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”Hyvän paavin” käskyt 
Tämän lehden sivulla 14 
voidaan tutustua autuaan 
paavi Johannes XXIII:n, 
”Papa buonon”, niin sa-
nottuihin kymmeneen 
käskyyn. Siinä on elämän-
ohjeita, joita on hyvä mie-
tiskellä varsinkin nyt, kun 
olemme astuneet paaston 
aikaan,  kun olemme aloit-
taneet ”paaston matkan”.

Ne muistuttavat meitä 
monista Raamatun koh-
dista, joissa Herran seu-

raajia kutsutaan katumukseen, kääntymykseen, nöyrään 
ja yksinkertaiseen elämään, luopumaan omaisuudestaan 
— toisin sanoen aloitt amaan uuden elämän.

Tietysti, tuon ratkaisun radikaalisuuden asteesta voi-
daan käydä loputt omasti keskustelua. Kuinka voisin 
luopua siitä tai tästä? Kuinka muu perheeni, sukuni, 
ystäväni, työtoverini tähän ”uuteen elämääni” suhtau-
tuisivat? Miten se käytännössä olisi mahdollista?

Ehkä voisimme aloitt aa vaatimatt omammin. Ehkä voi-
simme etsiä ”uutt a elämää”, ainakin ensin, hengellisessä 
mielessä, siis uskonnollisen elämämme uudistamista. 
Siinä tehtävässä paastonajalle ominainen Herran kärsi-
myksen katselu, Hänen ristintiensä mietiskely on tärkeä 
apuväline.

Vähitellen, kun uppoudumme yhä syvemmälle Herran 
kärsimykseen ja ikään kuin osallistumme siihen itsekin, 
voi tuon uuden elämän aloitt amisen ”taakka” käydä 
mahdolliseksi kantaa. Ehkäpä meidän on silloin mah-
dollista myös onnistua täytt ämään ”hyvän paavin” käs-
ky numero 7:

Teen ainakin yhden asian, josta en pidä, ja jos se tuntuu pa-
halta, pidän huolta, ett ei kukaan huomaa.

Ja kun se on täytett y, käsky numero 6 ohjaa meitä eteen-
päin:

Teen yhden hyvän teon, enkä kerro siitä kenellekään.
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Uutisia

Ruotsissa yksimielisyys kasteesta 
katolisen kirkon ja Svenska 
missionkyrkanin välillä 

Helsingin piispan paastokäsky, joka toistaa Pohjoismaiden piispainko-
kouksen suositukset vuodelta 1985. Tänä vuonna (2007) tuhkakeskiviik-
ko on 21.2. ja pitkäperjantai 6.4.

1. Uskovia velvoitt aa paasto ja liharuoasta pidätt yminen, abstinenssi, 
tuhkakeskiviikkona ja pitkänäperjantaina. Paastoamisvelvollisuus kos-
kee täysi-ikäisiä siihen asti, kun he täytt ävät 60 vuott a, abstinenssi 14 
vuott a täytt äneitä.

2. Perjantaisin jokainen 14 vuott a täytt änyt täytt ää katumusvelvollisuu-
den esimerkiksi:

pidätt ymällä liha- tai jostakin muusta ruoasta,
pidätt ymällä alkoholin tai tupakan käytöstä tai jostakin muusta 
nautinnosta,

•
•

pidätt ymällä kaikesta ruoasta tavallista pidemmän ajan; näin sääs-
tynyt raha voidaan lahjoitt aa hiippakunnan Caritas-järjestön kautt a 
käytett äväksi hätää kärsivien hyväksi,
omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen, osal-
listumiseen pyhään messuun, sakramentin palvontaan tai ristintien 
hartauteen,
antamalla erityistä huomiota niille, jotka ovat köyhiä, sairaita, van-
huksia tai yksinäisiä.

3. Jokainen voi vapaasti valita sen katumuksen harjoitt amisen muodon, 
jota hän tavallisina perjantaina noudatt aa, eikä sen tarvitse aina olla 
sama.

4. Ei ole katsott ava synniksi, jos joku ei täytä katumusvelvollisuutt aan 
jonain perjantaina. Vakava aikomus katumuksen harjoitt amiseen on 
kuitenkin velvoitt ava.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

•

•

•

Paastokäsky

Me Tukholman katolinen hiippakunta ja Svenska missionskyrkan 

tahdomme uskollisina Jeesuksen rukoukselle ykseyden puolesta ja apostoli Paavalin ke-
hotukselle säilytt ää Hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä 

tunnustaa toistemme kasteen merkkinä tiellä kohti syvempää ykseytt ä; 
yhdessä uudistaa kasteen lahjan ja velvollisuudet; 
kehott aa muita Ruotsin kristitt yjen neuvostoon kuuluvia kirkkoja ja yhteisöjä tutki-
maan edellytyksiä vastavuoroiseen kasteen tunnustamiseen; 

Mikaelinkirkossa Skärholmenilla 21. tammikuuta 2007

Tukholman katolinen hiippakunta Svenska missionskyrkan

+ Anders Arborelius OCD  Göran Zett ergren

piispa                                                    esimies

•
•
•

Katolinen kirkko Ruotsissa 
ja Svenska missionskyrkan 
ovat virallisesti tunnus-
taneet toistensa kasteen. 
Tunnustaminen tapahtui 
ekumeenisessa jumalanpal-
veluksessa Mikaelin lähe-
tyskirkossa Skärholmenilla 
Tukholmassa ekumeenisen 
rukousviikon aikana tam-
mikuussa 2007. 

Tämä oli ensimmäinen 
kerta Ruotsissa, kun kak-
si kirkkokuntaa tunnusti 
julkisesti ja vastavuoroi-
sesti toistensa kasteen. Ka-
tolinen kirkko ja Svenska 
missionskyrkan olivat tällä 
tavalla ekumeenisen työn 
pioneereja, jotka voivat saa-

da seuraajia, kun kirkkojen 
lähentyminen toisiaan kohti 
jatkuu. 

”Ekumeniassa yritetään 
ensin löytää kirkoille yhtei-
siä asioita ja sen jälkeen kä-
sitellään niitä asioita, joista 
ollaan eri mieltä”, sanoo isä 
Fredrik Emanuelson OMI, 
Tukholman katolisen hiip-
pakunnan ekumeenisten 
asioiden vastuuhenkilö. 

”Jott a kaste olisi pätevä, 
se täytyy toimitt aa puhtaal-
la vedellä Pyhän Kolminai-
suuden nimeen ja kasteen 
toimitt ajalla täytyy olla tie-
to kasteen merkityksestä, 
siitä, ett ä kasteessa tullaan 
Jumalan lapseksi ja kirkon 

jäseneksi.” 
”Tosiasiassa molemmat 

kirkot ovat tunnustaneet 
toistensa kasteen jo pitem-
män ajan”, isä Emanuelson 
huomautt aa.

”Se mikä nyt on tapahtu-
nut, on ett ä me olemme saa-
neet näkyvän todistuksen 
tälle tunnustukselle, kun ka-
tolinen piispa Anders Arbo-
relius ja missionskyrkanin 
esimies Göran Zettergren 
allekirjoitt ivat sopimuksen 
altt arin äärellä.” 

Sopimuksen sanamuoto 
oli alla esitetyn mukainen.

KATT/KM

Paavi ylisti naisten 
merkitystä
Paavi Benedictus XVI oli 
valinnut naisten merkityk-
sen kirkossa teemaksi 14.2. 
pitämäänsä yleisaudiens-
sia varten. Pyhä isä korosti 
puheessaan, ett ä naisilla oli 
tärkeä paikka Jeesuksen teh-
tävässä.

Antaen esimerkkejä Raa-
matun naisista paavi huo-
mautt i lopuksi, ett ä toisin 
kuin kaikki 12 apostolia, 
Lasaruksen sisaret Martt a ja 
Maria eivät hylänneet Jee-
susta tämän kärsimyksen 
hetkellä. Erityisesti paavi 
mainitsi Maria Magdalenan, 
joka “oli ylösnousemuksen 
ensimmäinen todistaja ja ju-
listi siitä toisille”.

Ensimmäisissä kristillisis-
sä yhteisöissä naisten merki-
tys oli myös suuri. Naisten 
oli pyhän apostoli Paavalin 
kirjeiden perusteella jo tuol-
loin mahdollista “profetoi-
da eli julistaa Pyhän Hengen 
vaikutuksesta avoimesti yh-
teisön opett amiseksi”.

Paavin mukaan “kristin-
uskon historia olisi kehit-
tynyt aivan toisella tavalla, 
jollei siihen olisi vaikutt anut 
monien naisten pyyteetön 
osallistuminen”. Siksi “kirk-
ko kiitt ää jokikistä naista ... 
heidän kaikista naisellisen 
neroutensa hedelmistä”.

“Me jaamme tämän kun-
nioituksen ja kiitämme Ju-

malaa, koska hän johtaa 
kirkkoaan, sukupolvesta 
toiseen, ja käytt ää tasaver-
taisina sekä miehiä ett ä nai-
sia ... koko kirkon ruumiin 
hyvän edistämiseksi.”

