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Kostonhimo
Joulun	 iloisen	 juhlan	
ja	 maailman	 rauhan-
päivän	 tuntumassa	
ihmiskunta	sai	seurata	
pilkkaavien teloittaji-
en	 työskentelyä,	 kun	
Irakin	 pitkäaikainen	
johtaja	 Saddam	 Hus-
sein	 hirtettiin.	 Hom-
ma	 on	 nyt	 hoidettu,	
mutta	 kuolemantuo-
mion	 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)	vastarin-
taan	 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 ihmisil-
le, kuuluu ankara omantunnon velvollisuus kieltäytyä 
vaikuttamasta muodollisesti sellaisiin toimiin, jotka 
ovat ristiriidassa Jumalan lain kanssa, vaikka valtiolli-
nen lainsäädäntö ne sallisikin. ... Kieltäytyminen osal-
listumasta 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	kuo-
lemantuomio	aina	on.
	 Diktatuurit	 eivät	ole	vain	historiaa.	Siksi	mei-
dän on jatkettava taistelua yhteisen hyvän, oikeu-
denmukaisuuden	ja	rauhan	puolesta.	Hyvä	tie	on	
aloittaa ihmispersoonan arvokkuuden tunnusta-
misesta	joka	tilanteessa,	silloinkin,	kun	se	tuntuu	
henkilökohtaisesti	vaikealta.

Kiitos – tack

Sydämellinen	kiitos	piispantaloon	saapuneis-
ta	monista	joulutervehdyksistä.

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

+	Józef	Wróbel	SCJ
Helsingin	piispa
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Påven döpte 13 
barn i Sixtinska 
kapellet
Som	 en	 vanlig	 försam-
lingspräst	döpte	påven	på	
söndagen,	 7.1.,	 dagen	 då	
kyrkan	påminner	om	Kris-
ti	 dop	 i	 Jordan,	 13	 nyföd-
da	barn,	 som	 tillsammans	
med	 deras	 små	 syskon	
skapade	 en	 glad	 atmosfär	
bland Michelangelos mål-
ningar i det Sixtinska ka-
pellet.	 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 tillsam-
mans 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	

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, lju-
set,	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 schweizer-
gardisternas	kommendant	
och vi kan även berätta att 
mamman	 var	 klädd	 i	 en	
nationaldräkt	 från	 kanto-
nen	 San	 Gallo	 något	 som	
säkert gjorde ceemonin ex-
tra	 värdefull	 för	 familjens	
anhörigai	i	Schweiz.

KATT/RV

Se	även	bilden	på	framsidan.

Rooman pää-
rautatieasema 
sai lisänimen
Rooman	kuuluisa	päärau-
tatieasema	Termini	sai	jou-
lun	alla	lisänimen	Johannes	
Paavali	II.	Kaupungin	teke-
män	päätöksen	mukaisesti	
rautatieaseman	 uusi	 nimi	
on Stazione Termini - Gio-
vanni	 Paolo	 II.	 Asemalle	
asetettiin	 joulukuun	 23.	
päivän	 juhlallisuuksissa	
kaksi	 suurta	kivistä	muis-
topylvästä	 edesmenneen	
paavin	 kunniaksi.	 Juh-
lallisuuksiin	 osallistuivat	
myös	 Rooman	 pormestari	
Walter Veltroni,	 Vatikaa-
nin	 valtiosihteeri,	 kardi-
naali	Tarcisio Bertone	sekä	
Italian	 piispainkokouksen	
puheenjohtaja,	 kardinaali	
Camillo Ruini.

KATT/Kath.net

Antonio Gaudì 
pian autuaaksi?
Espanjalainen	 taiteilija	
Antonia	 Gaudì	 saatetaan	
pian	 julistaa	 autuaaksi.	
Autuaaksijulistusprosessia 
varten kerätty materiaali ja 
asiakirjat	ovat	lähes	valmiit	
ja	ne	lähetetään	pyhäksi	ju-
listamisen	kongregaatioon	
parin	 kuukauden	 sisällä.	
Näin	kertoo	prosessin	val-
mistelija eli postulaattori 
Silvia Correale.	

Gaudì	 kuoli	 10.6.1926	
Barcelonassa. Hänet muis-
tetaan	 monista	 arkkiteh-
toonisista	 luomuksistaan,	
ennen	kaikkea	keskeneräi-
seksi	 jääneestä	 Sagrada	
Família -kirkosta Barcelo-
nassa.	 Antonio	 Gaudìlle	
osoitetuista	 toteutuneista	
esirukouksista on lähetetty 
viime	vuosina	useita	todis-
teita	Vatikaaniin.

KATT/Kath.net

Paavin luona 
yli kolme 
miljoonaa 
kävijää
Vatikaani	 julkaisi	 vuoden	
vaihteessa	laskelmat,	joiden	
mukaan	paavi	Benedictus 
XVI:n	 henkilökohtaisiin	
tapaamisiin,	 yleisaudiens-
seihin, angelus-rukouksiin 
ja	liturgioihin	Vatikaanissa	
osallistui	vuonna	2006	n.	3	
222	820	ihmistä.	

Paavin	liturgioihin	osal-
listui	 tästä	 joukosta	 590	
000	 ihmistä.	 Sunnuntain	
angelukseen	osallistuneita	
oli	noin	1	300	000	ja	keski-
viikon	 yleisaudiensseilla	
kävi	 vähän	 yli	 miljoona	
ihmistä.

	
KATT/VIS

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI):

Matkalla Jeesuksen Kristuksen 
luokse
Tutustu paavin kiehtovaan ajatteluun!

Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 17€ (lisäksi postituskulut 6€).

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 Juma-
lanäidin Marian juhlapy-
hää,	paavi	Benedictus XVI 
sanoi ennen Angelus-ruko-
usta	 pitämässään	 puhees-
sa	seuraavaa:	“Tänään	me	
ajattelemme Jeesusta, joka 
syntyi Neitsyt Mariasta, ja 
hänen	nimitystään	olla	to-
dellinen	 Rauhan	 ruhtinas.	
Hän	 ‘on	 meidän	 rauham-
me’,	 joka	 tuli	 murtamaan	
muurin, joka erottaa ihmi-
set	ja	kansat,	eli	vihollisuu-
den.”

Pyhä	 isä	muisteli,	kuin-
ka	paavi	Paavali	VI	toivoi,	
“että vuoden tulisi alkaa 
pyhän Marian, kunnioi-
tetun	 Jumalanäidin	 suo-
jeluksessa” ja että tammi-
kuun	ensimmäisen	päivän	
“tulisi	merkitä	maailmalle	
Rauhan päivää, niin että 
jokainen	 vuosi	 alkaisi	
Kristuksen,	 ihmiskunnan	
suuren rauhantekijän, va-
lossa”.

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 työto-
vereitteni kanssa. Viestin 
teemana	 on	 tänä	 vuonna	
‘Ihmispersoona,	 rauhan	
sydän’.”

“Tämä	 viesti	 kosket-
taa	 oleellista	 asiaa:	 ihmis-
persoonan	 arvokkuutta,	
persoonan,	 joka	 pylväänä	
tukee	koko	suurta	 rauhan	

rakennusta.	 Nykyään	 pu-
hutaan	 paljon	 ihmisoike-
uksista mutta unohdetaan 
usein, että ne tarvitsevat 
lujan	 perustan,	 sellaisen	
perustan,	 joka	 ei	 ole	 suh-
teellinen	 tai	 subjektiivi-
nen.	Tämä	perusta	voi	olla	
vain	 ihmispersoonan	 ar-
vokkuus.	 Ja	 tämän	 arvok-
kuuden	 kunnioittaminen	
alkaa	tunnistamalla	ja	suo-
jelemalla ihmisten oikeutta 
elää	 ja	 tunnustaa	vapaasti	
omaa	uskoaan.”

Paavi	 päätti	 puheensa	
sanomalla: “Me osoitam-

me	pyhälle	Jumalanäidille	
luottavaisesti rukouksem-
me, että pyhä kunnioitus 
kaikkia	ihmisiä	kohtaan	ja	
luja	kieltäytyminen	sodas-
ta	 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 rau-
han	rakentajia.”

	
KATT/VIS
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Påven skriver 
bok om Jesus
Den	första	delen	av	Bene-
dikt XVI:s	 bok	 om	 Jesus	
kommer	 ut	 under	 våren.	
Boken bär titeln “Jesus från 
Nazareth. Från dopet till 
transfigurationen.” Påven 
skriver	själv	i	en	presenta-
tion 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 per-
sonliga sökande efter Her-
rens	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	 evange-
lierna. Detta för att jag är 
övertygad om att den per-
son	 vi	 möter	 i	 evangelier-
na	 är	 mycket	 mer	 logisk	
ur	historisk	synvinkel	och	
mycket lättare att förstå, än 
de rekonstruktioner vi fått 
av	Jesus	de	senaste	årtion-
dena.”

”I min ungdom på 30- 
och 40-talen kom det ut en 
serie	 entusiastiska	 böcker	
om	 Jesus.	 Några	 av	 för-
fattarna	 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	 män-
niska,	förde	Gud	till	män-
niskorna.	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 förändra-
des	 situationen.	 Klyftan	
mellan	 den	 historiska	 Je-
sus	och	trons	Jesus	blev	allt	
större.	Utvecklingen	av	den	
kritiska	forskningen	ledde	
till	 alltmer	 subtila	 skillna-
der som fick till följd att 
bilden	 på	 Jesus,	 som	 tron	
på	 Jesus	 baserar	 sig	 på,	
blev oviss, med svårdefi-
nerade konturer. Jesus fick 
motsägelsefulla	 roller.....	
den	 revolutionäre,	 romar-
nas fiende, som bryter mot 

makten	och	misslyckas	för	
att slutligen förorsaka sin 
egen	undergång.	Dessa	rol-
ler	avspeglade	framför	allt	
författaren och hans ideal. 
Även	om	misstron	till	den-
na	 typ	 av	 beskrivningar	
växte efter hand, hade de 
lett till att bilden av Jesus 
var ännu mer fjärran. För-
virringen	 ökade	 med	 vis-
sheten 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	 Ra-
zinger	 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 över-
tygande	 person.	 Om	 man	
läser	ur	historiskt	perspek-
tiv	ser	man	en	man	och	en	
väg	som	är	värd	tillit,	man	
finner att trots att det finns 
många olikheter i skrifte-
na 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	bor-
tom den historiska-, kri-
tiska- tolkningen och med 
nya	metodiska	kriterier	tol-
ka Bibeln teologiskt. Detta 
kräver naturligtvis att tron 
får en plats, men utan att 
alls	 avstå	 från	 det	 histo-
riska	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	 kapit-
len,	som	går	från	Jesus	dop	
till	 Petrus	 bekännelse	 och	
transfigurationen. 

