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Kostonhimo
Joulun iloisen juhlan
ja maailman rauhanpäivän tuntumassa
ihmiskunta sai seurata
pilkkaavien teloittajien työskentelyä, kun
Irakin pitkäaikainen
johtaja Saddam Hussein hirtettiin. Homma on nyt hoidettu,
mutta kuolemantuomion täytäntöönpano
velvoittaa kuitenkin
pohdiskelemaan sen ”inhimillisyyttä”. Ehkä se
oli ansaittu? Ehkä oikeudenmukaisuus toteutui?
Ainakin kostonhimo sai tyydytyksen.
Kristittyinä — Kristukseen uskovina, häneen,
joka ei hylännyt eikä hylkää synnintekijöitä —
meidän lienee mahdotonta hyväksyä tuollaista
ajattelua. Me voimme tuomita valtaapitävien
harjoittaman väkivallan, kuolemantuottamukset,
epäoikeudenmukaisuudet ja vapaudenriistot; me
voimme jopa nousta (rauhanomaiseen) vastarintaan ihmisoikeuksia rikkovia tahoja vastaan. Ja
kuten edesmennyt paavi sanoi, meidän pitäisi
noudattaa Jumalan moraalilakia silloinkin, kun
maan laki ei sitä kunnioita:
”Kristityille, niin kuin kaikille hyvän tahdon ihmisille, kuuluu ankara omantunnon velvollisuus kieltäytyä
vaikuttamasta muodollisesti sellaisiin toimiin, jotka
ovat ristiriidassa Jumalan lain kanssa, vaikka valtiollinen lainsäädäntö ne sallisikin. ... Kieltäytyminen osallistumasta vääryyteen ei ole ainoastaan moraalinen
velvollisuus vaan myös inhimillinen perusoikeus.”
(Evangelium vitae, 74)
Kostonhimo ei ole kumpaakaan. Itse asiassa se
on kristillisen rakkauden ja nöyryyden vastainen
tunne ja – toteutuessaan – teko, joka voi olla peräti
julma ja epäinhimillinen, kuten esimerkiksi kuolemantuomio aina on.
Diktatuurit eivät ole vain historiaa. Siksi meidän on jatkettava taistelua yhteisen hyvän, oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta. Hyvä tie on
aloittaa ihmispersoonan arvokkuuden tunnustamisesta joka tilanteessa, silloinkin, kun se tuntuu
henkilökohtaisesti vaikealta.

Seuraava lehti
2/2007

19.1.

Oremus
5 Hengellistä aineistoa

Ilmestyy

Paimenelta
6 Piispan joulusaarna
7 Piispan saarna pyhän perheen juhlassa

2.2.

Vuoden
2007
aikataulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(deadline)

ilmestyy

29.12.2006 12.1.
19.1.
2.2.
9.2.
23.2.
2.3.
16.3.
30.3.
13.4.
20.4. ma 7.5.
18.5.
1.6.
20.7.
17.8.
7.9.
28.9.
19.10.
9.11.
30.11.

Toimitukselta
2 Pääkirjoitus
Uutisia
3 Uutisia hiippakunnasta ja maailmalta

Deadline

numero

Sisällysluettelo

3.8.
31.8.
21.9.
12.10.
2.11.
23.11.
14.12.

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Vakio-ohjelmat ja kalenteri
8 Seurakuntien ja yhteisöjen tapahtumia
Pyhimys
11 Sekvensen ur St. Henriks mässan
Artikkeleita
10 Pyhiinvaellus Athos-vuorelle
12 Pyhän Olavin seurakunnan juuret
14 Påven besökte Caritas soppkök i Rom
15 Loppiaisen kodinsiunaus
Ajassa
16 Kolumni: Charta ecumenica
eli ekumenia käytännössä
16 Ekumeeninen rukousviikko
		 18.-25.1.

Kiitos – tack

Saaja:
Katolinen kirkko
Suomessa

Sydämellinen kiitos piispantaloon saapuneista monista joulutervehdyksistä.

Pankkitili:
NORDEA
101430–237491

Ett hjärtligt tack för de många julhälsningar som
har kommit till biskopshuset.

Viitenumero:
90010

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Katolinen hiippakuntalehti Fides

Katolskt stiftsblad Fides

Päätoimittaja: Marko Tervaportti. Toimitus ja tilaukset: Katoli-

Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenumera-

nen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.

tion: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1, 00140

Puhelin 09-6129470. Fax 09-61294770. Pankkiyhteys: Sampo
800019-1242553. Ilmestyy 14 kertaa vuodessa. Vuosikerta eur
25, ulkomaille eur 30.

 – Fides 14/2006

Paino/tryck: I-print Oy
url www.catholic.fi > fides
email fides@catholic.fi
12.1.2007

Helsingfors. Telefon 09-6129470. Fax 09-61294770. Bankförbindelse: Sampo 800019-1242553. Utkommer med 14 nummer
årligen. Prenumeration eur 25, till utlandet eur 30.

Uutisia

Ihmispersoonan arvokkuus on
ihmisoikeuksien perusta
Ihmispersoonan arvokkuuden kunnioittaminen alkaa tunnistamalla ja suojelemalla ihmisten oikeutta elää
ja tunnustaa vapaasti omaa uskoaan
Tammikuun 1. päivänä,
jolloin kirkko viettää Jumalanäidin Marian juhlapyhää, paavi Benedictus XVI
sanoi ennen Angelus-rukousta pitämässään puheessa seuraavaa: “Tänään me
ajattelemme Jeesusta, joka
syntyi Neitsyt Mariasta, ja
hänen nimitystään olla todellinen Rauhan ruhtinas.
Hän ‘on meidän rauhamme’, joka tuli murtamaan
muurin, joka erottaa ihmiset ja kansat, eli vihollisuuden.”

Pyhä isä muisteli, kuinka paavi Paavali VI toivoi,
“että vuoden tulisi alkaa
pyhän Marian, kunnioitetun Jumalanäidin suojeluksessa” ja että tammikuun ensimmäisen päivän
“tulisi merkitä maailmalle
Rauhan päivää, niin että
jokainen vuosi alkaisi
Kristuksen, ihmiskunnan
suuren rauhantekijän, valossa”.
Paavi jatkoi: “Tänään
minä esitän uudestaan
toivoni rauhasta kansojen
hallitsijoille ja johtajille ja

kansainvälisille järjestöille
ja kaikille hyvän tahdon
ihmisille. Minä teen sen
erityisellä viestillä, jonka
olen valmistanut yhdessä
Paavillisen justitia et pax
(oikeudenmukaisuuden ja
rauhan) -neuvoston työtovereitteni kanssa. Viestin
teemana on tänä vuonna
‘Ihmispersoona, rauhan
sydän’.”
“Tämä viesti koskettaa oleellista asiaa: ihmispersoonan arvokkuutta,
persoonan, joka pylväänä
tukee koko suurta rauhan

rakennusta. Nykyään puhutaan paljon ihmisoikeuksista mutta unohdetaan
usein, että ne tarvitsevat
lujan perustan, sellaisen
perustan, joka ei ole suhteellinen tai subjektiivinen. Tämä perusta voi olla
vain ihmispersoonan arvokkuus. Ja tämän arvokkuuden kunnioittaminen
alkaa tunnistamalla ja suojelemalla ihmisten oikeutta
elää ja tunnustaa vapaasti
omaa uskoaan.”
Paavi päätti puheensa
sanomalla: “Me osoitam-

Paavin luona
yli kolme
miljoonaa
kävijää

Rooman päärautatieasema
sai lisänimen

Antonio Gaudì
pian autuaaksi?

Påven döpte 13
barn i Sixtinska
kapellet

Vatikaani julkaisi vuoden
vaihteessa laskelmat, joiden
mukaan paavi Benedictus
XVI:n henkilökohtaisiin
tapaamisiin, yleisaudiensseihin, angelus-rukouksiin
ja liturgioihin Vatikaanissa
osallistui vuonna 2006 n. 3
222 820 ihmistä.
Paavin liturgioihin osallistui tästä joukosta 590
000 ihmistä. Sunnuntain
angelukseen osallistuneita
oli noin 1 300 000 ja keskiviikon yleisaudiensseilla
kävi vähän yli miljoona
ihmistä.
KATT/VIS

Rooman kuuluisa päärautatieasema Termini sai joulun alla lisänimen Johannes
Paavali II. Kaupungin tekemän päätöksen mukaisesti
rautatieaseman uusi nimi
on Stazione Termini - Giovanni Paolo II. Asemalle
asetettiin joulukuun 23.
päivän juhlallisuuksissa
kaksi suurta kivistä muistopylvästä edesmenneen
paavin kunniaksi. Juhlallisuuksiin osallistuivat
myös Rooman pormestari
Walter Veltroni, Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Tarcisio Bertone sekä
Italian piispainkokouksen
puheenjohtaja, kardinaali
Camillo Ruini.
KATT/Kath.net

Espanjalainen taiteilija
Antonia Gaudì saatetaan
pian julistaa autuaaksi.
Autuaaksijulistusprosessia
varten kerätty materiaali ja
asiakirjat ovat lähes valmiit
ja ne lähetetään pyhäksi julistamisen kongregaatioon
parin kuukauden sisällä.
Näin kertoo prosessin valmistelija eli postulaattori
Silvia Correale.
Gaudì kuoli 10.6.1926
Barcelonassa. Hänet muistetaan monista arkkitehtoonisista luomuksistaan,
ennen kaikkea keskeneräiseksi jääneestä Sagrada
Família -kirkosta Barcelonassa. Antonio Gaudìlle
osoitetuista toteutuneista
esirukouksista on lähetetty
viime vuosina useita todisteita Vatikaaniin.
KATT/Kath.net

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI):

Matkalla Jeesuksen Kristuksen
luokse
Tutustu paavin kiehtovaan ajatteluun!
Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 17€ (lisäksi postituskulut 6€).

Som en vanlig församlingspräst döpte påven på
söndagen, 7.1., dagen då
kyrkan påminner om Kristi dop i Jordan, 13 nyfödda barn, som tillsammans
med deras små syskon
skapade en glad atmosfär
bland Michelangelos målningar i det Sixtinska kapellet. Det var en ovanlig
och fantastisk ram för en
dopceremoni och barnen
skötte sig fint. Några grät
medan andra log varmt
mot påven som påminde
om familjen i Nasaret.
“Livet är en Guds gåva”,
sa helige fadern, “som vi
bör ta emot och vårda i
varje ögonblick.Vi bör inte
bara tänka på barnens hälsa
och välmående utan även
på deras andliga tillväxt.
Ett sätt är att bedja tillsammans med barnen och att
inte glömma att vittna om
Kristus inför dem.”
Traditionen med att
påven döper en grupp barn
i Peterskyrkan skapades
av påven Johannes Paulus

me pyhälle Jumalanäidille
luottavaisesti rukouksemme, että pyhä kunnioitus
kaikkia ihmisiä kohtaan ja
luja kieltäytyminen sodasta ja väkivallasta kasvaisi
ihmisten omassatunnossa.
Auta meitä, Maria, sinä
joka synnytit Jeesuksen
tähän maailmaan, että me
vastaanottaisimme häneltä
rauhan lahjan ja olisimme
vilpittömiä ja rohkeita rauhan rakentajia.”
KATT/VIS

II men måste uppskjutas
under hans senaste år på
grund av hans sjukdom.
Nu har Benedikt XVI tagit
upp samma tradition igen.
Han har nu hittills döpt 23
barn efter att han valts till
påve.
Påven påminde under
dopakten om den store
Michelangelos skaparanda
i kapellet där riten var rik
på symboler, vattnet, ljuset, den vita klädnaden och
själva orden i riten, som
påven förklarade i tur och
ordning. Ett av barnen som
döptes hörde på ett speciellt
sätt till Vatikanen. Det var
fjärde sonen till schweizergardisternas kommendant
och vi kan även berätta att
mamman var klädd i en
nationaldräkt från kantonen San Gallo något som
säkert gjorde ceemonin extra värdefull för familjens
anhörigai i Schweiz.
KATT/RV
Se även bilden på framsidan.
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Uutisia
Arkkipiispa Wielgus
erosi virastaan saman
tien
Varsovan arkkipiispaksi
joulukuussa valittu Plockin
piispa Stanislaw Wielgus
joutui kovan julkisen paineen vuoksi eroamaan tehtävästään vain kaksi päivää
sen jälkeen, kun hänet oli
asetettu uuteen virkaansa.
Arkkipiispa ilmoitti eroamisestaan hieman ennen
oman virkaanasettamismessunsa alkua sunnuntaina 7.1. Syynä tähän oli
Wielguksen nuorena pappina tekemä yhteistyö Puolan kommunistihallinnon
salaisen poliisin kanssa.
Mitään viitteitä ei ole kuitenkaan siitä, että “yhteistyö olisi johtanut seurauksiin kenenkään ihmisen tai
minkään instituution osalta”, salaisen poliisin arkistoja tutkiva komissio totesi
raportissaan, joka julkaistiin tammikuun alussa.
Pyhän istuimen lehdistöosaston päällikön,
isä Federico Lombardin
SJ mukaan on ilmeistä,
että “arkkipiispan käytös
menneinä vuosina Puolan kommunistihallinnon
vallan aikaan asetti vakavasti kyseenalaiseksi hänen auktoriteettinsa, myös
uskovien edessä”. Siitä
huolimatta niin Puolan
kirkon kuin Vatikaaninkin

kannanotoissa kiinnitetään
huomiota ennen muuta asian toiseen puoleen:
“Uusin hyökkäysten aalto
katolista kirkkoa vastaan
Puolassa ei näytä olevan
vilpitöntä läpinäkyvyyden
ja totuuden etsintää vaan
ennemminkin erikoinen
liittoutuma menneen ajan
syyllistäjien ja muiden kirkon vastustajien välillä,
niiden ihmisten jonkinlainen kosto, jotka aiemmin
vainosivat kirkkoa mutta
hävisivät Puolan kansan
uskon ja vapauden janon
edessä.”
Vatikaanissa arvellaan,
ettei nyt esiintullut tapaus
ollut ensimmäinen eikä se
varmastikaan ole viimeinen lajissaan. “Materiaalia on valtavan paljon, ja,
kun sitä arvioidaan ja siitä
tehdään johtopäätöksiä,
ei saa unohtaa, että se on
painostusta ja kiristystä
käyttäneen hallinnon virkamiesten työtä”, isä Lombardi toteaa.
Paavi Benedictus XVI nimitti saman tien Varsovan
arkkihiippakunnan apostoliseksi administraattoriksi hiippakunnan aikaisemman arkkipiispan, kardinaali Józef Glempin.
KATT/VIS/Zenit