Puheessaan pyhä isä 
muistutt i myös, ett ä vaik-
ka Roomalaiskirjeessä (16. 
luku) esiintyvää Foibe-ni-
mistä naista kutsutaan jois-
sakin kielissä “diakoniksi” 
(suomeksi: palvelĳ a), ei hä-
nen tärkeäkään tehtävänsä 
seurakunnassa ollut pappis-
virkaan kuuluva. Siitä riip-
pumatt a hänellä oli “todel-
linen ja sopiva vastuuasema 
kristillisessä yhteisössä”.

Keskiviikon yleisaudiens-
seillaan paavi Benedictus on 
edeltäjäänsä seuraten anta-
nut lyhyen katekeesin eri 
aiheista. Pyhän isän ensim-
mäinen katekeesisarja, joka 
alkoi maaliskuussa 2006, kä-
sitt elee varhaista kirkkoa.

Sitä ennen Benedictus 
lopett eli edelliseltä paavilta 
kesken jääneen katekeesi-
sarjan psalmeista.

KATT/VIS
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Kardinal Walter Kasper 
hedersdoktor i Uppsala
Med anledning av 300-års-
jubileet av Carl von Linnés 
födelse har Uppsala uni-
versitets samtliga fakulteter 
beslutat kalla en antal särs-
kilda hedersdoktorer till 
att  promoveras. Dett a sker 
lördagen den 26 maj, som 
en del av Linnéårets höjd-
punkt. 

En av de linnéanska he-
dersdoktorerna är kardinal 
Walter Kasper, en av värl-
dens mest uppmärksamrna-
de teologer. Den teologiska 
fakulteten menar att kar-
dinal Kasper har visat prov 
på akademiskt teologiskt 
arbete med stor relevans för 
kyrkornas och trosgernen-
skapernas självförståelse. 
Han har också som forska-
re och kyrkoledare positivt 
bidragit till arbetet för enhet 
och försoning i världen, till 
exempel i de ekumeniska 
dialogerna mellan luthera-

ner och katoliker och i samtal 
mellan judar och kristna. 

Den tysklandsfödde Wal-
ter Kasper disputerade 1961, 
blev professor vid universi-
tetet i Münster 1964 och i 
Tübingen 1970. År 1989 vig-
des han till biskop av Rot-
tenburg-Stutt gart och kalla-
des 1999 av påven Johannes 
Paulus II till Rom som sek-
reterare i det påvliga rådet 
för de kristnas enhet för att  
2001 utnämnas till rådets 
chef. Samma år mott og han 
kardinalsvärdigheten. 

Kofi  Annan, FN:s gene-
ralsekreterare från 1996 till 
31 december 2006 och mot-
tagare av Nobels fredspris 
2001, promoveras också i 
anslutning till Linnéfiran-
det. Under sin tid som gene-
ralsekreterare besökte han 
Uppsala universitet, bland 
annat som 2001 års Dag 
Hammarskjöldförelasare. 

KATT/KM

sir

Pyhä istuin: 

YK:n vammaisten oikeuksien 
asiakirjaa ei voi hyväksyä
Pyhä istuin ilmoitti tam-
mi-helmikuun vaihteessa, 
ettei se voi allekirjoittaa 
YK: n vammaisten oikeuk-
sia käsittelevää asiakirjaa. 
Kieltäytymisen syynä on 
asiakirjaan sen valmistelun 
loppuvaiheessa lisätyt viit-
teet abortt iin ja sukupuoli-
vähemmistöjen oikeuksiin, 
jotka kirkon mielestä eivät 
ole ihmisen arvokkuuden 
mukaisia. Asiakirja sai YK:
n yleiskokouksen hyväksyn-
nän viime joulukuussa.

Vaikka Vatikaani tukee 
voimakkaasti vammaisten 

oikeuksien edistämistä, se 
ei voinut hyväksyä asia-
kirjassa esiintynytt ä termiä 
“reproductive rights (lisään-
tymisoikeudet)”, koska jois-
sakin maissa siihen katso-
taan olennaisesti kuuluvan 
mahdollisuus tehdä abortt i. 
Näin on tulkitt u esim. Kai-
ron ja Beĳ ingin kokousten 
asiakirjoja. 

Pyhän istuimen pysyvä 
edustaja YK:ssa, arkkipiis-
pa Celestino Migliore to-
tesi, ett ä tuo termi “kieltää 
jokaiselle ihmiselle luon-
taisesti kuuluvan oikeuden 

elämään”, vaikka asiakirjan 
muissa osissa tätä oikeutt a 
painotetaankin.

Arkkipiispan mielestä “on 
todella traagista, ett ä samaa 
päätöksentekoelintä, joka 
luotiin suojelemaan vam-
maisia ihmisiä kaikelta syr-
jinnältä omien oikeuksiensa 
harjoitt amisessa, käytetään 
nyt kieltämään syntymätt ö-
mien vammaisten ihmisten 
perusoikeus ylipäänsä saa-
da elää”.

KATT/CWNews/KI

Angelus om livets gåva och eutanasi

“I dag fi rar vi livets dag”, sa 
Benedikt XVI till den stora 
massan som församlats på 
Petersplatsen för att  deltaga 
i söndagens Angelusbön den 
4 februari. Temat som föres-
lagits av italienska biskops-
konferensen var denna gång 
“Att  älska och önska livet”. 
“Min hjärtliga hälsning går 
till er alla som kommit till 
Petersplatsen för att  vitt na 
om ert löft e att  stödja livet, 
från befruktelsen till dess 
naturliga slut. Jag enar mig 
med de italienska biskopar-
na och förnyar appellen som 
redan gått  ut från mina fö-
reträdare till alla människor 
av god vilja, för att  de må 
ta emot det stora mysterium 
som livets gåva utgör. Livet 
som är Guds verk, får inte 
förnekas någon, inte ens det 
allra minsta och oskyddade 
liv och inte heller det som 
påvisar allvarliga handikap. 

Samtidigt som jag låter de 
italienska prästernas eko gå 
vidare, varnar jag för lockel-
sen att  tro att  man kan dis-
ponera över livet även fram 
till att  man lagligen avbryter 
det med en eutanasi, som 
kanske döljs under en slöja 
av mänskligt medlidande.”

“I Roms stift  börjar idag 
‘Veckan för livet och famil-
jen’ som utgör ett viktigt 
tillfälle för att  bedja och ref-
lektera över familjen som 
livets vagga och början till 
varje kallelse. Vi vet väl, hur 
familjen som grundas på 
äktenskapet utgör den na-
turliga miljön för barnens 
födsel och deras uppfostran 
och sålunda utgör en säker-
het för hela mänsklighetens 
framtid. Men vi vet även 
hur den är drabbad av en 
svår kris och idag tvingas 
möta många utmaningar. 
Vi måste därför försvara 

den och hjälpa den, vårda 
den och bevara dess unika 
värde. Om denna uppgift  i 
första hand gäller makarna 
så är det dock kyrkans och 
institutionernas första plikt 
att stödja familjen genom 
själavården och politiken 
och att  tänka på makarnas 
verkliga behov, på de äldre 
och på den yngre generatio-
nen. Ett  harmoniskt klimat i 
familjen i trons ljus och helig 
gudsfruktan hjälper dessu-
tom kallelserna i evangeliets 
tjänst. Jag tänker inte bara 
på prästerna som kallats 
att  följa Kristus utan även 
på ordensfolket som vi på-
minde om i fredags på deras 
världsdag (kyndelsmässo-
dagen).”

“Kära bröder och systrar, 
låt oss bedja för att våra 
kristna gemenskaper genom 
en konstant ansträngning 
för livet och för familjen må 
bli platser för gemenskap 
och hopp där man, även om 
det sker under svårigheter, 
förnyar vårt stora “ja” till 
den verkliga kärleken och 
till människan och familjen 
enligt Guds ursprungliga 
plan. Vi ber till Herren att  
han genom Jungfru Marias 
hjälp må utbreda respekten 
för livets helighet, att  man 
blir medveten om familjens 
verkliga behov och ökar alla 
deras antal som bidrar till att  
förverkliga kärlekens kultur 
i världen.”

KATT/RV

Säg ja till livet! 

sir

Maailman sairaiden päivän viesti
Paavi Benedictus XVI kiin-
nitt i viestissään maailman 
sairaiden päivänä (11.2.) 
huomionsa ennen kaikkea 
terminaalivaiheessa oleviin 
potilaisiin. Hän vahvisti, 
että kirkko haluaa antaa 
tukensa heille. ”On vältt ä-
mätöntä luoda sellaiset olo-
suhteet, joissa myös termi-
naalipotilaat voisivat lähes-
tyä kuolemaa arvokkaalla 
tavalla. Heille on tarjott ava 
kokonaisvaltaista hoitoa ja 
sellaista inhimillistä tukea, 

mitä he tarvitsevat. Tämä oi-
keus kuuluu kaikille ja mei-
dän kaikkien on sitä puolus-
tett ava.” 

Viestissään pyhä isä kään-
tyy suoraan terminaalipo-
tilaiden puoleen: “Haluan 
rohkaista teitä ajatt elemaan 
ristiinnaulitun Kristuksen 
kärsimyksiä ja kääntymään 
luott avaisina Isän puoleen, 
jonka käsissä on kaikkien 
elämä ja erityisesti teidän.”

