiä
Vatikaanin liturgia- ja sakra-
menttijärjestyksen kongregaa-
tion prefekti, nigerialaissyntyi-
nen kardinaali Francis Arinze 
käytti lokakuun lopussa voi-
makkaan puheenvuoron Pa-
riisin katolisessa instituutissa. 
Hän tuomitsi voimakkaasti 
liturgiassa esiintyvät väärin-
käytökset, joita hän luonnehti 
”liturgian banalisoimiseksi, 
pyhyydestä riisumiseksi ja se-
kularisoimiseksi”. Hän ilmaisi 
samalla huolensa joidenkin 
pappien tavasta omaksua ”ai-
van liian itsekeskeisen” lähes-
tymistavan liturgiaan, jolloin 
he helposti rikkovat liturgisia 
sääntöjä vastaan. Hänen mu-
kaansa osoittaa lisäksi ”väärän-
laista nöyryyttä”, jos papisto 
jakaa liian auliisti ”tehtävänsä 
maallikkojen kanssa”.

Kardinaalin mukaan ”pyhä 
liturgia ei ole alue, jossa voi 
harjoittaa vapaata kokeilua”. 
Monet väärinkäytökset liturgi-
assa ovat hänen mukaansa seu-
rausta ”spontaanisuudelle tai 
luovuudelle annetusta liioitel-
lusta tilasta tai ehkäpä väärästä 
vapauden käsityksestä tai pe-
räti siitä virheestä, joka tunne-
taan nimellä ’horisontalismi’ 
ja joka muodostuu ihmisen 
asettamisesta liturgisen vieton 
keskipisteeksi sen sijaan, että 
huomio kiinnitettäisiin ylös 
Kristukseen”.

Pappien tulisi kardinaalin 
mielestä saarnata pohjaten sa-

nottavansa Raamattuun mie-
luummin kuin sosiologiaan, 
psykologiaan tai politiikkaan. 
Hän muistutti ranskalaista 
yleisöään siitä, että papit on 
vihitty julistamaan Jumalan 
sanaa ennemmin kuin esit-
tämään omia mielipiteitään 
asioista, joita maallikot voivat 
yhtä hyvin tutkia. Maallikoi-
den alueelle astuessaan papit 
saattavat sekoittaa oman roo-
linsa, mikä ”aina aiheuttaa 
vahinkoa”, kardinaali Arinze 
totesi.

Puheessaan Arinze toisti 
Vatikaanin asiakirjoissa mo-
nesti jo toistuneita teemoja. 
Hän huomautti  lopuksi, että 
”liturgia ei ole kenenkään 
omaisuutta – ei selebrantin 
sen enempää kuin sen yhtei-
sönkään, jossa liturgiaa viete-
tään”. Hän kannusti pappeja 
suhtautumaan pyhään mes-
suun kunnioittaen ja arvosta-
maan myös omaa tehtäväänsä 
eukaristian salaisuuden palve-
luksessa.

Liturgia 
kiistakapulana 

Samassa yhteydessä Parii-
sin tuore arkkipiispa André 
Vingt-Trois, Pariisin katolisen 
instituutin kansleri, huomaut-
ti, että Ranskassa keskustelu 
liturgisista käytännöistä käy-
dään toisella tasolla. Hänen 

mukaansa jotkut radikaalit 
katolilaiset ovat edenneet koh-
ti ”uutta kirkkomallia”, jossa 
”yhteen kokoontunut joukko 
’viettää itseään’ korvaten siten 
Jumalan sanan viettämisen”. 
Toisaalta arkkipiispa epäili, 
että joidenkin katolilaisten 
piirissä liturgisten normien 
kunnioittamista saatetaan 
myös ”käyttää Vatikaanin II 
kirkolliskokousta kohtaan 
osoitetun radikaalin kritiikin 
peittämiseen”.

Arkkipiispa Vingt-Troisin 
näkökanta viitannee viime 
aikaiseen keskusteluun Pyhän 
Pius X:n traditionalistiyhtei-
sön tilanteesta (arkkipiispa 

Lefebvren seuraajat). Viime 
kuukausina muutamat rans-
kalaispiispat ovat esittäneet 
avointa kritiikkiä tuota yhtei-
söä kohtaan ja olleet epäluuloi-
sia myös paavi Benedictuksen 
aikeita kohtaan höllentää ns. 
vanhan messun viettämisen 
rajoituksia. 

Lokakuun lopussa kymme-
nen ranskalaispiispaa asettui 
itse asiassa avoimesti vastusta-
maan kaikenlaisia lähentymis-
pyrkimyksiä tässä suhteessa. 
Pyhälle istuimelle osoittamas-
saan viestissä Strasbourgin, 
Metzin ja Besanconin alueen 
piispat esittivät huolensa tri-
dentiinistä liturgiaa seuraavan 

Hyvän Paimenen instituutin 
perustamisesta Bordeaux’hon 
sekä vanhan messun vapautta-
misesta, josta pyhä isä monien 
eri lähteiden, muun muassa 
Ranskan ja Italian piispainko-
kousten tiedotusosastojen vä-
littämien tietojen, perusteella 
on lähiaikoina säätämässä. 
Arkkipiispa Vingt-Trois lupa-
si puheessaan kuitenkin, että 
Ranskan piispat ”työskente-
levät rauhallisesti ja vakavasti 
kaivatun sovinnon saavuttami-
seksi”.

KATT/CWNews/
SIR/www.cef.fr

Tukholman hiippakunnassa 
on 13 miestä aloittanut diako-
nikoulutuksen. Miehistä vain 
kaksi on naimattomia. Kyse on 
viidennestä koulutusryhmästä 
Ruotissa sen jälkeen, kun nai-
misissa oleville miehille mah-
dollinen ns. pysyvä diakonaat-
ti otettiin kirkossa uudelleen 
käyttöön Vatikaanin II kirkol-
liskokouksen seurauksena 60-
luvun lopulla. 

Diakonikoulutus kestää 
Ruotsissa neljä vuotta. Se ta-
pahtuu viikonloppukursseina 
2-3 kertaa lukukaudessa sekä 
etäopetuksena ja harjoitteluna 
jossakin seurakunnassa. Opin-
toihin sisältyy dogmatiikkaa, 
Raamattu-tietoa, moraaliteolo-
giaa ja pastoraaliteologiaa sekä 
suoraan diakonaattiin valmen-
tavia teemoja, mm. spirituali-
teettia, liturgiikkaa ja homile-
tiikkaa.

Diakonien koulutuksesta 
Ruotsissa vastaava isä Ingvar 
Fogelqvist kertoo, että diako-
neilla on kolme päätehtävää:

”Diakonille kuuluu Sanan 
palveleminen, mikä tarkoittaa, 
että diakoni voi lukea evankeli-
umia, saarnata ja työskennellä 
katekeettana. Hänelle kuuluu 
liturginen palvelus, mikä tar-
koittaa, että diakoni voi avus-
taa pappia messussa ja viettää 

esimerkiksi kasteen, avustaa 
avioliiton vihkimisessä sekä 
hautajaisissa. Hänelle kuuluu 
myös karitatiivinen palvelus, 
mihin kuuluu sielunhoitoa, 
hallinnollisia tehtäviä, koti-
käyntejä ja erityistä huolenpi-
toa tarvitsevien avustamista.”

KATT/KM

Pyhän isän 
päivä
Pohjoismaiden piispainkokous 
on päättänyt erityisen ”pyhän 
isän päivän” viettämisestä La-
teraanikirkon vihkimisjuhlan 
yhteydessä 9.11. tai sitä seu-
raavana sunnuntaina. Pyhän 
isän päivänä siirtyy päätöksen 
mukaan kerättäväksi myös ns. 
pietarinpenninki, kolehti Py-
hän istuimen hyväksi.

KATT
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Kaikkivaltias Jumala,
 sinä teit 

  pyhästä piispa Albertuksesta
  kirkkosi suuren opettajan
  auttamalla häntä 
  yhdistämään toisiinsa
  inhimillisen viisauden 
  ja jumalallisen uskon.
 Anna meidän seurata 
  hänen opetuksiaan niin,
  että mitä enemmän 
  edistymme tiedossa,
  sitä syvemmin 
  opimme tuntemaan 
  ja rakastamaan sinua.
 Tätä pyydämme 
  Herramme Jeesuksen Kristuksen,
  sinun Poikasi, kautta, 
  joka kanssasi elää ja hallitsee
  Pyhän Hengen yhteydessä, 
  Jumala, 
  iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pyhän Albertus Magnuksen, 
piispan ja kirkonopettajan, 
muistopäivää vietetään 
marraskuun 15. päivänä.

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät

4.11. la KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN MUIS-
TOPÄIVÄ — Vainajien päivä

5.11. (kirkkovuoden 31. sunnuntai) KAIKKIEN PYHIEN JUH-
LA — Pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1 Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a

12.11. KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI (IV)
1L 1 Kun. 17: 10-16
Ps. 146: 6c-7, 8-9a, 9bc-10. Ks 1
2L Hepr. 9: 24-28
Ev. Mark. 12: 38-44

19.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L Dan. 12: 1-3
Ps. 16: 5, 8, 9-10, 11. Ks 1
2L Hepr. 10: 11-14, 18
Ev. Mark. 13: 24-32

26.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, KRISTUS, KAIKKEUDEN 
KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Dan. 7: 13-14
Ps. 93: 1ab, 1c-2, 5. Ks 1a
2L Ilm. 1: 5-8
Ev. Joh. 18: 33b-37

Rukouksen
apostolaatti

Marraskuu

  Rukoilemme, että ter-
rorismin kaikki muodot 
loppuisivat kaikkialla maa-
ilmassa.

  Rukoilemme, että us-
kovien ponnistelut yhteis-
kunnan terveiden voimien 
kanssa auttaisivat rikko-
maan ne uudet ja vanhat 
kahleet, jotka estävät Afri-
kan kehitystä.

Joulukuu

  Rukoilemme, että lem-
peä ja nöyrä Kristus inspi-
roisi eri maiden vallanpi-
täjiä käyttämään valtaansa 
viisaasti ja vastuullisesti.

  Rukoilemme, että lä-
hetystyöntekijät kaikkialla 
maailmassa eläisivät ja to-
teuttaisivat kutsumustaan 
iloiten ja innostuneesti ja 
seuraisivat Kristusta uskol-
lisesti.

Böne-
apostolatet 
November

  Vi ber, att alla former 
av terrorism upphör i alla 
delar av världen.

  Vi ber, att nya och gam-
la låsningar som hindrar ut-
vecklingen i Afrika må öpp-
nas upp genom de troendes 
ansträngningar i samverkan 
med de levande krafterna i 
samhället.

December

  Vi ber, att Kristus, un-
dergiven och med ödmjukt
hjärta, må inspirera de 
ansvariga i olika länder att 
använda sin makt vist och 
ansvarsfullt.

  Vi ber, att missionärer 
i alla delar av världen lever 
och förverkligar sin kallelse 
med glädje och entusiasm, 
och troget följer Kristus i 
hans fotspår.

”Sen jälkeen kun sielu on tullut tuntemaan minun tahtoni, se pukeutuu siihen ja pitää huolta vain siitä, kuinka 
se voisi säilyttää ja tehdä vahvemmaksi täydellisyytensä minun nimeni kunniaksi ja ylistykseksi. Uskon valossa se 
kiinnittää sielunsa silmät ristiinnaulittuun Kristukseen, minun ainosyntyiseen Poikaani, rakastaen ja seuraten 
hänen opetustaan, joka on sääntö ja tie täydellisille ja epätäydellisille yhtä lailla.”

Pyhä Katariina Sienalainen: Dialogi, 100

Herre vår Gud, vår väg går genom ett 

mörkt land och våra sinnen är kalla, 

så att vi inte älskar våra medmännis-

kor. Utgjut ditt ljus över själen och fyll henne 

med ljuvlighet, så att vi för din skull tar våra 

vänner och fiender i famn med samma inner-

lighet.

Se till oss, Herre, och öka hos oss lusten att 

leva till ditt behag. Vad du har börjat i oss, 

fullborda det också. Vår vilja till vad gott är, är 

ju ditt verk, Herre. Sätt oss i stånd att i kärlek 

lyckligt fullborda vad du av nåd låtit oss börja. 

Amen. 

Ur ett mozarabiskt sakramentarium
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Vatikaanin II kirkolliskokous
KONSTITUUTIOT

Kirkolliskokouksen tärkeät 
konstituutiot vihdoin yksissä 
kansissa. Tätä kirjaa seuraa 
ensi vuonna konsiilin muiden 
tekstien, myös ennen suomeksi 
julkaisemattomien, kokoelma. 
Yli 400 sivua. 