Pyhä istuin
ei kannata
kuolemantuomiota
Vatikaanin lehdistöosaston
johtaja, isä Federico Lombardi SJ kommentoi Irakin
pitkäaikaisen johtajan Saddam Husseinin toimeenpantua kuolemantuomiota
seuraavin sanoin:
“Tieto kuolemantuomiosta on aina traaginen.
Se on syy suruun silloinkin, kun kysymyksessä on
henkilö, joka on syyllinen
raskaisiin rikoksiin.”
“Syyllisen tappaminen
ei ole oikea tapa rakentaa
uudelleen oikeudenmukaisuutta tai yhteiskunnallista sovintoa. On olemassa
myös päinvastainen riski,
nimittäin että koston henki saa lisää polttoainetta ja
tuottaa lisää väkivaltaa.”
“Tänä synkkänä aikana
Irakin kansan elämässä
ei voi muuta kuin toivoa,
että kaikki vastuuta kantavat ihmiset tekisivät kaiken voitavansa, että tässä
dramaattisessa tilanteessa
saataisiin vihdoin avatuksi
sovinnon ja rauhan kanavia.”
Pyhä istuin yritti viime
viikkoina monin eri tavoin
vaikuttaa Irakin johtoon,
ettei Saddamin kuolemantuomiota pantaisi täytäntöön.
KATT/VIS

Summa theologiaesta odotettu uusintapainos
Cambridge University
Press on ilmoittanut tehneensä uusintapainoksen
pyhän Tuomas Akvinolaisen kuuluisimman teoksen
Summa theologiaen 60osaisesta latinalais-englantilaisesta laitoksesta. Kyseessä on 60- ja 70-luvuilla
julkaistun, englantilaisten
dominikaanien toimittaman käännöksen pehmeäkantinen näköispainos,
johon on liitetty erillinen

hakemisto. Syyksi uusintapainoksen ottamiseen
kirjapaino ilmoittaa teoksen jatkuvan kysynnän eri
puolilta maailmaa.
Kirjasarjan kokonaistarjoushinta on 1000 Englannin puntaa ja yksittäiskappaleitten hinta on 19,99
puntaa. Lisätietoja saa nettiosoitteesta http://www.
cambridge.org/features/
history/aquinas/.
KATT

Helsingin seurakuntien
Lauantaikurssi/ Lördagskursen
Päivämäärät keväällä 2007
20.1.  10.2.  10.3.  31.3.  ja  28.4.
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Påven skriver
bok om Jesus
Den första delen av Benedikt XVI:s bok om Jesus
kommer ut under våren.
Boken bär titeln “Jesus från
Nazareth. Från dopet till
transfigurationen.” Påven
skriver själv i en presentation till boken att det inte
handlar om en lärobok.
Han vill inte berätta hur
det är. Snarare är boken
resultatet på en lång inre
vandring. ”Det är mitt personliga sökande efter Herrens ansikte”, skriver han,
och därför är varje man fri
att säga emot eller ha en
annan uppfattning.
”Det är den historiska
Jesus jag valt att skriva om,
säger han, Jesus i evangelierna. Detta för att jag är
övertygad om att den person vi möter i evangelierna är mycket mer logisk
ur historisk synvinkel och
mycket lättare att förstå, än
de rekonstruktioner vi fått
av Jesus de senaste årtiondena.”
”I min ungdom på 30och 40-talen kom det ut en
serie entusiastiska böcker
om Jesus. Några av författarna var Karl Adam,
Romano Guardini, Franz
Michel William, Giovanni
Papini, Jean Daniel-Rops. I
alla dessa böcker är bilden
av Jesus förknippad med
den vi får i evangelierna.
Hur han levde på jorden,
och hur Han, samtidigt
som Han var sann människa, förde Gud till människorna. Och som Son till
Fadern var Han samtidigt
ett med Gud. På detta vis,
genom människan Jesus,
blev Gud synlig, och på det
viset blev den rätta bilden
på den äkta människan
tydlig.”
”Sen 50-talet förändrades situationen. Klyftan
mellan den historiska Jesus och trons Jesus blev allt
större. Utvecklingen av den
kritiska forskningen ledde
till alltmer subtila skillnader som fick till följd att
bilden på Jesus, som tron
på Jesus baserar sig på,
blev oviss, med svårdefinerade konturer. Jesus fick
motsägelsefulla roller.....
den revolutionäre, romarnas fiende, som bryter mot

makten och misslyckas för
att slutligen förorsaka sin
egen undergång. Dessa roller avspeglade framför allt
författaren och hans ideal.
Även om misstron till denna typ av beskrivningar
växte efter hand, hade de
lett till att bilden av Jesus
var ännu mer fjärran. Förvirringen ökade med vissheten om att det är så lite
vi faktiskt vet om Jesus. Då
denna ovisshet tränger in
i vårt kristna medvetande
är det dramatiskt för tron,
och vår intima vänskap
med Jesus.”
Så skriver Joseph Razinger som inledning för
att förklara sin metod på
tolkningen av Jesus i Nya
Testamentet.
Han fortsätter: ”Jag har
tillit till evangelierna, och
jag har velat presentera
Jesus i evangelierna som
den sanne Jesus, som den
’historiske Jesus’ i ordets
mening. Just för att jag
tycker att Jesus historiskt
sett är en klok och övertygande person. Om man
läser ur historiskt perspektiv ser man en man och en
väg som är värd tillit, man
finner att trots att det finns
många olikheter i skriftena i nya testamentet, finns
ett djupt samförstånd dem
emellan.”
”Jag vill att läsaren ska
förstå att jag inte skrivit
denna bok för att gå emot
modern bibeltolkning. Jag
har endast försökt gå bortom den historiska-, kritiska- tolkningen och med
nya metodiska kriterier tolka Bibeln teologiskt. Detta
kräver naturligtvis att tron
får en plats, men utan att
alls avstå från det historiska värdet.”
Boken är den första som
Joseph Razinger ger ut som
påve. Han började jobba
på den under sommaren
2003 då han fortfarande
var kardinal. Sen han blev
påve har han använt varje
ledig stund till boken. Nu
kommer den första delen
på verket ut, de 10 kapitlen, som går från Jesus dop
till Petrus bekännelse och
transfigurationen.
KATT/RV

Oremus

J

umala,
me kerromme temppelissä
sinun armollisista teoistasi.
Jumala, maan ääriin saakka
kiiriköön sinun nimesi,
		 kaikukoon ylistyksesi!
Sinun kätesi
		 on hyvyyttä täynnä.
Kynttilänpäivän
messun alkuvirsi
(Ps. 48:10-11)

•
Jos kuningas lähettäisi kirjeen, joka olisi sinetöity hänen sinetillään, kukaan ei uskaltaisi
väittää, ettei tuollainen kirje olisi syntynyt
kuninkaan tahdosta. Mutta kaikki, mitä pyhät ovat uskoneet Kristuksen opista ja jättäneet meille, on ilmeisesti sinetöity Jumalan
sinetillä. Tämä sinetti näkyy niistä töistä, joita mikään luotu ei voi itsestään tehdä; näitä
ovat ihmeet, joilla Kristus on vahvistanut
apostolien ja pyhien lausumat.
Pyhä Tuomas Akvinolainen:
Apostolisen uskontunnustuksen selitys, esipuhe.
Hengen tie -sarjan kirjoja KATT:sta 10 eurolla.

Förtröstan
Till Dig min Herre och Gud sätter jag mitt hopp. Till dig
vill jag fly, åt dig överlämnar jag min bedrövelse och
vånda. Ty allt som jag ser vid sidan av dig, anser jag vara
skröpligt och förgängligt. Och allt som kunde tyckas ge
oss frid och lycka är ingenting då du är inte med, och
ingen verklig lycka.
På dig riktar jag mina blickar, på dig förtröstar jag, min
Gud, barmhärtighetens Fader. Välsigna och helga min
själ med himmelsk välsignelse, så att den kan bli din
heliga boning. Se till mig i din stora godhet. Beskydda
och bevara min själ bland det förgängliga livets alla faror,
och följ mig i din nåd på fridens väg till det eviga ljusets
fäderneland. Amen.
Thomas à Kempis ur boken Ske din vilja

Sunnuntait ja
juhlapyhät
14.1. Kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L Jes. 62: 1-5
Ps. 96: 2a, 2b-3, 7-8, 9-10a+c. Ks 3b
2L 1. Kor. 12: 4-11
Ev. Joh. 2: 1-12
Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.
19.1. perjantai, pyhä Henrik, piispa ja marttyyri, hiippakunnan koko Suomen suojelija, juhlapyhä
1L Sir. 45: 12–20, 4–5
Ps. 126: 1–2ab, 2cd–3, 4–5, 6. Ks 6
2L 2 Kor. 5: 14–20
Ev. Joh. 4: 34–39
tai
1L Viis. 3: 9
Ps. 124: 2–3a,3b–5,7b–8. Ks 7a
2L Room. 8: 31b–39
Ev. Matt. 10: 28–33
21.1. Kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Neh. 8: 2-4a, 5-6, 8-10
Ps. 19: 8, 9, 10, 15. Ks vrt. Joh. 6: 63b
2L 1. Kor. 12: 12-31 tai 1. Kor. 12: 12-14, 27
Ev. Luuk. 1: 1-4, 4: 14-21
28.1. Kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L Jer. 1: 4-5, 17-19
Ps. 71: 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. Ks 15a
2L 1. Kor. 12: 31 - 13: 13 tai 1. Kor. 13: 4-13
Ev. Luuk 4: 21-30
2.2. perjantai, Herran temppeliintuominen - kynttilänpäivä,
juhla
L Mal. 3: 1–4 tai Hepr. 2: 14-18
Ps. 24: 7, 8, 9, 10. Ks 8a
Ev. Luuk. 2: 22–40 tai Luuk. 2: 22–32
4.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L Jes. 6: 1-2a, 3-8
Ps. 138: 2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8. Ks 1ac
2L 1. Kor. 15: 1-11 tai 1. Kor. 15: 3-8, 11
Ev. Luuk. 5: 1-11

Rukouksen
apostolaatti
Tammikuu
Rukoilemme, että meidän aikanamme, joka on
monesti väkivallan leimaama, kirkon paimenet jatkuvasti osoittaisivat jokaiselle ihmiselle
tietä rauhaan ja yhteisymmärrykseen.
Rukoilemme, että
kirkko tulisi Afrikassa
yhä todellisemmaksi
Kristuksen hyvän sanoman todistajaksi ja sovituksen ja rauhan edistäjäksi kaikkien kansojen
kesken.
Helmikuu
Rukoilemme, että
maan rikkauksia, jotka
Jumala antoi kaikille
ihmisille, käytettäisiin
viisaasti ja oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden hengessä.
Rukoilemme, että
taistelu tauteja ja epidemioita vastaan saisi yhä
enemmän yhteistyötä ja
tukea kolmannen maailman hallituksilta.