KATT/RV

Summa theologiaesta odotettu uusintapainos

Cambridge	 University	
Press on ilmoittanut teh-
neensä	 uusintapainoksen	
pyhän	Tuomas	Akvinolai-
sen	kuuluisimman	teoksen	
Summa theologiaen 60-
osaisesta latinalais-englan-
tilaisesta	 laitoksesta.	 Ky-
seessä on 60- ja 70-luvuilla 
julkaistun,	 englantilaisten	
dominikaanien	 toimitta-
man	käännöksen	pehmeä-
kantinen	 näköispainos,	
johon on liitetty erillinen 

hakemisto.	 Syyksi	 uusin-
tapainoksen	 ottamiseen	
kirjapaino ilmoittaa teok-
sen	jatkuvan	kysynnän	eri	
puolilta	maailmaa.

Kirjasarjan	 kokonais-
tarjoushinta	 on	 1000	 Eng-
lannin puntaa ja yksittäis-
kappaleitten hinta on 19,99 
puntaa.	Lisätietoja	saa	net-
tiosoitteesta	 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.	

Arkkipiispa Wielgus 
erosi virastaan saman 
tien
Varsovan	 arkkipiispaksi	
joulukuussa valittu Plockin 
piispa	 Stanislaw Wielgus	
joutui	 kovan	 julkisen	 pai-
neen	vuoksi	eroamaan	teh-
tävästään	vain	kaksi	päivää	
sen	 jälkeen,	 kun	 hänet	 oli	
asetettu uuteen virkaansa. 
Arkkipiispa ilmoitti eroa-
misestaan	 hieman	 ennen	
oman	 virkaanasettamis-
messunsa	 alkua	 sunnun-
taina	 7.1.	 Syynä	 tähän	 oli	
Wielguksen	 nuorena	 pap-
pina	tekemä	yhteistyö	Puo-
lan	 kommunistihallinnon	
salaisen	 poliisin	 kanssa.	
Mitään viitteitä ei ole kui-
tenkaan siitä, että “yhteis-
työ	olisi	johtanut	seurauk-
siin	kenenkään	ihmisen	tai	
minkään	instituution	osal-
ta”,	salaisen	poliisin	arkis-
toja	tutkiva	komissio	totesi	
raportissaan,	 joka	 julkais-
tiin	tammikuun	alussa.

Pyhän	 istuimen	 leh-
distöosaston	 päällikön,	
isä	 Federico Lombardin 
SJ	 mukaan	 on	 ilmeistä,	
että “arkkipiispan käytös 
menneinä	 vuosina	 Puo-
lan	 kommunistihallinnon	
vallan aikaan asetti vaka-
vasti	 kyseenalaiseksi	 hä-
nen auktoriteettinsa, myös 
uskovien	 edessä”.	 Siitä	
huolimatta	 niin	 Puolan	
kirkon	kuin	Vatikaaninkin	

kannanotoissa	kiinnitetään	
huomiota	 ennen	 muu-
ta	 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	kir-
kon	 vastustajien	 välillä,	
niiden	 ihmisten	 jonkinlai-
nen	 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	 viimei-
nen lajissaan. “Materiaa-
lia	 on	 valtavan	 paljon,	 ja,	
kun	sitä	arvioidaan	ja	siitä	
tehdään	 johtopäätöksiä,	
ei saa unohtaa, että se on 
painostusta	 ja	 kiristystä	
käyttäneen hallinnon vir-
kamiesten	työtä”,	isä	Lom-
bardi	toteaa.

Paavi Benedictus XVI ni-
mitti saman tien Varsovan 
arkkihiippakunnan	 apos-
toliseksi	 administraatto-
riksi	 hiippakunnan	 aikai-
semman	arkkipiispan,	kar-
dinaali	Józef Glempin.

KATT/VIS/Zenit

Pyhä istuin 
ei kannata 
kuoleman-
tuomiota
Vatikaanin	lehdistöosaston	
johtaja,	 isä	Federico Lom-
bardi	SJ	kommentoi	Irakin	
pitkäaikaisen	johtajan	Sad-
dam	 Husseinin	 toimeen-
pantua	kuolemantuomiota	
seuraavin	sanoin:	

“Tieto	 kuolemantuo-
miosta	 on	 aina	 traaginen.	
Se	 on	 syy	 suruun	 silloin-
kin,	kun	kysymyksessä	on	
henkilö,	 joka	 on	 syyllinen	
raskaisiin	rikoksiin.”

“Syyllisen	 tappaminen	
ei	 ole	 oikea	 tapa	 rakentaa	
uudelleen	 oikeudenmu-
kaisuutta tai yhteiskunnal-
lista	sovintoa.	On	olemassa	
myös	 päinvastainen	 riski,	
nimittäin että koston hen-
ki saa lisää polttoainetta ja 
tuottaa lisää väkivaltaa.”

“Tänä	 synkkänä	 aikana	
Irakin	 kansan	 elämässä	
ei	 voi	 muuta	 kuin	 toivoa,	
että kaikki vastuuta kan-
tavat	ihmiset	tekisivät	kai-
ken voitavansa, että tässä 
dramaattisessa tilanteessa 
saataisiin	vihdoin	avatuksi	
sovinnon	 ja	 rauhan	 kana-
via.”

Pyhä istuin yritti viime 
viikkoina	monin	eri	tavoin	
vaikuttaa	 Irakin	 johtoon,	
ettei Saddamin kuoleman-
tuomiota	 pantaisi	 täytän-
töön.

KATT/VIS
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Rukouksen
apostolaatti
Tammikuu
 Rukoilemme, että mei-
dän	aikanamme,	joka	on	
monesti	 väkivallan	 lei-
maama,	 kirkon	 paime-
net jatkuvasti osoittaisi-
vat	 jokaiselle	 ihmiselle	
tietä	 rauhaan	 ja	 yhteis-
ymmärrykseen.
	 Rukoilemme,	 että	
kirkko	 tulisi	 Afrikassa	
yhä	 todellisemmaksi	
Kristuksen	 hyvän	 sano-
man	todistajaksi	ja	sovi-
tuksen	ja	rauhan	edistä-
jäksi	 kaikkien	 kansojen	
kesken.

Helmikuu
	 Rukoilemme,	 että	
maan	 rikkauksia,	 jotka	
Jumala	 antoi	 kaikille	
ihmisille,	 käytettäisiin	
viisaasti	ja	oikeudenmu-
kaisuuden	 ja	 solidaari-
suuden	hengessä.
	 Rukoilemme,	 että	
taistelu	tauteja	ja	epide-
mioita	vastaan	saisi	yhä	
enemmän	yhteistyötä	 ja	
tukea	kolmannen	maail-
man	hallituksilta.

Böne-
apostolatet 
Januari
 Vi ber att Kyrkans her-
dar fortsätter att arbeta 
för	 fred	 och	 förståelse	
mellan	 människorna	 i	
vår	 tid,	 där	 så	 mycket	
våld	förekommer.
 Vi ber att Kyrkan i Af-
rika alltmera blir ett sant 
vittne om Kristi evange-
lium och att alla länder 
där	verkar	för	freden.

Februari
 Vi ber att allt gott på 
jorden,	som	Gud	har	gi-
vit	 till	 alla	 människor,	
blir brukat med rättvisa 
och	solidaritet.
 Vi ber att kampen mot 
sjukdomar	 och	 epide-
mier	i	tredje	världen	förs	
i	en	anda	av	medmäns-
klighet	 och	 i	 samarbete	
med	 alla	 länders	 rege-
ringar.

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

Oremus

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, hiippakun-
nan 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

Jumala,	
	 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 sine-
töity	hänen	sinetillään,	kukaan	ei	uskaltaisi	
väittää, ettei tuollainen kirje olisi syntynyt 
kuninkaan tahdosta. Mutta kaikki, mitä py-
hät ovat uskoneet Kristuksen opista ja jättä-
neet	meille,	on	ilmeisesti	sinetöity	Jumalan	
sinetillä. Tämä sinetti näkyy niistä töistä, joi-
ta	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.
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Piispamme joulusaarna 2006

Jeesuksessa Kristuksessa me saamme uuden, 
ymmärrettävän kuvan käsittämättömästä Jumalasta

Rakkaat sisaret ja veljet!

Olemme juuri aloittaneet 
joulujuhlan	 vieton.	 On	
vaikea	 kuvailla	 inhimilli-
sin	 sanoin	 tämän	 yön	 (tä-
män	 päivän)	 kauneutta.	
Kristillisessä	 traditiossa	
on	 paljon	 runoja,	 lauluja	
ja kuvia, jotka heijastavat 
tämän	juhlan	erityistä	tun-
nelmaa	 ja	 sisältöä.	Kaiken	
perustana	on	evankeliumi:	
”tuli Marian synnyttämi-
sen aika, ja hän synnytti 
pojan,	 esikoisensa.	 Hän	
kapaloi	lapsen,	pani	hänet	
seimeen” (Luuk. 2:6-7). 

Jotta	 todella	 ymmär-
täisimme	 tuon	yön	 tapah-
tumat,	 meidän	 on	 mentä-
vä	 seimen	 ääreen.	 Tuskin	
mikään koskettaa sisäisesti 
niin	paljon	kuin	kuva	vas-
tasyntyneestä	lapsesta,	hä-
nen äidistään Mariasta ja 
kasvatusisästään	 pyhästä	
Joosefista. 

Emme	 saa	 tyytyä	 vain	
katselemaan	tuota	kuvaa	tai	
kuuntelemaan	kertomusta	
seimen tapahtumista. Mei-
dän on elettävä tuo kuva 
sisimmässämme. Meidän 
on osallistuttava henkilö-
kohtaisesti	ja	sydämelläm-
me	 tuohon	 tapahtumaan.	
Ei	 ainoastaan	 silmiemme,	
vaan	 myös	 sydämemme	
pitää olla avoin, jotta voim-
me	 kunnolla	 havaita	 tuon	
kuvan kaikki ulottuvuudet. 
Tarvitaan	 hyvä	 isällinen	
sydän, jotta voi ymmärtää 
kasvatusisä-Joosefin huo-
let.	Tarvitaan	herkkä	äidin	
sydän,	 jotta	 voi	 ihastella	
Jumalanäiti Marian hellää 
rakkautta Poikaansa koh-
taan. Mutta ennen kaikkea 
tarvitaan	 suurta	 uskoa	 ja	
syvää herkkyyttä, jotta Ju-
malanäiti Marian ja pyhän 
Joosefin esikuvaa seuraten 
voi	 tunnustaa,	 että	 tämä	
pieni	 lapsi	 on	 Vapahtaja,	
Messias. Kristillisessä tra-
ditiossa	 kerrotaan	 hurs-
kaasti kuinka Maria syn-
nytyksen	jälkeen	polvistui	
Poikansa	 edessä	 ja	 ilmaisi	
uskonsa	 näillä	 sanoilla:	
”Minun Herrani ja minun 
Jumalani”.