KATT/VIS/RV
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Rukouksen
apostolaatti
Helmikuu

Rukoilemme, ett ä maan 
rikkauksia, jotka Jumala 
antoi kaikille ihmisille, 
käytettäisiin viisaasti ja 
oikeudenmukaisuuden ja 
solidaarisuuden henges-
sä.

Rukoilemme, ett ä taistelu 
tauteja ja epidemioita vas-
taan saisi yhä enemmän 
yhteistyötä ja tukea kol-
mannen maailman halli-
tuksilta.

Maaliskuu

Rukoilemme, ett ä Juma-
lan sanaa kuunneltaisiin, 
rukoiltaisiin, rakastet-
taisiin ja elettäisiin yhä 
enemmän.

Rukoilemme, ett ä nuoris-
sa kirkoissa kannett aisiin 
pysyvää huolta katekee-
toista ja evankeliumin ju-
listamisessa avustavista 
maallikoista.

Böne-
apostolatet 
Februari

Vi ber att  allt gott  på jor-
den, som Gud har givit 
till alla människor, blir 
brukat med rätt visa och 
solidaritet.

Vi ber att kampen mot 
sjukdomar och epidemier 
i tredje världen förs i en 
anda av medmänsklighet 
och i samarbete med alla 
länders regeringar.

Mars

Vi ber att  Guds ord får 
genomsyra människorna 
genom lyssnande, kon-
templation och ett liv i 
kärlek.

Vi ber att utbildningen 
av kateketer och lekfolk 
i evangeliets tjänst upp-
märksammas i de unga 
kyrkorna.

Herre Jesus
Herre Jesus, jag bekänner, att  du är sann Gud. Jag bekän-
ner, att  du är Ordet, som har kommit ner från himlen. Jag 
bekänner, att  du på korset utgjutit ditt  dyrbara blod för mig 
syndare. 

Jag ber ödmjukt till dig, Herre. Jag ber till dig av hela mitt  
hjärta, min Saliggörare. Jag ber dig min enda tröst, att  ditt  
dyra blod inte mått e vara förgäves utgjutet för mig. Förlåt, 
Herre, alla mina synder från mitt  dop intill denna stund. 
Förlåt mig vad jag kan ha brutit mot din kyrka. 

Var min starkhet nu och på mitt  ytt ersta, så att  jag övervin-
ner i den sista striden. Amen. 

Savonarola ur bönboken “Ske din vilja 1’ 

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät

25.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L 5. Moos. 26:4-10
Ps. 91: 1-2, 10-11,12-13, 14-15. Ks vrt. 15b
2L Room. 10:8-13
Ev. Luuk. 4:1-13

4.3. Paaston 2. sunnuntai (II)
1L 1. Moos. 15: 5-12,17-18
Ps. 27: 1, 7-8a, 8b-9ab, 13-14. Ks 1a
2L Fil. 3:17 - 4:1 tai Fil. 3:20 - 4:1 
Ev Luuk. 9: 2 8b-36

11.3. Paaston 3. sunnuntai (III)
1L 2. Moos. 3: 1-8a, 13-15
Ps. 103: 2, 3-4, 6-7, 8+11. Ks 8a
2L 1. Kor. 10: 6, 10-12
Ev. Luuk.13: 1-9
tai 
L 2. Moos. 17: 1-7
Ps. 95: 2, 6-7abc, 7d-9. Ks 7d-8a
Ev. Joh. 4: 5-42 tai Joh. 4: 5-15, 19b-26, 39a, 40-42

18.3. Paaston 4. sunnuntai (laetare) (IV)
1L Joos. 5: 9a, 10-12
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7. Ks 9b
2L 2. Kor. 5: 17-21
Ev. Luuk. 15: 1-3, 11-32
tai 
1L 1. Sam. 16: 1b, 6-7, 10-13a
Ps. 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6. Ks 1
2L Ef. 5: 8-14
Ev. Joh. 9: 1-41 tai Ev. Joh. 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38

19.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, juhlapyhä, vel-
voitt ava
1L 2 Sam. 7: 4–5a, 12–14a, 16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29. Ks 37
2L Room. 4: 13, 16–18, 22
Ev. Matt . 1: 16, 18–21, 24a tai Luuk. 2: 41–51a

�
Oi Maria, sinä naisten joukossa siu-

natt u, tule sieluni vieraaksi ja pe-
lasta se!

John Everett  Millais: Kristus vanhempiensa luona. 1850.
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Paimenelta

Kristuksen kär-
simisen mie-

tiskely voi tuott aa 
paljon runsaita he-
delmiä uskonnol-
lista elämäämme 
varten. Tämä mie-
tiskely antaa mo-
nille meistä myös 
sisäistä voimaa uu-
distaa elämämme 
uskosta käsin. 

Kutsu ristintien hartauteen
Piispan kirje paastonajalle 2007

Rakkaat sisaret ja veljet!

Tuhkakeskiviikkona olem-
me aloitt aneet paastonajan. 
Tuhkan sirottaminen pää-
hän on nöyryyden ja ka-
tumuksen merkki. Se ei 
silti missään tapauksessa 
ilmaise meidän passiivi-
suutt amme. Me pyydämme 
Jumalalta laupeutt a, koska 
tarvitsemme syntiemme an-
teeksiantoa. Tällä merkillä 
osoitamme kuitenkin myös 
valmiutemme noudatt aa hä-
nen sanaansa, juuri sitä sa-
naa, jonka hän julkisen toi-
mintansa alussa Galileassa 
lausui kaikille kuulĳ oilleen: 
”Aika on täytt ynyt, Jumalan 
valtakunta on tullut lähelle. 
Kääntykää ja uskokaa hyvä 
sanoma!” (Mark. 1:15). 

Perinteisesti paastonai-
kaan kuuluu katumustöitä. 
Kaikki katumuksen mer-
kit ovat osoitusta siitä, ett ä 
me vakavasti sitoudumme 
kääntymykseen. Tällöin täy-
tyy kuitenkin korostaa, ett ei 
katumustöillä sellaisinaan 
ole uskonnollista luonnett a. 
Ruumiin ja hengen kuolet-
tamisella voidaan kylläkin 
saavutt aa tahdon vahvistu-
mista. Se on myös vältt ämä-
töntä, jotta sitten voimme 
päätt äväisemmin vastustaa 
pahoja tott umuksia ja saada 
suuremman sisäisen vapau-
den tehdäksemme hyvää. 
Emme toki tahdo myöskään 
menett ää paastonajan uhri-
lahjojen uskonnollista mer-
kitystä. 

Siksi meillä on paaston-
aikana aina kärsivä Jeesus 
Kristus silmiemme edessä. 
Sen tähden kirkkokin kut-
suu meidät paastonaikana 
seisomaan Jeesuksen Kris-
tuksen ristin juurella hänen 
Äitinsä ja muiden ystävien-
sä esikuvan mukaisesti ja 
keskitt ämään ajatuksemme 
häneen.

Jeesuksen Kristuksen risti 
antaa meidän katumustöil-
lemme syvimmän uskonnol-
lisen merkityksen. Jeesuk-
sen Kristuksen kärsimisen 
ja hänen ristinkuolemansa 
valossa meidän katumuste-
oillamme on aivan erityinen 
tarkoitus. Me hyväksymme 
erilaisia hankaluuksia ja 
luovumme moraalisesti lu-
vallisista huvituksista liitt y-
äksemme Vapahtajaamme ja 
osoitt aaksemme yhteenkuu-

luvuutta hänen kanssaan. 
Näillä teoilla sanomme hä-
nelle, ett ä hänen kärsimisen-
sä ei ole meille samanteke-
vää. Olemme hänen kans-
saan niinä hetkinä, joina hän 
kärsii meidän puolestamme 
ja lunastaa meidät. Ja mo-
nia meistä tämä osallisuus 
Jeesuksen Kristuksen kär-
simiseen liikutt aa sisäisesti, 
ainakin siten, ett ä me koko 
sydämestämme kiitämme 
häntä lunastuksestamme 
ja pohdimme tarkoin elä-
määmme. 

Paastonajan hurskauteen 
kuuluvia hartausmuotoja 
on monia. Niissä me  yhdis-
tymme kärsivään Jeesukseen 
Kristukseen ja palvomme ja 
kiitämme häntä. Tällä ker-
taa tahtoisin viitata yhteen 
hartausmuotoon, jota mo-
net kristityt käytt ävät hyvin 
usein, nimitt äin ristintiehen, 
Via Crucikseen.

Paastonaikana kohdis-
tamme katseemme usein 
vain Jeesuksen Kristuksen 
ristiin. Ei pidä unohtaa, ett ä 
meidän lunastuksemme oli 
sarja tapahtumia. Jeesus 
Kristus on kärsinyt puoles-
tamme myös tuskaisella tiel-
lä Golgatalle. Ristintien har-
taus merkitsee sitä, ett ä me 
mietiskelemme Jeesuksen 
Kristuksen rakkautt a meitä 
kohtaan, rakkautt a, jota hän 
on osoitt anut juuri kärsimi-
sellään ja vaivalloisella mat-
kallaan ristiinnaulitt avaksi. 