Böne
apostolatet
Januari
Vi ber att Kyrkans herdar fortsätter att arbeta
för fred och förståelse
mellan människorna i
vår tid, där så mycket
våld förekommer.
Vi ber att Kyrkan i Afrika alltmera blir ett sant
vittne om Kristi evangelium och att alla länder
där verkar för freden.
Februari
Vi ber att allt gott på
jorden, som Gud har givit till alla människor,
blir brukat med rättvisa
och solidaritet.
Vi ber att kampen mot
sjukdomar och epidemier i tredje världen förs
i en anda av medmänsklighet och i samarbete
med alla länders regeringar.
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Paimenelta
Piispamme joulusaarna 2006

Jeesuksessa Kristuksessa me saamme uuden,
ymmärrettävän kuvan käsittämättömästä Jumalasta
Rakkaat sisaret ja veljet!
Olemme juuri aloittaneet
joulujuhlan vieton. On
vaikea kuvailla inhimillisin sanoin tämän yön (tämän päivän) kauneutta.
Kristillisessä traditiossa
on paljon runoja, lauluja
ja kuvia, jotka heijastavat
tämän juhlan erityistä tunnelmaa ja sisältöä. Kaiken
perustana on evankeliumi:
”tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti
pojan, esikoisensa. Hän
kapaloi lapsen, pani hänet
seimeen” (Luuk. 2:6-7).
Jotta todella ymmärtäisimme tuon yön tapahtumat, meidän on mentävä seimen ääreen. Tuskin
mikään koskettaa sisäisesti
niin paljon kuin kuva vastasyntyneestä lapsesta, hänen äidistään Mariasta ja
kasvatusisästään pyhästä
Joosefista.
Emme saa tyytyä vain
katselemaan tuota kuvaa tai
kuuntelemaan kertomusta
seimen tapahtumista. Meidän on elettävä tuo kuva
sisimmässämme. Meidän
on osallistuttava henkilökohtaisesti ja sydämellämme tuohon tapahtumaan.
Ei ainoastaan silmiemme,
vaan myös sydämemme
pitää olla avoin, jotta voimme kunnolla havaita tuon
kuvan kaikki ulottuvuudet.
Tarvitaan hyvä isällinen
sydän, jotta voi ymmärtää
kasvatusisä-Joosefin huolet. Tarvitaan herkkä äidin
sydän, jotta voi ihastella
Jumalanäiti Marian hellää
rakkautta Poikaansa kohtaan. Mutta ennen kaikkea
tarvitaan suurta uskoa ja
syvää herkkyyttä, jotta Jumalanäiti Marian ja pyhän
Joosefin esikuvaa seuraten
voi tunnustaa, että tämä
pieni lapsi on Vapahtaja,
Messias. Kristillisessä traditiossa kerrotaan hurskaasti kuinka Maria synnytyksen jälkeen polvistui
Poikansa edessä ja ilmaisi
uskonsa näillä sanoilla:
”Minun Herrani ja minun
Jumalani”.
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Kaikki se, mitä me näemme ja koemme seimen
äärellä, tarjoaa meille paljon enemmän, kuin mitä
voimme ymmärtää tai
ajatella järkemme avulla.
Me todistamme aivan ainutlaatuista tapahtumaa:
Seimessä makaa lapsi, neitsytäidin poika. Tämä avuton lapsi on kaikkivaltias
Jumala. Hän on Jumala,
jolle kuuluu kaikki, mutta joka makaa nyt tallissa,
eläinten suojassa. Hän on
Kaikkivaltias, sillä Hän on
luonut kaiken tyhjästä ja
pitää kaikkea kädessään,
mutta nyt hänen äitinsä on
hoivattava häntä ja pyhän
Joosefin on pidettävä hänestä huolta.      
Moni meistä voi kysyä:
onko tämä kaikki loogista
ja ylipäänsä rationaalista?
Eikö tämä kuva ole niin yllättävä, että kaikki ihmisen
Jumalasta tekemät toteamukset ja ajatukset joutuvat oikeastaan kyseenalaisiksi? Voimme viettää
monia tunteja mietiskellen Jeesuksen Kristuksen
syntymää ja kuitenkin
joudumme lopuksi toteamaan: tämä kaikki on käsittämätöntä. Mitä enemmän me asiaa pohdimme,
sitä varmemmin nousee
esiin kysymys: kuka meidän Jumalamme on?
Kun etsimme vastausta
tähän kysymykseen, voi
Vanhassa testamentissa kuvattu Mooseksen kokemus
olla avuksi. Mooses paimensi lampaita erämaassa.
Siellä hän näki orjantappurapensaan tulessa, mutta se ei silti palanut. Kun
Mooses lähestyi pensasta, Jumala puhui hänelle:
”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin
ja Jaakobin Jumala.” Mooses kysyi Jumalalta hänen
nimeään, ja Jumala vastasi:
”Minä olen se joka olen” (2.
Moos. 3:1-15).
Tätä Jumalan esittäytymistä on tulkittu monella
tavalla. Jotkut filosofit ovat
arvelleet, että ilmoittamalla tuon nimekseen, Jumala

haluaa sanoa, että hän on
täydellinen olemassaolo.
Toiset taas väittävät nimen kertovan, että voimme sanoa Jumalasta vain
sen, että hän on olemassa.
Enempää emme voi sanoa
Hänestä. Se, kuka Hän on,
ylittää loputtomasti ihmisen käsityskyvyn.
Mutta nämä tulkinnat eivät pidä yhtä ihmisten uskonnollisten kokemusten
kanssa. Niinpä eksegeetit
ja teologit tulkitsevat näitä
Jumalan sanoja toisella tavalla. Heidän käsityksensä
mukaan Jumala haluaa sanoa nimellään Moosekselle
seuraavaa: Nimeni ei sano
sinulle paljon. Sitä, kuka
minä olen, et opi tuntemaan
teoreettisesti, yksinomaan
sanojen ja ajatusten kautta,
vaan pelastushistorian ja
uskonnollisen kokemuksen kautta. Minun tekoni
tulevat kertomaan selvästi
kuka minä olen. Tällä Jumala tähdentää, että hän
on elävä Jumala, että hän
rakastaa luomakuntaa ja
hän on mustasukkainen
ihmissydämestä” (2. Moos.
34:14). Hän on Jumala, joka
pelastaa ja vapauttaa ihmisen sekä lahjoittaa tälle yhä
uudelleen elämän. Hän on
Jumala, joka pitää huolta
ihmisestä. Miten kauniilta
kuuluvatkaan tässä yhteydessä Viisauden kirjan sanat: ”Mutta sinä olet säätänyt kaiken toisin, mitan,
luvun ja painon mukaan.
[…] Sinä olet kaikille armollinen, koska kaikki on
sinulle mahdollista, sinä
suljet silmäsi ihmisten synneiltä, jotta he kääntyisivät,
sillä sinä rakastat kaikkea
olevaa etkä inhoa mitään
luomaasi – jos jotain olisit
vihannut, et olisi luonut
sitä. Jos et jotakin olisi halunnut, kuinka siitä olisi
tullut mitään pysyvää? Jos
et jotakin olisi kutsunut
elämään, kuinka se olisi
pysynyt hengissä? Mutta
sinä säilytät kaikki, koska
kaikki kuuluu sinulle, sinä,
Valtias, rakastat kaikkea
elävää” (Viis. 11:20-26).

Meille on siis tärkeintä
nähdä ja kokea, minkälainen Jumala meillä on
ja mitä Hän tekee meille.
Se saavuttaa lakipisteensä
päivänä, jota tänään liturgiassa vietämme. Jeesuksessa Kristuksessa, joka
syntyi Neitsyt Mariasta ja
jota me katselemme seimessä, me saamme uuden
ymmärrettävän kuvan käsittämättömästä Jumalasta.
Hän tuli ihmiseksi, toimiakseen silmiemme nähden ihmisen tavoin, osoittaakseen hyvyytensä ja
armahtavaisuutensa. Hän
tuli ihmiseksi puhuakseen
meille henkilökohtaisesti ja
näyttääkseen meille pelastuksen tien. Hän tuli ihmiseksi, jotta voisimme kokea
hänen läheisyyttään ja jotta voisimme puhua hänen,
Jumalamme, kanssa. Hän
tuli ihmiseksi luodakseen
kanssamme iankaikkisen
yhteyden, joka alkaa jo
täällä maan päällä.   
Tänään Jeesus Kristus
kertoo myös meille, syntymänsä kautta, keitä me
ihmiset todella olemme.
Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on kirjoitettu,
että Jumala loi ihmisen
kuvakseen (1. Moos. 1:27).
Tänään Jumala on vahvistanut nämä sanat uudella
tavalla: Hän on tullut Po-

”Nasaret on koulu. Se
opettaa meille, mikä perhe
on, mikä on perheen yhteys
rakkaudessa, mikä on sen
arvo, kauneus, pyhyys ja
merkitys. Se opettaa meille
todellisen elämän.”
Paavi Paavali VI

jassaan ihmisen kuvaksi.
Tästä syntymästä lähtien
me voimme sanoa, että jokainen ihminen on Jumalan silmissä hänen Poikansa kaltainen ja sen vuoksi
hänelle yhtä arvokas ja
rakas kuin hänen oma Poikansa.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Jos ymmärrämme oikein
tämän uskonnollisen viestin, voimme sanoa tänään:
Jumalamme tuli ihmiseksi.
Hän on kanssamme. Hän
elää meitä varten. Hän itse
puhuu meille Sanassaan.
Hän antaa meille ruumiinsa ja verensä sielun ravinnoksi. Ja me voimme laulaa psalmin sanoin: ”Hän
vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten
ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun
sieluni, hän ohjaa minua
oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. […] minun
maljani on ylitsevuotavainen. […] Minä saan asua
Herran huoneessa päivieni loppuun asti” (Ps. 23:26). Rakkaat kristityt! Tänä
juhlayönä (juhlapäivänä)
toivon vilpittömästi, että
tämä hengellinen kokemus
olisi osananne kaikkina elämänne päivinä. Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Paimenelta
Piispan saarna pyhän perheen juhlamessussa 31.12.2006

Ilman kestäviä, moraalisesti terveitä ja onnellisia perheitä
yhteiskunnan tulevaisuus näyttää synkältä
Rakkaat sisaret ja veljet!
Tänään on vuoden loppu. Usein tänä päivänä
pohdiskellaan menneiden
kahdentoista kuukauden
tapahtumia. Tämä pohdiskelu voidaan tehdä monella eri tavalla, esimerkiksi sen mukaan, mitä
olemme tehneet tai mitä
saavuttaneet; missä olemme onnistuneet, missä
epäonnistuneet; mikä on
tuottanut meille iloa, mikä
taas kärsimystä. Tämä päivä – pyhän perheen juhla
– kutsuu meitä erityisesti
keskittymään siihen, mikä
liittyy perheeseen.
Tarkastellessamme yhteiskunnallista elämää
ainakin Euroopan tasolla
voimme perheeseen liittyen tehdä ainakin seuraavat
johtopäätökset.
Voimme nähdä monia
hyviä merkkejä, jotka ovat
eduksi perheelle:
• Hyvinvointi on lisääntynyt: tämä ei kuitenkaan koske kaikkia eikä
kaikilla perheillä mene
koko ajan paremmin.
• Perheitä tuetaan sosiaalisesti: Näin tapahtuu
monissa maissa, ja tuki
kohdistuu erityisesti
niihin perheisiin, joissa
on paljon lapsia.

• Kirkko ja monet kirkolliset maallikkoinstituutiot tukevat avioliiton ja
perheen vakautta.
• Monia perheen oikeuksia kunnioitetaan.
• Naisten tasa-arvo on
edistynyt.
Voidaan kuitenkin nähdä myös negatiivisia tekijöitä, jotka heikentävät perheen asemaa:
• Perheen haavoittuvuus
on suuri: tilastot osoittavat, että avioerojen
määrä kasvaa.
• Yhteiskunnalliseen
elämään, esimerkiksi
työhön ja virkistäytymiseen liittyvät vaatimukset heikentävät
yhä enemmän perheen
jäsenten yhteiselämää,
sekä aviopuolisoiden
kesken että vanhempien ja lasten välillä.
• Valtiot eivät tue tarpeeksi, jos ollenkaan,
avioliiton ja perheen
vakautta; päinvastoin
ne edistävät perheen
heikentymistä helpottamalla lainsäädäntöä
esimerkiksi avioeron ja
avoliiton tapauksessa.
• Avioliiton ja perheen
merkitystä vääristetään
tunnustamalla lainsäädännöllisesti samaa