Kaikki	 se,	 mitä	 me	 nä-
emme	 ja	 koemme	 seimen	
äärellä,	 tarjoaa	meille	pal-
jon	 enemmän,	 kuin	 mitä	
voimme	 ymmärtää	 tai	
ajatella	 järkemme	 avulla.	
Me todistamme aivan ai-
nutlaatuista	 tapahtumaa:	
Seimessä	makaa	lapsi,	neit-
sytäidin	poika.	Tämä	avu-
ton	 lapsi	 on	 kaikkivaltias	
Jumala.	 Hän	 on	 Jumala,	
jolle	 kuuluu	 kaikki,	 mut-
ta	 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 hä-
nestä	huolta.						

Moni meistä voi kysyä: 
onko	 tämä	kaikki	 loogista	
ja ylipäänsä rationaalista? 
Eikö	tämä	kuva	ole	niin	yl-
lättävä, että kaikki ihmisen 
Jumalasta	 tekemät	 tote-
amukset	 ja	 ajatukset	 jou-
tuvat	 oikeastaan	 kyseen-
alaisiksi? Voimme viettää 
monia	 tunteja	 mietiskel-
len	 Jeesuksen	 Kristuksen	
syntymää	 ja	 kuitenkin	
joudumme	 lopuksi	 totea-
maan:	 tämä	 kaikki	 on	 kä-
sittämätöntä. Mitä enem-
män	me	asiaa	pohdimme,	
sitä	 varmemmin	 nousee	
esiin	 kysymys:	 kuka	 mei-
dän Jumalamme on?      

Kun	 etsimme	 vastausta	
tähän	 kysymykseen,	 voi	
Vanhassa	testamentissa	ku-
vattu Mooseksen kokemus 
olla avuksi. Mooses pai-
mensi	lampaita	erämaassa.	
Siellä	 hän	 näki	 orjantap-
purapensaan	tulessa,	mut-
ta	 se	 ei	 silti	 palanut.	 Kun	
Mooses lähestyi pensas-
ta,	 Jumala	 puhui	 hänelle:	
”Minä olen sinun isäsi Ju-
mala,	Abrahamin,	 Iisakin	
ja Jaakobin Jumala.” Moo-
ses	kysyi	 Jumalalta	hänen	
nimeään,	ja	Jumala	vastasi:	
”Minä olen se joka olen” (2. 
Moos. 3:1-15).

Tätä Jumalan esittäyty-
mistä on tulkittu monella 
tavalla. Jotkut filosofit ovat 
arvelleet, että ilmoittamal-
la	tuon	nimekseen,	Jumala	

haluaa sanoa, että hän on 
täydellinen	 olemassaolo.	
Toiset	 taas	 väittävät	 ni-
men kertovan, että voim-
me	 sanoa	 Jumalasta	 vain	
sen, että hän on olemassa. 
Enempää	emme	voi	sanoa	
Hänestä.	Se,	kuka	Hän	on,	
ylittää loputtomasti ihmi-
sen	käsityskyvyn.

Mutta nämä tulkinnat ei-
vät	pidä	yhtä	ihmisten	us-
konnollisten	 kokemusten	
kanssa.	 Niinpä	 eksegeetit	
ja	teologit	tulkitsevat	näitä	
Jumalan	sanoja	toisella	ta-
valla.	Heidän	käsityksensä	
mukaan	Jumala	haluaa	sa-
noa 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	 kokemuk-
sen kautta. Minun tekoni 
tulevat	kertomaan	selvästi	
kuka	 minä	 olen.	 Tällä	 Ju-
mala 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 ihmi-
sen sekä lahjoittaa tälle yhä 
uudelleen	elämän.	Hän	on	
Jumala,	 joka	 pitää	 huolta	
ihmisestä. Miten kauniilta 
kuuluvatkaan	tässä	yhtey-
dessä	Viisauden	kirjan	sa-
nat: ”Mutta sinä olet sää-
tänyt	kaiken	toisin,	mitan,	
luvun	 ja	 painon	 mukaan.	
[…]	 Sinä	 olet	 kaikille	 ar-
mollinen,	koska	kaikki	on	
sinulle	 mahdollista,	 sinä	
suljet	silmäsi	ihmisten	syn-
neiltä, jotta he kääntyisivät, 
sillä	 sinä	 rakastat	 kaikkea	
olevaa	 etkä	 inhoa	 mitään	
luomaasi	–	 jos	 jotain	olisit	
vihannut,	 et	 olisi	 luonut	
sitä.	Jos	et	jotakin	olisi	ha-
lunnut,	 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,	 minkä-
lainen	 Jumala	 meillä	 on	
ja	 mitä	 Hän	 tekee	 meille.	
Se saavuttaa lakipisteensä 
päivänä,	 jota	 tänään	 litur-
giassa	 vietämme.	 Jeesuk-
sessa	 Kristuksessa,	 joka	
syntyi Neitsyt Mariasta ja 
jota	 me	 katselemme	 sei-
messä,	me	saamme	uuden	
ymmärrettävän kuvan kä-
sittämättömästä Jumalasta. 
Hän	 tuli	 ihmiseksi,	 toimi-
akseen	 silmiemme	 näh-
den	ihmisen	tavoin,	osoit-
taakseen	 hyvyytensä	 ja	
armahtavaisuutensa.	 Hän	
tuli	ihmiseksi	puhuakseen	
meille	henkilökohtaisesti	ja	
näyttääkseen meille pelas-
tuksen	tien.	Hän	tuli	ihmi-
seksi, jotta voisimme kokea 
hänen läheisyyttään ja jot-
ta	voisimme	puhua	hänen,	
Jumalamme,	 kanssa.	 Hän	
tuli	 ihmiseksi	 luodakseen	
kanssamme	 iankaikkisen	
yhteyden,	 joka	 alkaa	 jo	
täällä	maan	päällä.			

Tänään	 Jeesus	 Kristus	
kertoo	 myös	 meille,	 syn-
tymänsä kautta, keitä me 
ihmiset	 todella	 olemme.	
Ensimmäiseen Moosek-
sen kirjaan on kirjoitettu, 
että	 Jumala	 loi	 ihmisen	
kuvakseen (1. Moos. 1:27). 
Tänään	Jumala	on	vahvis-
tanut	 nämä	 sanat	 uudella	
tavalla:	 Hän	 on	 tullut	 Po-

jassaan	 ihmisen	 kuvaksi.	
Tästä	 syntymästä	 lähtien	
me voimme sanoa, että jo-
kainen	 ihminen	 on	 Juma-
lan	silmissä	hänen	Poikan-
sa	 kaltainen	 ja	 sen	 vuoksi	
hänelle	 yhtä	 arvokas	 ja	
rakas	kuin	hänen	oma	Poi-
kansa.

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Jos	 ymmärrämme	 oikein	
tämän	uskonnollisen	vies-
tin,	voimme	sanoa	tänään:	
Jumalamme	tuli	ihmiseksi.	
Hän	 on	 kanssamme.	 Hän	
elää	meitä	varten.	Hän	itse	
puhuu	 meille	 Sanassaan.	
Hän	antaa	meille	ruumiin-
sa	ja	verensä	sielun	ravin-
noksi.	 Ja	 me	 voimme	 lau-
laa	 psalmin	 sanoin:	 ”Hän	
vie	minut	vihreille	niityil-
le, hän johtaa minut vetten 
ääreen,	 siellä	 saan	 levä-
tä. Hän virvoittaa minun 
sieluni,	 hän	 ohjaa	 minua	
oikeaa	 tietä	 nimensä	 kun-
nian	 tähden.	 […]	 minun	
maljani	 on	 ylitsevuotavai-
nen. […] Minä saan asua 
Herran	 huoneessa	 päivie-
ni loppuun asti” (Ps. 23:2-
6). Rakkaat kristityt! Tänä 
juhlayönä	 (juhlapäivänä)	
toivon	 vilpittömästi,	 että	
tämä	hengellinen	kokemus	
olisi	osananne	kaikkina	elä-
männe	päivinä.	Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

”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
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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	 lop-
pu.	 Usein	 tänä	 päivänä	
pohdiskellaan	 menneiden	
kahdentoista	 kuukauden	
tapahtumia.	Tämä	pohdis-
kelu	 voidaan	 tehdä	 mo-
nella	 eri	 tavalla,	 esimer-
kiksi	 sen	 mukaan,	 mitä	
olemme	 tehneet	 tai	 mitä	
saavuttaneet; missä olem-
me	 onnistuneet,	 missä	
epäonnistuneet;	 mikä	 on	
tuottanut meille iloa, mikä 
taas	kärsimystä.	Tämä	päi-
vä	 –	 pyhän	 perheen	 juhla	
–	 kutsuu	 meitä	 erityisesti	
keskittymään siihen, mikä 
liittyy perheeseen.

Tarkastellessamme	 yh-
teiskunnallista	 elämää	
ainakin	 Euroopan	 tasolla	
voimme perheeseen liitty-
en	tehdä	ainakin	seuraavat	
johtopäätökset.

Voimme	 nähdä	 monia	
hyviä	merkkejä,	jotka	ovat	
eduksi	perheelle:

Hyvinvointi	on	 lisään-
tynyt:	 tämä	 ei	 kuiten-
kaan	koske	kaikkia	eikä	
kaikilla	perheillä	mene	
koko	ajan	paremmin.
Perheitä	tuetaan	sosiaa-
lisesti:	 Näin	 tapahtuu	
monissa	maissa,	ja	tuki	
kohdistuu	 erityisesti	
niihin	perheisiin,	joissa	
on	paljon	lapsia.

•

•

Kirkko	ja	monet	kirkol-
liset	maallikkoinstituu-
tiot	tukevat	avioliiton	ja	
perheen vakautta.
Monia perheen oikeuk-
sia	kunnioitetaan.
Naisten tasa-arvo on 
edistynyt.

Voidaan	 kuitenkin	 näh-
dä	 myös	 negatiivisia	 teki-
jöitä,	jotka	heikentävät	per-
heen	asemaa:

Perheen haavoittuvuus 
on	suuri:	tilastot	osoit-
tavat,	 että	 avioerojen	
määrä	kasvaa.
Yhteiskunnall iseen	
elämään,	 esimerkiksi	
työhön	 ja	 virkistäyty-
miseen	 liittyvät	 vaa-
timukset	 heikentävät	
yhä	enemmän	perheen	
jäsenten	 yhteiselämää,	
sekä	 aviopuolisoiden	
kesken että vanhempi-
en	ja	lasten	välillä.
Valtiot	 eivät	 tue	 tar-
peeksi,	 jos	 ollenkaan,	
avioliiton	 ja	 perheen	
vakautta;	 päinvastoin	
ne	 edistävät	 perheen	
heikentymistä	 helpot-
tamalla	 lainsäädäntöä	
esimerkiksi	avioeron	ja	
avoliiton	tapauksessa.
Avioliiton	 ja	 perheen	
merkitystä	vääristetään	
tunnustamalla	 lainsää-
dännöllisesti	 samaa	

•

•

•

•

•

•

•

sukupuolta	olevien	pa-
risuhteet.
Feministiset ideologiat 
ovat kehittyneet: Femi-
nistiset	 liikkeet	 halu-
avat	 tukea	 tai	 varmis-
taa	 naisten	 oikeuksia,	
mutta todellisuudessa 
ne	 samalla	 monesti	
loukkaavat	 naisen	 ar-
voa,	koska	ne	väheksy-
vät naisen identiteettiä, 
hänen naiseuttaan, tai 
suhtautuvat	 siihen	 vä-
linpitämättömästi.
Syntyvyys	 vähenee:	
avioliitoissa	on	yhä	vä-
hemmän	 lapsia.	 Tämä	
tekee	yhteiskunnan	tu-
levaisuudesta	 epävar-
man.