Ristintie ei ole mikään 
uusi hartaus. Vanhan tradi-
tion mukaan jo Jumalanäiti 
Maria vaelsi monet kerrat 
tätä Poikansa viimeistä tai-
valta, kävi hänen haudal-
laan ja muisteli hänen kärsi-
mistään. Sitt en ensimmäiset 
kristityt kävivät usein suu-
rella kunnioituksella katso-
massa paikkoja, jotka liit-
tyivät Jeesuksen Kristuksen 
kärsimiseen ja kuolemaan. 
He aloitt ivat monesti tämän 
ristintien jo Öljymäellä ja 
vaelsivat sieltä maaherran 
palatsin kautta Golgatal-
le. Matkalla he muistelivat 
myös vangitsemista, ruos-
kimista ja orjantappuroilla 
kruunaamista. Niille pai-
koille, joilla Jeesus Kristus 
oli kärsinyt, he vähitellen ra-
kensivat kirkkoja tai pystyt-
tivät muistokiviä. Ristintien 
hartaus nykyisessä muo-
dossa aloitett iin ristiretkien 

aikakaudella. Myöhemmin 
muotoutui myös perinne, 
jonka mukaan ristintiellä 
on neljätoista asemaa. Vasta 
Vatikaanin toisen kirkollis-
kokouksen jälkeen on jois-
sakin seurakuntakirkoissa 
otett u käytt öön viidestoista 
asema, ylösnousemus. 

Yhdeksällä ristintien nel-
jästätoista asemasta on raa-

matullinen perusta. Niistä 
kerrotaan tai ne ainakin 
mainitaan selvästi evan-
keliumeissa. Muut asemat 
voidaan päätellä toisten 
tekstien perusteella, kuten 
esimerkiksi neljäs asema, 
jossa Jeesus Kristus kohtaa 
Äitinsä. Evankelista Johan-
nes kirjoitt aa nimitt äin, ett ä 
Jeesuksen Äiti seisoi ris-
tin juurella (Joh. 19:25-27). 
Muut asemat – kuten kolme 
kaatumista ja kohtaaminen 
Veronikan kanssa – ovat 
syntyneet muiden kuin raa-
matullisten lähteiden poh-
jalta.

Rakkaat sisaret ja veljet! 
Ristintie on hartaus, joka 
sopii paastonajalle eritt äin 
hyvin. Sitä vietetään mo-
nissa kirkoissa. Meidänkin 
hiippakunnassamme tätä 
rukouksen ja mietiskelyn 
muotoa käytetään kaikissa 
seurakunnissa. Olisi hyvin 
kaunista, jos monet usko-
vat osallistuisivat ristintien 
hartauteen. Monissa seura-
kunnissa hartautt a vietetään 
torstaisin tai perjantaisin. 
Jott a vielä useammat usko-
vat voisivat osallistua har-
tauteen, varsinkin ne, jotka 
asuvat kaukana seurakun-
nan kirkosta, voitaisiin sitä 
viett ää ehkä myös sunnun-
taina ennen messua tai sen 
jälkeen. Tämän ehdotuksen 

toteutt aminen käytännössä 
on kuitenkin sopeutett ava 
paikallisiin olosuhteisiin.

Tosiasia, ett ä monet kato-
lilaiset asuvat diasporassa, 
kaukana seurakunnan kir-
kosta, ei tee tätä osallistu-
mista helpoksi. Sellaisissa 
tapauksissa haluaisin kut-
sua seurakuntalaisiamme 
varsinkin perjantaisin kes-
kitt ämään ajatuksensa het-
ken hiljaisuudessa Jeesuk-
sen Kristuksen kärsimiseen 
ja kuolemaan. Ristintien 
mietiskelyä voi lukea myös 
yksityisesti. Sen tekstejä voi-
daan hankkia Katolisesta tie-
dotuskeskuksesta hyvin hal-
valla. Voidaan myös lukea ja 
mietiskellä evankeliumien 
katkelmia, jotka kuvaavat 
Jeesuksen matkaa Öljymäel-
tä kuolemaan ristillä. Toinen 
mahdollisuus on rukoilla 
ruusukon murheelliset sa-
laisuudet tai ainakin joka 
päivä yksi salaisuus. Sillä 
tavalla tahdomme ilmaista 
läheisen yhteenkuuluvuu-
temme kärsivän Jeesuksen 
Kristuksen kanssa. 

Kuten kirkollinen perinne 
osoitt aa, Kristuksen kärsi-
misen mietiskely voi tuott aa 
paljon runsaita hedelmiä us-
konnollista elämäämme var-
ten. Tämä mietiskely antaa 
monille meistä myös sisäistä 
voimaa uudistaa elämäm-
me uskosta käsin. Toisille 
se antaa sisäistä vahvistusta 
moraalisten kiusausten ja 
erilaisten vaikeuksien voit-
tamiseen. Juuri tässä mietis-
kelyssä meille tulee selväksi, 
ett ä Jeesus Kristus on kärsi-
nyt, jott a pahuus ei voitt aisi 
meissä, vaan ett ä Jumalan 
armo vaikutt aisi meissä yhä 
voimakkaammin ja hyvyys 
pääsisi voitolle. 

Lopuksi toivotan teille, 
rakkaat ystävät, runsaita 
armon lahjoja, armon, joka 
virtaa Jeesuksen Kristuksen 
rististä, jott a voisitt e kokea 
tämän hengellisen uudis-
tuksen pyhän ajan hedel-
mälliseksi ja päästä osalli-
siksi ylösnousemuksen ilos-
ta. Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

1. Jeesus tuomitaan 
kuolemaan
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä,
ett ä hän oli syyllinen ja ansaitsi 
kuoleman. (Mark. 14:64)

Meidän Mestarimme todett iin 
syylliseksi, vaikka hän oli syy-
tön. Hän hyväksyi ihmisten 
langett aman väärän tuomion, 
sillä hän tiesi, ett ä viimeinen 
sana on Jumalalla. Meidänkin 
on seuratt ava Kristusta, rukoil-
tava pahantekĳ öiden puolesta 
ja jätett ävä loppu Jumalan hal-
tuun.

   Pieni   
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Oremus

Muita ristintien hartauksia ja mietiskelyjä 
Katolisesta tiedotuskeskuksesta:

Ristintie-vihko (1973). 2 €

Martt i Parvio: Herramme ristintie. 8,10 €

Josemaría Escrivá: Via Crucis. 14 €

2. Jeesus ott aa ristin 
hartioilleen
Silloin Pilatus heidän vaatimuk-
sestaan luovutt i Jeesuksen ristiin-
naulitt avaksi. (Joh. 19:16)

Jokaisella meistä, jotka seu-
raamme Kristusta, on oma risti 
kannett avanamme. Herraa seu-
raamalla rististämme tulee lo-
pullisen voiton ja pelastuksen 
väline niin meille kuin muille-
kin.

3. Jeesus kaatuu en-
simmäisen kerran
Minä katselin ympärilleni, mut-
ta ei ollut yhtään autt ajaa. (Jes. 
63:5)

Jopa meidän Herramme kaatui 
kantamansa taakan painos-
ta. Kukaan ei autt anut häntä. 
Kristus on kanssamme, kun me 
kaadumme. Hän on aina valmis 
autt amaan. Kääntykäämme hä-
nen puoleensa ja pyytäkäämme 
hänen apuaan.

4. Jeesus kohtaa äi-
tinsä
Nainen, tämä on poikasi! (Joh. 
19:26)

Meidän Herramme antoi äidil-
leen osuuden kärsimyksestään, 
jott a hän voisi saada osallisuu-
den myös Poikansa voitosta ja 
kunniasta. Herra Jeesus antaa 
meille kaikille saman mahdol-
lisuuden osallistua hänen tus-
kaansa ja jakaa lopulta myös 
heidän suuri ilonsa.

5. Simon Kyreneläi-
nen autt aa Jeesusta 
kantamaan ristiä
Sotilaat pysäytt ivät Simon-nimi-
sen kyreneläisen miehen ja panivat 
hänet kantamaan ristiä Jeesuksen 
jäljessä. (Luuk. 23:26)

Simon vastusti kantamista, 
kunnes hän ymmärsi, kuinka 
hyvä ies oli kantaa ja kuinka 
kevyt kuorma on, kun sen te-
kee Kristukselle. Älkäämme 
koskaan antako luonnollisen, 
inhimillisen pelkomme estää 
meitä tehtävistä, joita saamme 
matkallamme kohti iankaikkis-
ta elämää.

6. Veronika ojentaa 
Jeesukselle hikilii-
nan
Totisesti: kaiken, minkä te olett e 
tehneet yhdelle näistä vähäisim-
mistä veljistäni, sen te olett e teh-
neet minulle. (Matt . 25:40)

Veronikan sääli muistetaan 
aina. Mitä tahansa teemmekin 
toisille, sen me teemme Kris-
tukselle. Älkäämme koskaan 
epäröikö tehdä hyvää toisille, 
ansaitsivatpa he sen tai eivät. 
Jumala ei sitä unohda.

7. Jeesus kaatuu toi-
sen kerran
Hän pyysi pahantekĳ öilleen ar-
moa. (Jes. 53:12)

Kristus kaatui uudelleen, mut-
ta jatkoi silti matkaa. Kun me 
kompuroimme ja kaadumme, 
Vapahtajamme tietää omasta 
kokemuksestaan, kuinka vai-
kea tiemme on. Hän on meidän 
voimamme ja apumme kaikis-
sa vaikeuksissa.