sukupuolta olevien parisuhteet.
• Feministiset ideologiat
ovat kehittyneet: Feministiset liikkeet haluavat tukea tai varmistaa naisten oikeuksia,
mutta todellisuudessa
ne samalla monesti
loukkaavat naisen arvoa, koska ne väheksyvät naisen identiteettiä,
hänen naiseuttaan, tai
suhtautuvat siihen välinpitämättömästi.
• Syntyvyys vähenee:
avioliitoissa on yhä vähemmän lapsia. Tämä
tekee yhteiskunnan tulevaisuudesta epävarman.
Kirkko tuntee nämä uhkatekijät. Siksi se yrittää
suojella ja vahvistaa perhettä. Se ei tee sitä jostakin
omasta intressistään johtuen. Eikä kyse ole pelkästään ihmisten iankaikkisesta pelastuksesta. Kirkko
toimii tässä asiassa, jotta se
edistäisi jokaisen ihmisen
kokonaisvaltaista hyvää ja
koko yhteiskunnan hyvää,
sillä siinä ihminen elää ja
kehittää itseään.
Katolinen kirkko painottaa eri asiakirjoissa yhä
selvemmin, että perhe on
yhteiskunnallisen elämän
ensisijainen yksikkö. Ilman
kestäviä, moraalisesti terveitä ja onnellisia perheitä
yhteiskunnan tulevaisuus
näyttää synkältä.
Katolisen kirkon asiakirjat painottavat yhtenään, ettei yhteiskunnan
turvallisuus perustu vain
materiaaliseen hyvinvointiin. Se perustuu niiden ihmisten onneen, jotka tuota
yhteiskuntaa rakentavat.
Eikä ihminen voi elää onnellisena, jollei hän ole onnellinen perheessä. Tämä
onni ei kuitenkaan anna
hänelle hyvinvointia. Paavi Johannes Paavali II painottaa kiertokirjeessä ”Sollicitudo Rei Socialis”, että
pelkkä tavaroiden kerääminen, vaikka enemmistö
siitä hyötyisikin, ei riitä

tuottamaan inhimillistä
onnea. Ihmiskunnan pitkä
kokemus osoittaa, että hyvinvoinnin lisääntyminen
ei vapauta ihmistä, vaan
ajaa hänet uudenlaiseen
orjuuteen. Tavaroiden keskellä ihminen löytää yhä
vähemmän aikaa itselleen
ja toisille. Hän joutuu yhä
enemmän tavaroiden ja
velvollisuuksien puristusotteeseen (Nr. 28). Näin
ihmisestä tulee yhä vähemmän ihminen. Hänet
nähdään yhä enemmän
koneena, automaattina,
robottina, kuluttajana. Yhteiskunnallinen arvo kuuluu ennen kaikkea hänen
kyvyilleen, ammattitaidolleen, ahkeruudelleen, taloudellisille mahdollisuuksilleen, vieläpä hänen terveydelleen. Hänen henkiset tarpeensa, hengellinen
elämänsä ja uskonnolliset
kokemuksensa, hänen vakaumuksensa ja tunteensa
eivät enää merkitse paljoakaan. Ne ovat yksityisasioita, joista muut eivät ole
kiinnostuneita, eivät edes
yhteiskunnan rakenteet.
Sanoin jo aikaisemmin,
että perhe on yhteiskunnan
perussolu. Ilman kestäviä
ja moraalisesti terveellä
pohjalla olevia perheitä ei
yhteiskuntakaan voi olla
kestävä ja moraalisesti
terve. Valtion pysyvyyttä,
kestävyyttä ja moraalista
terveyttä ei voi luoda eikä
varmistaa lain ja poliisin
avulla. Niihin vaikuttavat
yhteiskunnallinen solidaarisuus ja kansallinen tietoisuus, joita vain jossakin
määrin voi oppia koulussa
– tosin vain teoriassa. Käytännössä solidaarisuus
toisia kohtaan ja vastuu
toisista opitaan ensi sijassa
perheessä, jossa päällimmäisinä piirteinä vallitsevat rakkaus ja valmius tehdä kaikki yhdessä – eikä
pelkästään yksin itseään
varten, vaan myös toisia
varten. Juuri perheessä
ihminen oppii kantamaan
yhteisen vastuun yhteisestä hyvästä, ei vain omasta

hyvästään.
Tänään vietettävässä
juhlassa pyhä perhe antaa
meille esimerkin tällaisesta solidaarisuudesta: Pyhä
Joosef noudattaa enkelin
sanoja ja ottaa Marian aviopuolisokseen, vaikka hän
oli kuullut vain enkeliltä,
miten Maria oli tullut raskaaksi. Hän nousee yöllä
ja pakenee yhdessä Jeesuksen ja Marian kanssa Egyptiin, koska lapsen henki on
uhattuna. Kun Jeesus-lapsi
katoaa Jerusalemin pyhiinvaelluksen päätteeksi, Maria etsii hänet. Ja tämän lisäksi tulee koko Nasaretin
pyhän perheen yhteinen
elämä, iloineen ja huolineen.
Paavi Paavali VI on kirjoittanut tähän teemaan
liittyen kauniin meditaation, joka luetaan tämän päivän hetkipalveksessa. Siinä
hän sanoo muun muassa
näin: ”Nasaret on koulu. Se
opettaa meille, mikä perhe
on, mikä on perheen yhteys
rakkaudessa, mikä on sen
arvo, kauneus, pyhyys ja
merkitys. Se opettaa meille
todellisen elämän.”
Pyytäkäämme tämän
päivän juhlassa pyhältä
perheeltä, että perheen todellinen arvo löydettäisiin
uudelleen ja että kaikki ihmiset kunnioittaisivat sitä,
erityisesti ne, jotka ovat
vastuussa yhteiskunnallisen elämän, varsinkin perhe-elämän, järjestämisestä.
Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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Vakio-ohjelma
Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti 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. Rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00. Confessions:
Tues. and Sat. 17.30-18.00.

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 mukaan.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/Mon 18.00 (sisarten kappelissa/in
sisters’ Chapel, Kalervonkatu 6), 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 in the church 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,
katekeesipäivät 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 iltamessu. 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 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
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Helsinki
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 11.00
päämessu, 10.30-13.00 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
15.1. ma 18.30 nuortenilta seurakuntasalissa
16.1. ti 10.30-12.30 äiti-lapsipiiri seurakuntasalissa, 14.00
seniorien messu ja kokous, 16.00-18.30 uskonnonopetus
vahvistuksen sakramenttia varten
17.1. ke 16.30 apologetiikan opintopiiri seurakuntasalissa
18.1. to 18.00 Pyhän Henrikin 1. vesper (ekumeeninen
tilaisuus)
20.1. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa,
9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 messu), 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
21.1. su Pyhän Henrikin juhla: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, Heikinmarkkinat seurakuntasalissa, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
22.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
27.1. la 11.15-13.30 uskonnonopetus ensikommuuniota
varten, 7.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
3.2. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 messu),
15.00-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia
varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.2. su kynttilänpäivä: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu,
12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu

Diaspora

Porvoo: 21.1. su 16.00
Tikkurila: 28.1. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
13.1. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen sakramenttia
varten seurakuntasalissa, 18.00 aattomessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00
iltamessu
20.1. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.00
lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu
suomeksi
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu, ekumeeninen
vaellus Espoossa
26.-27.1. messupalvelijoiden leiri Stella Mariksessa
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00
iltamessu
3.2. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa
4.2. su Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu

Diaspora

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 18.30 Mass in English
16.1. ti 19.00 informaatiokurssi
20.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
3.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
4.2. su Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä: 10.30
päämessu, 18.30 messu latinaksi

Diaspora
Ahvenanmaa: 3.2. la 10.00 messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
12.1. pe 18.00 messu Kiteellä
13.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä
18.1.-25.1. ekumeeninen viikko
18.1. to 14.00 Seniorien kokous
19.1. pe Pyhä Henrik, juhlapyhä: 7.00 messu
20.1. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 Mass in
English (Jyväskylä)
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu
24.1. ke 18.00 ekumeeninen vesper, vesperin jälkeen
ekumeeninen ilta
27.1. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu
Savonlinnassa
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Kuopiossa
2.2. pe Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä, juhla:
18.00 päämessu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.45 ruusukkopiirin
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

Diaspora

Kitee: 23.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. pe klo 18.00 (Ev.-lut.
kirkko, Savikontie 5)
Joensuu: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. la klo 11.00,
uskonnonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. kirkon srk-sali,
Kirkkokatu 32)
Varkaus: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5. la klo 16.00 (Ort.
kirkko, Taipaleentie 26)
Mikkeli: 14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 13.5. su klo 16.00 (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna: 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5. la klo 11.00,
uskonnonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5. su klo 16 (Ort.
tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu)
Iisalmi: 9.4. ma klo 12.00 (Iisalmen ort. kirkko)
Mass in English: For the first half of the year there will
be a Mass in English once a month on the following days:
20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. Please check the schedule
for any additional Mass times.
Lasten uskonnonopetus keväällä 2007: 20.1., 17.2.,
17.3., 21.4., 19.5.
Seniorit: 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5.
Englanninkielisten messujen ajankohta on muuttunut. Uudet ajat ohjelmassa. / The schedule for the Masses in
English has changed. For more information please check
the parish schedule.
Kirkkoherra Zdzislaw Huber SCJ on alkuvuonna 2007
sapattivapaalla ja tulee takaisin syksyllä. Seurakunnan
asioita hoitaa isä Robert Galla SCJ.
Ekumeenisia tapahtumia: Missio Jyväskylä 2007
“Mitä sinulle kuuluu - oikeasti”

Tarkemmin tapahtumista seurakunnan kotisivulla.

Kalenteri
Tampere
Pyhän Ristin seurakunta
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
19.1. pe Pyhän Henrikin juhlapyhä: 18.00 juhlamessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi, 19.00 Messu englanniksi/Mass in English
(Huomaa aika!/Note the change in time!)
27.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
2.2. pe Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä: 18.00
juhlamessu, 18.40 adoraatio
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Diaspora

Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): 4.2., 4.3., 1.4. su
15.00
Lapua: 13.1. la 9.00, 27.1. la 13.00, 17.2. la 9.00, 3.3.
la 9.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 20.1., 17.3. la 16.00
Kurikka: 13.1. la 18.30, 27.1. la 18.30, 17.2. la 18.30,
3.3. la 18.30
Pietarsaari: 13.1. la 12.00, 17.2. la 12.00, 3.3. la 12.00
Vaasa (Koulukatu 45, ort. srk:n seurakuntasali): 13.1. la
16.00, 27.1. la 16.00, 17.2. la 16.00, 3.3. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
13.1. la 13.00 perhemessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00 messu
18.1. to 18.00 iltamessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 18.00 messu
25.1. to 18.00 iltamessu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 18.00 messu
1.2. to 18.00 iltamessu
2.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja adoraatio
4.2. su Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä: 11.00
messu

Diaspora

Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 3.2. uskonnonopetus 14-16,
messu klo 16.00
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 21.1. messu klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa, Mannerheimintie
12): su 28.1. messu klo 11.00
Uskonnonopetus Kouvolassa: 13.1. la uskonnonopetus
11-13, messu 13.00

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
19.1. pe Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri: 17.00 messu
20.1. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 18.00 ekumeeninen sanan jumalanpalvelus, ev.-lut. tuomiokirkossa
27.1. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.1. ke 18.00 johdantokurssi katoliseen uskoon: Pyhimykset, kristillisen elämän esimerkkejä: Pyhä Franciscus
3.1. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 Mass in English,
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

Diaspora

Torniossa: 4.2. su 17.00
Raahessa: 28.1. su 17.00
Rovaniemellä: 14.1., 11.2. 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. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu
www.catholic.fi. Avoinna arkisin 10-16.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793, fax
019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi. Messut
sunnuntaisin klo 10.00 ja keskiviikkoisin 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 vuoksi jotkut Studiumin
toiminnot jäävät pois lukuvuonna 2006-2007. Kirjasto on
auki toistaiseksi. Aukioloajat pysyvät ennallaan: tiistaisin ja
torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18. Tapahtumista (messut, luennot jne.) ilmoitetaan erikseen.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 2007 Verksamhetskalender för våren 2007
Kokous pidetään tammi- ja helmikuussa Studium Catholicumissa, Ritarik. 3 b A, Helsinki, sen jälkeen P. Henrikin
Seurakuntasalissa. / Möteslokal i januari och februari :
Studium Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors, därefter
i St. Henriks församlingssal.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Öppet för alla.
Lauantaina 27.1. klo 11.30 Messu AC:n suojeluspyhimyksen
Tuomas Akvinolaisen kunniaksi, selebranttina isä Teemu
Sippo, minkä jälkeen seminaari ”Olemattomuuden valo”
– Fil.tri Terhi Kiiskinen ja isä Teemu Sippo esittelevät
Bernhard Welten ajatuksia. Seminaarin jälkeen n. klo
13.30 kahvitarjoilu. / Mässa med anledning av AC:
s skyddspatron Thomas av Aquinos festdag, celebrant
faderTeemu Sippo. Efter mässan semiarium på finska:
”Ickevarats ljus” där fil.dr. Terhi Kiiskinen och fader
Teemu Sippo presenterar Bernhard Weltes tankar. Efter
seminariet, c:a kl. 13.30 kaffeservering.
Torsdagen 15.2. kl. 18.30: Föredrag av fil.dr. Carina Nynäs:
Birgittas många ansikten- en blick på 1900-talets biografier/Birgitan monet kasvot – katselmus 1900-luvun
elämänkertoihin. Esitelmä ruotsiksi.
Torstaina 15.3. klo 18.30: Lehtori Heidi Tuorila-Kahanpää: Avila - mystiikan pääkaupunki /Avila- mystikens
huvudstad. Föredrag på finska Huom! Kokouspaikka
on Pyhän Henrikin seurakuntasali/Obs! Möteslokal är
St.Henriks församlingssal
Torstaina 19.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Vuosikokouksen jälkeen n. klo 18.30 isä Antoine Lévy, OP
puhuu englanniksi aiheesta Did catholicism invent democracy? Christianity and Democracy in Byzantine East

and Latin West / Torsdagen 7.4. kl.18.00 sammankallas
AC:s medlemmar till årsmöte. På årsmötet behandlas
stadgeenliga ärenden. C:a kl. 18.30 föredrag på engelska
av fader Antoine Levy, OP. Huom! Kokouspaikka on P.
Henrikin seurakuntasali Obs! Möteslokal är St. Henriks
församlingssal.
Lauantaina 26.5 teemme retken yhdessä P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa Siuntioon. Tarkemmat
tiedot julkistetaan myöhemmin./Den 26:tte maj gör vi
en utflykt med St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen
till Sjundeå. Programmet publiceras senare.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin/English on the following
Tuesday evenings in St. Henry’s Cathedral starting at
18.00: Jan 23, Feb 6, 20, Mar 6, 20, Apr 17 and May 15,
29. Welcome!