Kirkko	tuntee	nämä	uh-
katekijät.	 Siksi	 se	 yrittää	
suojella	 ja	 vahvistaa	 per-
hettä. Se ei tee sitä jostakin 
omasta	 intressistään	 joh-
tuen.	Eikä	kyse	ole	pelkäs-
tään	 ihmisten	 iankaikki-
sesta	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	 pai-
nottaa eri asiakirjoissa yhä 
selvemmin, että perhe on 
yhteiskunnallisen	 elämän	
ensisijainen yksikkö. Ilman 
kestäviä,	 moraalisesti	 ter-
veitä	ja	onnellisia	perheitä	
yhteiskunnan	 tulevaisuus	
näyttää synkältä.

Katolisen	 kirkon	 asia-
kirjat	 painottavat	 yhte-
nään,	 ettei	 yhteiskunnan	
turvallisuus	 perustu	 vain	
materiaaliseen	 hyvinvoin-
tiin.	Se	perustuu	niiden	ih-
misten	onneen,	jotka	tuota	
yhteiskuntaa	 rakentavat.	
Eikä	 ihminen	voi	 elää	on-
nellisena,	jollei	hän	ole	on-
nellinen	 perheessä.	 Tämä	
onni	 ei	 kuitenkaan	 anna	
hänelle	hyvinvointia.	Paa-
vi	Johannes	Paavali	II	pai-
nottaa kiertokirjeessä ”Sol-
licitudo Rei Socialis”, että 
pelkkä	 tavaroiden	 kerää-
minen,	 vaikka	 enemmistö	
siitä	 hyötyisikin,	 ei	 riitä	

•

•

tuottamaan	 inhimillistä	
onnea.	Ihmiskunnan	pitkä	
kokemus osoittaa, että hy-
vinvoinnin	 lisääntyminen	
ei	 vapauta	 ihmistä,	 vaan	
ajaa	 hänet	 uudenlaiseen	
orjuuteen.	Tavaroiden	kes-
kellä	 ihminen	 löytää	 yhä	
vähemmän	 aikaa	 itselleen	
ja	toisille.	Hän	joutuu	yhä	
enemmän	 tavaroiden	 ja	
velvollisuuksien	 puristus-
otteeseen	 (Nr.	 28).	 Näin	
ihmisestä	 tulee	 yhä	 vä-
hemmän	 ihminen.	 Hänet	
nähdään	 yhä	 enemmän	
koneena,	 automaattina,	
robottina, kuluttajana. Yh-
teiskunnallinen	 arvo	 kuu-
luu	 ennen	 kaikkea	 hänen	
kyvyilleen, ammattitaidol-
leen,	 ahkeruudelleen,	 ta-
loudellisille	mahdollisuuk-
silleen,	 vieläpä	 hänen	 ter-
veydelleen.	 Hänen	 henki-
set	 tarpeensa,	 hengellinen	
elämänsä	 ja	 uskonnolliset	
kokemuksensa,	 hänen	 va-
kaumuksensa	ja	tunteensa	
eivät	enää	merkitse	paljoa-
kaan.	 Ne	 ovat	 yksityisasi-
oita,	 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	solidaa-
risuus	 ja	 kansallinen	 tie-
toisuus,	joita	vain	jossakin	
määrin	voi	oppia	koulussa	
–	tosin	vain	teoriassa.	Käy-
tännössä	 solidaarisuus	
toisia	 kohtaan	 ja	 vastuu	
toisista opitaan ensi sijassa 
perheessä,	 jossa	 päällim-
mäisinä	 piirteinä	 vallitse-
vat	rakkaus	ja	valmius	teh-
dä	 kaikki	 yhdessä	 –	 eikä	
pelkästään	 yksin	 itseään	
varten,	 vaan	 myös	 toisia	
varten.	 Juuri	 perheessä	
ihminen	 oppii	 kantamaan	
yhteisen	vastuun	yhteises-
tä	hyvästä,	ei	vain	omasta	

hyvästään.
Tänään	 vietettävässä	

juhlassa	pyhä	perhe	antaa	
meille	 esimerkin	 tällaises-
ta	solidaarisuudesta:	Pyhä	
Joosef	 noudattaa	 enkelin	
sanoja ja ottaa Marian avio-
puolisokseen,	 vaikka	 hän	
oli	 kuullut	 vain	 enkeliltä,	
miten Maria oli tullut ras-
kaaksi.	 Hän	 nousee	 yöllä	
ja	pakenee	yhdessä	Jeesuk-
sen ja Marian kanssa Egyp-
tiin,	koska	lapsen	henki	on	
uhattuna. Kun Jeesus-lapsi 
katoaa	Jerusalemin	pyhiin-
vaelluksen päätteeksi, Ma-
ria	etsii	hänet.	Ja	tämän	li-
säksi	tulee	koko	Nasaretin	
pyhän	 perheen	 yhteinen	
elämä,	 iloineen	 ja	 huoli-
neen.

Paavi	Paavali	VI	on	kir-
joittanut	 tähän	 teemaan	
liittyen kauniin meditaati-
on,	joka	luetaan	tämän	päi-
vän	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 to-
dellinen arvo löydettäisiin 
uudelleen ja että kaikki ih-
miset kunnioittaisivat sitä, 
erityisesti	 ne,	 jotka	 ovat	
vastuussa	 yhteiskunnalli-
sen	elämän,	varsinkin	per-
he-elämän, järjestämisestä. 
Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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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 seurakuntasa-
lissa 

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 pää-
messu, 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 Tikkuri-
lassa, 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 suo-
meksi, 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 suo-
meksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 
iltamessu

3.2. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota ja vahvistuk-
sen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa

4.2. su Herran temppeliintuominen, kynttilänpäivä: 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svens-
ka, 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, Er-
konkatu 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. uu-
det 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. 

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 pää-
messu, 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 sopi-
muksen 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.

vakio-ohjelma K a l e n t e r i
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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 ado-
raatio

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 jumalanpal-
velus, 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: Pyhimyk-
set, 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.  Me s su t 
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. Tapahtu-
mista (messut, luennot jne.) ilmoitetaan erikseen.

Suomen  Caritas

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum

Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 2007 Verksam-
hetskalender för våren 2007

Kokous pidetään tammi- ja helmikuussa Studium Catho-
licumissa, 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 biog-
rafier/Birgitan monet kasvot – katselmus 1900-luvun 
elämänkertoihin. Esitelmä ruotsiksi.

Torstaina 15.3. klo 18.30: lehtori Heidi Tuorila-Kahan-
pää: 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 vuo-
sikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokouksen jälkeen n. klo 18.30 isä Antoine lévy, OP 
puhuu englanniksi aiheesta Did catholicism invent de-
mocracy? 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 Seu-
ran 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 (17.30-
17.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin sakra-
mettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri

KIrJAllISuuSPIIrI KOKOOnTuu MAAnAnTAISIn 
Kirjallisuuspiiri on muuttanut kokoontumispäivänsä maa-
nantaiksi. Paikka on entinen, Studium Catholicum, Ritari-
katu 3b A, 3. krs. ja kellonaika 18.30. Kevätkauden kirjat 
ja päivät ovat seuraavat:
 
15.1. Heidi liehu: Ihana Kristus
12.2. Orhan Pamuk: lumi
12.3. J. l. Martin Descalzo: Jumalan raja
9.4.  Anne Hure: Kaksi nunnaa
14.5. Paulo Coelho: Pyhiinvaeltaja
 
Tervetuloa kaikki entiset ja uudet kirjojen ystävät!

Maallikkofransiskaanit OFS

Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikille kiinnos-
tuneille, 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.

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.

Seurakuntien	 ja	 yhdistysten	 ilmoi-
tukset	 seuraavaan lehteen ajalle 
2.2.–25.2.	 on	 toimitettava	 viimeis-
tään	 19.1.	 mieluiten	 sähköpostitse	
osoitteeseen

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

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi	Dei	sono
Schola	cantorum

SENIORIT
Messu tiistaina 16.1.2007 kello 
14.00	 Pyhän	 Henrikin	 kated-
raalissa	ja	sen	jälkeen	kokoon-
tuminen	 seurakuntasalissa.	
Tervetuloa!

K a l e n t e r i

Rakkauden lähetyssisaret

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

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakunta-
salissa 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 seuraa-
vassa Fidesissä ja postitetaan tammikuun alkupuolella 
jäsenkirjeessä.

TERESAT KIITTÄVÄT

kaikkia joulumyyjäisten lahjoittajia, asi-
akkaita ja tekijöitä. Myyjäistuotto oli 
2.400 euroa. Teresa ry:n johtokunta 
jakoi tuloksesta avustuksia Helsingin 
kummallekin seurakunnalle karitatii-
viseen 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!
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Pyhiinvallusmatka Athos-vuorelle
.

Jan-Peter Paul kertoo kokemuksistaan Athos-vuorella.

Artikkeleita

Pyhiinvaellusmatka	At-
hos-vuorelle eli Pyhän 

Marian puutarhaan (Peri-
voli	tis	Panagias)	tai	Pyhäl-
le	Vuorelle	(Aghion	Oros),	
kuten	kreikkalaiset	vuorta	
kutsuvat,	oli	ollut	mielessä-
ni 1990-luvim alusta lähto-
en,	kun	eräs	kreikkalainen	
ystäväni	 kertoi	 siitä.	 Hä-
nen	 mukaansa	 “jokainen”	
uskova	kreikkalainen	mies	
ainakin	kerran	elämässään	
suorittaa	 pyhiinvaellus-
matkan	 Pyhälle	 Vuorelle.	
Noin 40.000 - 50.000 hen-
kilöä	vaeltaakin	sinne	vuo-
sittain. Näistä vain pieni 
vähemmistö on ei-ortodok-
seja,	lähinnä	katolilaisia	ja	
protestantteja. Naisille pää-
sy	 Pyhälle	 Vuorelle	 ei	 ole	
mahdollista. Athos-luos-
tarivuoren	 näyttely	 Hel-
singissä	kesällä	ja	syksyllä	
2006 vaikutti ratkaisevalla 
tavalla	 päätökseeni	 tehdä	
pyhiinvaellusmatka.