    Hinta Katolisesta tiedotus-
keskuksesta noudettuna 20 eu-
roa, mahdolliset postituskulut 
6 euroa.

Vatikaanin toinen kirkolliskokous 40 vuotta:
 

Pastoraalikonstituutio Gaudium et spes
(Kirkko nykymaailmassa)

Taustatietoja

Gaudium et spes -nimisen pas-
toraalikonstituution lähtökoh-
taan ja sisältöön on vaikuttanut 
suuresti katolisen kirkon tilanne 
menneellä vuosisadalla: yhtäältä 
katolilaisten lukumäärä on kasva-
nut huomattavasti ja myös kirkon 
hallinnollinen tilanne on kehitty-
nyt. Toisaalta kirkon evankelioiva 
vaikutus kulttuuriin on laskenut 
jatkuvasti. Valistusajasta lähtien 
länsimaissa on ollut käynnissä 
maallistumisprosessi, joka on vai-
kuttanut pitkälti ja voimakkaasti 
kultuurissa, tieteessä ja politiikas-
sa vallitseviin periaatteisiin. Uu-
det yhteiskuntaryhmät kuten työ-
läiset eivät päässeet sisälle kirkon 
henkiseen ilmapiiriin, monet ovat 
olleet välinpitämättömiä kirkkoa 
kohtaan, toiset myös avoimesti 
sen vihollisia, kuten esim. mar-
xistit. Elävä uskon ja kultttuurin 
välinen synteesi tuskin onnistuu. 
Kirkko on tietoinen siitä, että 
tarvitaan suurempia ponnistuk-
sia kulttuurin evankelioimiseksi, 
jotta vältyttäisiin siltä, että kris-
tinuskoa ja kirkkoa pidettäisiin 
vanhentuneina.

Ensimmäisenä askeleena tilan-
teen parantamiseksi pidetään 
kirkon ja kulttuurin välistä dia-
logia, mistä tulee yksi konsiilin 
avainsanoja. Kyse on dialogista, 
jossa “kirkko kuuntelee sitä, mitä 
kulttuurilla on sanottavaa ja pyr-
kii tarjoamaan pelastussanoman 
valoa” (Paavali VI, Ecclesiam 
suam). Sana dialogi ei välttämät-
tä tarkoittaa kirkon ja kulttuurin 
edustajien keskustelua, koska 
tämän lähtökohtana olisi kirkon 

alkuperäinen erottaminen maail-
masta, mikä on yhtä ongelmalli-
nen kuin kysymys, ketkä olisivat 
päteviä kulttuurin edustajia. Pi-
kemminkin kirkon ja maailman 
välinen dialogi on uskon ja in-
himmillisen kulttuurin välistä 
dialogia, jota käydään jokaisen 
kristityn sydämessä. Jokainen 
kristitty on sekä kirkon että maa-
ilman asukas. Aitoa dialogia ei 
ole, jos kristitty ei ole kotiutunut 
aikansa kulttuuriin tai jos hänel-
lä ei ole aitoa kasvatusta omassa 
uskossaan.

Gaudium et spes -kons-
tituution syntyhistori-
aa

Kirkolliskokouksen alussa piispat 
halusivat itse valmistaa aiheet ja 
työjärjestyksen. Niin tapahtui, 
että ensimmäisessä istunnossa 
Brysselin arkkipiispa kardinaali 
Suenens ehdotti paavi Johannes 
XXIII tietäessä, että konsiilin 
työskentely tapahtuisi kahta lin-
jaa noudattaen: toisen linjan hen-
gessä käsitteltäisiin asioita, jotka 
koskevat kirkkoa sisältäpäin, ja 
toisen linjan hengessä käsiteltäi-
siin asioita, jotka koskevat kir-
kon suuntautumista ulospäin eli 
kirkon dialogi niiden ihmisten 
kanssa, jotka eivät ole katolilaisia 
tai jotka eivät ole edes kristitty-
jä. Näin syntyivät askel askeleel-
ta konsiilin kaksi suurta tekstiä, 
nimittäin yhtäältä dogmaattinen 
konstituutio kirkosta nimeltään 
Lumen gentium ja toisaalta pas-
toraalinen konstituutio kirkon ja 
maailman välisestä suhteesta ni-
meltään Gaudium et spes.

Tähän asti konsiilit ovat käsitte-
leet yksinomaan opillisia aiheita, 
kuten kolmiyhteisen Jumalan ole-
musta, Kristuksen olemusta yh-
tenä persoonana kahdessa luon-
nossa, kirkkoa, sakramentteja, 
ihmisen asemaa Jumalan edessä 
jne. Näiden kohdalla on kirkon 
tehtävä joko todentaa tai hylätä, 
mutta nyt konsiilin tulisi puhua 
- siltä näytti – mielipiteen alaisista 
aiheista.

Tämä tilanne ei vaadi kirkolta 
vaikenemista, vaan sen pitää ra-
joittua puhumaan periaatteiden 
tasolla. Yksinkertaistamalla voi 
sanoa: On epäilemättä varmaa, 
että ihmisen tulee toimia oikein 
eikä väärin myös politiikassa, kul-
tuurissa sekä taloudessa ja että po-
litiikkojen toimenpiteiden tulee 
ehdottomasti kunnioittaa ihmis-
arvoa. Hyvä on, mutta tällaisten 
viisauksien tuottamiseksi emme 
tarvitse konsiilia, joten piispat ei-
vät joudu naurettavaan asemaan. 
Mutta ongelma jäi ratkaisematta: 
niin pian kuin Gaudium et spes 
-konstituution teksti menisi vaik-
ka vähänkin yksityiskohtiin, teks-
tistä tulisi mielipideasia eikä sillä 
voi olla dogmaattista arvoa. Joka 
tapauksessa oli välttämätömtä il-
moittaa, mikä oli mielipideasia ja 
mikä ei.

Tämä ongelma sai seuraavan rat-
kaisun: yhtäältä syntyvä teksti sai 
nimeksi pastoraalinen konstituu-
tio, kun taas konsiilin opetusta 
kirkosta kutsuttiin dogmaattisek-
si konstituutioksi. Toisaalta Gau-
dium et spesin teksti jaettiin kah-
teen osaan, joista ensimmäinen 
olisi ikään kuin dogmaattinen 
johdanto, jonka valossa esitettiin 
ajatuksia erityisistä aiheista eli 
perheestä, kulttuurista, taloudes-
ta, politiikasta ja kansainvälisestä 
solidarisuudesta.

Pian kävi ilmi, että mainitun 
johdannon pääaiheena tulisi olla 
kristillinen ihmiskuva. Johdanto 
laajeni ja lopuksi se jaettiin kol-
meen osaan, joista ensimmäinen 
käsittelee ihmispersoonan arvoa, 
toinen ihmisten välisiä suhteita 
ja kolmas ihmisen toimintaa ja 
vaikutusta maailmaan. Vähitellen 
vahvistui näkemys, että tämä joh-
danto pitäisi oikeastaan olla koko 
dokumentin ytimenä ja mainituis-
ta viidestä erityiskysymyksestä tu-
lisi liite. Näin radikaalia muutos-
ta ei tullut. Lopullinen rakenne 
on, että pastoraali- konstituutio 
jakautuu kahteen osaan, joista 
ensimmäinen ja tärkein esittää 

kirkon opetuksen ihmisestä ja toi-
nen esittää joitakin kristinuskon 
näkemyksiä edellä mainituista vii-
destä aiheesta. Selvyyden vuoksi 
konstituuion alussa selitetään ra-
kennetta seuraavasti:

“Pastoraalikonstituutio “Kirkko 
nykymaailmassa” käsittää kaksi 
osaa, mutta muodostaa kuitenkin 
kokonaisuuden. Konstituutio-
ta nimitetään “pastoraaliseksi”, 
koska sen tarkoituksena on opil-
lisiin periaatteisiin nojautuen il-
maista Kirkon suhtautumistapaa 
maailmaan ja nykyajan ihmisiin 
nähden. Siten sen ensimmäi-
sestä osasta ei suinkaan puutu 
pastoraalinen eikä sen toisesta 
osasta opillinen tarkoitus. - En-
simmäisessä osassa kirkko esittää 
oppinsa ihmisestä ja maailmasta, 
johon ihminen on asetettu, sekä 
omasta suhtautumisesta niihin. 
Toisessa osassa se taas käsittelee 
tarkemmin nykyisen elämän ja 
ihmisyhteiskunnan eri näkökoh-
tia, ennen kaikkea sellaisia kysy-
myksiä ja ongelmia, jotka meidän 
aikanamme näyttävät erityisen 
polttavilta. Siitä johtuu, että tässä 
jälkimäisessä osassa aineisto tosin 
esitetään opillisten periaatteiden 
mukaisesti, mutta se ei käsitä yk-
sinomaan pysyviä, vaan myös his-
toriallisesti vaihtelevia aineksia. 
Konstituutiota on siis tulkittava 
yleisten teologisten tulkintasään-
töjen mukaan, ja varsinkin sen 
toisessa osassa on otettava huo-
mioon ne muuttuvat olosuhteet, 
joihin siinä käsitellyt asiat luon-
teensa mukaisesti liittyvät.”

Jos katsotaan taaksepäin, voidaan 
epäilemättä todeta, että konsti-
tuution toisen osan lausunnot 
eivät enää täysin vastaa nykytilan-
netta, vaikka ne ovat edelleenkin 
antoisia. Sitä vastoin ensimmäi-
nen osa on noussut jatkuvasti 
tärkeysasteikossa. Se on lyhyt, 
mutta täydellinen esitys kirkon 
opista ihmisestä eli kristillisestä 
antropologiasta ja ensimmäistä 
kertaa historiassa kirkko esittää 
sen “systemaattisesti ja virallisesti, 
antamalla sille sijan yhdessä kon-
siilin päädokumenteista”.

Kirkolliskokouksen 
esittämä antropologia

Tarkastellaan siis nyt nimen-
omaan ensimmäistä Gaudium et 
spesin osaa. Mainittakoon, että 
ensimmäiseen osaan lisättiin lo-
puksi vielä neljäs luku, joka on 
tavallaan yhteenveto. Siksi esitän 

seuraavassa kolmen luvun sisäl-
lön kommentteineen.

(a) Ihmispersonan arvo

Ensimmäinen luku pohjautuu 
siihen, että ihminen on luotu Ju-
malan kuvaksi ja kaltaiseksi. Sii-
nä kuvaillaan omaatuntoa ja va-
pautta. Siinä on kolme erityisen 
ilmaisuvoimaista lausetta, joista 
ensimmäinen löytyy yllättävästi 
siitä kohdasta, jossa puhutaan 
ateismista: “Ihmisarvon perussyy 
on löydettävissä hänen kutsumuk-
sestaan elää Jumalan yhteydessä. 
Keskusteluun Jumalan kanssa 
ihminen on kutsuttu jo olemas-
saolonsa alusta lähtien. Hän ei 
nimittäin voisi olla olemassa ellei 
häntä Jumala olisi rakkaudesta 
luonut ja yhä rakkaudesta pitäisi 
yllä. Hän ei myöskään elämässään 
täysin noudata totuutta, ellei hän 
vapaaehtoisesti tunnusta tätä rak-
kautta ja jättäydy Luojansa hal-
tuun.” (n.19).

Toinen lause on juuri ensimmäi-
sen luvun kristologinen johtopää-
tös, johon valmistetaan seuraavil-
la sanoilla: “Kristus on näkymät-
tömän Jumalan kuva (Kol. 1:15) 
ja täydellinen ihminen. Hän pa-
lutti Aadamin lapsille sen Juma-
lan kuvan kaltaisuuden, jonka jo 
ensimmäinen synti on turmellut. 
Koska hän omaksui ihmisluon-
non eikä tuhonnut sitä, tuli tämä 
luonto samalla myös meissä koho-
tetuksi ylevään arvoon. Tulemal-
la ihmiseksi hän, Jumalan Poika, 
näet tavallaan yhdistyi jokaiseen 
ihmiseen. Hän teki työtä ihmis-
käsin, ajatteli ihmisen mielellä, 
toimi ihmisen tahdolla ja rakasti 
ihmissydämellä. Syntymällä Neit-
syt Mariasta hän tuli todella yh-
deksi meistä ja kaikessa meidän 
kaltaiseksemme, kuitenkin ilman 
syntiä.” (n.22,2).