8. Jeesus kohtaa it-
kevät naiset
Itkekää itseänne ja lapsianne. 
(Luuk. 23:28)

Jeesus ei ajatellut itseään vaan 
muita. Hän ajatt eli oman kan-
sansa tulevia kärsimyksiä. Kun 
me toimimme Kristuksen esi-
merkin mukaan ja ajatt elemme 
ensin toisia, omatkin koett ele-
muksemme tuntuvat kevyem-
miltä.

9. Jeesus kaatuu kol-
mannen kerran
Maan tomuun sinä suistat minut 
kuolemaan! (Ps. 22:16)

Jeesuksen viimeinen kaatumi-
nen kuvastaa hänen inhimilli-
sen luontonsa haavoitt uvuutt a. 
Kuitenkin hän jatkoi matkaa. 
Myös me tiedostamme oman 
heikkoutemme. Siitä huolimat-
ta me osoitamme uskollisuutt a 
Jumalalle kulkemalla eteen-
päin.

10. Jeesukselta riisu-
taan vaatt eet
He jakoivat keskenään hänen vaat-
teensa heitt ämällä niistä arpaa. 
(Matt . 27:35)

Herraltamme riisuttiin vaat-
teet. Niin meidänkin täytyy 
ajatuksissamme irrottautua 
omaisuudestamme, sillä siitä 
meidän on lopulta kuitenkin 
luovuttava. Olkaamme aina 
anteliaita jakamaan eteenpäin 
niitä lahjoja, joita Jumala antaa 
meille tässä ajassa.

11. Jeesus ristiinnau-
litaan
He ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja 
rikolliset. (Luuk. 23:33)

Kädet ja jalat ristinpuuhun kiin-
nitett yinä Jeesuksen jokainen 
liike on täynnä kipua. Kuinka 
nöyryyttävää onkaan joutua 
naulituksi ristille! Herramme 
huutaa Isälle: ”Jumalani, Juma-
lani, miksi hylkäsit minut?”

12. Jeesus kuolee ris-
tillä
Isä, sinun käsiisi minä uskon hen-
keni. (Luuk. 23:46)

Me kaikki kuolemme joskus. 
Jumalan avulla me voimme 
kohdata kuoleman, niin kuin 
Jeesus kohtasi sen. Jumala 
muuttaa ruumiin lopullisen 
häviön voitonjuhlamme en-
simmäiseksi hetkeksi. Kuoltu-
amme Kristuksen kanssa me 
myös nousemme kuolleista ja 
hallitsemme yhdessä hänen 
kanssaan.

13. Jeesus otetaan 
ristiltä
Pelastakoon Jumala nyt hänet, 
jos on häneen mieltynyt! (Matt . 
27:43)

Kristuksen kuolema on hänen 
ihmisyytensä selvin todiste. El-
lei hän olisi ollut samalla myös 
Jumala, ei hänen kuolemansa 
olisi voinut pelastaa meitä. ”Ja 
kuitenkin: hän kantoi meidän 
kipumme.” Nyt meidänkin on 
kuoltava synnille.

14. Jeesus pannaan 
hautaan
Hän vieritt i hautakammion ovelle 
suuren kiven. (Matt . 27:60)

Voimme nähdä Kristuksen 
ruumiin asetettuna makuul-
le. Mutta yksikään hauta ei 
kykene pidätt elemään maail-
mankaikkeuden Herraa. Hän 
nousee uuteen elämään Juma-
lan luokse puoltaakseen meitä 
rukouksillaan, kun me jatkam-
me hänen työtään täällä maan 
päällä.

Pieni ristintie -vihko, josta 
tämä mietiskely on otett u, 

ilmestyy maaliskuun alussa. 
Sitä voi tilata jo ennakkoon 
Katolisesta tiedotuskeskuk-

sesta, ovh 5 € + postitus. Vih-
kon mietiskelyt on muokatt u 

suomeksi Rakkauden lähe-
tyssisarten ja -maallikkojen 

rukouskirjasta. Nelisenkym-
mentä nelivärisivua. Kannen 
kuva on pohjoisranskalaisesta 
rukouskirjasta 1300-luvulta: 
Rotschild Canticles. Beinecke 

Rare Book and Manuscript 
Library, Yale University.

 ristintie
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HELSINKI
Pyhän Henrikin

katedraaliseurakunta
24.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 11.00 

päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 mes-
su Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

26.2. ma 19.00 avioliittokurssi seurakuntasa-
lissa

3.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 15.00-17.30 uskonnonopetus vah-
vistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

4.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu 
puolaksi, 18.00 iltamessu

5.3. ma 11.00 äiti-lapsipiiri seurakuntasalissa, 
18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa

6.3. ti 16.00-18.30 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten, 18.00 Catholic Stu-
dents’ Club: ruusukko ja messu

10.3. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa 
koulussa, 10.00-13.00 uskonnonopetus, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

11.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
11.00 päämessu, 10.30-13.00 lastenkerho, 
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

12.3. ma 19.00 avioliittokurssi seurakuntasa-
lissa

17.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 11.15-13.45 uskonnonopetus ensi-
kommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

18.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi, 16.00 
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo: 18.3. su 16.00
Tikkurila: 25.2. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
24.2. la 18.00 iltamessu
25.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu

2.3. pe 18.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 
18.30 ristintiehartaus puolaksi/Droga krzy-
zowa, mahdollisuus ripittäytymiseen 17.30-
18.00 ja 19.00-19.30/mozliwosc do spowiedzi 
po polsku 17.30-18.00 i 19.00-19.30

3.3. la 18.00 iltamessu
4.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus, 10.00 messu suomeksi, 11.00 ristintie-
hartaus ruotsiksi/korsvägsandakt på svens-
ka, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
18.00 iltamessu

9.3. pe 18.00 messu englanniksi/Mass in English, 
18.30 ristintiehartaus englanniksi/Stations of 
the Cross in English

10.3. la 10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen, 
Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu

11.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-
taus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu eng-
lanniksi/ Mass in English, 18.00 iltamessu

13.3. ti ensikommuuniolasten vanhempien ko-
koontuminen iltamessun jälkeen 

15.3. to 14.00 katumushartaus ja rippi koulu-
laisille

16.3. pe 18.00 iltamessu vietnamiksi/Mass in 
Vietnamese, 18.30 ristintiehartaus vietnamik-
si/Stations of the Cross in Vietnamese

17.3. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota 
ja vahvistuksen sakramenttia varten Englanti-
laisessa koulussa, 18.00 iltamessu

18.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-
taus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu viet-
namiksi/Mass in Vietnamese, 18.00 iltamessu

TURKU 
Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

25.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English 

27.2. ti 19.00 informaatiokurssi 
2.3. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 

Porissa 
3.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu 
4.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkoru-

kous, 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi 
6.3. ti 19.00 miestenpiiri 
10.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

13.00 maalauskerho 
11.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko-

rukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietna-
miksi, 18.30 Mass in English 

13.3. ti 19.00 teologinen opintopiiri 

17.3. la 16.30 messu puolaksi/Msza po polsku
18.3. su paaston 4 sunnuntai: 10.00 ruusukkoru-

kous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English 

DIASPORA
Ahvenanmaa: 24.3. la 10.00 messu
Pori: 2.3. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

JYVÄSKYLÄ
Pyhän Olavin seurakunta

24.2. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in Eng-
lish (Jyväskylä) 
25.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ristintiehar-
taus, 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa 
3.3. la 18.00 Mass in English (Jyväskylä) 
4.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ristintiehar-
taus, 10.30 päämessu 
7.3. ke SCJ:n kokous (ei messua Jyväskylässä) 
9.3. pe 18.00 messu Kiteellä 
10.3. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 
messu Joensuussa, 16.00 Messu Varkaudessa, 
18.00 Mass in English (Jyväskylä) 
11.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristintiehar-
taus, 10.30 päämessu, 16.00 messu Mikkelissä 
15.3. to 14.00 Seniorien kokous 
17.3. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 
Mass in English (Jyväskylä) 
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ristintiehar-
taus, 10.30 päämessu 
          
DIASPORA
Kitee: 9.3., 13.4., 11.5. pe klo 18.00 (Ev.-lut. kirk-
ko, Savikontie 5) 
Joensuu: 10.3., 14.4., 12.5. la klo 11.00, uskon-
nonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. kirkon srk-sali, 
Kirkkokatu 32) 
Varkaus: 10.3., 14.4., 12.5. la klo 16.00 (Ort. 
kirkko, Taipaleentie 26) 
Mikkeli: 11.3., 15.4., 13.5. su klo 16.00 (Ev.-lut. 
tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 
Savonlinna: 24.2., 24.3., 28.4., 26.5. la klo 11.00, 
uskonnonopetus alkaa klo 9.45 (Ort. rukous-
huone, Erkonkatu 11) 
Kuopio: 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) 

Lasten uskonnonopetus keväällä 2007: 
17.3., 21.4., 19.5. 

Seniorit: 
15.3., 19.4., 17.5. 