Athos-luostarivuoren 
munkkiyhteiskunnat	 sai-
vat alkunsa 800-luvulla 
kun	 eremiittejä	 hakeutui	
sinne	 muodostaen	 munk-
kiyhteisöjä.	 Ensimmäinen	
luostari, H.M. Megitis La-
vras perustettiin 972. Tä-
nään Athos-vuorella on 20 
luostaria	 ja	 neljä	 huomat-
tavaa	 skiittaa.	 Useimmat	
luostarit	ovat	kreikkalaisia,	
mutta vuorella on myös ve-
näläinen,	bulgarialainen	ja	
aikaisemmin	 serbialainen	
luostari.	 Asuimme	 kol-
messa luostarissa: H.M. 
Aghiou	 Panteleimonos	
(venäläinen luostari); H.M. 
Megistis Lavra (kreikkalai-
nen,	Pyhän	Vuoren	vanhin	
luostari);	Nea	Skiti	 (kreik-
kalainen).

Athos-vuoren luosta-
reissa	on	kaksi	suomalaista	
munkkia:	 isä	 Joseph,	 joka	
asuu	 pyhän	 Andreaksen	
skiitassa	ja	isä	Prodromos,	

joka asuu H.M. Karakal-
loun	luostarissa.	Tapasim-
me	 myös	 kaksi	 suoma-
laista	 pyhiinvaeltajaa	 veli	
Mikaelin Valamon luosta-
rista	 ja	Sakari	Revon,	 joka	
oli Athos-vuorella neljättä 
kertaa.

Athos-vuorella käyte-
tään bysanttista aikaa, jo-
ten	 kaikki	 tapahtuu	 ikään	
kuin	viisi	tuntia	etuajassa.	
Tämä	on	hankalaa	kunnes	
siihen tottuu.

Hyvissä	 ajoin	 eli	 puoli	
vuotta aikaisemmin olim-
me	 tilanneet	 viisumit	 py-
hän Athos-vuoren pyhästä 
pyhiinvaellustoimistosta	
Thessalonikista.	 Varsinai-
sen	 viisumin	 saimme	 Ou-
ranoupoliksen	kaupungis-
sa olevasta Athos-vuoren 
edustustosta.	 Prosessi	 oli	
pitkä, mutta ei kovin vai-
kea.	 Paikallinen	 sanon-
ta	 kuuluu	 “it	 may	 seem	
very difficult, but it is very 

easy”.
Lensimme	 lokakuisena	

sunnuntaina Brysselistä 
Budapestin kautta Thes-
salonikiin,	 jossa	 kävimme	
rekisteröitymässä Athos-
vuoren	 paikalliseen	 edus-
tustoon.	 Otimme	 bussin	
edelleen	 Ouranoupolik-
seen,	 jossa	 asuimme	 pai-
kallisessa	 pyhiinvaeltajille	
tarkoitetussa	 hotellissa,	
Hotel	Zeuksessa.	Aamulla	
haimme	 viisumimme	 At-
hos-vuoren edustustosta 
ja	 menimme	 laivalle,	 joka	
kuljettaisi meidät vuorelle. 
Passit	ja	viisumit	tarkastet-
tiin.	Laivalla	oli	vain	mie-
hiä,	 lähinnä	 kreikkalaisia	
ja	 paljon	 venäläisiä.	 Ve-
näjän presidentti Putin oli 
vuonna 2005 käynyt H.M. 
Aghiou	Panteleimonoksen	
luostarissa	ja	nyt	luostaria	
ollaan	 rakentamassa	 enti-
seen	loistoonsa.

Dafnen	 satamakaupun-

gissa	 viisumimme	 ja	 pas-
simme tarkastettiin uudel-
leen.	Ensimmäinen	pyhiin-
vaelluksemme	 kohde	 oli	
H.M. Aghiou Panteleimo-
noksen	luostari.	Päätimme	
kävellä. Matkaa oli noin 
5-6 km. Parin tunnin käve-
lyn	 jälkeen	tulimme	peril-
le.	 Luostari	 on	 näkemisen	
arvoinen.	 Se	 muodostuu	
useasta	kirkosta	ja	pyhiin-
vaeltajille tarkoitetuista 4-
5	kerroksen	rakennuksista.	
Itse	alue	on	suuri	työmaa.	
Nostureita, kuorma-auto-
ja,	rakennusmiehiä,	taiteli-
joita	on	kaikkialla.	Luosta-
rissa	 on	 noin	 60	 munkkia	
ja siellä käy päivittäin 150 
- 250 pyhiinvaeltajaa. Mei-
dät	 otettiin	 ystävällisesti	
vastaan.	 Georgialainen	
munkki,	 joka	 puhui	 suju-
vaa saksaa, auttoi meidät 
taloon.	Osallistuimme	ilta-
palaan,	 koska	 saavuimme	
luostariin	 vasta	 myöhään	

H. M. Agion Panteleimonosin luostari.
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Artikkeleita Pyhimys

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.

iltapäivällä.	 Ruokasali	 on	
rakennettu l 000 henkilölle 
ja	 on	 täysin	 entisöity.	 Sei-
nät	 ja	katot	ovat	maalaus-
ten peittämiä. Järjestys oli 
erinomainen. Munkit ja 
pyhiinvaeltajat	 saapuivat	
yhtä	 aikaa.	 Kaikille	 löytyi	
istumapaikka. Apotti ru-
koili	ja	siunasi	ruuan,	joka	
koostui	papukeitosta,	ma-
karonista,	 oliiveista,	 vuo-
henjuustosta,	 hedelmistä,	
leivästä,	 vedestä	 ja	 teestä.	
Munkki luki pyhien ker-
tomuksia.	Kun	 lukeminen	
päättyi, loppui myös syö-
minen.	 Kiitettiin	 ruuasta	
ja	 meidät	 ohjattiin	 huo-
neeseemme - paras huone, 
jossa	olimme	koko	pyhiin-
vaellusmatkan	aikana.	Siis-
ti,	lämmin,	kahden	hengen	
huone. Menimme nukku-
maan	noin	klo	19.00,	koska	
herätys	oli	jo	01.00,	jolloin	

aamujumalanpalvelus	 al-
koi. Palvelus pidettiin “ylä-
kirkossa”,	joka	loistossaan	
veti	vertoja	tsaarinajan	lin-
noille.

Rukous	 alkoi	 hiljaa	 ja	
voimakkuus	 kasvoi	 sitä	
mukaan	 kun	 aamu	 lähes-
tyi. Munkkeja ja pyhiin-
vaeltajia	 saapui	 koko	 ajan	
kirkkoon.	 Pian	 kaksi	 kuo-
roa	 lauloi.	 Ehtoollinen	 oli	
pyhä	 toimitus,	 joka	 mer-
kittävällä	 tavalla	 vaikut-
ti	 jokaiseen	 läsnäolijaan.	
Munkit rukoilivat seisoen, 
polvillaan	 ja	 makuulla.	
Jotkut	 munkit	 kävelivät	
ympäri	 suurta	 kirkkoa	 ja	
herättivät	 ne	 pyhiinvael-
tajat,	 jotka	 mahdollises-
ti	 torkkuivat.	 Ikään	 kuin	
yhtäkkiä	 jumalanpalvelus	
oli	ohi,	 ja	kaikki	 palasivat	
huoneisiinsa.	Noin	klo	7.00	
saimme	 kuivaa	 leipää	 ja	
teetä.	 Jatkoimme	 matkaa	
Dafnen	 satamakaupungin	

kautta H.M. Megitis Lav-
rakseen.

Jouduimme	 matkusta-
maan	 koko	 niemimaan	
halki	 päästääksemme	 La-
vrakseen - ensin laivalla 
Dafneen,	 sitten	 bussilla	
Karyekseen (Athos-vuo-
ren	 pääkaupunkiin,	 jossa	
jokaisella	 luostarilla	 on	
oma	 edustusto)	 ja	 pikku-
pussilla	 edelleen	 Lavrak-
seen.	 Olimme	 perillä	 vas-
ta	 hieman	 ennen	 neljää.	
Luostarin	 portit	 suljetaan	
klo	18.00	(kreikkalaista	ai-
kaa). Meidät otettiin ystä-
vällisesti	vastaan.	Saimme	
kahvia,	 makeisia	 ja	 pai-
kallista	 viinaa.	 Täytimme	
tarpeelliset	 lomakkeet	 ja	
meidät ohjattiin kirkkoon, 
jossa	 jumalanpalvelus	 oli	
alkamassa.	 Koska	 olimme	
“katolikos”,	 emme	 saa-
neet	 mennä	 itse	 kirkkoon	

vaan	 jouduimme	 jäämään	
eteiseen.	 Jumalanpalve-
luksen	 jälkeen	 meille	 tar-
jottiin illallinen. Oli pimeä 
ja nukkumisen aika. Meitä 
oli noin 15 keski-ikäistä ja 
vanhempaa	miestä	samas-
sa	huoneessa.	Yö	oli	rauha-
ton.	Emme	ehtineet	aamun	
jumalanpalvelukseen	vaan	
kiirehdimme	 pikkubussil-
le,	joka	veisi	meidät	jo	klo	
6.00	 seuraavaan	 kohtee-
seen eli Nea Skitiin - uu-
teen	munkkikylään.

Matkustimme koko 
niemimaan	 halki;	 pikku-
bussilla	Karyesiin	 ja	 sieltä	
isolla	bussilla	Dafnen	sata-
maan	ja	sieltä	edelleen	lai-
valla	Nea	Skitiin.	Nea	Skiti	
on	 pienehkö	 munkkikylä,	
jossa	 jokaisella	 munkilla	
on	 oma	 talonsa.	 Yleensä	
munkilla on jokin ammatti 
ja hän harjoittaa vieraanva-
raisuutta ottamalla vastaan 
pyhiinvaeltajia. Meidät otti 

vastaan	Nea	Skitin	esimies	
munkki	 Andreas	 tarjoten	
ruokaa	 (makaronia	 ja	 lei-
pää),	 viinaa	 ja	 teetä.	 Hän	
kuulusteli	 meitä,	 ja	 kun	
selvisi että olimme “kato-
likos”,	niin	hän	siirsi	mei-
dät	 kylän	 vierasmajaan.	
Tapasimme	 munkkeja,	
jotka	 puhuivat	 saksaa	 ja	
englantia.	 Illalla	 osallis-
tuimme	 jumalanpalveluk-
seen	 (eteisessä)	 ja	 jäimme	
yöksi lämmittämättömään 
vierasmajaan. Ulkona oli -2 
astetta Celsiusta. Tarkoitus 
oli, että jäisimme vain yh-
deksi yöksi, mutta sääolo-
suhteitten takia jäimmekin 
useammaksi. Meidät siir-
rettiin englantilaisen mun-
kin, Eusebioksen skiittaan. 
Munkki oli ystävällinen 
ja	 pyrki	 kaikin	 tavoin	 te-
kemään olomme siedettä-
väksi.	Ulkona	 ja	sisälläkin	
oli	kylmää,	joten	koetimme	
tehdä	niin	paljon	ruumiil-
lista	työtä	kuin	mahdollis-
ta. Munkki Eusebioksen 
talous	perustui	suitsukkee-
en	valmistukseen	ja	osallis-
tuimme	tähän	työhön.