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper (17.3017.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
KIRJALLISUUSPIIRI KOKOONTUU MAANANTAISIN
Kirjallisuuspiiri on muuttanut kokoontumispäivänsä maanantaiksi. Paikka on entinen, Studium Catholicum, Ritarikatu 3b A, 3. krs. ja kellonaika 18.30. Kevätkauden kirjat
ja päivät ovat seuraavat:
15.1.
12.2.
12.3.
9.4.		
14.5.

Heidi Liehu: Ihana Kristus
Orhan Pamuk: Lumi
J. L. Martin Descalzo: Jumalan raja
Anne Hure: Kaksi nunnaa
Paulo Coelho: Pyhiinvaeltaja

Tervetuloa kaikki entiset ja uudet kirjojen ystävät!

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka Pyhän Marian
srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviikko.
Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen
vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta
päättyy rukouksiin.

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

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai. Ensin vietämme messua klo
18.00. Ruusukkorukous alkaa klo 17.30.
Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen
yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi katolisen identiteetin
vahvistaminen on toiminnassamme tärkeää.
16.1. Kevätkauden avaus
Esitelmäiltojen lisäksi keväällä jatkuvat myös käsityö- ja
askarteluillat. Koko kevään ohjelma julkaistaan seuraavassa Fidesissä ja postitetaan tammikuun alkupuolella
jäsenkirjeessä.
TERESAT KIITTÄVÄT
kaikkia joulumyyjäisten lahjoittajia, asiakkaita ja tekijöitä. Myyjäistuotto oli
2.400 euroa. Teresa ry:n johtokunta
jakoi tuloksesta avustuksia Helsingin
kummallekin seurakunnalle karitatiiviseen työhön, lasten leiritoimintaan
ja Maanantaiklubille. Kiitos, että autatte
meitä auttamaan! Teresa ry

ILMOITUKSIA
Äiti-lapsipiiri (HKI)
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa kuukauden 1. ja 3.
tiistai klo 10.30-12.30. Toiminta ei ole ohjattua, vaan
tarkoituksena on antaa vauvojen ja pikkulasten äideille
paikka, jossa tutustua ja jutella 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. For more information, please e-mail
info@catholic.fi. Welcome!

Keskivikko 14.2. vuoden ensimmäinen kokousilta

Pyhän Henrikin seura
Tämä on ennakkoilmoitus karnevaaleistamme lauantaina
17.2.2007 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen. Lippuja voi ostaa 14.1. lähtien kummankin
seurakunnan kirkkokahveilla. Pääsylipun hintaan (15
euroa) sisältyy kaikki. Ottakaa mukaanne kuitenkin
muutamia kolikkoja arpojen ostoa varten. Arpajaisten
tuotto menee ikkunaremonttiin. Tarkempia tietoja tulee
vielä seurakuntasalien ilmoitustauluille.
Carnival on the 17th of February in St. Henry’s parish hall
after the evening mass! Tickets (the price 15 euros) are
sold during the church coffee. Further information on
the advertising boards of the both parishes.

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

SENIORIT
Messu tiistaina 16.1.2007 kello
14.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
2.2.–25.2. on toimitettava viimeistään 19.1. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!

Fides 14/2006 – 

Artikkeleita

Pyhiinvallusmatka Athos-vuorelle
.

Jan-Peter Paul kertoo kokemuksistaan Athos-vuorella.

H. M. Agion Panteleimonosin luostari.

P

yhiinvaellusmatka Athos-vuorelle eli Pyhän
Marian puutarhaan (Perivoli tis Panagias) tai Pyhälle Vuorelle (Aghion Oros),
kuten kreikkalaiset vuorta
kutsuvat, oli ollut mielessäni 1990-luvim alusta lähtoen, kun eräs kreikkalainen
ystäväni kertoi siitä. Hänen mukaansa “jokainen”
uskova kreikkalainen mies
ainakin kerran elämässään
suorittaa pyhiinvaellusmatkan Pyhälle Vuorelle.
Noin 40.000 - 50.000 henkilöä vaeltaakin sinne vuosittain. Näistä vain pieni
vähemmistö on ei-ortodokseja, lähinnä katolilaisia ja
protestantteja. Naisille pääsy Pyhälle Vuorelle ei ole
mahdollista. Athos-luostarivuoren näyttely Helsingissä kesällä ja syksyllä
2006 vaikutti ratkaisevalla
tavalla päätökseeni tehdä
pyhiinvaellusmatka.
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Athos-luostarivuoren
munkkiyhteiskunnat saivat alkunsa 800-luvulla
kun eremiittejä hakeutui
sinne muodostaen munkkiyhteisöjä. Ensimmäinen
luostari, H.M. Megitis Lavras perustettiin 972. Tänään Athos-vuorella on 20
luostaria ja neljä huomattavaa skiittaa. Useimmat
luostarit ovat kreikkalaisia,
mutta vuorella on myös venäläinen, bulgarialainen ja
aikaisemmin serbialainen
luostari. Asuimme kolmessa luostarissa: H.M.
Aghiou Panteleimonos
(venäläinen luostari); H.M.
Megistis Lavra (kreikkalainen, Pyhän Vuoren vanhin
luostari); Nea Skiti (kreikkalainen).
Athos-vuoren luostareissa on kaksi suomalaista
munkkia: isä Joseph, joka
asuu pyhän Andreaksen
skiitassa ja isä Prodromos,

joka asuu H.M. Karakalloun luostarissa. Tapasimme myös kaksi suomalaista pyhiinvaeltajaa veli
Mikaelin Valamon luostarista ja Sakari Revon, joka
oli Athos-vuorella neljättä
kertaa.
Athos-vuorella käytetään bysanttista aikaa, joten kaikki tapahtuu ikään
kuin viisi tuntia etuajassa.
Tämä on hankalaa kunnes
siihen tottuu.
Hyvissä ajoin eli puoli
vuotta aikaisemmin olimme tilanneet viisumit pyhän Athos-vuoren pyhästä
pyhiinvaellustoimistosta
Thessalonikista. Varsinaisen viisumin saimme Ouranoupoliksen kaupungissa olevasta Athos-vuoren
edustustosta. Prosessi oli
pitkä, mutta ei kovin vaikea. Paikallinen sanonta kuuluu “it may seem
very difficult, but it is very

easy”.
Lensimme lokakuisena
sunnuntaina Brysselistä
Budapestin kautta Thessalonikiin, jossa kävimme
rekisteröitymässä Athosvuoren paikalliseen edustustoon. Otimme bussin
edelleen Ouranoupolikseen, jossa asuimme paikallisessa pyhiinvaeltajille
tarkoitetussa hotellissa,
Hotel Zeuksessa. Aamulla
haimme viisumimme Athos-vuoren edustustosta
ja menimme laivalle, joka
kuljettaisi meidät vuorelle.
Passit ja viisumit tarkastettiin. Laivalla oli vain miehiä, lähinnä kreikkalaisia
ja paljon venäläisiä. Venäjän presidentti Putin oli
vuonna 2005 käynyt H.M.
Aghiou Panteleimonoksen
luostarissa ja nyt luostaria
ollaan rakentamassa entiseen loistoonsa.
Dafnen satamakaupun-

gissa viisumimme ja passimme tarkastettiin uudelleen. Ensimmäinen pyhiinvaelluksemme kohde oli
H.M. Aghiou Panteleimonoksen luostari. Päätimme
kävellä. Matkaa oli noin
5-6 km. Parin tunnin kävelyn jälkeen tulimme perille. Luostari on näkemisen
arvoinen. Se muodostuu
useasta kirkosta ja pyhiinvaeltajille tarkoitetuista 45 kerroksen rakennuksista.
Itse alue on suuri työmaa.
Nostureita, kuorma-autoja, rakennusmiehiä, taitelijoita on kaikkialla. Luostarissa on noin 60 munkkia
ja siellä käy päivittäin 150
- 250 pyhiinvaeltajaa. Meidät otettiin ystävällisesti
vastaan. Georgialainen
munkki, joka puhui sujuvaa saksaa, auttoi meidät
taloon. Osallistuimme iltapalaan, koska saavuimme
luostariin vasta myöhään

Pyhimys
iltapäivällä. Ruokasali on
rakennettu l 000 henkilölle
ja on täysin entisöity. Seinät ja katot ovat maalausten peittämiä. Järjestys oli
erinomainen. Munkit ja
pyhiinvaeltajat saapuivat
yhtä aikaa. Kaikille löytyi
istumapaikka. Apotti rukoili ja siunasi ruuan, joka
koostui papukeitosta, makaronista, oliiveista, vuohenjuustosta, hedelmistä,
leivästä, vedestä ja teestä.
Munkki luki pyhien kertomuksia. Kun lukeminen
päättyi, loppui myös syöminen. Kiitettiin ruuasta
ja meidät ohjattiin huoneeseemme - paras huone,
jossa olimme koko pyhiinvaellusmatkan aikana. Siisti, lämmin, kahden hengen
huone. Menimme nukkumaan noin klo 19.00, koska
herätys oli jo 01.00, jolloin

kautta H.M. Megitis Lavrakseen.
Jouduimme matkustamaan koko niemimaan
halki päästääksemme Lavrakseen - ensin laivalla
Dafneen, sitten bussilla
Karyekseen (Athos-vuoren pääkaupunkiin, jossa
jokaisella luostarilla on
oma edustusto) ja pikkupussilla edelleen Lavrakseen. Olimme perillä vasta hieman ennen neljää.
Luostarin portit suljetaan
klo 18.00 (kreikkalaista aikaa). Meidät otettiin ystävällisesti vastaan. Saimme
kahvia, makeisia ja paikallista viinaa. Täytimme
tarpeelliset lomakkeet ja
meidät ohjattiin kirkkoon,
jossa jumalanpalvelus oli
alkamassa. Koska olimme
“katolikos”, emme saaneet mennä itse kirkkoon

Munkki Eusebios, Nea Skiti.

aamujumalanpalvelus alkoi. Palvelus pidettiin “yläkirkossa”, joka loistossaan
veti vertoja tsaarinajan linnoille.
Rukous alkoi hiljaa ja
voimakkuus kasvoi sitä
mukaan kun aamu lähestyi. Munkkeja ja pyhiinvaeltajia saapui koko ajan
kirkkoon. Pian kaksi kuoroa lauloi. Ehtoollinen oli
pyhä toimitus, joka merkittävällä tavalla vaikutti jokaiseen läsnäolijaan.
Munkit rukoilivat seisoen,
polvillaan ja makuulla.
Jotkut munkit kävelivät
ympäri suurta kirkkoa ja
herättivät ne pyhiinvaeltajat, jotka mahdollisesti torkkuivat. Ikään kuin
yhtäkkiä jumalanpalvelus
oli ohi, ja kaikki palasivat
huoneisiinsa. Noin klo 7.00
saimme kuivaa leipää ja
teetä. Jatkoimme matkaa
Dafnen satamakaupungin

vaan jouduimme jäämään
eteiseen. Jumalanpalveluksen jälkeen meille tarjottiin illallinen. Oli pimeä
ja nukkumisen aika. Meitä
oli noin 15 keski-ikäistä ja
vanhempaa miestä samassa huoneessa. Yö oli rauhaton. Emme ehtineet aamun
jumalanpalvelukseen vaan
kiirehdimme pikkubussille, joka veisi meidät jo klo
6.00 seuraavaan kohteeseen eli Nea Skitiin - uuteen munkkikylään.
Matkustimme koko
niemimaan halki; pikkubussilla Karyesiin ja sieltä
isolla bussilla Dafnen satamaan ja sieltä edelleen laivalla Nea Skitiin. Nea Skiti
on pienehkö munkkikylä,
jossa jokaisella munkilla
on oma talonsa. Yleensä
munkilla on jokin ammatti
ja hän harjoittaa vieraanvaraisuutta ottamalla vastaan
pyhiinvaeltajia. Meidät otti