Tästä totuudesta syntyvä johto-
päätös on tullut ajan myötä koko 
dokumentin kuuluisimmaksi 
lauseeksi: “Itse asiassa ihmisen 
salaisuus ei tule todella selvästi 
näkyviin muutoin kuin lihaksi 
tulleen Sanan salaisuuden kaut-
ta. ... Kristus, uusi Aadam, paljas-
taa ihmisen kokonaan ihmiselle 
itselleen ja osoittaa hänelle hänen 
korkeimman kutsumuksensa.” 
(n.22,1). Tämä lause on koko 
luvun johtopäätös ja oikeuttaa 
sen, että konsiili on korostanut 
antropologiaa niin voimakkaasti. 
Kirkko sanoo itsestään, että sil-
lä on sellainen tuntemus/tietä-
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mys ihmisestä, mitä ei voi löytää 
muualta. Se mikä ihminen on 
Jumalan armon avulla, määräy-
tyy Kristuksesta eikä Aadamista 
käsin. Sen vuoksi ihmisluonnon 
tutkiminen ei riitä ihmisen tunte-
miseksi, vaan täytyy ottaa huomi-
oon myös Kristuksen olemuksen 
salaisuus, mistä käsin Jumala on 
halunnut ilmoittaa ihmistä kos-
kevat suunnitelmat.

Kolmas lause koskee tuhoa, 
jota synti aiheuttaa ihmisessä 
ja hänen olosuhteissaan: “Se 
minkä tiedämme Jumalan il-
moituksesta, on sopusoinnussa 
myös kokemuksen kanssa. Kun 
ihminen tarkastelee sydäntään, 
hän huomaa olevansa myös tai-
puvainen pahaan ja vajonneensa 
kaikenlaiseen pahuuteen, joka ei 
voi olla lähtöisin hänen hyvästä 
Luojastaan. Usein hän kieltäytyy 
tunnustamasta Jumalaa alkupe-
räkseen ja menettää siten oikean 
suunnan kohti lopullista päämää-
räänsä sekä rikkoo samalla koko 
järjestyksensä omaa itseään, mui-
ta ihmisiä ja koko luomakuntaa 
kohtaan. - Näin siis ihminen on 
jakautunut itsessään. Sen vuoksi 
koko ihmiselämä, yksityinen yhtä 
hyvin kuin yhteinen, osoittautuu 
taisteluksi ja vieläpä dramaatti-
seksi painiskeluksi hyvän ja pa-
han, valon ja pimeyden välillä. 
Ihminen huomaa myös olevansa 
kyvytön omalla voimallaan tehok-
kaasti torjumaan pahan hyökkä-
yksiä, niin että jokainen tuntee 
itsensä ikään kuin kahleilla sido-
tuksi.” (n.13). Kaiken kaikkiaan, 
ilman Kristuksen tuntemista ei 
ole mahdollista tuntea ihmistä 
täydellisesti. Emme myöskään voi 
ymmärtää täysin synnin salaisuut-
ta emmekä tietää, että ihminen 
on kutsuttu ylösnousemukseen 
ja pääsemään Jumalan yhteyteen. 
Juuri Kristuksen toteuttaman 
ilmoituksen kautta kirkolla on 
varsin syvä tuntemus ihmisestä. 
Siksi kirkko on tietoinen omasta 
vastuustaan ihmisarvon suojele-
misessa. Viime vuosikymmenet 
ovat osoittaneet selvästi, kuinka 
korvaamaton ja tärkeä tämä kir-
kon tehtävä on.

(b) Ihmisten yhteisö

Toinen, ihmisyhteisölle omis-
tettu luku toteaa, että ihmisten 
väliset suhteet kuuluvat tavallaan 
ihmisluontoon. “Ihminen on ... 
sisimmältä olemukseltaan sosi-
aalinen olento, eikä hän voi elää 
eikä kehittää lahjojansa ilman 
suhteita toisiin ihmisiin.” (n.12) 
- Tämän tosiasian taustana on se, 
että “Jumala pitää isällistä huol-
ta kaikista [ja] hän on tahtonut, 
että kaikki ihmiset muodostaisi-
vat yhden perheen ja kohtelisivat 
toisiaan veljellisessä hengessä.” 
(n.24,1) Kaikki ovat lähtöisin 
Jumalan rakkaudesta ja luodut 
Jumalan kuvaksi; ja kun Jumala 

on antanut itsensä Pojassaan kai-
kille ihmisille, tämä asenne on 
toistuva kaikissa ihmisissä. Niin 
konsiili toteaa, että kun “ihminen 
on ainoa luotu maailmassa, jonka 
Jumala on tahtonut luoda tämän 
itsensä takia, ei täysin voi löytää 
itseään muutoin kuin vilpittö-
mässä oman itsensä antamises-
sa.” (n.24,3). Tämän kanssa sopii 
yhteen, että ihmisvapaus ei ole 
jonkinlaista riippumattomuutta, 
jonka voimalla ihminen voi teh-
dä mitä tahansa. Ihmisvapaus on 
sisältäpäin syntyvä päätösvoima, 
jonka avulla ihminen voi toteut-
taa hyvää - viime kädessä rakkaut-
ta - nimenomaan oman päätöksen 

hedelmänä. Niin ihmisen vapaus 
“voimistuu silloin, kun ihminen 
ottaa kantaakseen sosiaalisen 
yhteiselämän moninaiset vaati-
mukset ja sitoutuu palvelemaan 
ihmisyhteisöä.” (n.31,2).

(c) Ihmisen toiminta ja vai-
kutus maailmaan

Kolmannen luvun mielenkiintoi-
sin kysymys esiintyy lopussa, mis-
sä on kristologinen johtopäätös: 
“Nämä samat arvot, nimittäin ih-
misarvon, veljellisen yhteyden ja 
vapauden, nämä luonnon ja mei-
dän oman työmme hyvät hedel-
mät me lopulta taas löydämme, 
sen jälkeen kun Herran Henges-
sä ja hänen käskynsä mukaisesti 
olemme täällä maan päällä niitä 
levittäneet. Silloin tapaamme ne 
kuitenkin puhdistettuina kaikista 
tahroista, valaistuina ja kirkastet-
tuina.” (n.39). Ei mitään tässä 
elämässä tehdystä hyvästä mene 

hukkaan (menetetään), vaan se 
kaikki valmistelee tulevaisuutta 
taivaassa.

Tämä ohjaa voimakkaasti ih-
misen toimintaa maailmassa ja 
– ennen kaikkea – se tuomitsee 
hengettömäksi kaikenlaisen kir-
kon erottamisen maailmasta ja 
uskon erottamisen kulttuurista. 
Kristuksen toteuttama pelastus 
koskee kaikkea inhimillistä eli se 
ulottuu kaikkeen. Kukaan ei voi 
suhtautua välinpitämättömästi 
taivasta kohtaan. Konsiili koros-
taa huolellisesti ajallisten asioiden 
autonomiaa, mikä tarkoittaa, että 
niiden olemusta on kunnioitetta-

va. Mutta kaikki löytää täyteyten-
sä Kristuksessa.

Tämä luku käsittelee inhimilli-
sen kehityksen, kirkon kasvun ja 
Jumalan valtakunnan tulemisen 
keskeistä suhdetta. Yhtäältä inhi-
millinen edistys ei ole samaa kuin 
kirkon ja Jumalan valtakunnan 
edistys. Se merkitsee, ettei ole ole-
massa niin sanottua maan pääl-
listä paratiisia. Toisaalta, kaikki 
hyvä, mitä tapahtuu maailmassa, 
edesauttaa Jumalan valtakunnan 
edistymistä ja se on siksi tärkeää. 
“Vaikkakin maallinen kehitys on 
pidettävä tarkoin erillään Kristuk-
sen valtakunnan kasvusta, niin 
sillä on kuitenkin suuri merki-
tys Jumalan valtakunnalle, sikäli 
kun se voi auttaa järjestämään 
paremmin ihmisyhteiskuntaa.” 
(n.39,2).

Vielä voimakkaampia ovat seu-
raavat lauseet: “Konsiili kehottaa 

kristittyjä, kahden valtakunnan 
kansalaisia, innokkaasti ja uskol-
lisesti täyttämään maalliset velvol-
lisuutensa ja tekemään sen evan-
keliumin hengen johdattamina. 
Tiedämme kyllä, ettei “meillä 
ole täällä pysyväistä kaupun-
kia, vaan tulevaista me etsimme 
((Hepr.13:14). Totuudesta poik-
keavat kuitenkin ne, jotka sen 
vuoksi luulevat voivansa jättää 
maalliset tehtävänsä tekemättä. 
He eivät huomaa sitä, että juuri 
usko velvoittaa heitä vielä parem-
min suorittamaan velvollisuuten-
sa sen kutsumuksen mukaan, 
jonka kukin on saanut. Mutta 
yhtä paljon erehtyvät ne, jotka 

päinvastoin ajattelevat, että he 
voivat kokonaan uppoutua maal-
lisiin askareihin, ikään kuin niillä 
ei olisi mitään tekemistä uskon-
nollisen elämän kanssa. ... Tämä 
ristiriita, joka esiintyy monilla 
ihmisillä heidän tunnustamansa 
uskon ja heidän jokapäiväisen 
elämänsä välillä, on luettava ai-
kamme suurimpien erehdysten 
joukkoon.(n.43,1). ....”

“Maalliset tehtävät ja toimet kuu-
luvat erityisesti, vaikkakaan eivät 
yksinomaan, maallikoille.(43,2)  
... Heidän velvollisuutensa on an-
taa maailmalle kristillisen hengen 
leima, mutta sen lisäksi heidät on 
kutsuttu olemaan Kristuksen to-
distajia kaikessa, nimenomaan 
keskellä ihmisyhteiskuntaa.”(n
.43,4). “Heidän oikealla taval-
la kehittyneen omantuntonsa 
tehtävänä on kirjoittaa Jumalan 
laki maallisen yhteiskunnan elä-
mään.” (43,4).

On ilmeistä, että tämä tehtävä ei 
ole helppo ja että joku voi tuntea 
olonsa mukavammaksi suojatus-
sa sisäpiirissä. On yhtä ilmeistä, 
että tällainen asenne on konsiilin 
hengen vastainen ja se voi näyttää 
yhteiskunnassa esiintyvistä on-
gelmista pakoon lähtemiseltä tai 
periksi antamiselta yhteiskunnan 
painostuksesta. Tässä sanotaan 
implisiittisesti, ettei ole olemassa 
ristiriita kaikkia ihmisiä sitovan 
luonnollisen moraalilain ja kris-
tillisen moraalin välillä. Varsinai-
nen ongelma on pikemminkin, 
että kaikki tunnustaisivat, että 
ihmisluonto on olemassa ja että 
kaikki kunnioittaisivat sitä. Esi-
merkit ovat toimenpiteitä per-
heen tukemiseksi, ihmiselämän 
suojelemiseksi ja aidon uskonnon-
vapauden takaamiseksi. Eikä ole 
asianmukaista asettaa katolilaisia 
jonhonkin aidattuun alueeseen 
yhteiskunnassa, jossa he voisivat 
harjoittaa omaa vakaumustaan 
häiritsemättä ei-katolilaisia. Usein 
johdonmukaiset katolilaiset ovat 
tottakai yhteiskunnassa ikään 
kuin okaana sydämessä. Tässä ti-
lanteessa elinaikansa kestäminen 
on todellinen haaste, joka vaatii 
yhtä todellista rohkeutta.

Rudolf Larenz

Monsignore Rudolf Larenzin alustus 
pastoraalineuvoston kokouksessa (te-
kijän lyhentämä) 2.9.2006.