Kun	 sää	 vihdoin	 antoi	
myötä,	otimme	laivan	Nea	
Skitista	Dafneen	ja	edelleen	
Oranoupolikseen.	 Seuraa-
vana	 päivällä	 jatkoimme	
matkaamme	Thessalonikin	
ja Budapestin kautta Brys-
seliin.

Pyhiinvaellusmatkan	
kokemukset	voidaan	ehkä	
koota	 yhteen	 näin:	 “Tulit-
te	 pyhälle	 vuorelle	 pelas-
tamaan	 sielunne,	 ettekä	
hakemaan	 maallista	 kun-
niaa.”

Jan-Peter Paul

Lähteitä:
	 (1)	 Gothoni	 R.	 (1994)	 Ta-
les and Truth - Pilgrimage 
to Mount Athos - Past and 
Present,	 Helsinki	 University	
Press,	Helsinki
	 (2)	 Helsingin	 Sanomat	
13.8.2006, Pyrähdys Bysan-
tissa
 (3) Mt Athos - Holy Moun-
tain - A Short history, Road 
edition,	Athens
 Gothoni R- (2006) The Unk-
nown 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	Euroo-
pan	Unionin	komissiota.

Munkki Eusebios, Nea Skiti.
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Pyhän Olavin seurakunnan juuret
Ester Rekosen katsaus Jyväskylän seurakunnan historiaan.

Katolisuus oli noin 1200-
1500 -luvuilla Suomen 
länsiosassa	 voimakasta,	
kunnes	Kustaa	Vaasa	 repi	
sen juurineen pois. Mutta 
niin	 syvältä	 juuria	 ei	 kui-
tenkaan saanut kitkettyä, 
etteivätkö ne pikku hiljaa 
olisi	 jälleen	nousseet.	Täs-
sä	 on	 lyhykäisesti	 Pyhän	
Olavin	 seurakunnan	 his-
toriaa.

Viipuri oli 1700-luvul-
la	 itäisen	 Suomen	 keskus.	
Ensimmäiset	 katolilaiset	
olivat	 lasinpuhaltajia	 ja	
sotilaita Venäjän armeijas-
ta.	Kun	Suomi	oli	Venäjän	
alainen	 oli	 sen	 sotaväes-
tä	 suuri	 osa	 puolalaisia.	
Heidän	 jälkeläistään	 oli	
Suomen	 itsenäistymisen	
jälkeen	 seurakunnassa.	 Jo	
sisarten	 ylläpitämän	 Vii-
purin lastenkodin lapsijou-
kosta	 löytyi	monta	puola-
laisen	sukunimen	kantajaa.	
Suomalainen	nimi	oli	vain	
meillä	 kahdella	 Karosen	
lapsella ja kahdella Kaijan-
non	lapsella.

Itä-Suomi oli aiemmin 
Venäjän	 vallan	 alla	 kuin	
koko	 muu	 Suomi,	 joka	
liitettiin myöhemmin Ve-
näjään.	Keisari	Paavali	en-
simmäinen	antoi	11.3.1799	
käskyn	Viipurin	Katolisen	
seurakunnan	 perustami-
sesta.	 Ensimmäinen	 pit-
käaikainen	kirkkoherra	oli	
Dionysius	Wilczewski	(vi-
rassa 1800-1827). Sitä ennen 
oli	 useita	 dominikaaneja,	
jotka jatkoivat aina 1860-lu-
vulle	asti.	Varsinaista	kirk-
koa	 ei	 ollut.	 Se	 tuli	 myö-
hemmin	Vesiportinkatu	4:
n	 erääseen	 vanhaan,	 kir-
kolle	 sopivaan	 rakennuk-
seen.	 Vesiportinkatu	 oli	
kaunis, ja monet taiteilijat 
kuvasivat	sitä	tauluissaan.	
Kirkon sijainti oli vanhassa 
kaupungissa	 yhä	 olevalta	
tornilta	 suoraan	 alas	 ran-
taan. Maaliskuun 23. päivä 
1812	 Viipurin	 seurakunta	
määrättiin Mohilevin ark-
kipiispan	alaiseksi.

Vuodet	kuluivat	ja	papit	
vaihtuivat	 uusiin.	 Viipuri	
oli	 kansainvälinen	 kau-
punki,	 jonka	 asukkaisiin	
kuului	 puolalaisten,	 suo-
malaisten,	 saksalaisten	 ja	

muiden	 kansallisuuksien	
lisäksi	myös	venäläisiä.	En-
simmäinen	 hollantilainen	
pappi oli Johannes Michael 
Buckx, joka ei kuitenkaan 
ollut	venäläisten	suosiossa.	
Myöhemmin juuri papiksi 
vihitty suomalainen Adolf 
Carling	sai	Viipurin	seura-
kunnan	 hoidettavakseen	
1.11.1911	lähtien.	Carlingin	
huolena	 oli	 seurakunnan	
köyhyys, mutta jollain ih-
meen	tavalla	hän	sai	kun-
nostettua kirkon kuitenkin 
hyvään	kuntoon.	Kirkossa	
oli pyhän Neitsyt Marian 
patsas,	jonka	luo	äitini	äiti	
vei	minut	kun	siivosi	kirk-
koa.	 Oli	 siellä	 toki	 muita-
kin patsaita, mutta eniten 
minua	 kiinnosti	 taulu	 alt-
tarikaaren	päällä.	Taulussa	
oli	 pyhiä	 miehiä	 ja	 koira,	
vaikka	 joku	 sanoikin	 sitä	
siaksi. Minulle lapselle tuli 
hyvä	mieli,	kun	koirat	pää-
sivät taivaaseen, mutta sitä 
surin,	kun	luterilaiset	pää-
sivät	 suoraan	 taivaaseen,	
mutta katoliset vasta kii-
rastulen kautta. Sen verran 
tässä	lapsen	uskosta.

Jostain	 syystä	pari	pap-
pia,	jotka	olivat	muutaman	
vuoden	ajan	hoitaneet	Vii-
purin	 seurakuntaa,	 oli	 yl-
lättäen siirretty Terijoelle. 
Pitkäaikaiseksi	 kirkkoher-
raksi	jäi	Adolf	Carling,	joka	
oli	 tulisieluinen	 henkilö	
saarnoissaan	ja	toimessaan.	
Äitini	veli	 toimi	hänen	ai-
kanaan	 messupalvelijana	
joka	päivä	ennen	kouluun	
menoa. Matka Hiekan 
kaupunginosasta	oli	pitkä.	
Penninsiltaa	 myöten	 pää-
si	 vanhaan	 kaupunkiin	 ja	
siis	pyhään	Hyacinthuksen	
kirkkoon.	 Isovanhempani	
olivat	 hartaita	 katolilaisia	
ja	 siihen	 aikaan	 vanhem-
pia toteltiin. Myöhemmin 
aikuisena	enoni	ystävystyi	
kirkkoherra	 Laurentius	
Holtzerin	kanssa.	He	teki-
vät	paljon	töitä	arpajaisten	
hyväksi, jotta kirkko saisi 
rahaa	 seurakuntatyöhön.	
Kirkkoherran	 suurin	 han-
ke	 Viipurissa	 oli	 Neitsyt-
niemen	lastenkodin	perus-
taminen.	 Lastenkodissa	
oli	kappeli	sekä	diasporan	
nuorille	 kesällä	 rippikou-

lu	 niin	 ensikommuuniota	
kuin	 vahvistustakin	 var-
ten.	 (Oikein	 hyvä	 kuva	
Viipurin	ensikommuuniol-
le	päässeistä	 ja	vahvistuk-
sella olleista on Finlandia 
Catholica -kirjassa sivulla 
185.)	 Rippikoululaisia	 tuli	
Viipurin	 lisäksi	 Sortava-
lasta	 ja	 muualtakin	 Kar-
jalasta.	 Lastenkodissa	 oli	
aidattu	 puutarha,	 jossa	
pidettiin joka kesä sakra-
menttikulkue. Meillä ty-
töillä	 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	 tuo-
tua tavaraa. Vuosittain jär-
jestettiin myös joulujuhla 
seurakuntalaisille.	 Juhlan	
ohjelmasta	 vastasimme	
me	 lastenkodin	 lapset.	
Vain	kerran	oli	 joku	 tilan-
nut	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	kaina-
lossa	keikkuen.	Kerran	ke-
sässä	kaupunki	antoi	mei-
dän	mennä	 ilmaiseksi	 itse	
kauniiseen Monrepos’n 
puistoon.	 Jeesuksen	 Py-
hän	Sydämen	sisaret	olivat	
lastenkodissa	hoitajina	tal-
visotaan	 saakka;	 tosin	 he	
lähtivät	kyllä	vähän	aikai-
semmin	 kuin	 Hollannista	
määrättiin.

Kun	sota	alkoi,	me	olim-
me	 keskustan	 koulussa	
oppitunnilla.	Juoksin	pom-
mituksen	 aikana	 kiireesti	
Neitsytniemelle	 Linnan	
siltaa	 pitkin	 kun	 pelkäsin	
kovasti, että toiset lähte-
vät	 ja	 jään	 yksin.	 Löysin	
kuitenkin muut sitten So-
tilassairaalan	 kellarista	 ja	
seuraavana	päivänä	kaikki	
Viipurin	 lastenkodit	 lähti-
vät	 kohti	 Kankaanpäätä.	
Ilmahälytys	 tuli	 heti,	 kun	
juna oli täysi, mutta se läh-
ti	 kuitenkin	 Tienhaaraan	
asti. Siellä olimme sitten 

piilossa	pellon	ojissa	ja	jot-
kut	kellarissakin,	kun	mei-
tä tulitettiin, etenkin pitkää 
junaa.

Evakkomatkan	 aluksi	
olimme	 Kankaanpäässä	
ja	 sen	 jälkeen	 Honkajoel-
la	 eräissä	 kouluissa.	 Suo-
messa	oli	 silloin	vain	yksi	
tai	 kaksi	 katolista	 pappia,	
mutta Henrik de Heij kävi 
silti	pitämässä	meille	pyhää	
messua.	 Naapurista	 saim-
me	tarpeelliset	tilat	ja	vielä	
kuumaa	 maitoa	 messun	
loputtua! Muistan myös, 
kuinka	lähellä	naapuria	oli	
pieni	kauppa	jonka	tiskillä	
istui	kissa.	Kauppias	sanoi	
sitä Kuiduksi. Lisäkoette-
lemuksena	 sairastuimme	
vielä	kurkkumätäepidemi-
aan. Sen parannuttua muu-
timme	 kaikki	 Honkajoen	
kirkonkylään.	 Siellä	 olles-
samme	 tuli	 13.3.1940	 rau-
ha.	 Pian	 sen	 jälkeen	 koko	
seurakunta muutti Lahteen 
Helkalankadun	 varrelle,	
jonne	 tuli	 kappeli.	 Siellä	
kävi	 sodasta	palanneita	 ja	
muitakin	 katolilaisia	 mei-
dän lisäksemme. Muistan 
sellaiset	nimet	kuin	Hannu	
Timperi,	Kari	Koskiluoma	
ja	 Kalevi	 Ruutu.	 Ja	 eräs	
erikoinen	 vanha	 ihminen,	
Vappu-täti, jäi hyvin mie-
leeni. 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	ta-
lon täristessä, että “enkelin 
piikajuna	menee”.