vastaan Nea Skitin esimies
munkki Andreas tarjoten
ruokaa (makaronia ja leipää), viinaa ja teetä. Hän
kuulusteli meitä, ja kun
selvisi että olimme “katolikos”, niin hän siirsi meidät kylän vierasmajaan.
Tapasimme munkkeja,
jotka puhuivat saksaa ja
englantia. Illalla osallistuimme jumalanpalvelukseen (eteisessä) ja jäimme
yöksi lämmittämättömään
vierasmajaan. Ulkona oli -2
astetta Celsiusta. Tarkoitus
oli, että jäisimme vain yhdeksi yöksi, mutta sääolosuhteitten takia jäimmekin
useammaksi. Meidät siirrettiin englantilaisen munkin, Eusebioksen skiittaan.
Munkki oli ystävällinen
ja pyrki kaikin tavoin tekemään olomme siedettäväksi. Ulkona ja sisälläkin
oli kylmää, joten koetimme
tehdä niin paljon ruumiillista työtä kuin mahdollista. Munkki Eusebioksen
talous perustui suitsukkeeen valmistukseen ja osallistuimme tähän työhön.
Kun sää vihdoin antoi
myötä, otimme laivan Nea
Skitista Dafneen ja edelleen
Oranoupolikseen. Seuraavana päivällä jatkoimme
matkaamme Thessalonikin
ja Budapestin kautta Brysseliin.
Pyhiinvaellusmatkan
kokemukset voidaan ehkä
koota yhteen näin: “Tulitte pyhälle vuorelle pelastamaan sielunne, ettekä
hakemaan maallista kunniaa.”
Jan-Peter Paul
Lähteitä:
(1) Gothoni R. (1994) Tales and Truth - Pilgrimage
to Mount Athos - Past and
Present, Helsinki University
Press, Helsinki
(2) Helsingin Sanomat
13.8.2006, Pyrähdys Bysantissa
(3) Mt Athos - Holy Mountain - A Short history, Road
edition, Athens
Gothoni R- (2006) The Unknown Pilgrim - The Soul’s
Journey to God and the Holy
Mountain of Athos, Divine
ascent Press, Manton, CA
Tämä kirjoituksen sisällöstä ja
mahdollisista virheistä vastaa
vain kirjoittaja. Tämä kirjoitus
ei millään tavalla sido Euroopan Unionin komissiota.

Sekvensen
ur St. Henriks mässan
Må vår församling fröjdas
på Henriks heliga festdag.
Vår biskops högtid är inne,
därför glädja vi oss.
Guds godhet utvalde honom,
älskade och utmärkte honom
befordrade och upphöjde
honom till himlen,
Född i Britannien
stark av Guds nåd,
gjordes han till biskop
av den högsta Försynen.
Frejdad redan i Uppsala,
kämpade han i Finland
för rättfärdigheten
och dog som Kristi stridsman.
Genom märkliga tecken och olika under
har Gud förklarat den vördnadsvärde mannen
för sitt helgon; den Gud som han dyrkade och älskade,
och lärde andra att dyrka och älska
som den sanne Guden.
Guds martyr, du som redan
till belöning för dina mödor och lidanden
utan fruktan njuter det Högsta Goda
och de heligas gemenskap
i den eviga saligheten,
gör att vår församling, som
lovprisar dig och gläds åt ditt lov,
engång i änglarnas skara
måtte få njuta av de saligas
eviga glädje. Amen.
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Pyhän Olavin seurakunnan juuret
Ester Rekosen katsaus Jyväskylän seurakunnan historiaan.
Katolisuus oli noin 12001500 -luvuilla Suomen
länsiosassa voimakasta,
kunnes Kustaa Vaasa repi
sen juurineen pois. Mutta
niin syvältä juuria ei kuitenkaan saanut kitkettyä,
etteivätkö ne pikku hiljaa
olisi jälleen nousseet. Tässä on lyhykäisesti Pyhän
Olavin seurakunnan historiaa.
Viipuri oli 1700-luvulla itäisen Suomen keskus.
Ensimmäiset katolilaiset
olivat lasinpuhaltajia ja
sotilaita Venäjän armeijasta. Kun Suomi oli Venäjän
alainen oli sen sotaväestä suuri osa puolalaisia.
Heidän jälkeläistään oli
Suomen itsenäistymisen
jälkeen seurakunnassa. Jo
sisarten ylläpitämän Viipurin lastenkodin lapsijoukosta löytyi monta puolalaisen sukunimen kantajaa.
Suomalainen nimi oli vain
meillä kahdella Karosen
lapsella ja kahdella Kaijannon lapsella.
Itä-Suomi oli aiemmin
Venäjän vallan alla kuin
koko muu Suomi, joka
liitettiin myöhemmin Venäjään. Keisari Paavali ensimmäinen antoi 11.3.1799
käskyn Viipurin Katolisen
seurakunnan perustamisesta. Ensimmäinen pitkäaikainen kirkkoherra oli
Dionysius Wilczewski (virassa 1800-1827). Sitä ennen
oli useita dominikaaneja,
jotka jatkoivat aina 1860-luvulle asti. Varsinaista kirkkoa ei ollut. Se tuli myöhemmin Vesiportinkatu 4:
n erääseen vanhaan, kirkolle sopivaan rakennukseen. Vesiportinkatu oli
kaunis, ja monet taiteilijat
kuvasivat sitä tauluissaan.
Kirkon sijainti oli vanhassa
kaupungissa yhä olevalta
tornilta suoraan alas rantaan. Maaliskuun 23. päivä
1812 Viipurin seurakunta
määrättiin Mohilevin arkkipiispan alaiseksi.
Vuodet kuluivat ja papit
vaihtuivat uusiin. Viipuri
oli kansainvälinen kaupunki, jonka asukkaisiin
kuului puolalaisten, suomalaisten, saksalaisten ja
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muiden kansallisuuksien
lisäksi myös venäläisiä. Ensimmäinen hollantilainen
pappi oli Johannes Michael
Buckx, joka ei kuitenkaan
ollut venäläisten suosiossa.
Myöhemmin juuri papiksi
vihitty suomalainen Adolf
Carling sai Viipurin seurakunnan hoidettavakseen
1.11.1911 lähtien. Carlingin
huolena oli seurakunnan
köyhyys, mutta jollain ihmeen tavalla hän sai kunnostettua kirkon kuitenkin
hyvään kuntoon. Kirkossa
oli pyhän Neitsyt Marian
patsas, jonka luo äitini äiti
vei minut kun siivosi kirkkoa. Oli siellä toki muitakin patsaita, mutta eniten
minua kiinnosti taulu alttarikaaren päällä. Taulussa
oli pyhiä miehiä ja koira,
vaikka joku sanoikin sitä
siaksi. Minulle lapselle tuli
hyvä mieli, kun koirat pääsivät taivaaseen, mutta sitä
surin, kun luterilaiset pääsivät suoraan taivaaseen,
mutta katoliset vasta kiirastulen kautta. Sen verran
tässä lapsen uskosta.
Jostain syystä pari pappia, jotka olivat muutaman
vuoden ajan hoitaneet Viipurin seurakuntaa, oli yllättäen siirretty Terijoelle.
Pitkäaikaiseksi kirkkoherraksi jäi Adolf Carling, joka
oli tulisieluinen henkilö
saarnoissaan ja toimessaan.
Äitini veli toimi hänen aikanaan messupalvelijana
joka päivä ennen kouluun
menoa. Matka Hiekan
kaupunginosasta oli pitkä.
Penninsiltaa myöten pääsi vanhaan kaupunkiin ja
siis pyhään Hyacinthuksen
kirkkoon. Isovanhempani
olivat hartaita katolilaisia
ja siihen aikaan vanhempia toteltiin. Myöhemmin
aikuisena enoni ystävystyi
kirkkoherra Laurentius
Holtzerin kanssa. He tekivät paljon töitä arpajaisten
hyväksi, jotta kirkko saisi
rahaa seurakuntatyöhön.
Kirkkoherran suurin hanke Viipurissa oli Neitsytniemen lastenkodin perustaminen. Lastenkodissa
oli kappeli sekä diasporan
nuorille kesällä rippikou-

lu niin ensikommuuniota
kuin vahvistustakin varten. (Oikein hyvä kuva
Viipurin ensikommuuniolle päässeistä ja vahvistuksella olleista on Finlandia
Catholica -kirjassa sivulla
185.) Rippikoululaisia tuli
Viipurin lisäksi Sortavalasta ja muualtakin Karjalasta. Lastenkodissa oli
aidattu puutarha, jossa
pidettiin joka kesä sakramenttikulkue. Meillä tytöillä oli valkoiset puvut
ja kukkaseppeleet päässä.
Pieniin koreihin oli kerätty
varrettomia kukkia ja niitä
heiteltiin kulkueen edellä.
Ennen joulua pidettiin
aina myyjäiset, joissa oli
kaupan Hollannista tuotua tavaraa. Vuosittain järjestettiin myös joulujuhla
seurakuntalaisille. Juhlan
ohjelmasta vastasimme
me lastenkodin lapset.
Vain kerran oli joku tilannut esiintyjän, josta sisaret
eivät pitäneet, koska tyttö
esitti unkarilaisen tanssin
liian lyhyessä hameessa.
Nykyään tuo hame olisi
mielestämme jo pitkä.
Kesäaikaan kävimme
hyvällä ilmalla Monrepos’n
metsässä ison teekannun
kanssa leipälaatikko kainalossa keikkuen. Kerran kesässä kaupunki antoi meidän mennä ilmaiseksi itse
kauniiseen Monrepos’n
puistoon. Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret olivat
lastenkodissa hoitajina talvisotaan saakka; tosin he
lähtivät kyllä vähän aikaisemmin kuin Hollannista
määrättiin.
Kun sota alkoi, me olimme keskustan koulussa
oppitunnilla. Juoksin pommituksen aikana kiireesti
Neitsytniemelle Linnan
siltaa pitkin kun pelkäsin
kovasti, että toiset lähtevät ja jään yksin. Löysin
kuitenkin muut sitten Sotilassairaalan kellarista ja
seuraavana päivänä kaikki
Viipurin lastenkodit lähtivät kohti Kankaanpäätä.
Ilmahälytys tuli heti, kun
juna oli täysi, mutta se lähti kuitenkin Tienhaaraan
asti. Siellä olimme sitten

piilossa pellon ojissa ja jotkut kellarissakin, kun meitä tulitettiin, etenkin pitkää
junaa.
Evakkomatkan aluksi
olimme Kankaanpäässä
ja sen jälkeen Honkajoella eräissä kouluissa. Suomessa oli silloin vain yksi
tai kaksi katolista pappia,
mutta Henrik de Heij kävi
silti pitämässä meille pyhää
messua. Naapurista saimme tarpeelliset tilat ja vielä
kuumaa maitoa messun
loputtua! Muistan myös,
kuinka lähellä naapuria oli
pieni kauppa jonka tiskillä
istui kissa. Kauppias sanoi
sitä Kuiduksi. Lisäkoettelemuksena sairastuimme
vielä kurkkumätäepidemiaan. Sen parannuttua muutimme kaikki Honkajoen
kirkonkylään. Siellä ollessamme tuli 13.3.1940 rauha. Pian sen jälkeen koko
seurakunta muutti Lahteen
Helkalankadun varrelle,
jonne tuli kappeli. Siellä
kävi sodasta palanneita ja
muitakin katolilaisia meidän lisäksemme. Muistan
sellaiset nimet kuin Hannu
Timperi, Kari Koskiluoma
ja Kalevi Ruutu. Ja eräs
erikoinen vanha ihminen,
Vappu-täti, jäi hyvin mieleeni. Hän muutti Turkuun
myöhemmin. Myös pieni
Juha-poika oli väliaikaisesti
samoin kuin hänen äitinsä,
joka auttoi meitä monessa
askareessa. Talo oli lähellä
junarataa ja Juha sanoi talon täristessä, että “enkelin
piikajuna menee”.
Pian tilat kävivät pieneksi ja uusia sisaria tuli Suomeen. Seurakunta muutti
Jyväskylään Vaasankadun
varrelle. Ennen Vaasankadun kappelia pidettiin Vaajakosken Vaajalassa messu,
kun Starczewskit olivat jo
valmiiksi ikään kuin paikan siemeninä siellä. Meitä
muutti Jyväskylästä Vaajakoskelle kaksi vuonna
1952. Toinen muuttajista
olin minä.
Viipurissa oli ollut myös
Hemmingin nuorisoseura.
Odotin hartaasti, että täyttäisin 15 vuotta päästäkseni jäseneksi. Sitä ei koskaan

”Kirkko oli tässä.” Vanhassa lehtileikkeessä merkintä muistuttaa Pyhän Hyacintuksen kirkon
sijainnista.