Yhteenveto
Kirkon tehtävänä on palvella ihmisten ikuista pelastusta, ja sitä varten se esittää kaikille ihmisil-
le myös oppinsa ihmisestä. Tämän opin keskipiste on itse Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen. 
Kirkolliskokouksen esittämän opin ihmisestä voi tiivistää kahdeksaan lauseeseen:
  1. “Ihmisen arvon perussyy on löydettävissä hänen kutsumuksestaan elää Jumalan yhtey-
dessä.” (19,1)
  2. (Tässä maailmassa) “ihminen on ainoa luotu olento maailmassa, jonka Jumala on tah-
tonut luoda tämän itsensä takia.” (n.24,3)
  3. “... ei ihmisen salaisuus tule todella selvästi näkyviin muutoin kuin lihaksi tulleen Sanan 
salaisuuden kautta. (n.22,1) Tulemalla ihmiseksi hän, Jumalan Poika, ... tavallaan yhdistyi jokai-
seen ihmiseen. (n.22,2) ... Kristus ... paljastaa ihmisen kokonaan ihmiselle itselleen ja osoittaa 
hänelle hänen korkeimman kutsumuksensa.” (n.22,1).
  4. On olemassa jonkinlainen samankaltaisuus “toisaalta Jumalan persoonien välisen 
yhteyden ja toisaalta sen yhteyden välillä, joka Jumalan lapsilla on totuudessa ja rakkaudessa” 
(n.24,3).
  5. “Usein ihminen kieltäytyy tunnustamasta Jumalaa alkuperäkseen ja menettää siten 
oikean suunnan kohti lopullista päämääräänsä sekä rikkoo samalla koko järjestyksensä omaa 
itseään, muita ihmisiä ja koko luomakuntaa kohtaan.” (n.13,1).
  6. Sen vuoksi, “Jumalan lasten perheyhteys, joka perustuu Kristukseen, tekee ihmiskunnan 
yhteyden paljon voimakkaammaksi ja täydellisemmäksi. ... Kirkon uskonnollisesta lähetystehtä-
västä lähtee velvoitus, valo ja voima, joka voi palvella ihmisyhteisön rakentamista ja lujittamista 
Jumalan lain mukaisesti.” (n.42,2).
  7. Kristus “opettaa meille omalla esimerkillään, että myös se risti on kannettava, jonka oma 
liha ja maailma asettavat rauhaa ja oikeudenmukaisuutta tavoittelevien olkapäälle.” (n.38,1)
  8. Jeesus Kristus, Jumalan Sana, “on ihmiskunnan historian päämäärä, piste, johon histo-
rian ja sivistyksen kaipaukset kohdistuvat, ihmissuvun keskipiste, kaikkien sydänten ilo ja niiden 
toiveiden täyttymys.” (n.45,2)

40 vuotta monsignore Adolf 
Carlingin kuolemasta
Vainajienpäivänä  lauantaina 4.11. pidetään rukoushet-
ki hänen haudallaan Malmin hautausmaalla. Kokoon-
tuminen Rautatientorilla bussin 75 pysäkillä klo 12.30. 
Rukoushetki haudalla alkaa n. klo 13.00.

Tervetuloa!
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Vakio-ohjelma
HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

3.11. pe neokatekumenaaliyhteisön kate-
keesi aikuisille seurakuntasalissa

4.11. la Vainajien päivä: 11.00 messu, 
13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu

6.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

7.11. ti 10.30-12.30 äiti-lapsipiiri seurakun-
tasalissa

11.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 

lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 
lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

15.11. ke apologetiikan opintopiiri seura-
kuntasalissa

16.11. to 18.00 Catholic students’ club: ruu-
sukko ja messu

18.11. la 11.15-14.00 uskonnonopetus en-
sikommuuniota varten

19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

20.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

21.11. ti 10.30-12.30 äiti-lapsipiiri seura-
kuntasalissa, 14.00 seniorit: messu ja 
kokous

25.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-

tus, Kaikkeuden Kuninkaan juhla: 9.45 
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 
18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 19.11. su 16.00
Tikkurila: 26.11. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

3.11. pe Jeesuksen Pyhän Sydämen muis-
to: 18.00 messu, 18.30 adoraatio

4.11. la Kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä/Alla Själars Dag/All the 
faithful departed: 10.00 messu suomeksi, 
messun jälkeen opetus ensikommuunio-
ta ja vahvistusta varten Englantilaisessa 
koulussa, 18.00 aattomessu 

5.11. su Kaikkien pyhien juhla/Alla Helgons 
Dag/All Saints: 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
18.00 iltamessu

11.11. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 10.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 Messu suomeksi, 
18.00 aattomessu

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 18.00 ilta-
messu 

18.11. la 18.00 aattomessu
19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 

10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 18.00 iltamessu

25.11. la 18.00 aattomessu
26.11. su Kristus, Kaikkeuden Kuningas: 

10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 15.00 mes-
su Karjaalla, 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
26.11. su 15.00 messu Karjaalla

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

4.11. la Vainajien päivä: 10.30 messu, 
12.00 rukoushetki hautausmaalla

5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.30 pää-
messu, 18.30 messu latinaksi

7.11. ti 19.00 miestenpiiri
10.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 

messu Porissa
11.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-

su
12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 

10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
14.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
18.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-

messu
19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 

10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
21.11. ti 19.00 informaatiokurssi
26.11. su Kristus, Kaikkeuden Kuninkaan 

juhla: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 10.11. pe 17.00 katekeesi, 18.00 

messu

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

4.11. la Kaikkien poisnukkuneiden usko-
vien muistopäivä/Commemoration of All 
the Faithful Departed (All Souls): 10.30 
messu englanniksi/Mass in English, no 
mass at 18.00!

5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 9.45 ruus-
ukkorukouspiiri, 10.30 juhlamessu 

6.11. ma 7.00 messu, 17.00  Missio Jyväs-
kylän päätyöryhmien aloituskokous 

10.11. pe 18.00 messu Kiteellä 
11.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-

sa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 mes-
su Varkaudessa, 18.00 English Mass 

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 16.00 messu Mikke-
lissä 

16.11. to 14.00 Seniorien kokous 
18.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 

18.00 English Mass 
19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 

10.30 päämessu 
25.11. la 9.45 uskonnonopetus Savon-

linnassa, 11.00 messu Savonlinnassa, 
18.00 English Mass 

26.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, Kaikkeuden Kuningas: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

----------------- Diaspora -----------------
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 13.10.; 
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5): 10.11.; 
1.12. pe 18.00 messu
Joensuu (ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu 
32): 11.11.; 2.12. la 11.00 messu, 9.45 us-
konnonopetus
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 
11.11.; 2.12. la 16.00 messu
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta, Sa-
vilahdenkatu 20): 12.11.; 3.12. su 16.00 
messu
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11): 25.11.; 16.12. la 11.00 messu, 9.45 
uskonnonopetus
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snell-
maninkatu 8): 26.11.; 17.12. su 16.00 mes-
su 

Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä syk-
syllä 2006: 18.11.; 9.12.

Seniorit: 16.11.; 14.12.

TAMPERE

Pyhän Ristin seurakunta

4.11. la Vainajien päivä: 10.30 messu pois-
nukkuneiden uskovien puolesta

5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 10.30 juh-
lamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

11.11. la 10.30 lastenkerho (ei perhemes-
sua!)

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

18.11. la 10.00 messu ja katekeesi nuo-
rille

19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai, 
kirkkomme vihkimisen vuosipäivä: 10.30 
juhlamessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

25.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

26.11. su Kristus, Kaikkeuden Kuninkaan 
juhla: 10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi

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 .

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. Rippiti-
laisuus 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 18.00. 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 risti.catholic.fi .

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in 
English. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka 
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekee-
sipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat 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
----------------- Diaspora -----------------

Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 5.11. 
su 15.00, 3.12. su 15.00

Kokkola (Katariinankatu 3): 25.11. la 16.00 
(Oravankatu 29): Messun päivämäärä il-
moitetaan pari viikkoa aiemmin.

Kristiinankaupunki: Messu vietetään yksi-
tyisessä kodissa - lisää tietoja kirkkoher-
ralta.

Kurikka (yksityisessä kodissa, osoite kirk-
koherralta): 11.11. la 18.30, 9.12. la 18.30, 
25.12. ma 17.00

Lapua (yksityisessä kodissa, osoite kirk-
koherralta): 11.11. la 9.00, 9.12. la 9.00, 
26.12. ti 9.00

Pietarsaari (Kappelitie 5): 11.11. la 12.00, 
9.12. la 12.00, 26.12. ti 12.00

Vaasa (Koulukatu 45): 11.11. la 16.00, 9.12 
klo 16.00, 26.12 ti 16.00

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta

5.11. su Kaikkien pyhien juhla: 11.00 mes-
su 

9.11. to 18.00 iltamessu 
11.11. la 13.00 perhemessu 
12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 

11.00 messu 
16.11. to 18.00 iltamessu 
19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 

18.00 messu 
23.11. to 18.00 iltamessu 
26.11. su Kristus, Kaikkeuden Kuningas: 

18.00 messu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 4.11. vain 

messu klo 16.00, ei opetusta!, la 2.12. us-
konnonopetus 14-16, messu klo 16.00

Lappeenranta (Ort. kirkossa): 19.11., 
17.12. su messu klo 12.00

Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa, 
Mannerheimintie 12): 26.11. su messu 
klo 11.00

Kouvola: 11.11., 9.12. la uskonnonopetus 
11-13, messu klo 13.00  

Uskonnonopetus Kouvolassa
11.11., 9.12. la uskonnonopetus 11-13, 

messu klo 13.00  

Huom. Lahdessa lauantaina 4.11. vain 
messu klo 16 ortodoksisessa kirkossa. 
Huom. ei ole uskonnonopetusta.

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

3.11. pe 17.00 adoraatio
4.11. la Vainajien päivä: 11.00 rukoushetki 

hautausmaalla
5.11. su Pyhäinpäivä: 10.00 Mass in Eng-

lish, 11.15 päämessu, 17.00 messu Tor-
niossa

11.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 
10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.30 messu Rovaniemellä

17.11. pe 17.00 adoraatio
18.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 

10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

24.11. pe 17.00 adoraatio
25.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-

sille
26.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-

tus, Kaikkeuden Kuningas: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu 
Raahessa

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: 5.11.; 19.11. su 17.00 
Raahessa: 26.11 su 17.00
Rovaniemellä: 12.11 su 17.30

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09) 
2416095. Sähköposti katekeesi@catholic.
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. 

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 .

Tulevien uudistus- ja korjaustöiden vuok-
si jotkut Studiumin toiminnot jäävät pois 
lukuvuonna 2006-2007. Kirjasto on auki 
toistaiseksi. Aukioloajat pysyvät ennallaan: 
tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 ja keskiviik-
koisin klo 10-18. Tapahtumista (messu, 
luento jne.) ilmoitetaan erikseen.

Suomen  Caritas

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

Ohjelma syyskaudella 2006
Verksamhetsplan för hösten 2006

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Hel-
sinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / I 
fall annat ej nämns samlas vi i Studium 
Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsingfors. 
Mötena är öppna för alla.

Torstaina 19.10. klo 18.30  Florence 
Schmitt puhuu aiheesta Sosiaalinen on-
gelma: hukattu vanhemmuus/ Florence 
Schmitt talar om Ett socialt problem: det 
borttappade föräldraskapet

Torstaina 16.11. klo 18.00 Mässa för AC:s 
avlidna. C:a 18.30 broder Henrik Alberius 
O.P.: Andlighet och socialt engagemang. 
Att vara i världen men inte av den./ Messu 
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 veli 
Henrik Alberius ruotsiksi:   Hengellisyys 
ja sosiaalinen osallistuminen. Olla maa-
ilmassa mutta ei maailmasta.  

Torstaina 14.12. klo 18.30 Rakkauden 
lähetyssisaret (Äiti Teresan sisaret) ker-
tovat karitatiivisesta työstään. Esitys 
toimiin alustuksena Maallikkoforumille, 
missä keskustelemme maallikkojen kari-
tatiivisesta vastuusta. Lopuksi nautimme 
perinteiset jouluglögit/ Moder Theresas 
systrar berättar om karitativt arbete och 
Lekmannaforumet diskuterar lekmän-
nens karitativa ansvar. Därefter serveras 
julglögg.

Catholic Students’ Club

Rosary and Holy Mass in Latin/English on 
the following Thursday evenings in St. 
Henry’s Cathedral starting at 18.00: 

November16, 30; December 14 
— WELCOME! — 

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: 
 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.

Yleisteema: Franciscuksen kanssa kohti 
uutta Eurooppaa: Rauha ja sovitus Euroo-
passa

Kokousillat syksyllä 2006

Keskiviikko 15.11. Unkarin pyhän Elisabet-
hin syntymästä kohta 800 vuotta 

(1207-2007). Juhlinta alkaa jo 17.11.2006
Keskiviikko 13.12. Pyhän Lucian päivä. 

Viettäkäämme valon juhlaa!

Kevät 2007

Tammikuussa emme kokoonnu
Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen ko-

kousilta

Rakkauden lähetyssisaret

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

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Ma-
rian seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai. 
Ensin vietämme messua klo 18.00. Ruus-
ukkorukous alkaa klo 17.30. 

Teresa ry on Helsingin katolisten seurakun-
tien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn 
lisäksi katolisen identiteetin vahvistaminen 
on toiminnassamme tärkeää. 