Pian	tilat	kävivät	pienek-
si	ja	uusia	sisaria	tuli	Suo-
meen. Seurakunta muutti 
Jyväskylään	 Vaasankadun	
varrelle.	 Ennen	 Vaasanka-
dun kappelia pidettiin Vaa-
jakosken	Vaajalassa	messu,	
kun	 Starczewskit	olivat	 jo	
valmiiksi	 ikään	 kuin	 pai-
kan siemeninä siellä. Meitä 
muutti Jyväskylästä Vaaja-
koskelle	 kaksi	 vuonna	
1952.	 Toinen	 muuttajista	
olin	minä.

Viipurissa	oli	ollut	myös	
Hemmingin	nuorisoseura.	
Odotin hartaasti, että täyt-
täisin 15 vuotta päästäkse-
ni	jäseneksi.	Sitä	ei	koskaan	

ehtinyt	tapahtua,	sillä	sota	
ehti	ensin.	Viipurin	pappi-
lassa	oli	myös	veli	Stefan	ja	
koira Frits. Veli yritti kerran 
laskea	mäkeä	suksilla	poi-
kien kanssa Monrepos’n 
metsässä,	 mutta	 päätyi	
suoraan	 puuta	 päin.	 Lah-
teen	tullessamme	vastassa	
ovella	 taas	 oli	 veli	 Erik,	
joka toivotti meidät terve-
tulleiksi	 näin:	 “Tulkaa	 si-
sään! Minä leivoin tuoretta 
nisua.”

Äitini	 veli	 kertoi,	 että	
talvisodan	 jälkeen	 löytyi	
“suutari”	eli	räjähtämätön	
ammus	(mahdollisesti	mii-
na)	 pienestä	 kellotornista.	
Muuten kirkko oli aika 
ehjä	 ja	 on	 olemassa	 vielä-
kin,	 vaikka	 rakennus	 on	
nyt	 muussa	 käytössä.	 Jat-
kosodan	 vaikeina	 hetkinä	
Lahden	 lastenkoti	 ja	 kap-
peli	 siirrettiin	 evakkoon	
Sammattiin. Asuin silloin 
jo Vaajakoskella, mutta mi-
nulle	 tuli	 kova	 ikävä	 vel-
jeäni ja muita tuttuja. Niin-
pä	 lähdin	 viikonloppuna	
käymään Sammattiin. En 
enää	muista,	miten	meno-
matka sujui, mutta paluu 
jäi hyvin mieleeni. Mitään 
kulkuneuvoja	 ei	 mennyt	
viikonloppuisin,	 joten	
lähdin	 kävelemään	 30	 ki-
lometrin	 matkaa.	 Sattui	
sitten niin, että joku tuli ta-
kaani	pyörällä	ja	edessäm-
me oli pitkä alamäki. Mi-
nua käskettiin nousemaan 
tarakalle. Sanoin, etten ole 
ollut	 milloinkaan	 pyörän	
päällä, mutta kiipesin kui-

”Kirkko oli tässä.” Vanhassa leh-
tileikkeessä merkintä muistut-
taa Pyhän Hyacintuksen kirkon 
sijainnista.
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tenkin	kyytiin.	Kyllä	minä	
pelkäsin	 ja	 vapisin,	 mut-
ta	 pääsin	 samalla	 pitkän	
matkaa	eteenpäin.	Viimein	
olimme	 Lohjan	 asemalla,	
mutta ainuttakaan junaa ei 
kulkenut	 ennen	 kuin	 seu-
raavana	 päivänä	 ja	 silloin	
piti olla jo töissä. Menin 
yhteen	 taloon	 ja	 pyysin,	
että saisin nukkua vaikka 
vain lattialla, mutta minua 
luultiin	 desantiksi	 ja	 jou-
duin	 näyttämään	 kaikki	

mukana	 olleet	 paperini.	
Viimein minua uskottiin ja 
sain levähtää yöni lattialla.

Hiippakunta	 perus-
tettiin	 helluntaipäivänä	
1955.	Piispa	oli	Gulielmus	
Gobben.	 Pappeja	 ehti	 olla	
Jyväskylässä	 vasta	 muu-
tamia	ennen	kuin	saimme	
kirkkoherra	 Slegersin	 25	
vuoden	 ajaksi.	 En	 kuiten-
kaan	 kirjoita	 hänestä	 nyt	
enempää,	 koska	 aivan	
vasta hänestä kirjoitettiin 

Kirjoittaja on viides lapsi vasemmalta (takana), hänen veljensä Kalevi kuudes vasemmalta (edessä).

paljon	hautajaistensa	yhte-
ydessä.	 Sen	 silti	 tahtoisin	
sanoa, että kaikki pitivät 
hänestä	 ja	 veli	 Urbanuk-
sesta. Myös kirkkoherra 
Koolen	 oli	 ystävällinen	 ja	
piti	lapsista.

Sitten kävi Vaasankadun 
kappeli	pieneksi	 ja	uuden	
kirkon	rakennustöihin	alet-
tiin	 1961.	 Näin	 syntyi	 Py-
hän Olavin kirkko erittäin 
laajan	 seurakunnan	 pää-
paikkaan	Jyväskylään.	Pa-

peilla	oli	suuri	työ	sen	hoi-
tamisessa	ja	matkusteluissa	
seurakuntalaisten	luo	aina	
Etelä-Suomesta Lappiin 
saakka.	 Tällä	 tavoin	 seu-
rakunnan	juuret	kuitenkin	
kasvoivat	 Herran	 tarhak-
si.	 Nykyisin	 kirkossa	 on	
lisäksi paljon opiskelijoita 
niin	 englanninkielisessä	
messussa	 kuin	 pyhisin-
kin. Myös pakolaiset ovat 
lisänneet	 seurakuntalaisia	
Pyhän	 Olavin	 seurakun-

nassa.	Kaikki	alkoi	puola-
laisista ja nyt näyttää siltä, 
että ympyrä sulkeutuu. 

Lopetan	 tämän	 muis-
telun	 Jeesuksen	 sanoihin	
Pietarille:	“Sinä	olet	Pieta-
ri,	ja	tälle	kalliolle	minä	ra-
kennan	kirkkoni.	Sitä	eivät	
Tuonelan	portit	voita.”

Jyväskylässä 20.10.2006,
Ester Rekonen

CORRIGENDA. Rukouksen apostolaatin ruotsin- ja englanninkieliset tekstit olivat taitossa sekaantuneet viime-
vuotisten 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,	un-
fortunately	marked	by	many	
episodes	 of	 violence,	 the	
Church’s	bishops	and	priests	
may	continue	to	indicate	the	
way	of	peace	and	understan-
ding	among	peoples.

We	 pray	 that	 the	 Church	 in	
Africa	 may	 become	 a	 cons-
tantly	more	authentic	witness	
of	 the	 Good	 News	 of	 Christ	

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

February

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.

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

in	the	spirit	of	solidarity,	ever	
more	generous	 collaboration	
on	 the	 part	 of	 the	 govern-
ments	of	all	nations.

March

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

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

service	of	the	Gospel	may	be	
the	 constant	 concern	 of	 tho-
se	 responsible	 for	 the	young	
Churches.

April

We	pray	 that,	 allowing	 him-
self	 to	 be	 enlightened	 and	
guided	 by	 the	 Holy	 Spirit,	
every	 Christian	 may	 answer	
enthusiastically	 and	 faith-
fully	 to	 the	 universal	 call	 to	
sanctity.

We	 pray	 that	 the	 number	 of	
priestly	 and	 religious	 vo-
cations	 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.



14 – Fides 14/2006

Iloon ja suruun
Adresseja kuorineen

Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja adresseja 
punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adres-
seja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl 
(postitettaessa 16 €). 

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

la	14.1.2007	klo	15.00
Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
joannou-jyranki@mail.com
www.iccrs.com

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	 Bene-
dikt XVI ett utav Caritas 
soppkök	 i	 Rom.	 Senaste	
påvliga	besöket	var	för	15	
år	sedan	då	Johannes	Pau-
lus	II,	i	december	1992	be-
sökte	 samma	 soppkök	 på	
Colle Oppio. Detta sopp-
kök	öppnade	Caritas	1983,	
och	sen	dess	har	de	delat	ut	
över	 9	 miljoner	 portioner	
mat till fattiga och hem-
lösa,	 italienare	 och	 utlän-
ningar.	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 un-
gefär	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	or-
ganiserar 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	 rela-
tion	kan	man	 sedan	 sakta	
jobba på att övertyga den 
behövande att lämna ga-
tan.	De	senaste	20	åren	är	
det	 många	 som	 vi	 lyckats	
slita	från	gatans	hårda	liv.	
Det	 som	 dessa	 personer	
saknar	är	en	familj,	perso-
ner	som	de	betyder	något	
för. Det är oftast ensamma 
människor	 som	 har	 ham-
nat på gatan efter social ut-
försbacke. Det är inte lätt 
att övertyga sig om att man 
har förmågan att lämna ga-
tan efter många år. Det är 
där	volontärarbetarna	kan	
bidra	med	hopp,	värdighet	
och	 mening,	 som	 om	 de	
vore	en	familj	för	dem	som	

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 

sängplatser	och	föda	till	så	
många	 som	 möjligt.	 Sen	
har	vi	våra	långvariga	pro-
jekt	 som	 innebär	 stöd	 till	
hela	familjer	i	socialt,	eko-
nomiskt	 och	 psykologisk	
tunga	situationer.”

”Vi	är	glada	över	Påvens	
besök.	Hans	uppmärksam-
het	 betyder	 mycket	 sym-
boliskt	för	en	stad	som	har	
människor	som	dör	av	fat-
tigdom	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	medmänsk-
lighet.	Jag	tackar	alla	er	vo-
lontärer	 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	soppkö-
ket	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	 and-
liga	 och	 materiella	 behov,	
och jag ber honom att be-
skydda Caritas som gör ett 
så	 viktigt	 arbete,	 och	 alla	
dess medarbetare så att de 
tjänar	med	medveten	hän-
givelse,	 och	 inspireras	 av	
den	äkta	kristna	kärlekens	
stil,	 som	 helgonen	 sam-
manfattade	 i	 mottot	 ‘det	
goda	ska	göras	väl’.”