Mass in English:
In February and March Mass in English is offe-
red every Saturday at 18.00. For the months 
following, refer to the schedule.

TAMPERE
Pyhän ristin seurakunta

25.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.00 päämessu, messu englanniksi/Mass in 
English

10.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

 
Informaatiokurssi 
Pyhän ristin kirkon seurakuntasalissa klo 18.30: 

7.3. liturgian kehitys ja olemus, 11.4. euka-
rististen rukousten sanomasta, 9.5. Neitsyt 
Marian kunnioitus ja juhlat

 
DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): 4.3., 1.4. 

su 15.00
Lapua: 3.3. la 9.00
Kokkola (Katariinankatu 3): 17.3. la 16.00
Kristiinankaupunki: Pyydä lisätietoja kirkkoher-

ralta.
Kurikka: 3.3. la 18.30
Pietarsaari: 3.3. la 12.00
Seinäjoki: Pyydä lisätietoja kirkkoherralta.
Vaasa (Koulukatu 45, ort. kirkon seurakuntasa-

li): 3.3. la 16.00

KOUVOLA 
Pyhän Ursulan seurakunta

23.2. pe 18.00 ristintiehartaus 
25.2. su paaston 1. sunnuntai: 18.00 messu
1.3. to 18.00 messu 
2.3. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

ristintiehartaus 

HELSINKI

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@cat-
holic.fi . Kotisivu henrik.catholic.fi . 

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 5. su 
engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 
18.00; ti, to messu 7.30. Ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja 
sopimuksen mukaan.

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi . Kotisivu 
maria.catholic.fi .

La 18.00 aattomessu; su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; su 11.30 messu (1. su ruotsi; 2. su 
englanti; 3. su vietnami, 4. su englanti; 5. su saksa), kirkkokahvit; 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, 
to, pe 18.00 iltamessu; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous; to ja kk 1. pe 18.30 adoraatio, 
pe 17.40 vesper. Rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00. Confessions: Tues. and Sat. 17.30-18.00.

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta 

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

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

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta 

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi . Ko-
tisivu olavi.catholic.fi .

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon 
ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish 
generally: ma/Mon 18.00 (sisarten kappelissa/in sisters’ Chapel, Kalervonkatu 6), ti/Tue 7.00, ke/Wed 
18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat 18.00. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please 
check the schedule on the information board in the church or at: olavi.catholic.fi ).

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta  

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@catholic.fi . 
Kotisivu risti.catholic.fi .

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 17.40 
iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai so-
pimuksen 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
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4.3. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu
8.3. to 18.00 messu 
9.3. pe 18.00 messu ja ristintiehartaus
10.3. la 13.00 lastenmessu 
11.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
15.3. to 18.00 messu 
16.3. pe 18.00 ristintiehartaus 
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 18.00 messu 

DIASPORA
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 3.3. uskonnonope-

tus 14-16, messu klo 16.00 
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 18.3. messu 

klo 12.00
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskuksessa, Man-

nerheimintie 12): su 25.2., su 25.3. messu klo 
11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa: 
la 10.3. uskonnonopetus 11-13, messu 13.00 

OULU
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
24.2. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille 
25.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 Mass in Eng-

lish, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
28.2. ke 18.00 johdantokurssi katoliseen us-

koon.  
1.3. to 19.00 ekumeeninen sanan jumalanpal-

velus ortodoksisen kirkon seurakuntasalissa 
(Torikatu 74)

3.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille 
4.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 Mass in Eng-

lish, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
11.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rova-
niemellä

14.3. ke 18.00 johdantokurssi katoliseen us-
koon

17.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
18.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 Mass in Eng-

lish, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

DIASPORA
Raahe: 25.2. su 17.00
Rovaniemi: 11.3. su 17.30
Tornio: 4.3., 18.3. su 17.00

Johdantokurssi katoliseen uskoon 
Oulussa 

Kurssi pidetään katolisen kirkon kirkkosa-
lissa (Liisantie 2) klo 18.00 seuraavina kes-
kiviikkoiltoina:

31.1. Pyhimykset, kristillisen elämän esi-
merkkejä, pyhä Franciscus 
14.2. Jumalan ilmoitus ja sen eteenpäin vä-
littäminen (osa I): Kristus Jeesus: koko il-
moituksen välittäjä ja täyteys, apostolinen 
traditio, tradition ja Raamatun suhde toi-
siinsa, uskon perinnön tulkinta: kirkon ope-
tusvirka 
28.2. Jumalan ilmoitus ja sen eteenpäin välit-
täminen (osa II): pyhä Raamattu, Raamatun 
innoitus ja totuus, Pyhä Henki Raamatun 
selittäjänä, Raamatun kaanon, Raamattu kir-
kon elämässä 
14.3. Elämä Kristuksessa (osa I): ihmiselä-
män kunnioittaminen, ihmisen arvokkuuden 
kunnioittaminen, rauhan säilyttäminen 
28.3. Elämä Kristuksessa (osa II): kutsumus 
siveyteen, aviopuolisoiden välinen rakkaus, 
loukkaukset avioliiton arvokkuutta vastaan 

Lisätietoja numeroista 08 347834 tai 041 
5731595 

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. Sähköpos-
ti 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 stellama-
ris@elisanet.fi.  Messut sunnuntaisin klo 
10.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä 
messu on klo 7.30.

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

Studium Catholicumin remontti alkaa. Kirjasto 
ja kappeli ovat kiinni 1.4. lähtien. Avaamisesta 
ilmoitetaan loppuvuodesta.

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 
2007 Verksamhetskalender för våren 2007

Kokous pidetään tammi- ja helmikuussa Studi-
um Catholicumissa, Ritarik. 3 b A, Helsinki, sen 
jälkeen P. Henrikin Seurakuntasalissa. / Möteslo-
kal i januari och februari : Studium Catholicum, 
Riddareg. 3 b A, Helsingfors, därefter i St. Hen-
riks församlingssal.  Tilaisuudet ovat avoimia 
kaikille. Öppet för alla.

Torstaina 15.3. klo 18.30: Lehtori Heidi Tuo-
rila-Kahanpää: Avila - mystiikan pääkaupunki 
/Avila- mystikens huvudstad. Föredrag på fi ns-
ka  Huom! Kokouspaikka on Pyhän Henrikin 
seurakuntasali/Obs! Möteslokal är St.Henriks 
församlingssal

Torstaina 19.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsu-
taan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. 
klo 18.30 isä Antoine Lévy, OP puhuu eng-
lanniksi aiheesta Did catholicism invent de-
mocracy? Christianity and Democracy in By-
zantine East and Latin West / Torsdagen 19.4. 
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! Möteslo-
kal är St. Henriks församlingssal.

Lauantaina 26.5 teemme retken yhdessä P. Hen-
rikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa 
Siuntioon. Tarkemmat tiedot julkistetaan myö-
hemmin./Den 26:tte maj gör vi en utfl ykt 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: 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 ka-
tedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
KIRJALLISUUSPIIRI KOKOONTUU MAA-
NANTAISIN. Kirjallisuuspiiri on muuttanut 
kokoontumispäivänsä maanantaiksi. Paikka on 
entinen, Studium Catholicum, Ritarikatu 3b A, 
3. krs. ja kellonaika 18.30. Kevätkauden kirjat ja 
päivät ovat seuraavat:
 
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 ys-
tävät!

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikil-
le kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. Kokous-
paikka pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie 
2, 00270 HELSINKI. Kokouspäivä: keskiviikko. 
Aika: kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa 
on liturgisen vuoden mukainen fransiskaani-
nen hetkirukous ja yhteisön info. Ilta päättyy 
rukouksiin.

Unkarin pyhän Elisabethin (s. 1207), maallikko-
fransiskaanien taivaallisen suojelijan, 800-vuo-
tisjuhlavuosi.

Keskiviikko 14.3. Heikki Pusa: Keskiajan fransis-
kaaniluostarit Suomessa

Keskiviikko 18.4. Marko Pitkäniemi OFS: Ra-
mon Llull OFS, kristillinen mystikko ja runoi-
lija, doctor illuminatus

Keskiviikko 9.5. Tuulikki Tuuri OFS: Pyhä Anto-
nius Padualainen, Vähäisempien Veljien

teologian opettaja
Perinteinen Franciscus-juhla Kökarissa heinä-

kuun ensimmäisenä viikonloppuna
Syksyn ensimmäinen kokousilta 12.9.2007

Maanantaiklubi
Aloitamme Pyhän Marian kirkossa messulla klo 
13.30. Klubi kokoontuu messun jälkeen seura-
kuntasalissa. Alla alustava ohjelma, johon saattaa 
tulla muutoksia. Ajankohtainen lista on kirkon 
ilmoitustaululla.

26.2. Keskustelemme Olli Valtosen kirjasta 
“Kaikki kääntyy hyväksi”.

5.3.  Katolinen terminologia. Rauni Vornanen.
12.3.  Unohdetut kansat. Märta Aminoff.
19.3.  Isä Kazimierz. Aihe auki.
26.3.  Meditaatio
2.4. Olemattomuuden valo. Isä Teemu.
9.4.  Ei maanantaiklubia
16.4.  Videofi lmi. Ei messua.
23.4. Kevätjuhla

Pyhän Henrikin seura
Vuosikokous keskiviikkona 14.3.2007 Pyhän 
Henrikin seurakuntasalissa iltamessun jälkeen 
n. klo 19.00. Tervetuloa 

St. Henry’s Society: Annual meeting on the 
14th of March in St. Henry’s parish hall after the 
mass at 19.00 o’clock.