TERESA RY:N SYKSYN OHJELMA

21.11. Marjatta Jaanu-Schröder kertoo 
Jaavan monikerroksisesta kulttuurista ja 
uskonnoista. Keskustelua. 

2.12. Joulumyyjäisten valmistelu klo 10.00 
– 14.00.

3.12. Joulumyyjäiset klo 11.15 – 14.00.
12.12. Pikkujoulu: Mukavaa yhdessäoloa 

syyskauden päätteeksi. Tuothan Pukin 
konttiin pienen lahjan!

TYÖILLAT: Esitelmäiltojen lisäksi Teresa 
ry järjestää vielä 7.11. käsityö- ja askar-
teluillan P. Marian seurakuntasalissa ilta-
messun jälkeen. 
 Tule ja tuo mukanasi intoa ja ideoita 
tehdä omin käsin jotain kaunista ja hyö-
dyllistä. Saat tehdessäsi hyvän mielen ja 
annat sitä myös lahjaksi niille, jotka hank-
kivat valmistamiasi tuotteita. Tule rohkeasti 
mukaan, hauskan tekemisen parissa on 
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.

Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vai-
vattomimmin maksaa kokousilloissa suo-
raan rahastonhoitaja Mervi Kurjelle, tällöin 
kummallekaan ei synny pankkikuluja. Ha-
lutessasi voit maksaa jäsenmaksun myös 
pankkiin, tili on 127130-82960, saajana 
Teresa ry.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
24.11.–17.12. on toimitettava vii-
meistään 10.11. mieluiten sähkö-
postitse 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

ILMOITUKSIA

Äiti-lapsipiiri (HKI)

3.10. alkaen Pyhän Henrikin seurakun-
tasalissa kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 
10.30-12.30. Toiminta ei ole ohjattua, vaan 
tarkoituksena on antaa vauvojen ja pikku-
lasten äideille paikka, jossa tutustua ja ju-
tella samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa lastenhoidon lomassa. (Omat lelut 
mukaan.) Tervetuloa! Lisätietoa osoitteesta 
info@catholic.fi .
 Come meet other babies, small children 
and their mothers in St. Henry’s parish hall 
every 1st and 3rd Tuesday of the month, 
starting on Oct. 3. For more information, 
please e-mail info@catholic.fi . Welcome!

SENIORIT

Tervetuloa tiistaina 21.11. 
messuun kello 14.00 ja 
sen jälkeen seurakunta-
saliin. Isä Frans Voss SCJ 
on luvannut kertoa Ams-
terdamin uskonnollisesta 
elämästä.

Tervetuloa!
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Pyhimys

Pyhän Henrikin Seura
Pyhän Henrikin Seuran 
järjestämiin tilaisuuksiin ovat 
kaikki tervetulleita. Kuitenkin 
voidaksemme järjestää 
näitä tilaisuuksia toivomme, 
että kaikki seuran entiset ja 
uudet jäsenet muistaisivat 
jäsenmaksunsa 10 euroa 
vuodessa tai vapaaehtoisen 
summan kannatusmaksuna. 
Uudeksi jäseneksi voi liittyä 
yksinkertaisesti maksamalla 
jäsenmaksun. Tilisiirtokortteja 
saa myös kirkkokahveilla.

St. Henry’s Society
Everybody is welcome to our 
events. But we need your help 
to be able to arrange these 
events. So we hope you will 
remember your membership 
fee 10 euros a year.

 PYHÄN HENRIKIN SEURA

 NORDEA 222118-26111

 JÄSENMAKSU   10 €

 KANNATUSMAKSU   _______ €

 3298

Kanonisaatio Roomassa:

Paavi julisti neljä 
uutta pyhää
Paavi Benedictus XVI kanonisoi 15. lokakuuta neljä uut-
ta pyhimystä, jotka ovat pyhä Theodore Guerin, pyhä 
Rafael Guizar, pyhä Filippo Smaldone ja pyhä Rosa Ve-
nerini.

Saarnassaan Pietarinkirkon aukiolla paavi viittasi päi-
vän evankeliumiin rikkaasta nuorukaisesta, joka ei pys-
tynyt lähtemään seuraamaan Jeesusta. “Jos ihminen etsii 
turvallisuutta maailman rikkauksista, hän ei löydä elämän 
täyttä tarkoitusta tai todellista iloa.” Toisaalta, hän sa-
noi, “pyhimys on mies tai nainen, joka vastaa iloiten ja 
auliisti Kristuksen kutsuun ja jättää kaiken seuratakseen 
häntä”.

Paavi kommentoi jokaista uutta pyhimystä ja painotti 
heidän yhteistä työtään köyhien auttamiseksi.

Pyhä Rafael Guizar Valencia (1878-1938) oli meksiko-
lainen “köyhien piispa”. Paavi korosti hänen innokasta 
paneutumistaan seminaristien koulutukseen ja kansalle 
saarnaamiseen.

Pyhä Filippo Smaldone (1848-1923), Pyhän Sydämen 
salesiaanisisarten instituutin perustaja, oli “laupeuden 
todistaja ja palvelija ja toteutti sitä suurenmoisesti palve-
lemalla köyhiä”, sanoi paavi.

Pyhä Rosa Venerini (1656-1728) Maesre Pie Venerinin 
perustaja, “ei tyytynyt vain antamaan tytöille tavanmukais-
ta kasvatusta, vaan halusi antaa heille täydellisen koulu-
tuksen painottaen kirkon opetusta”.

Pyhä Theodore Guerin (1798-1856) oli ranskalaissyn-
tyinen Metsien pyhän Marian Kaitselmuksen sisarten 
perustaja, “joka oli aina valmis tehtäviin, joita kirkko 
häneltä pyysi”. Hän omistautui lasten kasvattamiseen In-
dianassa.

Sunnuntain rituaali oli toinen, jossa paavi Benedictus 
julisti autuaita pyhiksi, joita nyt on kaikkiaan 9 hänen 
julistamanaan. Paavi Johannes Paavali II kanonisoi kaik-
kiaan 483 pyhää.

KATT/VIS/CWNews

Theodore Guérin (1798-1856)

Rosa Venerini (1656-1728)

Filippo Smaldone (1848-1923)

Rafael Guízar Valencia (1878-1938)
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Artikkeleita

Ajatuksia kutsumuksesta Kiitokset

Haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia, jotka rukouksin, 
erilaisin tehtävin ja lahjoin osallistuitte pappisvihkimyk-
seeni 7. lokakuuta 2006 ja myös viettämääni Ensimmäiseen 
Pyhään Messuun 8. lokakuuta 2006. 

Sydämelliset kiitokseni teille kaikille, jotka monin eri tavoin 
olette mahdollistaneet sen, että juhlatilaisuuksien hengel-
linen, henkinen ja aineellinen puoli muodostivat kauniin 
kokonaisuuden. Erityisesti haluan kiittää pyhän Birgitan 
ja autuaan Hemmingin seurakuntalaisia uhrautuvasta työ-
panoksesta.

Haluan vielä kerran kiittää jokaista, ketään unohtamatta, 
kaikesta siitä avusta, jota olen saanut. Jumala palkitkoon 
teitä kaikkia runsain mitoin.

Lämpimästi kiittäen,
Nguyen Toan Tri

Thanks

I would like to thank wholeheartedly all of you for partici-
pating in my Priestly Ordination on 7th October 2006 and 
also in my First Holy Mass on 8th October 2006 with ardent 
prayers, different functions and lovely gifts. Particularly 
many thanks to the parishioners of St. Bridget for working 
very hard on those special occasions. May God reward you 
all abundantly!

Yours sincerely,
Rev. Nguyen Toan Tri

Cám ơn

Xin chân thành cám ơn tất cả quý ông bà, cô bác và anh chị 
em đã tham dự vào dịp lễ Truyền Chức Linh Mục, ngày 7 
tháng Mười, và Thánh Lễ Mở Tay, ngày 8 tháng Mười, qua 
lời kinh nguyện, chúc mừng đầy ý nghĩa cùng với những 
món quà đầy giá trị. Đặc biệt xin cám ơn cộng đoàn công 
giáo Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, 
lo lắng chuẩn bị buổi lễ tốt đẹp hôm đó.

Một lần nữa xin cám ơn tất cả Quý Vị đã luôn hỗ trợ tinh 
thần và luôn giúp lời cầu nguyện chân thành cho con. Xin 
Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả Quý Vị.

Thân ái trong Chúa Kitô,
Rev. Phaolô Nguyễn Toàn Tri

Kun mietin lapsuuteni koke-
muksia, niiden vaikutuksesta 
kutsumukseni kypsyi ja ne 
rohkaisivat toivettani palvella 
toisia ihmisiä erityisellä taval-
la. Muistan olleeni lapsena 
aika uskonnollinen. Minulla 
oli tapana käydä päivittäin 
eukaristian vietossa kotikyläni 
kirkossa. Tunsin luonnostaan 
kirkon olevan lähellä sydäntä-
ni. Toimin avustajana pyhässä 
messussa, lukijana ja kuuluin 
myös seurakunnan kuoroon 
pienestä pitäen. Siksi elin 
usein lähellä hiippakuntapap-
peja, jotka myös monesti opas-
tivat minua syvälliseen kristil-
liseen uskonelämään. Noin 
yksitoistavuotiaana minussa 
heräsi halu tulla papiksi. Ehkä 
sain paljon unohtumattomia 
vaikutteita hyviltä papeilta ja 
todennäköisesti rakastavan ka-
tolisen ympäristön tuki vahvis-
ti minun kutsumustani.

Joka tapauksessa ajatus 
oman elämäni omistamisesta 
Jumalalle, tuli vähitellen yhä 
selvemmäksi mietiskellessäni 
ihmisten kärsimyksiä maail-
massa, erityisesti Vietnamissa, 
jonka historia on pitkä ketju 
sotia, taisteluja ja vallanvaih-
toja. Viimeisin vallanvaihto 
tapahtui kun kommunistinen 
puolue oli voittanut sisällis-
sodassa vuonna 1975, jolloin 
Saigonin hallitus antautui ja 
sen seurauksena Pohjois- ja 
Etelä-Vietnam yhdistettiin 
sosialistiseksi tasavallaksi. Sa-
maan aikaan alkoi uusi vai-
nojen kausi. Uskonnollisista 
tai poliittisista syistä monet 
joutuivat pakenemaan me-

riteitse naapurimaihin hen-
genvaarallisella venematkalla. 
Tällä ’kuoleman tiellä’ olevis-
ta pakolaisveneistä toiset pää-
sivät perille, toiset joutuivat 
merirosvojen kynsiin, jopa 
myrskyiset aallot armottomas-
ti painoivat jotkut syvälle me-
ren pohjaan. Kommunistisen 
hallituksen sekasorron kitaan 
joutuneet puolestaan kärsivät 
jatkuvasti keskitysleireissä ja 
köyhyydessä, heitä surmattiin 
ja he elivät sodan traumoissa. 
Näiden ihmisten kurjuuden 
silminnäkijänä halusin tehdä 
jotakin hyvää poistaakseni epä-
toivoa. Enkä halunnut auttaa 
ainoastaan näitä kanssaihmi-
siäni vaan kaikkia niitä, jotka 
tarvitsivat minun vähäistä tu-
keani. Halusin todella jakaa 
heidän kanssaan kaiken mitä 
minulla oli: aineellisen, hen-
gellisen, rukouksen, voiman ja 
myös oman elämäni. 

Ajan myötä tämä harras 
toivomukseni tulla papiksi ei 
perustunut vain lähimmäisten 
palvelemiseen, vaan pikem-
minkin Jumalan rakkauteen, 
erityisesti Jeesukseen Kris-
tukseen, joka täyttää minut 
rakkaudellaan, ja jota minun 
tulee säteillä ympäristööni. 
En usko olevani etsimässä 
virkaa, pappisuraa tai sen sta-
tusta, vaan etsin nimenomaan 
Jumalan rakkautta pappis-
kutsumuksen kautta. Juma-
lan rakastaminen ja Jumalan 
rakkauden saaminen, sekä 
tämän rakkauden jakaminen 
toisten ihmisten kanssa, on 
minulle aina tärkeintä. Vain 
ollessani läheisessä yhteydessä 

Jeesuksen Kristuksen kanssa, 
saatan tehdä tavanomaisia asi-
oita epätavallisen rakkauden 
avulla, yksinkertaisia asioita 
suurella rakkaudella. Tämä 
on mahdollista ainoastaan Ju-
malan armon kautta, joka on 
yliluonnollista, mutta kuiten-
kin tunnettavissa uskon avul-
la, erityisesti päivittäisissä ru-
kouksissa. Tarvitsen tietenkin 
Jeesuksen armoa, sillä ilman 
häntä en voi tehdä mitään. 
Pidän erityisesti edesmenneen 
paavi Johannes Paavali II:n aja-
tuksesta pappiskutsumuksesta, 
jonka hän ilmaisee kirjassaan 
’Lahja ja salaisuus’: ”Jokainen 
kutsumus pappeuteen on sy-
vimmiltään suuri salaisuus ja 
lahja, joka täyttää ihmisen ko-
konaan. Tämän lahjan suuruu-
den edessä tunnemme oman 
mitättömyytemme”. Pappeus 
on siis armon lahja, Jeesuksen 
erikoiseen ystävyyteen perustu-
va lahja, jota ihminen ei voi 
ansaita ja johon hänellä ei ole 
oikeutta. 