KATT/RV

SIR

SIR

”På	något	vis	gör	[Kris-
tus]	sig	synlig	här	varje	
dag	 under	 varje	 mål-
tid,	där	man	inte	bara	
vill	erbjuda	föda,	men	
tjäna sin nästa utan att 
skilja	på	ras,	kultur	el-
ler	 religion.	 Jesus	 äls-
kar	oss	och	han	lär	oss	
att älska.” 
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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. Toimi-
tus 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 8.00-
13.00 TAI SOPIMUKSEN MUKAAN!

CARITAKSEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEITA:
4.12. antamassaan tiedotteessaan Ulkoasiainministeriön ke-
hityspoliittinen 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 jatkohank-
keita ja uusina hankkeina hyväksyttiin Intia ja Kenia.
Lähempiä tietoja hankkeista saa jäsentiedotteista.

CARITAS-KAUPASTA
edelleen saatavana

kynttilöitä
suklaata
kortteja
kookospähkinätuotteita
silkkiä
saippuoita
MakePovertyHistory-rannekeita

•
•
•
•
•
•
•

lASTENKERHO 
4-, 5-, 6-vuotiaille

Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viettämään 
yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen. Ta-
paamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentar-
han 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

Artikkeleita

20 * C+M+B * 07
loppiaisen kodinsiunaus

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 retkil-
lä	(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 lentokenttä-
kuljetuksia.	Ryanairin	edestakainen	bussi	Helsingistä	Tam-
pereen	lentokentälle	maksaa	50	euroa.

Ilmoittautuminen mahdollisimman nopeasti matkanjohta-
jalle, Heidi Tuorila-Kahanpää, kahanpaa@ulc.jyu.fi tai 050-
3410248.

20 * C+M+B * 07
lOPPIAISEN 

KODINSIUNAUSRUKOUS

Aluksi	teemme	ristinmerkin,	rukoilemme	Herran ruko-
uksen ja	Terve Maria -rukouksen. Sitten joku perheen-
jäsenistä	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 siunauk-
sesi kaikkia niitä, jotka käyvät ulos ja sisään tästä 
ovesta. Pidä suojeleva kätesi tämän talon yllä koko 
tämän vuoden.

Kaikki vastaavat lopuksi: Aamen

Uuden	 vuoden	 alussa,	
tammikuun	 kuudentena	
päivänä,	 vietämme	 loppi-
aisjuhlaa	eli	Herran	ilmes-
tymisen juhlapyhää. Muis-
tamme,	 kuinka	 itämaan	
tietäjät	 saapuivat	 tähden	
opastamina Betlehemiin, 
josta	he	löysivät	maailman	
Vapahtajan	yhdessä	äitinsä	
Marian ja Joosefin kanssa. 
Jeesus-lapsi oli makaa-
massa	 vaatimattomassa	
kaukalossa	 eläinten	 tallis-
sa,	sillä	majatalossa	ei	ollut	
tilaa.	Loppiainen	muistut-
taa meitä siitä, että Herra 
Jeesus	 ilmestyi	 kaikille	
kansoille	 ja	 tieto	 hänen	
syntymästään	 levisi	 mui-
denkin	 kuin	 israelilaisten	
keskuuteen.	Niinpä	loppi-
aista	on	perinteisesti	pidet-
ty	myös	lähetystyön	pyhä-
nä.	 Itämaan	 tietäjät	 olivat	
tavallaan	 ensimmäisiä	
lähetystyöntekijöitä,	 sillä	
kotimaahan palattuaan he 
julistivat	 hyvää	 sanomaa	
kanssaihmisilleen.	 Joulun	
lapsen	ilosanoma	ei	kuulu-
nut pelkästään Betlehemin 
paimenille,	 vaan	 kaikille	
maailman	 kansoille.	 Niin	
kuin	 idän	 tietäjät	 tulivat	
ja	 kumarsivat	 vastasyn-
tynyttä Jeesus-lasta, niin 
myös	 tänään	 Jeesuksen	
pyhä	nimi	täytyisi	tulla	ju-
listetuksi	ja	kunnioitetuksi	
kaikkialla	maailmassa.	

Katolisissa	 maissa	 mo-
nissa	seurakunnissa	loppi-
aisen	 aikaan	 voi	 nykyisin	
nähdä	 lasten	 ja	 nuorten	
(kuten	tiernapojat	Suomes-
sa	keskiajalla)	pukeutuvan	
itämaiden	 tietäjiksi	 tai	
kuninkaiksi	 ja	 vaeltavan	
talosta	 taloon	 suitsukkei-
ta	 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 mer-
kitsee:	”Jumala	siunatkoon	
tätä	 taloa	 vuonna	 2007”.	
Kirjaimet C+M+B viittaavat 
nimiin,	jotka	aikojen	kulu-
essa on annettu kolmelle 
itämaiselle	 viisaalle:	 Cas-
par, Melchior ja Balthasar. 
Oikeammin	ne	ovat	lyhen-
nys sanoista Christus Man-

sionem Benedicat (Kristus 
taloa	 siunatkoon).	 Ne	 toi-
mivat	 siis	 latinankielisenä	
rukouksena.

Pohjoismaissa	 me	 kato-
lilaiset	 haluaisimme	 he-
rättää eloon tämän perin-
teen. Valitettavasti meidän 
oloissamme	 lapset	 eivät	
voi	 kulkea	 kodista	 kotiin,	
mutta	 siunaustarroja	 on	
saatavissa	 loppiaisen	 ai-
kaan	 tai	 muulloin	 uskon-
nonopetuksen	yhteydessä.	
Tänä	vuonna	näitä	kodin-
siunaustarroja	 on	 rajoitet-
tu	määrä,	 sillä	 toistaiseksi	
monetkaan	meistä	eivät	ole	
olleet	 kovin	 kiinnostunei-
ta	 hankkimaan	 sellaista.	
Voimme	 saada	 kotimme	
siunatuksi	 ja	 samalla	 an-
taa	tukemme	lähetystyölle	
pudottamalla pienen lah-
jan (esim. 1€) lippaaseen 
samalla	 kun	 otamme	 siu-
naustarran	 ja	 tekstin	 ko-
tiimme.	

Siunaustarra muistuttaa 
meitä	 koko	 vuoden	 ajan	
Jumalan	 rakkaudesta	 ja	
hyvyydestä	 kaikkia	 per-
heenjäseniä	 ja	heidän	 luo-
naan	käyviä	ystäviä	ja	mui-
ta vierailijoita kohtaan. Se 
muistuttaa myös itämaan 
tietäjistä,	jotka	kumarsivat	
Jeesus-lasta antaen hänel-
le	 lahjoja:	 kultaa,	 suitsu-
ketta ja mirhaa. Nämä ar-
vokkaat	 lahjat	 kuvastivat	
jotakin	 itse	 Jeesuksesta	 ja	
hänen	tehtävästään:	kultaa	
kuninkaalle,	 suitsuketta	
Jumalalle	 ja	 mirhaa	 kuol-
leen	voitelemiseen.	Tietäjät	
antoivat maansa tuotteita 
lahjaksi,	 mekin	 voimme	
antaa	lahjaksi	Herralle	sitä	
mitä meillä on, jotta edel-
leen	voisi	toteutua	Herran	
sana Messiaasta: ”Minä 
teen	sinusta	valon	kaikille	
kansoille, niin että pelastus 
ulottuu maan ääriin saak-
ka.”	(Jes.	49:6)

Nguyen Toan Tri
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Johdantokurssi 
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä

Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo 18.30-20.30 Pyhän Henrikin kated-
raaliseurakunnan 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 Ka-
tolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin järjestää Katolinen tiedotuskeskus yhteistyössä Helsingin 
katolisten seurakuntien kanssa. Lisätietoja arkipäivisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

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)

Apologeettinen 
opintopiiri

keskiviikko-iltapäivinä p. Hen-
rikin seurakuntasalissa klo 
16.30.

20.12. Pappeus ja selibaatti (naispappeus, 
piispuus, diakonaatti, sääntökunnat)

10.1. Avioliitto ja seksuaalimoraali (esi-
aviollinen seksi, ehkäisy, homous)

17.1. Viimeiset asiat (kuolema, tuomio, 
taivas, helvetti, kiirastuli, aneet)

Lisätietoja sähköpostiosoit-
teesta fineca@hotmail.com 
(Emil Anton).

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 tutustu-
mistilaisuus. Ilmoittautuminen: ajoissa  Stella Marik-
sessa, puh. 019-335 793. 

Tervetuloa!

Ajassa

Kolumni Charta Oecumenica            
eli ekumenia käytännössä

Viisi vuotta sitten Euroopan kirkkojen konferenssi ja Euroopan katolisten piispainkokous-
ten	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 seurakun-
talaisten	tasolla.		

Asiakirja	lähtee	selkeästä	käsityksestä	ekumeniasta:	Vapahtajan	rukouksesta	omiensa	yksey-
den 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	yksimie-
lisesti	ja	soveltanut	Chartan	omalle	maaperälle.	Se	on	muokannut	sen	käteväksi	ja	vapaasti	ko-
pioitavaksi 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 käy-
dessä 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 vuosi-
satojen aikana haavoittuneitten suhteitten paikkaamiseen. Todella positiivinen ajattelu ei ole 
aina helppoa mutta ei ole pelkästään luulotteluakaan. Se edellyttää ajankohtaista tietoa ja his-
toriallista tuntemusta, jotka antavat uusia näkökulmia uskonnollisista kiistakysymyksistä, jotta 
dialogia rasittavat ennakkoluulot oikaistaisiin, sekä - mikä näyttää vielä olevan tämän oikaise-
mistyön 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 jatku-
vaan	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	henges-
sä.	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 kas-
vamassa	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 kult-
tuurien	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	ru-
koillut ja uhrannut itsensä ristillä.  Nyky-Euroopassa on monta ongelmaa, jotka ovat ratkaista-
vissa 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	 eku-
meeninen rukousilta Tuomiokirkon kappelissa. Mukana 
isä Veikko Purmonen, pastori Mark Saba, isä Marino Tre-
visini, 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	Pur-
monen; Arto Antturi johdattelee psalmien maailmaan lyhy-
ellä	puheenvuorolla.

Seurakuntien ohjelmissa s. 8-9 on mainittu muitakin 
ekumeenisia	tilaisuuksia	eri	puolilla	Suomea.

Lisää tietoa	myös	Suomen	ekumeenisen	neuvoston	net-
tisivuilta: www.ekumenia.fi.

Rukousviikon	aikana	on	myös	perinteinen	Pyhän	Henri-
kin juhlajumalanpalvelus Roomassa. Sen toimittaa Lapuan 
luterilainen	piispa	Simo Peura.	Katolista	kirkkoa	edustavat	
oma	piispamme	Józef Wróbel SCJ	sekä	yleisvikaarimme,	
monsignore	Marino Trevisini.

KATT/SEN