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

Teresa ry
Kutsumme vanhat ja uudet jäsenet mukaan ke-
vään toimintaan. Esitelmä- ja keskusteluilloista 
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia. 
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian 
seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistai. Ensin 
vietämme messua klo 18.00. Ruusukkorukous 
alkaa klo 17.30. 

Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien 
yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi ka-
tolisen identiteetin vahvistaminen on toimin-
nassamme tärkeää. 

TERESA RY:N KEVÄÄN OHJELMA
24.3. Kirpputorin pystytys klo 10.00 – 14.00 
25.3. Kirpputori päämessun jälkeen klo 11.15 

– 14.00
17.4. Tanssitaiteilija, tanssiterapeutti Riitta Vai-

nion esitelmä aiheesta Usko, kehollisuus ja 
itsetunto. Keskustelua. 

15.5. Kevätjuhlat 

TYÖILLAT
Teresa ry järjestää käsityö- ja askarteluillan P. 
Marian seurakuntasalissa iltamessun jälkeen 
6.3., 10.4.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
16.3.–15.4. on toimitettava viimeis-
tään 2.3. 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
Maaliskuun messu Pyhän Hen-
rikin katedraalissa on 20.3.2007 
kello 14.00 ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalis-
sa. Tervetuloa! 

K a l e n t e r i

Tule ja tuo mukanasi intoa ja ideoita tehdä omin 
käsin jotain kaunista ja hyödyllistä. Saat tehdes-
säsi hyvän mielen ja annat sitä myös lahjaksi niil-
le, jotka hankkivat valmistamiasi tuotteita. Tule 
rohkeasti mukaan, hauskan tekemisen parissa 
on helppo tutustua myös uusiin ihmisiin.

Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vaivattomim-
min maksaa kokousilloissa suoraan rahaston-
hoitaja Mervi Kurjelle, tällöin kummallekaan 
ei synny pankkikuluja. Halutessasi voit maksaa 
jäsenmaksun myös pankkiin, tili on 127130-
82960, saajana Teresa ry. 

ILMOITUKSIA

Äiti-lapsipiiri (HKI)
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. 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 ja tapaa-
misaikoja osoitteesta info@catholic.fi .
 Come meet other babies, small children and 
their mothers in St. Henry’s parish hall. For 
more information and schedules, please e-mail 
info@catholic.fi . Welcome!
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Dokumentti

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n
viesti paastonajalle 2007

“He katsovat häneen, 
jonka ovat lävistäneet” (Joh.19:37)

Rakkaat veljet ja sisaret!

“He katsovat häneen, jon-
ka ovat lävistäneet” (Joh. 
19:37). Tämä raamatullinen 
teema ohjaa tänä vuonna 
meidän paastomietiskely-
ämme. Paastonaika on so-
piva aika oppia seisomaan 
Marian ja Johanneksen, Jee-
suksen rakkaan opetuslap-
sen kanssa lähellä Jeesusta, 
joka ristillä täytt i koko ih-
miskunnan puolesta elä-
mänsä uhrin (vrt. Joh.19:25). 
Suunnatkaamme sen tähden 
katseemme hartaasti tänä 
katumuksen ja rukouksen 
aikana ristiinnaulittuun 
Kristukseen, joka kuolles-
saan Golgatalla paljasti 
meille täydellisesti Jumalan 
rakkauden. Kiertokirjeessä 
Deus caritas est pohdin tätä 
rakkauden teemaa tuoden 
esiin sen kaksi perusmuo-
toa: agapen ja eroksen.

Jumalan rakkaus: agape ja 
eros

Sana agape, joka esiin-
tyy monta kertaa Uudessa 
testamentissa, tarkoittaa 
sellaista itsensä antavaa 
rakkautt a, joka etsii yksin-
omaan toisten hyvää. Sana 
eros taas merkitsee sellaista 
rakkautt a, joka haluaa omis-
taa sen, mitä siltä puutt uu, 
ja haluaa yhteytt ä rakaste-
tun kanssa. Rakkaus, jolla 
Jumala ympäröi meidät, on 
epäilemätt ä agape. Todella, 
voisiko joku antaa Jumalalle 
jotakin sellaista hyvää, jota 
hänellä ei jo ole? Kaikki se, 
mitä ihminen on tai mitä hä-
nellä on, on Jumalan lahjaa. 

Ihminen siis tarvitsee Juma-
laa kaikessa. Mutt a Juma-
lan rakkaus on myös eros. 
Vanhassa testamentissa 
maailmankaikkeuden luoja 
ilmaisee kansalle, jonka hän 
on valinnut omakseen, eri-
tyisen mieltymyksensä, joka 
ylittää kaikki inhimilliset 
perustelut. Profeett a Hoosea 
ilmaisee tämän jumalallisen 
intohimon uskalletuilla ku-
villa, kuten miehen rakkau-
della avionrikkojanaiseen 
(vrt. Hoos. 3:1-3). Hesekiel 
taas puhuessaan Jumalan 
suhteesta Israelin kansaan 
ei pelkää käytt ää vahvaa ja 
intohimoista kieltä (vrt. Hes. 
16:1-22). Nämä Raamatun 
tekstit osoitt avat, ett ä eros 
on osa Jumalan sydäntä: 
Kaikkivaltias odott aa luotu-
jensa sanovan “kyllä”, aivan 
kuin nuori sulhanen odott aa 
morsiamensa suostumusta. 
Valitett avasti alusta saakka 
ihmiskunta on paholaisen 
valheiden viekoitt elemana 
hylännyt Jumalan rakkau-
den kuvitellessaan olevan-
sa itseriittoinen, mikä on 
mahdotonta (vrt. 1. Moos. 
3:1-7). Kääntymällä itsen-
sä varaan Aadam vetäytyi 
pois elämän lähteestä, joka 
on Jumala itse, ja muutt ui 
ensimmäiseksi niistä, “jot-
ka kuoleman pelosta olivat 
koko ikänsä olleet orjina” 
(Hepr. 2:15). Jumala ei kui-
tenkaan luovutt anut. Päin-
vastoin, ihmisen “ei” oli rat-
kaiseva tekĳ ä, joka sai hänet 
ilmoittamaan rakkautensa 
kaikessa pelastavassa voi-
massaan.

Risti paljastaa Jumalan rak-
kauden täyteyden

Ristin salaisuudessa paljas-
tuu taivaallisen Isän armon 
ylitsevuotava voima koko 
täyteydessään. Voitt aakseen 
takaisin luotujensa rakkau-
den hän suostui maksamaan 
hyvin korkean hinnan: ai-
nosyntyisen Poikansa veren. 
Kuolema, joka ensimmäi-
selle Aadamille oli yksinäi-
syyden ja voimattomuu-
den äärimmäinen merkki, 
muuttui uuden Aadamin 
suurimmassa rakkauden-
teossa ja vapaudessa. Joku 
voisi sen tähden hyvin väit-
tää pyhän Maksimos Tun-
nustajan tavoin, ett ä Kristus 
“kuoli jumalallisesti, jos niin 
voisi sanoa, koska hän kuo-
li vapaasti” (Ambigua, 92, 
1956). Ristillä Jumalan eros 
meitä kohtaan tuli ilmi. Eros 
on todella - kuten Pseudo-
Dionysius asian ilmaisee - se 
voima, “joka ei salli rakas-
tavan pysyä itsenään vaan 
tekee hänet yhdeksi rakas-
tetun kanssa” (De divinis 
nominibus, IV, 13: PG 3, 
712). Onko “mielett ömäm-
pää Erosta” (N. Cabasilas, 
Vita in Christo, 648) kuin se, 
mikä johti Jumalan Pojan 
tekemään itsensä yhdeksi 
meistä aina siihen asti, ett ä 
hän otti kärsittäväkseen 
meidän rikkomustemme 
seuraukset?

“Hänet, jonka he ovat lävis-
täneet”

Rakkaat veljet ja sisaret, 
katsokaamme ristillä lävis-
tettyyn Kristukseen! Hän 

on voittamaton Jumalan 
rakkauden ilmestys, rak-
kauden, jossa eros ja agape 
eivät ole vastakohtia vaan 
valaisevat toisiaan. Ristillä 
Jumala itse rukoilee rak-
kautta luoduiltaan: Hän 
janoaa rakkautt a jokaiselta 
meistä. Apostoli Tuomas 
tunnisti Jeesuksen “Herrak-
si ja Jumalaksi” pantuaan 
kätensä hänen kyljessään 
olevaan haavaan. Eikä ole 
hämmästytt ävää, ett ä monet 
pyhimykset löysivät Jeesuk-
sen sydämestä rakkauden 
mysteerin syvimmän ilma-
uksen. Perustellusti voidaan 
sanoa, ett ä Jumalan eroksen 
ilmoitt aminen ihmiselle on 
todella hänen agapensä ylin 
ilmaus. Vain rakkaus, joka 
yhdistää itsensä antamisen 
vapaan lahjan vastavuo-
roisuuden kiihkeään kai-
paukseen, juurruttaa ilon, 
joka keventää raskaintakin 
taakkaa. Jeesus sanoi: “Kun 
minut korotetaan maasta, 
minä vedän kaikki luok-
seni” (Joh.12:32). Vastaus, 
jota Herra palavasti odott aa 
meiltä, on ennen kaikkea 
se, ett ä me toivotamme ter-
vetulleeksi hänen rakkau-
tensa ja sallimme itsemme 
vedett ävän hänen luokseen. 
Hänen rakkautensa hyväk-
syminen ei kuitenkaan riitä, 
Meidän pitää vastata tähän 
rakkauteen ja sitoutua sen 
välitt ämiseen toisille. Kris-
tus “vetää minua luokseen” 
yhdistyäkseen minun kans-
sani, jott a minä oppisin ra-
kastamaan veljiäni ja sisaria-
ni hänen rakkaudellaan.