Menneisyyteen katsoessani 
olen huomannut, että Jumalan 
voimallinen käsi on aina ollut 
mukana elämässäni. Hän on 
aina ollut tukemassa, rohkai-
semassa ja opettamassa minua, 
erityisesti vaikeissa tilanteissa. 
Papiksi tuleminen on ollut 
suurin lahja, jonka Jumala 
on minulle antanut. Pappeu-
den olemus ilmenee selvästi 
Jeesuksen sanoissa: ”Ette te 
valinneet minua, vaan minä 
valitsin teidät” (Joh. 15:16). 
Pappeuden lahja perustuu siis 
Jeesuksen antamaan rakkau-
teen, Jeesuksen tekemään va-

lintaan. Tähän valintaan liittyy 
samanaikaisesti myös vastuu ja 
velvollisuus. Tiedämme hyvin, 
että inhimilliset kyvyt eivät 
voi riittää sellaisen suurim-
man lahjan saamiseen eivätkä 
siitä seuraavan velvollisuuden 
täyttämiseen. Joskus pappeu-
den vastuu on hyvin raskas 
ja haasteellinen. Todennä-
köisesti tulevaisuudessa tulen 
kohtaamaan monia haasteita, 
mutta luotan aina Jumalaan. 

En unohda myöskään sitä, 
että tarvitsen tietysti teidän 
hartaita rukouksianne. Minä 
kaipaan teidän päivittäisiä ru-
kouksianne. Siksi pyydänkin 
teitä kaikkia jatkamaan rukoi-
lemista minun ja muiden pap-
pien puolesta, jotta voisimme 
täyttää hyvin tehtävämme Ju-
malan armossa.

Nguyen Toan Tri

Vihkimyksissä lauletaan aina Kaikkien pyhien litania.
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Halti valloitettu 
Elokuun 23. päivänä lähti neljä vaeltajaa valloittamaan Suomen korkeinta tunturia, Hálditšohkkaa. 
Rinkassa oli muiden varusteiden lisäksi kymmenen päivän muonat. Ja se painoi! Rinkka nimit-
täin. Päivä päivältä tunkeuduimme yhä syvemmälle Käsivarren Lapin erämaahan, kiipesimme 
yhä useammille tuntureille ja nautimme karun luonnon kauneudesta. Vietimme messua milloin 
tuvissa, milloin tunturijärvien rannoilla, milloin tuntureiden rinteillä. Kauniimpaa temppeliä 
ei voisi kuvitella. 

Varaustuvat olivat mukavia yöpymispaikkoja, muutamana yönä saimme koko kymmenen 
hengen tuvan omaan käyttöömme.  Ilma oli kesäisen lämmin ja oli kirkasta ja kuulasta. Oli jou-
kossa pari sumuista ja sateista päivääkin, mutta onneksi vasta kotimatkalle. Oikullinen Haltin sää 
näytti meille parhaimmat puolensa. Itse Haltille kiipeäminen sujui mukavasti pikkuhiljaa louhik-

kojen yli hyppien. Sinne ei 
onneksi tarvinnut rinkkaa 
raahata, sillä sen saattoi jät-
tää Haltijärven rannalla ole-
vaan uuteen varaustupaan. 
Haltilta avautui henkeäsal-
paava maisema yli Norjan ja 
Suomen suurtuntureiden. 

Mikä ihmisen saa tavoit-
telemaan korkeiden vuorten 
huippuja? Ehkä sama kuin 
Mooseksen aikanaan. Ihmi-
nen ponnistelee ylös vuorel-
le nähdäkseen paremmin, 
ymmärtääkseen paremmin 
– luontoa ja Jumalaa. 

Eva Airava 
Haltin valloittaja # 88057 

Artikkeleita

Hjälpbiskopen lämnar Stockholms katolska stift

Biskop William Kenney 
till England

FAKTA
Biskop William Kenney föddes 1946 i Newcastle-upon-Tyne 
och växte upp i Birmingham. Efter avslutad skolgång antogs 
han som novis hos passionistbröderna och avlade sina löften 
i kongregationen 1963. Han prästvigdes 1969 i St Chads 
Cathedral, Birmingham, för övrigt i samma kyrka där han 
nu formellt installeras som regional biskop. 

Med huvudämne religionssociologi undervisade han under 
flera år vid Göteborgs universitet.

1987 utnämndes han till hjälpbiskop och generalvikarie i 
Stockholms katolska stift under biskop Hubertus Branden-
burg.

Han belönades 1988 med hedersdoktorat vid Göteborgs 
universitet för sitt internationella engagemang och för sina 
insatser bland studenter med utländsk bakgrund.

Vid sidan om arbetet i stiftet föreläser han ofta såväl i Sverige 
som utomlands, framför allt i ämnen som rör sociala frågor, 
ekumenik och interreligiös dialog. Han är också flitigt anlitad 
retreatledare framför allt för ordensfolk.

Biskop William Kenney CP 
lämnar Stockholms katolska 
stift för att bli hjälpbiskop i 
ärkestiftet Birmingham. Han 
tillträder sitt nya ämbete den 
1 december i år. Utnämningen 
tillkännagavs i Rom vid mid-
dagstid tisdagen 17.10. Biskop 
William lämnar därmed Sve-
rige och det stift han tjänat i 
37 år, de senaste 19 åren som 
biskop.

”Det har varit fina år och 
jag kommer att sakna Sverige. 
Jag har sett kyrkan utvecklas 
och jag har fått vara en del av 
den. Det är svårt att lämna lan-
det samtidigt som det jag nu 
ombeds att göra känns spän-
nande och intressant. Birming-
ham är ju min hemstad och jag 
ser fram emot att få återuppta 
kontakten med kollegor och 
gamla vänner”, säger han.

”Katolska kyrkan i Sverige 
har övertygat mig om att det 
är möjligt att bygga en kyrka, 
en gemenskap, som rymmer 

så många olika nationaliteter 
och språk. Det är ingen utopi. 
Och det inger hopp.”

Bistånd och rättvisa en 
röd tråd i ämbetet

Biskop William blir regional-
biskop med ansvar för distrik-
ten Oxfordshire, Warwickshire 
och Coventry. I England väl-
komnar man inte minst hans 
mångåriga arbete för Caritas 
både nationellt och internatio-
nellt. Biskop William har varit 
generalsekreterare för Caritas 
Europa i olika perioder, och 
sitter nu en  andra period i Ca-
ritas Internationalis juridiska 
utskott.

”Hans erfarenhet kommer 
att lyfta det viktiga social-pas-
torala arbetet i vårt stift”, säger 
ärkebiskop Vincent Nichols. 

Som en röd tråd genom 
åren i ämbetet går biskop Wil-
liams djupa engagemang för 
bistånds- och rättvisefrågor. 

Han har bland annat varit 
med om att bygga upp Caritas 
Sverige, lägga grunden till stif-
tets kommissionen för rättvisa 
och fred, Justitia et Pax, och 
Respekt, den katolska rörel-
sen för livet. Han är dessutom 
ansvarig för Kommissionen 
för interreligiös dialog, Social-
etiska utskottet, Katolska so-
ciala akademin, den nationella 
själavården med mera. 

Lämnar stort tomrum

Biskop William lämnar många 
stolar tomma när han nu läm-
nar stiftet.

”Jag och många med mig 
kommer att sakna honom 
mycket, samtidigt som jag 
av hela mitt hjärta unnar 
honom att få återvända till 
sitt hemstift. Biskop William 
har på många sätt varit vår 
lokalkyrkas och vår nordiska 
biskopskonferens ansikte utåt. 
Det blir svårt att fylla det tom-

rum han lämnar efter sig”, sä-
ger biskop Anders.

Biskop William stannar i 
stiftet fram till slutet av novem-
ber för att avveckla de uppgif-
ter han har. Stiftets officiella 
avtackning sker vid högmässan 
i Domkyrkan på Kristus Ko-
nungens festdag söndagen den 
26 november kl 11.00. 

Han kommer formellt att 
introduceras i sitt nya ämbete 
vid en mässa i St Chads Cat-
hedral, Birmingham, den 8 
december.

KATT/www.katolskakyrkan.se
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Pyhän Henrikin katedraalin 
lyijylasimaalausten konservointi alkoi
Helsingissä maamme ainoan 
katedraalikirkon lyijylasimaa-
lausten konservointi alkoi 
16.10.2006. Tapahtuma oli 
merkittävä useammastakin 
syystä.

Pyhän Henrikin katedraali 
on meille katolilaisille ennen 
kaikkea messuun osallistumi-
sen paikka, mutta se on myös 
kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävä kohde rakennustaiteel-
lisin, kaupunkikuvallisin ja 
historiallisin perustein. Kated-
raalin lyijylasimaalaukset eivät 
ole ainoastaan suojaikkunat 
vaan ne ovat ennen kaikkea 
taidetta - taidemaalauksia -, 
jotka ovat elävä osa histori-
aamme ja oman aikakautensa 
heijastuma. Tämän takia on-
kin tärkeää turvata maalaus-
ten säilyminen.

(Taloudelliselta kannalta) 
Museovirasto on tullut apuun 
25 000 euron avustuksella, 
joka ei riitä edes hädänalaisim-
pien ikkunoiden restauroin-
tiin. Tällä hetkellä tilanne on 
se, että ko. summa riittää vain 
kolmen ikkunan restauroin-
tiin vaikka ikkunoista kuusi 
on lähtenyt Saksaan. Kolme 
ikkunaa jää Paderborniin säily-
tykseen maalauksille oikeanlai-

siin olosuhteisiin. Kun kolme 
restauroitua ikkunaa tuodaan 
tammikuussa takaisin Pyhän 
Henrikin katedraaliin, kolme 
kuorin ikkunaa joudutaan 
myös viemään säilytykseen 
Saksaan. Viime kevät aiheutti 
yhä lisää vaurioita ikkunoille 
ja jo nyt kustannukset ovat 
nousseet aiemmin lasketus-
ta. Taloudellisia kustannuk-
sia tärkeämpi syy siirtoon on 
kuitenkin huolehtia siitä, että 
katedraalimme arvokkaimmat 
ikkunat eivät enää vaurioidu 
lisää, ja estää peruuttamaton 
vaurioituminen. Suomen il-
mastolliset olosuhteet aiheut-
tavat hyvinkin nopean vauri-
oitumisprosessin. Tavallisiin 
ikkunoihin verrattuna lasi-
maalausten koostumus ja ra-
kenne tekevät niistä hauraam-
mat ja näin ollen herkemmät 
vaurioitumiselle. Yksi restau-
rointityöhön osallistuneista 
firman edustajista kertoi, 
kuinka tärkeää on toimia nyt. 
Heidän pahimmassa kunnossa 
olevassa restaurointikohtees-
saan maalauksiin ei voitu edes 
koskea välittömän murenemi-
sen takia. Erityisen ankarien 
ilmastollisten olosuhteiden 
vuoksi meillä ikkunat eivät 

kestä näin, vaan murenevat jo 
aiemmin ja putoavat alas.

Restaurointiprosessissa 
ovat mukana Museovirasto 
(intendentti Selja Flink, tutki-
ja Päivi Eronen ja konservaat-
tori Elisa Heikkilä), Helsin-
gin kaupunginmuseo (tutkija 
Anne Salminen) sekä Glasma-
lerei Peters GmbH. Glasmale-
rei Peters on toiminut alalla jo 
useamman sukupolven ajan ja 
restauroinut lukuisia kohteita 
ympäri maailmaa kuten esi-
merkiksi Espanjassa Sevillan 
katedraalin, jonka Unesco on 
julistanut maailmanperintö-
kohteeksi. Projektin valvojina 
meillä toimii Museovirasto 
yhdessä Helsingin kaupungin-
museon kanssa.