ehtinyt tapahtua, sillä sota
ehti ensin. Viipurin pappilassa oli myös veli Stefan ja
koira Frits. Veli yritti kerran
laskea mäkeä suksilla poikien kanssa Monrepos’n
metsässä, mutta päätyi
suoraan puuta päin. Lahteen tullessamme vastassa
ovella taas oli veli Erik,
joka toivotti meidät tervetulleiksi näin: “Tulkaa sisään! Minä leivoin tuoretta
nisua.”
Äitini veli kertoi, että
talvisodan jälkeen löytyi
“suutari” eli räjähtämätön
ammus (mahdollisesti miina) pienestä kellotornista.
Muuten kirkko oli aika
ehjä ja on olemassa vieläkin, vaikka rakennus on
nyt muussa käytössä. Jatkosodan vaikeina hetkinä
Lahden lastenkoti ja kappeli siirrettiin evakkoon
Sammattiin. Asuin silloin
jo Vaajakoskella, mutta minulle tuli kova ikävä veljeäni ja muita tuttuja. Niinpä lähdin viikonloppuna
käymään Sammattiin. En
enää muista, miten menomatka sujui, mutta paluu
jäi hyvin mieleeni. Mitään
kulkuneuvoja ei mennyt
viikonloppuisin, joten
lähdin kävelemään 30 kilometrin matkaa. Sattui
sitten niin, että joku tuli takaani pyörällä ja edessämme oli pitkä alamäki. Minua käskettiin nousemaan
tarakalle. Sanoin, etten ole
ollut milloinkaan pyörän
päällä, mutta kiipesin kui-
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Kirjoittaja on viides lapsi vasemmalta (takana), hänen veljensä Kalevi kuudes vasemmalta (edessä).

tenkin kyytiin. Kyllä minä
pelkäsin ja vapisin, mutta pääsin samalla pitkän
matkaa eteenpäin. Viimein
olimme Lohjan asemalla,
mutta ainuttakaan junaa ei
kulkenut ennen kuin seuraavana päivänä ja silloin
piti olla jo töissä. Menin
yhteen taloon ja pyysin,
että saisin nukkua vaikka
vain lattialla, mutta minua
luultiin desantiksi ja jouduin näyttämään kaikki

mukana olleet paperini.
Viimein minua uskottiin ja
sain levähtää yöni lattialla.
Hiippakunta perustettiin helluntaipäivänä
1955. Piispa oli Gulielmus
Gobben. Pappeja ehti olla
Jyväskylässä vasta muutamia ennen kuin saimme
kirkkoherra Slegersin 25
vuoden ajaksi. En kuitenkaan kirjoita hänestä nyt
enempää, koska aivan
vasta hänestä kirjoitettiin

paljon hautajaistensa yhteydessä. Sen silti tahtoisin
sanoa, että kaikki pitivät
hänestä ja veli Urbanuksesta. Myös kirkkoherra
Koolen oli ystävällinen ja
piti lapsista.
Sitten kävi Vaasankadun
kappeli pieneksi ja uuden
kirkon rakennustöihin alettiin 1961. Näin syntyi Pyhän Olavin kirkko erittäin
laajan seurakunnan pääpaikkaan Jyväskylään. Pa-

peilla oli suuri työ sen hoitamisessa ja matkusteluissa
seurakuntalaisten luo aina
Etelä-Suomesta Lappiin
saakka. Tällä tavoin seurakunnan juuret kuitenkin
kasvoivat Herran tarhaksi. Nykyisin kirkossa on
lisäksi paljon opiskelijoita
niin englanninkielisessä
messussa kuin pyhisinkin. Myös pakolaiset ovat
lisänneet seurakuntalaisia
Pyhän Olavin seurakun-

nassa. Kaikki alkoi puolalaisista ja nyt näyttää siltä,
että ympyrä sulkeutuu.
Lopetan tämän muistelun Jeesuksen sanoihin
Pietarille: “Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät
Tuonelan portit voita.”
Jyväskylässä 20.10.2006,
Ester Rekonen

CORRIGENDA. Rukouksen apostolaatin ruotsin- ja englanninkieliset tekstit olivat taitossa sekaantuneet viimevuotisten kanssa. Pahoittelemme vahinkoa. Ruotsinkieliset esitetään jokaisessa Fides-lehdessä, siksi tässä annetaan
englanninkieliset rukousaiheet tammi-huhtikuulle — CORRECT TEXTS FOR APOSTLESHIP OF PRAYER:
January
We pray that in our time, unfortunately marked by many
episodes of violence, the
Church’s bishops and priests
may continue to indicate the
way of peace and understanding among peoples.
We pray that the Church in
Africa may become a constantly more authentic witness
of the Good News of Christ

and be committed, in every
Nation, to the promotion of
reconciliation and peace.
February

in the spirit of solidarity, ever
more generous collaboration
on the part of the governments of all nations.

service of the Gospel may be
the constant concern of those responsible for the young
Churches.

We pray that the goods of the
earth, given by God for all
men, may be used wisely and
according to criteria of justice
and solidarity.

March

April

We pray that the Word of God
may be ever more listened to,
contemplated, loved and lived.

We pray that the fight against
diseases and great epidemics
in the Third World may find,

We pray that the training of
catechists, organizers and
lay people committed in the

We pray that, allowing himself to be enlightened and
guided by the Holy Spirit,
every Christian may answer
enthusiastically and faithfully to the universal call to
sanctity.

We pray that the number of
priestly and religious vocations may grow in North
America and the countries of
the Pacific Ocean, in order to
given an adequate answer to
the pastoral and missionary
needs of those populations.
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Påven besökte Caritas soppkök i Rom
”Kärlek och fattigdom går hand i hand. Gud blev människa, för att han bryr sig om människan, varje människa.”
Under förmiddagen den
4.1. besökte påven Benedikt XVI ett utav Caritas
soppkök i Rom. Senaste
påvliga besöket var för 15
år sedan då Johannes Paulus II, i december 1992 besökte samma soppkök på
Colle Oppio. Detta soppkök öppnade Caritas 1983,
och sen dess har de delat ut
över 9 miljoner portioner
mat till fattiga och hemlösa, italienare och utlänningar. Gennaro Di Cicco
som är ansvarig för Caritas
soppkök i Rom berättar:
“Det är tyvärr väldigt
många personer som lever
under svåra förhållanden
i Rom. Vi beräknar att ungefär 6000 människor lever
på gatan, och staden Rom
har endast möjlighet att
erbjuda sängplats åt 4000
hemlösa. På natten ser man
en stad i staden. En hård,
svår stad med egna regler.
Tusentals volontärarbetare
jobbar för att bemöta och
underlätta denna bekym-

mersamma situation. Det
är församlingar, scouter
och andra grupper som organiserar sig för att hjälpa
de hemlösa.”
“Det första viktigaste
objektivet är att installera
en relation. Det är det vi
råder volontärarbetare att
framför allt jobba på. Om
man bygger upp en relation kan man sedan sakta
jobba på att övertyga den
behövande att lämna gatan. De senaste 20 åren är
det många som vi lyckats
slita från gatans hårda liv.
Det som dessa personer
saknar är en familj, personer som de betyder något
för. Det är oftast ensamma
människor som har hamnat på gatan efter social utförsbacke. Det är inte lätt
att övertyga sig om att man
har förmågan att lämna gatan efter många år. Det är
där volontärarbetarna kan
bidra med hopp, värdighet
och mening, som om de
vore en familj för dem som

Katolinen karismaattinen
rukousryhmä kokoontuu
la 14.1.2007 klo 15.00
Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa.
Tervetuloa!
Lisätietoja:
joannou-jyranki@mail.com
www.iccrs.com
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ingen familj har.”
“Johannes Paulus II sa
under sitt besök 1992 att
‘den lidande människan
berör oss’. Vad är Caritas
projekt?
Vi har våra omedelbara
projekt som innebär att ge

”På något vis gör [Kristus] sig synlig här varje
dag under varje måltid, där man inte bara
vill erbjuda föda, men
tjäna sin nästa utan att
skilja på ras, kultur eller religion. Jesus älskar oss och han lär oss
att älska.”
sängplatser och föda till så
många som möjligt. Sen
har vi våra långvariga projekt som innebär stöd till
hela familjer i socialt, ekonomiskt och psykologisk
tunga situationer.”

”Vi är glada över Påvens
besök. Hans uppmärksamhet betyder mycket symboliskt för en stad som har
människor som dör av fattigdom på gatan, och hans
besök är uppmuntrande
för alla volontärarbetare
som engagerar sig med
tid och kraft, att lindra de
hemlösas lidande.”
Påven sa så här under
sitt besök i soppköket:
“Jag är glad att besöka en
plats så rik på medmänsklighet. Jag tackar alla er volontärer som ser Kristus i
er broder som är hungrig.
Kristus är också i er som
ger honom att äta. Här
förstår man att, när man
hjälper sin nästa, känner
man Gud bättre. I grottan
i Betlehem kom han som
nyfödd, behövandes allt.
Han kom för att han älskar
oss. Kärlek och fattigdom
går hand i hand. Gud blev
människa, för att han bryr
sig om människan, varje
människa. På något vis

gör han sig synlig här varje
dag under varje måltid, där
man inte bara vill erbjuda
föda, men tjäna sin nästa
utan att skilja på ras, kultur
eller religion. Jesus älskar
oss och han lär oss att älska.
De ansvariga över soppköket och alla volontärer kan
uppleva det vackra med
denna kärlek, att tjäna och
skänka, som leder till äkta
lycka i vårt djupaste innre.
Så annorlunda den vi blir
erbjudna i reklamer. Jag
ber Kristus, som känner
till alla närvarandes andliga och materiella behov,
och jag ber honom att beskydda Caritas som gör ett
så viktigt arbete, och alla
dess medarbetare så att de
tjänar med medveten hängivelse, och inspireras av
den äkta kristna kärlekens
stil, som helgonen sammanfattade i mottot ‘det
goda ska göras väl’.”
KATT/RV

Iloon ja suruun
Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja adresseja
punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl
(postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh.
09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Artikkeleita

20 * C+M+B * 07
Loppiaisen kodinsiunaus
Uuden vuoden alussa,
tammikuun kuudentena
päivänä, vietämme loppiaisjuhlaa eli Herran ilmestymisen juhlapyhää. Muistamme, kuinka itämaan
tietäjät saapuivat tähden
opastamina Betlehemiin,
josta he löysivät maailman
Vapahtajan yhdessä äitinsä
Marian ja Joosefin kanssa.
Jeesus-lapsi oli makaamassa vaatimattomassa
kaukalossa eläinten tallissa, sillä majatalossa ei ollut
tilaa. Loppiainen muistuttaa meitä siitä, että Herra
Jeesus ilmestyi kaikille
kansoille ja tieto hänen
syntymästään levisi muidenkin kuin israelilaisten
keskuuteen. Niinpä loppiaista on perinteisesti pidetty myös lähetystyön pyhänä. Itämaan tietäjät olivat
tavallaan ensimmäisiä
lähetystyöntekijöitä, sillä
kotimaahan palattuaan he
julistivat hyvää sanomaa
kanssaihmisilleen. Joulun
lapsen ilosanoma ei kuulunut pelkästään Betlehemin
paimenille, vaan kaikille
maailman kansoille. Niin
kuin idän tietäjät tulivat
ja kumarsivat vastasyntynyttä Jeesus-lasta, niin
myös tänään Jeesuksen
pyhä nimi täytyisi tulla julistetuksi ja kunnioitetuksi
kaikkialla maailmassa.
Katolisissa maissa monissa seurakunnissa loppiaisen aikaan voi nykyisin
nähdä lasten ja nuorten
(kuten tiernapojat Suomessa keskiajalla) pukeutuvan
itämaiden tietäjiksi tai
kuninkaiksi ja vaeltavan
talosta taloon suitsukkeita ja kynttilöitä kantaen.
Kulkiessaan seurueessa
he laulavat ja pyytävät
lahjoitusta lähetystyöhön.
Matkallaan talosta taloon
nämä nuoret kirjoittavat
liidulla ulko-oviin tekstiin
”20*C+M+B*07”. Se merkitsee: ”Jumala siunatkoon
tätä taloa vuonna 2007”.
Kirjaimet C+M+B viittaavat
nimiin, jotka aikojen kuluessa on annettu kolmelle
itämaiselle viisaalle: Caspar, Melchior ja Balthasar.
Oikeammin ne ovat lyhennys sanoista Christus Man-
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LOPPIAISEN
KODINSIUNAUSRUKOUS
Aluksi teemme ristinmerkin, rukoilemme Herran rukouksen ja Terve Maria -rukouksen. Sitten joku perheenjäsenistä lukee siunausrukouksen muiden läsnä ollessa.
Sen jälkeen joku kiinnittää siunaustarran (tai kirjoittaa
yllä esitetyn tekstin) asunnon oveen tai sisäänkäynnin
läheisyyteen.
Siunausrukous
Jumala, taivaallinen Isämme! Saattakoon siunauksesi kaikkia niitä, jotka käyvät ulos ja sisään tästä
ovesta. Pidä suojeleva kätesi tämän talon yllä koko
tämän vuoden.
Kaikki vastaavat lopuksi: Aamen
sionem Benedicat (Kristus
taloa siunatkoon). Ne toimivat siis latinankielisenä
rukouksena.
Pohjoismaissa me katolilaiset haluaisimme herättää eloon tämän perinteen. Valitettavasti meidän
oloissamme lapset eivät
voi kulkea kodista kotiin,
mutta siunaustarroja on
saatavissa loppiaisen aikaan tai muulloin uskonnonopetuksen yhteydessä.
Tänä vuonna näitä kodinsiunaustarroja on rajoitettu määrä, sillä toistaiseksi
monetkaan meistä eivät ole
olleet kovin kiinnostuneita hankkimaan sellaista.
Voimme saada kotimme
siunatuksi ja samalla antaa tukemme lähetystyölle
pudottamalla pienen lahjan (esim. 1€) lippaaseen
samalla kun otamme siunaustarran ja tekstin kotiimme.