Restaurointityö on harvi-
nainen tapahtuma Suomen 
mittakaavassa. Lasimaalausten 
irrottamista olivat 17.10. seu-
raamassa myös median edusta-
jat, kuten MTV3, Nelonen ja 
YLE. Tämä oli konkreettinen 
osoitus siitä, että meidät ka-
tolilaiset huomioidaan luon-
nollisena osana yhteiskun-
taamme ja historiaamme sekä 
yhteistyökumppanina muiden 
kulttuuristen organisaatioiden 
joukossa. Kuten MTV3:n uu-

tisissa todettiin, kirkollamme 
ei ole veronkanto-oikeutta 
Suomessa, mikä aiheuttaa 
hiippakuntamme jatkuvan 
taloudellisen ahdinkotilan. 
Veronkanto-oikeus mahdollis-
taisi myös oman rahoituksen 
käyttämisen Pyhän Henrikin 
katedraalin kaltaisten kohtei-
den yhteydessä. Tällä hetkellä 
olemme täysin valtion tuen 
armoilla - mitään ei ole mah-
dollista tehdä ilman valtion 
avustuksia.

Edellä mainittuun viitaten 
olisi toivottavaa, että hiippa-
kuntalaiset osallistuisivat sekä 
koko hiippakunnan taloudel-
liseen tukemiseen että oman 
seurakunnan avustamiseen 
kullekin sopivalla tavalla. Asi-
assa voi ottaa yhteyttä oman 
seurakunnan kirkkoherraan, 
jonka yhteystiedot löytyvät tä-
män lehden keskiaukeamalta 
tai hiippakunnan nettisivuil-
ta.

Anu Salminen



14 – Fides 12/2006

Artikkeleita

Postmoderni elämänasenne 
Kukaan ei halua olla vanhanaikainen. Täytyy olla reipas ja moderni: ih-
minen, joka ymmärtää aikaansa ja löytää tiensä suuressa maailmassa. Hän 
haluaa mieluummin olla vielä uuden ajan edelläkävijä. Onko postmoderni 
ihminen sellainen?
Tällä vaikealla lainasanalla luonnehditaan meidän aikamme henkeä. Mutta 
mitä se tarkoittaa, mikä on tämän sanan alkuperä?
Euroopan viime vuosituhannen aatehistoriassa on havaittavissa 3 aikakaut-
ta, jotka toinen toisensa jälkeen ovat suuresti muokanneet ihmisten suhtau-
tumista Jumalaan ja kirkkoon, maailmaan ja omaan itseensä.
Keskiaikana usko Jumalan kaitselmukseen ja hänen luomakunnalle an-
tamaansa vankkaan järjestykseen oli kiistaton. Samoin usko Jumalan Po-
jan ihmiseksi tulon salaisuuteen ja hänen perustamansa kirkon tehtävään.  
Mutta kun ihmiset yhä enemmän tulivat tietoisiksi omasta ihmisarvostaan, 
etenkin oman ymmärryksensä kyvyistä, ihmisjärjen merkitys kasvoi niin, 
että esimerkiksi 1700-luvulla Ranskan suuren vallankumouksen aikana pe-
rustettiin alttari ihmisjärjen ylistykseksi. Toisin sanoen Jumala ei enää ollut 
tarpeellinen luomakunnan ja ihmisen elämän selitykseksi ja kehitykselle.  
Ihminen otti itselleen Jumalan paikan ja istuutui luojansa tuolille.  Tällöin 
aatehistoriassa alkoi uusi kausi, joka sai oman nimensä: nykyaika eli moderni 
aika. Aikakausi tunnetaan tämän nimisenä myös yleisessä historiassa. Uskon 
merkityksen vähetessä ihmisjärjen uuden korostuneen aseman myötä keski-
aika sai nimen vanha aika.
Modernin ajan ihminen on pitkään elänyt samasta ihanteesta ja tavoitteesta 
kuin keskiajalla elettiin. Ajateltiin, että maailmankaikkeus ja ihmiskunta 
ovat väistämättä kehittymässä myönteiseen suuntaan. Mutta moderni aika 
erosi tietysti siinä, ettei se hyväksynyt kristinuskon Jumalan armon ja pe-
lastuksen sanomaa. Ihmisen vastuu ja suuruus nykyajassa oli palvella tätä 
prosessia käyttämällä kaikkia kykyjä, jotka hänellä on, etenkin järkeänsä.  
Tämä ihmisen kiihkeä riemu omasta itsemääräämisoikeudestaan maailman 
ja oman itsensä kehityksessä on kestänyt pari vuosisataa.  Ihmisarvon uusi 
korostus ei ollut itsessään väärää eikä vailla merkitystä. Mutta, kun unohde-
taan ihmisarvon perusta, se että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja että 
Jumala on pelastanut tärveltyneen kuvansa ihmisessä oman Poikansa kautta, 
ihminen on jäänyt oman järkensä vajavaisuuden nojaan ja joutuu niittämään 
sitä, mitä oli kylvänyt omahyväisyydessään.  
Pikku hiljaa modernin ajan ehdoton usko ihmisjärjen voimaan osoittautui 
kelvottomaksi. Viime vuosisadan kauheat tapahtumat, joiden pelottavia ja 
mielettömiä esimerkkejä ovat Auschwitzin keskitysleiri ja Hiroshiman ato-
mipommi sekä muutaman vuoden takainen New Yorkin World Trade Cen-
terin tuho, ovat herättäneet monien ihmisten sydämissä ajatuksen, ettei 
ihmiskunnan historia saisi jatkua tällä masentavalla tavalla. Sen seurauksena 
on toisen maailmansodan jälkeen syntynyt toisenlainen ajattelu- ja suhtautu-
mistapa elämän keskeisiin kysymyksiin. Syntyi postmoderni elämänasenne 
modernin tilalle. 
Postmoderni ihminen on nöyrempi ja vaatimattomampi kuin edeltäjänsä. 
Hän on oppinut epäilemään suuria ihanteita ja lupauksia. Hän on tietoi-
nen omasta avuttomuudestaan ja avuntarpeestaan.  Hän ei ole niin varma 
kaikesta. Hän ei helposti yhdy toisten mielipiteisiin tai sitoudu johonkin 
liikkeeseen. Hän ei vain tiedä, ja ilmaisee tietämättömyytensä ja osaamatto-
muutensa häpeämättä sanomalla,
”en tiedä”, mikä vastaus tietysti raivostuttanee toisia, jotka ovat aina vuo-
renvarmoja kaikesta. Toisaalta postmoderni ihminen, olkoon nuori tai 
aikuinen, odottaa paljon avoimesta keskustelusta sekä siitä tuesta, mitä hän 
saa lähimmäisiltään, jotka vilpittömästi ja uskottavalla tavalla jakavat hänel-
le rakentavia elämänkokemuksiaan ja täten rohkaisevat häntä löytämään 
oman paikkansa ja tehtävänsä niin maailmassa kuin jumalasuhteessaan ja 
kirkossakin.
Postmodernissa elämänasenteessa ei ole pelkästään myönteisiä vaan myös 
kielteisiä piirteitä. Eräs varjopuoli on epäilemättä tietty kyynisyys tai oma-
hyväisyys, kun joku pitää itsepäisesti kiinni omista mielipiteistään eikä edes 
pyri kuuntelemaan toisten ajatuksia ja hyödyntämään niitä omaksi kasvami-
sekseen. Se estää dialogin syntymisen ja totuuden virikkeitten vaihtumisen, 
mikä on ehtona hyväksi ihmiseksi ja kristityksi kasvamiselle. Sellainen asen-
ne tappaa elämän varmuuden ja ilon ja on vaarallinen kuin maahan kätketty 
miina. Tästä kielteisestä hengestä huolimatta apostoli Paavali rohkaisee mei-
tä olemaan ajassamme toivorikkaita. Hän sanoo kirjeessään roomalaisille: 
”Meidän toivomme ei ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa 
meidän sydämiimme antamalla Pyhän Hengen”. Postmoderni elämänasen-
ne on suuri haaste kirkon tämän päivän sielunhoidolle ja pastoraaliselle 
työlle. Kirkonjäseninä emme ole aivan neuvottomia. Meidän uskonnollinen 
elämämme voisi siitä jopa rikastua, mikäli se syventää meidän suhdettamme 
Jumalaan ja tekee sen jokaisen henkilökohtaiseksi asiaksi, meidän sisäisen 
elämämme ja sydämemme asiaksi. 

isä Frans

Kolumni

Kiitämme sydämellisesti kaikkia Teitä, jotka osallistumisellanne teitte 70-vuotisjuhlistamme
onnistuneet, ja Teitä, jotka muistitte meitä lahjoituksin ja onnentoivotuksin.

Ett hjärtligt tack till Er alla som genom Er närvaro gjorde vårt 70-års jubileum till en fest, och
likaså till alla Er som uppmärksammade oss med lyckönskningar och gåvor.

Academicum Catholicum ry/rf
hallitus/styrelse

Teresa ry:n JOULUMYYJÄISET lähestyvät 

Otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:
kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme merkitsemään 
ruokiin valmistuspäivän ja –aineet) 
kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
arpajaisvoitoiksi sopivia uusia tavaroita. 

Tällä kertaa emme ota vastaan käytettyjä vaatteita. 

Tavaroita voi tuoda P. Marian pappilaan (Mäntytie 2) tiistaisin ja torstaisin tai 
sunnuntaisin messun jälkeen seurakuntasaliin. Kylmäsäilytystä vaativat ruoat 
on parasta tuoda vasta lauantaina 2.12. klo 10 – 14 seurakuntasaliin, jolloin 
myyjäisiä pystytetään. 

Tule mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen 
joulumielen! 

Teresa ry 

Teresa Association is preparing 
for the annual CHRISTMAS BAZAAR

We will be grateful for your donations, such as
homemade foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind to attach 
information of the ingredients and date when made to the homemade food items, 
as this is required by the Finnish regulations),
books, games, toys, Christmas items,
new items suitable for lottery prizes.

This year we cannot take in secondhand clothes.

You can bring your donations to the offi ce of St. Mary’s (at Mäntytie 2) on Tues-
days and Thursdays or to the parish hall on Sundays after mass. Please, bring 
the perishable foods to the parish hall on Saturday December 2nd, between 10 
am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar.

Help us to make a succesful Bazaar and share a joyful Christmas spirit!

With gratitude
Teresa Association

LASTENKERHO 
4-, 5-, 6-vuotiaille

Olet tervetullut kasvamaan  Jumalan  lapsena, viettämään yhteisiä hetkiä leikkien, 
laulaen, askarrellen ja rukoillen. Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-
nassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:

10.12.06 klo 10.30
  

7.1.07 klo 10.30
11.2.07  klo 10.30
11.3.7  klo 10.30

14.4.7 (la) klo10.30
13.5.07 klo 10.30
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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, klo 8–13 tai 
sopimuksen mukaan,  puh. 09-1357998, s-posti: info@caritas.inet.
fi   Kotisivut: www.caritas.fi  

13.11. Jäsenilta Pyhän Henrikin srk-salissa klo 18.00. Aiheita 
mm.Caritaksen sääntöjen muutossuunnitelmat, säätiön perusta-
minen sekä lähimmäistyön kartoittaminen yhteistyössä seurakun-
tien kanssa.
 

26.11. Marrasmarkkinat klo 10.30-14.30. 
Menu: hirvikeitto, makoisat pullakahvit ja leivonnaiset. Lisäksi ar-
pajaiset ja kirpputori. Tervetuloa tekemään laatutavaralöytöjä!
Pyydämme ystäväl l isest i  toimit tamaan leivonnai-
set/lahjoitukset P.Henrikin srk-saliin, lauantaina 25.11. 
Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen 
inlämnas i St.Henry’s församlingssal, lördag 25.11.
Please bring donations for Bazaar to St.Henry’s on Saturday 25th 
of November. 

Saapunut erä Veli Musisin lapset DVD-videoita à 20 euroa. Vi-
deolla esiintyy kummilapsia, hankkeen työntekijöitä ja paikallisia 
ihmisiä. Tuotolla tuetaan kummiohjelmaa Ugandassa.

CARITAS-KAUPPA:

Caritas-kynttilöitä 
hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista 
kynttilöitä karmeliittasisarilta
kortteja, kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
adventtikalentereita ja joulukortteja

Tilaukset puhelimitse 09-135 7998 tai sähköpostitse info@caritas.
inet.fi 

Assisi ja Rooma 17.-24.2.2007

Ekumeeninen matka Italiaan, Assisiin ja Roomaan, 17.2.- 
24.2.2007. Viehättävä keskiaikainen Assisi, Pyhän Francis-
cuksen kaupunki, ikuinen Rooma, katakombit, p. Pietarin 
ja p. Paavalin muisto. Majoitus Assisin historiallisessa keskus-
tassa ja Roomassa tasokkaassa hotellissa aivan Pietarin kirkon 
vieressä. Suorat lennot Finnairin koneella. Bussikuljetukset 
Rooma-Assisi-Rooma. Ohjaajina isä Teemu Sippo SCJ ja pas-
tori Antti Kruus (ev.lut.). Hinta n. 890-1100 €. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Antti Kruus, p. 80507744, 040-5460844, 
sp@anttikruus.com.

Apolo geet tinen 
opintopiiri

Perehdymme katolisuuden 
syvyyksiin seuraavina kes-
kiviikko-iltapäivinä p. Hen-
rikin seurakuntasalissa klo 
16.30.

15.11. Neitsyt Maria (ikuinen 
Neitsyt, Jumalanäiti, synni-
tön, taivaaseen otettu)

29.11. Pyhät (Marian ja mui-
den pyhien rukoileminen ja 
kunnioittaminen)

13.12. Pappeus ja selibaat-
ti (naispappeus, piispuus, 
diakonaatti, sääntökunnat)

Sekä katolilaiset että ei-ka-
tolilaiset ovat tervetulleita! 
Lisätietoja sähköpostiosoit-
teesta fi neca@hotmail.com 
(Emil Anton).

Hiippakunnan kalenterin 
korjauksia ja täydennyksiä

Sivu 15: Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan 
kohdalle on jäänyt vanha puhelinnumero. Seura-
kunnan oikea numero on 09-637853.

Sivu 22: Pyhän Ristin ja Opus Dein prelatuurin Bal-
tian maiden ja Suomen aluevikaarin puhelin- ja 
fax-numerot ovat vaihtuneet. Uudet numerot anne-
taan seuraavassa lehdessä.

Sivu 25: Karmeliittasisarten sähköposti on vaihtu-
nut. Uusi osoite on karmel.fin@saunalahti.fi.

Sivu 29: Karmeliittamaallikkojen nimen käännök-
set olivat harhaanjohtavia. Ruotsiksi ryhmä on 
Karmels sekularorden ja englanniksi Discalced 
Carmelite Secular Order.

Sivu 30: Pyhän Henrikin seuran varapuheenjohtaja 
on Marko Pitkäniemi.

Viimevaiheen hoito

Vastine Markku Koposen kirjoitukseen palliatiivisesta sedaatiosta

Markku Koponen on kir-
joituksessaan Fides-lehdessä 
11/2006 tuonut esiin huolen-
sa palliatiivisesta sedaatiosta. 
Hänen ajatuksensa eivät pe-
rustu faktatietoon vaan tarkoi-
tuksellisesti hätkähdyttävään 
lehtiartikkeliin, jonka julkaisi-
jan hän jättää mainitsematta.

Palliatiivinen hoito on oi-
reita ja kipuja lievittävää hoi-
toa, jonka avulla hoidetaan ih-
mistä silloin, kun parantavasta 
hoidosta ei ole apua vaikeassa 
sairaudessa. Kuolevan hoidon 
eli saattohoidon tarkoituksena 
on auttaa ihmistä elämän vii-
mevaiheen aikana niin, ettei 
hänellä olisi fyysisiä, psyykkisiä, 
sosiaalisia ja hengellisiä kipu-
ja. Kysymys on täten myös pal-
josta muusta kuin pelkästään 
fyysisten kipujen poistamises-
ta. Fyysisten kipujen ollessa 
hallinnassa, toisin sanoen kun 
ihminen tulee toimeen niiden 
kanssa vaikka niitä ei ehkä saa-
dakaan kokonaan eliminoitua, 
hän pystyy käsittelemään vielä 
elämässään keskeneräisiksi jää-
neitä, esimerkiksi hengellisiä 
ja psyykkisiä ongelmia aiheut-
tavia asioita. Hän voi tavata lä-
heisiään, lausua jäähyväisensä 
ja sopia asioista jälkeenjäävien 
kanssa. Kuolemanpelot voi-
daan voittaa hyvässä saatto-
hoidossa esimerkiksi käsitte-

lemällä hengellisiä kysymyksiä 
oman seurakunnan papin tai 
hoitokodissa työskentelevän 
papin ja myös hoitotyötä te-
kevien kanssa. Koko hoidon 
perusajatuksena on ihmisen 
toivomusten toteuttaminen 
niin pitkälle kuin mahdollista. 
Olisi tietenkin hyvä, että jokai-
nen ihminen ajattelisi tällaisia 
asioita ja hoitaisi ne kuntoon 
ennen kuin on niin sairas, et-
tei enää jaksa aktiivisesti olla 
mukana. 

Sana eutanasia on har-
haanjohtava. Se saa ihmiset 
ajattelemaan jotakin hyvää ja 
kaunista. Nykyisessä suomalai-
sessa lainsäädännössä kysymys 
on murhasta, ja aikaisemmin 
käytettiinkin eutanasian sijas-
ta todenmukaisempaa käsitet-
tä armomurha. Meillä on tai-
pumuksena väistää ja piilottaa 
kaikki kuolemaan liittyvä kau-
niiden sanojen taakse, jolloin 
ei aina enää ymmärretä käytet-
tyjä käsitteitä oikein.

Palliatiivinen sedaatio on 
äärimmäisen harvinainen asia 
Suomessa eikä se ole armo-
murhan vastine. Kun kaikki 
kivun lievityksen keinot on 
käytetty loppuun ja potilas 
on silti äärimmäisen kivulias 
ja ahdistunut (esim. haima-
syövän kivut saattavat olla sel-
laisia) on joskus ani harvoin 

käytetty niin kutsuttua pallia-
tiivista sedaatiota. Silloin po-
tilas nukutetaan samoin kuin 
leikkausta varten. Tilanne on 
kuitenkin erittäin harvinai-
nen eettisesti valveutuneiden 
lääkäreiden hoitopäätös, ja 
sedaatiosta voidaan luopua, 
kun se ei ole enää tarpeellis-
ta. Sairaan ihmisen kipuja ja 
tuskia osataan ja halutaan lie-
vittää kaikilla edellä kerrotuil-
la tavoilla. Häntä ei nukuteta 
viimeisiksi elinpäivikseen vaan 
korkeatasoisen ammattitaidon 
omaava henkilöstö auttaa hän-
tä myötätuntoisella sydämellä 
elämään loppuun asti. Hän voi 
tietoisena ja ymmärtäen vas-
taanottaa myös sakramentit, 
voitelun ja ”eväät viimeiselle 
matkalle”.

Markku Koponen voi olla 
huoleti. Kristityillä hoitami-
sen asiantuntijoilla on selkeät 
ohjenuorat ja linjat, eettisiä 
periaatteita noudatetaan eikä 
niitä aseteta missään vaiheessa 
kyseenalaisiksi.

Florence Schmitt
tutkija, psykoterapeutti TYKS

Elina Grönlund
terveydenhuollon maisteri

kuolevan hoidon kouluttaja
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Johdantokurssi 
katoliseen uskoon 

2006 – 2007 Helsingissä

Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin au-
kio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Ilmainen 
kurssi on tarkoitettu sekä asiasta muuten kiinnostuneille että sellaisille, 
jotka tahtovat tulla katolilaisiksi. Jälkimmäiselle ryhmälle järjestetään kurssia 
täydentävää lisäopetusta. Kurssin oppimateriaalina käytetään pääasiassa 
Katolisen kirkon katekismusta sekä Katolisen uskon perusteet –kirjaa. Nii-
tä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin 
järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin katolisten seura-
kuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi . 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Caritas

6.11. Raamattu, traditio, opetusvirka, paavius (isä Manuel Prado)
20.11. Johdatus messuun – kirkkorakennuksen esittely (isä Teemu 

Sippo SCJ)
4.12. Rukous (sisar Marta Koltko SJK)
18.12. Neitsyt Maria ja pyhät (sisar Marja-Liisa OSSS)

Ystävätyö suunnitteilla Suomen Caritaksessa
Suomen Caritas kartoittaa ikääntyvien katolilaisten tarpeita ja toiveita. Pyhän 
Henrikin ja Pyhän Marian seurakunnissa tehdään kysely 70 vuotta täyttäneille 
seurakuntalaisille. Myös vapaaehtoisia kaivataan.

Suomessa Caritas on tähän 
asti keskittynyt lähinnä kehi-
tysyhteistyöhankkeisiin. Cari-
taksen tehtävänä tulisi kuiten-
kin olla myös sosiaalinen työ 
kotimaassa. Tänä vuonna Ca-
ritas Europa –kokous käsitteli 
kirkon sosiaalioppia ja paavi 
Benedictus XVI:n kirjaa Deus 
caritas est. Molemmissa ko-
rostetaan karitatiivista työtä, 
Caritaksen työtä. Tästä syystä 
myös Suomen Caritas haluaisi 
lisätä sosiaalista työtään Suo-
messa. Myös piispamme Józef 
on osallistunut keskusteluun 
ja suhtautuu Caritaksen suun-
nitelmiin myötämielisesti ja 
kannustavasti.

Kysely seurakuntalai-
sille

Suomessa katolisen kir-
kon piirissä on liian vähän 
huomioitu ikääntyvien ja yk-
sinäisten ihmisten auttamista 
ja samanaikaisesti tapahtuvaa 
yhteiskunnan palvelujen vähe-
nemistä. Ikääntyvää katolista 
väestönosaa ovat käyneet ter-
vehtimässä lähinnä papit ja si-
saret. Caritaksen tarkoituksena 
on nyt tehtävien selvitysten jäl-
keen aloittaa pienimuotoinen 
ystävätyö ikääntyvien parissa, 
mikäli sille on kysyntää. 

Pyhän Henrikin ja Pyhän 
Marian seurakunnat lähettä-
vät seurakuntiensa 70 vuotta 
täyttäneille henkilöille kysely-
lomakkeen, jonka avulla pyri-
tään selvittämään tarpeita ja 
toiveita, joihin aikanaan aloi-
tettavaa toimintaa voitaisiin 

realistisesti kohdistaa. Caritas 
toivoo, että mahdollisimman 
monet kyselyn saajat vastaisi-
vat siihen. Näin kysely auttaisi 
Caritasta kehittämään ystä-
väpalvelua. Vastauksia pyyde-
tään seurakuntiin marraskuun 
loppuun mennessä.

Olisiko sinulla aikaa?

Pienimuotoinenkin työ 
vaatii tekijöitä. Olisiko sinulla 
aikaa käydä ikääntyneen seu-
rakuntalaisen luona hänen ko-
tonaan tai jossain laitoksessa? 
Voisit käydä hänen kanssaan 
ulkona, lukea hänelle lehteä tai 
voisitte juoda vaikkapa kahvit 
yhdessä. Moni tarvitsee myös 
apua päästäkseen messuun, 
terveyskeskukseen, lääkäriin 
tai sairaalaan. 

Jos sinulta liikenisi aikaa 
tunti silloin toinen tällöin, 
voisit olla tarvitsemamme va-
paaehtoistyöntekijä.  Ilmoit-
taisitko yhteystietosi Caritak-
selle, mielellään marraskuun 
aikana. Kerro myös, mitä kiel-
tä puhut.

Lisätietoja saa Caritaksen 
toimistosta arkisin klo 8.00 
– 13.00, puh. 09-1357998, s-
posti:  info@caritas.inet.fi.

Suomen Caritaksen 
sosiaaliasiaintoimikunta

Katri Jaatinen-Pylkkö
Tarja Tuomisto

Helena Viherhaka
Maila Berchtold

Kirjallisuutta
Otamme vastaan ENNAKKOTILAUKSIA hiippakunnan ORDOSTA ensi kirkko-
vuodelle. Hinta n. 8 euroa + postitus- ja postiennakkokulut.

Ennakkotietona ilmoitetaan, että odotamme painolupaa mm. Joseph Ratzingerin 
kirjalle ”Matkalla Jeesuksen Kristuksen luokse”. Valmistumassa on myös ”Komple-
torium”. Toivomme, että molemmat kirjat ehtisivät painosta ulos joululahjoiksi.

Kaikki tämä ja paljon muuta Katolisesta tiedotuskeskuksesta, 
puh. 09-6129470, www.catholic.fi/kirjamyynti