Siunaustarra muistuttaa
meitä koko vuoden ajan
Jumalan rakkaudesta ja
hyvyydestä kaikkia perheenjäseniä ja heidän luonaan käyviä ystäviä ja muita vierailijoita kohtaan. Se
muistuttaa myös itämaan
tietäjistä, jotka kumarsivat
Jeesus-lasta antaen hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Nämä arvokkaat lahjat kuvastivat
jotakin itse Jeesuksesta ja
hänen tehtävästään: kultaa
kuninkaalle, suitsuketta
Jumalalle ja mirhaa kuolleen voitelemiseen. Tietäjät
antoivat maansa tuotteita
lahjaksi, mekin voimme
antaa lahjaksi Herralle sitä
mitä meillä on, jotta edelleen voisi toteutua Herran
sana Messiaasta: ”Minä
teen sinusta valon kaikille
kansoille, niin että pelastus
ulottuu maan ääriin saakka.” (Jes. 49:6)
Nguyen Toan Tri

LASTENKERHO
4-, 5-, 6-vuotiaille

Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen. Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:
			7.1. klo 10.30
			11.2. klo 10.30
			11.3. klo 10.30
			14.4. (la) klo10.30
			13.5. klo 10.30

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

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
HYVÄÄ ALKAVAA VUOTTA!
CARITAKSEN TOIMISTO ON AVOINNA ARKISIN 8.0013.00 TAI SOPIMUKSEN MUKAAN!
CARITAKSEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEITA:
4.12. antamassaan tiedotteessaan Ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen osasto on hyväksynyt seuraavat Caritaksen
hankkeet vuosille 2007-2009:
Juomavesihankkeet Boliviaan
Naisten ja vammaisten koulutushanke Intiaan
Porakaivot lastentarhoihin Keniaan
Aids-orpojen tuki- ja koulutushanke Ugandaan
Hyväksytyistä hankkeista Bolivia ja Uganda ovat jatkohankkeita ja uusina hankkeina hyväksyttiin Intia ja Kenia.
Lähempiä tietoja hankkeista saa jäsentiedotteista.
CARITAS-KAUPASTA
edelleen saatavana
• kynttilöitä
• suklaata
• kortteja
• kookospähkinätuotteita
• silkkiä
• saippuoita
• MakePovertyHistory-rannekeita

TULE MUKAAN FATIMAAN
PERUUTUSPAIKALLA!

PYHIINVAELLUS FATIMAAN
19.4.-25.4.2007
PILGRIMAGE TO FATIMA,
April 19th to 25th 2007

Vietämme kaksi päivää Fatimassa ja kaksi päivää retkillä (Coimbra, Alcobaca ja Nazaré Atlantin rannikolla) sekä
viimeisen päivän Portossa. Matkan pappina on isä Frans
Voss SCJ. Hinta on 540 euroa edellyttäen, ettei lento kallistu.
Yhden hengen huoneesta lisämaksu 60 euroa. Fatimassa ja
Portossa luostarimajoitus. Hintaan sisältyy majoitus, lennot
Tampereelta RYANAIR:llä, bussimatkat perillä, täyshoito
neljänä päivänä, sisäänpääsymaksut, mutta ei lentokenttäkuljetuksia. Ryanairin edestakainen bussi Helsingistä Tampereen lentokentälle maksaa 50 euroa.
Ilmoittautuminen mahdollisimman nopeasti matkanjohtajalle, Heidi Tuorila-Kahanpää, kahanpaa@ulc.jyu.fi tai 0503410248.
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Charta Oecumenica
eli ekumenia käytännössä

Viisi vuotta sitten Euroopan kirkkojen konferenssi ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvosto julkaisivat yhdessä Strasbourgissa asiakirjan nimeltä Charta Oecumenica, joka
valitettavasti ei saanut niin paljon huomiota kuin da Vinci koodi. Se ei ole epätieteellinen,
mielikuvituksellinen jännäri menneestä ajasta, vaan käytännöllisen ekumenian ”keittiöopas”.
Asiakirjaan sisältyy 12 suositusta. Jokainen omalla tavallaan opastaa Euroopan kristittyjä, siis
myös katolilaisia, työssä kristikansan näkyvän ykseyden korjaamiseksi ja Kristuksen ainoan
kirkon eheyttämiseksi. Nämä suositukset ovat suuntaviivoja laajempaan yhteistyöhön kaikilla
tasoilla, sekä paikalliskirkkojen johtajien, teologian tutkijoiden, kirkkoherrojen että seurakuntalaisten tasolla.  
Asiakirja lähtee selkeästä käsityksestä ekumeniasta: Vapahtajan rukouksesta omiensa ykseyden puolesta (Joh.17:21). Sitten se käsittelee ekumeenista työtä Euroopassa kahdessa luvussa.
Ensimmäisessä luvussa annetaan viisi suositusta työskentelyä varten kohti kirkkojen näkyvää
yhteyttä Euroopassa. Toisessa on kuusi kehotusta yhteisen vastuun vakavasti kantamiseen
Euroopan kristillisyydestä tulevaisuudessa.
Suomen ekumeeninen neuvosto on hyväksynyt Strasbourgin kokouksen suositukset yksimielisesti ja soveltanut Chartan omalle maaperälle. Se on muokannut sen käteväksi ja vapaasti kopioitavaksi esitteeksi toivoen, että ” yhä useammat voisivat osallistua ekumeeniseen toimintaan
paikallistasolla”. Esitteen otsikoksi on sopivasti pantu ”Ekumenian hyvät tavat”
Suositukset ovat kaunis esimerkki positiivisesta ajattelutavasta, ja paavi Benedictus XVI:n käydessä Turkissa kaikki osapuolet osoittivat omaavansa sen. Tämä ei ollut ensi sijassa poliittista
shakkipeliä, vaan rakentavaa yhteistä pyrkimystä toisaalta katolisen kirkon ja ortodoksisen
kirkon välisen suhteen lujittamiseen ja toisaalta katolisen kirkon ja muslimimaailman vuosisatojen aikana haavoittuneitten suhteitten paikkaamiseen. Todella positiivinen ajattelu ei ole
aina helppoa mutta ei ole pelkästään luulotteluakaan. Se edellyttää ajankohtaista tietoa ja historiallista tuntemusta, jotka antavat uusia näkökulmia uskonnollisista kiistakysymyksistä, jotta
dialogia rasittavat ennakkoluulot oikaistaisiin, sekä - mikä näyttää vielä olevan tämän oikaisemistyön tärkein seikka - muistin paranemista. Tämäkin on sangen tärkeä aihe, jonka puolesta
on rukoiltava rukousviikon aikana. Rukoillessaan omiensa ykseyden puolesta kuolemansa
aattona Herramme pyysi Isältään varmasti myös meille seuraajilleen vilpitöntä valmiutta jatkuvaan kääntymykseen Jumalan puoleen sekä yhä lähemmäksi kasvamiseen Jumalan viisauden
ja armahtavaisuuden hengessä niin, että meidän mielipiteemme, kannanottomme ja tekomme
puhdistuisivat ja me kasvaisimme päivä päivältä evankeliumin totuuden ja rakkauden hengessä. Paitsi muistinpuhdistusta tarvitaan myös terveitä yhteistyömuotoja eli hyviä ekumeenisia
seurustelutapoja, eli että vältettäisiin vahingollista kilpailun henkeä ja ettei myöskään estetä
ketään omasta vapaasta tahdostaan kääntymästä toiseen uskoon tai kirkkoon.  
Charta Oecumenican toisessa osassa painotetaan Euroopan kristittyjen yhteistä vastuuta oman
maanosansa tulevaisuudesta. Maailman uskontojen välinen yhteistyö rauhan puolesta on kasvamassa sekä Kirkkojen maailmanneuvoston toiminnan, Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen
vaikutuksen että pyhän Franciscuksen syntymäkaupungissa Assisissa pidettyjen yhteisten
rukouspäivien myötä. Samassa hengessä Euroopan kristittyjen olisi tiivisti työskenneltävä
yhdessä nimenomaan juutalaisten ja muslimien kanssa, jotta usko yhteen ainoaan Jumalaan
säilyisi ja vaikuttaisi Euroopan kansojen yhteistyöhön elämän kaikilla alueilla, esim. eri kulttuurien keskinäisessä sovinnontyössä ja luomakunnan turvaamisessa, jopa Euroopan Unionin
parlamentin kautta.
Tietysti Chartassa on myös suosituksia, jotka tähtäävät suoraan kristittyjen yhteiseen tehtävään
rakentaa sellaista Eurooppaa, jossa myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kristillisiä
arvoja kunnioitettaisiin ja noudatettaisiin. Suosituskirjan punainen lanka tuntuu olevan se
kehotus, että me kristityt tiivistäisimme rivimme ja työskentelisimme entistä innokkaammin
toistemme kanssa paremman maailman puolesta, sellaisen, jonka puolesta Vapahtaja on rukoillut ja uhrannut itsensä ristillä. Nyky-Euroopassa on monta ongelmaa, jotka ovat ratkaistavissa vain yhteisvoimin. Kristittyjen yhteinen pyrkimys uudistaa yksimielisesti evankeliumin
hengessä Euroopan kasvoja, olisi epäilemättä vaikuttava tekijä.
isä Frans

Ekumeeninen
rukousviikko
18.-25.1.
Torstaina 18.1. klo 18.00 Pyhän Henrikin ekumeeninen
vesper Pyhän Henrikin katedraalissa.
Perjantaina 19.1. klo 19.00 maahanmuuttajien ekumeeninen rukousilta Tuomiokirkon kappelissa. Mukana
isä Veikko Purmonen, pastori Mark Saba, isä Marino Trevisini, Seppo S. Kosonen. Timo Keskitalo sekä venäjän- ja
slaavinkielinen lauluryhmä Helsingin ortodoksisesta srk:
sta. Rukousta ja lauluja eri kulttuureista.
Lauantaina 20.1. klo 19.30 Rukous- ja psalminlauluilta
Uspenskin katedraalissa heti vigiliapalveluksen jälkeen
(18.00-19.30) Mukana seuraavia kuoroja: Verbi Dei Sono
(kat), Tuomasmessun vesperkuoro (lut), A-miehet (vap.),
Ortodoksinen lauluryhmä. Tervehdyssanat isä Veikko Purmonen; Arto Antturi johdattelee psalmien maailmaan lyhyellä puheenvuorolla.
Seurakuntien ohjelmissa s. 8-9 on mainittu muitakin
ekumeenisia tilaisuuksia eri puolilla Suomea.
Lisää tietoa myös Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivuilta: www.ekumenia.fi.
Rukousviikon aikana on myös perinteinen Pyhän Henrikin juhlajumalanpalvelus Roomassa. Sen toimittaa Lapuan
luterilainen piispa Simo Peura. Katolista kirkkoa edustavat
oma piispamme Józef Wróbel SCJ sekä yleisvikaarimme,
monsignore Marino Trevisini.
KATT/SEN

Johdantokurssi
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot pitävät

Retretin
Stella Mariksessa
2.-5. maaliskuuta 2007 isä Frans Vossin SCJ johdolla.
Aihe: Spiritualiteetimme keskeisiä tekijöitä.
Kiinnostuneille retretti on samalla on hyvä tutustumistilaisuus. Ilmoittautuminen: ajoissa Stella Mariksessa, puh. 019-335 793.
Tervetuloa!
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Apologeettinen
opintopiiri
keskiviikko-iltapäivinä p. Henrikin seurakuntasalissa klo
16.30.
20.12. Pappeus ja selibaatti (naispappeus,
piispuus, diakonaatti, sääntökunnat)
10.1. Avioliitto ja seksuaalimoraali (esiaviollinen seksi, ehkäisy, homous)
17.1. Viimeiset asiat (kuolema, tuomio,
taivas, helvetti, kiirastuli, aneet)
Lisätietoja sähköpostiosoitteesta fineca@hotmail.com
(Emil Anton).

22.1. Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon sosiaaliopetus (Juho Kyntäjä)
5.2. Sakramentit: kaste ja vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
19.2. Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat (piispa Józef Wróbel SCJ)
5.3. Parannuksen sakramentti, sairaiden voitelu (isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
19.3. Eukaristia (isä Teemu Sippo SCJ)
2.4. Kirkon liturgia – kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
16.4. Avioliitto (isä Manuel Prado)
7.5. Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
21.5. 	Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marja-Liisa OSSS)
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 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. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin
katolisten seurakuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.
Ei ennakkoilmoittautumista.