Veri ja vesi

“He katsovat häneen, jon-
ka ovat lävistäneet.” Kat-
sokaamme luott avasti Jee-
suksen lävistettyä kylkeä, 
josta vuotaa “verta ja vett ä” 
(Joh.19:34)! Kirkon isät piti-
vät näitä elementt ejä kasteen 
ja eukaristian sakrament-
tien symboleina. Kasteve-
den kautt a meille annetaan 
Pyhän Hengen toiminnan 
tähden pääsy Kolminaisuu-
den rakkauden sisäisyyteen. 
Paaston matkalla, joka on 
kasteemme muistamista, 
meitä kehotetaan tulemaan 
ulos itsestämme avautu-
aksemme luottavasti Isän 
armolliseen syleilyyn (vrt. 
pyhä Johannes Khrysosto-
mos, Catecheses, 3, 14ff). 
Veri, Hyvän paimenen 
rakkauden symboli, virtaa 
meihin erityisesti eukaris-
tian salaisuudessa: “Euka-
ristia vetää meitä Jeesuksen 
itsensä uhraamiseen… me 
astumme hänen itsensä an-
tamisen dynaamisuuteen” 
(Ensyklika Deus caritas est, 
13). Eläkäämme siis paasto 
eukaristisena aikana, jolloin 
toivottamalla Jeesuksen 
rakkauden tervetulleeksi 
opimme levittämään sitä 
ympärillemme kaikissa sa-
noissamme ja teoissamme. 
Kun katselemme häntä, 
“jonka he ovat lävistäneet”, 
me liikutumme avaamaan 
sydämemme muille tunti-
essamme haavat, jotka on 
aiheutett u ihmispersoonan 
arvokkuudelle; se liikutt aa 
meitä erityisesti taistele-
maan jokaista tapaa vastaan, 
joka merkitsee elämän hal-
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Pyhimys

Petri lärostols fest 22.2.

veksimista ja ihmisyyden 
riistämistä, ja lievitt ämään 
monien ihmisten kokemia 
yksinäisyyden ja hylkää-
misen tragedioita. Olkoon 
paastonaika jokaiselle kris-
titylle uudistunut kokemus 
Jumalan rakkaudesta, joka 
on annett u Jeesuksessa Kris-
tuksessa, rakkaudesta, joka 
meidän tulee joka päivä 
antaa uudestaan lähimmäi-
sillemme, erityisesti sille lä-
himmäiselle, joka kärsii eni-
ten ja tarvitsee eniten. Vain 
tällä tavalla me kykenemme 
täysin osallistumaan pääsi-
äisen iloon. Johdattakoon 
Maria, kauniin rakkauden 
Äiti, meitä tällä paaston 
matkallamme, aidolla Kris-
tuksen rakkauden puoleen 
kääntymisen matkalla.

Toivotan teille, rakkaat vel-
jet ja sisaret, hedelmällistä 
paaston matkaa, ja annan 
teille kaikille mielelläni eri-
tyisen apostolisen siunauk-
sen.

Vatikaanissa, 
21. marraskuuta 2006 

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2006 - Libreria 
Editrice Vaticana. Suomenkieli-
nen käännös: © Copyright 2007 
- Katolinen tiedotuskeskus

Då Simon Petrus på Jesu 
fråga om vem apostlarna 
ansåg honom vara, genast 
svarade: “Du är Messias, 
den levande Gudens Son”, 
sade Jesus till honom: “Du 
är Petrus (Klippan) och på 
denna klippa skall jag bygga 
min församling, och dödsri-
kets portar skola icke bliva 
henne övermäktiga”. Och 
han gav honom himmelri-
kets nycklar. 

Det är på dett a citat ur 
Matt eusevangeliet som kyr-
kan bygger sin uppfatt ning 
och uppskattning av det 
uppdrag som Jesus med 
det nya namnet gav Petrus. 
Helt mänskligt sett  verkar 
ju Petrus inte som materia-
let till en grundsten till ett  
sådant bygge. Man får ju av 
evangelietexterna bilden av 
en sympatisk men ytterst 
impulsiv man som var be-

nägen att  tala eller handla 
först och först däreft er tän-
ka. Det bragte honom i fl ere 
svåra situationer och ådrog 
honom fl ere förebråelser av 
Jesus. Men det fanns ändå 
en granitådra i honom: ro, 
tillit och kärlek till Kristus. 
Med Guds nåd räckte det. 

Trots att  han blev chef för 
apostlarna blev han inte bis-
kop i Jerusalem. Jerusalems 
betydelse var i minskande. 
Det var den yngre aposteln 
Jakob, Herrens broder, som 
var den lokala biskopen. 
Traditionen lär oss att  Pet-
rus skulle ha varit den förs-
ta biskopen i Antiokia och 
senare blev han ju den förste 

i Rom. 
Hans läroämbete var så 

viktigt att  man först i Antio-
kia och senare i Rom började 
fi ra de dagar då han tillträd-
de sitt  ämbete i respektive 
städer: i Antiokia 22.2 . och i 
Rom 18.1. 

På latin var festens namn 
“in cathedra sancti Petri An-
tiokiae eller Romae”. Cat-
hedra är ju samma ord som 
kateder, den lärostol våra lä-
rare under min skoltid hade 
i klassrummet, även om den 
snarare var ett  bord än en 
stol, och samtidigt början på 
ordet katedral. Dett a visar ju 
att  en katedral är den kyrka 
i vilken den lokala biskopen 

har sin lärostol. Det är där-
för St. Henriks lilla kyrka nu 
har denna titel sedan vi blev 
ett  riktigt stift . 

Ända till II Vatikankon-
ciliet fi rade vi Petri lärostol 
både i januari och februari. 
Men när man eft er konciliet 
började ommöblera kyrko-
kalendern försvann januari 
festen. Att  döma av spåren 
av deras verksamhet tycks 
de som då skött e uppdraget 
ha varit allergiska för up-
prepningar, så de kunde ej 
uthärda två sådana fester. 
Januarifesten gällde Rom 
och skulle ju egentligen ha 
varit av större intresse för 
oss men de valde att  hålla 
februari festen, kanske för 
att  den var den äldre eller 
kanske för att  de tyckte det 
var bra att  fi ra samma dag 
som östkyrkan. 

Märta Aminoff  

Pohjoismaiden neokatekumenaalit 
tapasivat Valamossa
Pohjoismaissa toimivat neo-
katekumenaalisen tien pa-
pit ja lähetysperheet sekä 
Redemptoris Mater -lähe-
tysseminaarien opiskelijat 
Suomesta ja Tanskasta ko-
koontuivat helmikuun alun 
pakkasissa muutamaksi 
päiväksi Valamon luosta-
riin Heinävedellä. Paikalla 
oli toistasataa neokateku-
menaalisen tien jäsentä.

Valamon luostarin johta-
ja, arkkimandriitta Sergei 
ott i katoliset vieraansa ys-
tävällisesti ja vieraanvarai-
sesti vastaan, ja molemmin 

puolin iloitt iin lämpimästä 
ja läheisestä ekumeenisesta 
hengestä.

Tapaamisessa kartoitett iin 
varsinkin lähetystyössä ole-
vien perheiden toimintaa ja 
haasteita sekä toimintaym-
päristöjä.

KATT

Kuvissa Suomen ja Tanskan se-
minaristit ikonostaasin edessä,  
arkkimandriitt a Sergei terveh-
timässä vieraita, joille isä Paolo 
Berti toimi tulkkina, sekä Vala-
mon kirkko talvi-illassa.

Ända till II Vatikankonciliet fi rade vi Petri 
lärostol både i januari och februari.
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Artikkeleita

Kirkko kasvaa Suomessa ja maailmalla
Katolilaisia Suomessa nyt yli 9400

Vatikaanin vuosikirja julkaistiin

Katolinen kirkko jatkaa tasaista kasvuaan sekä Suomessa ett ä maailmanlaajuisesti. Äskett äin julkaistu Paavillinen 
vuosikirja kertoo, ett ä uusin koko maailman katt ava katolisen kirkon jäsenten lukumäärä on 1115 miljoonaa katoli-
laista eli vähän yli 1,1 miljardia. Tämä luku on vuodenvaihteen 2005-2006 tilanne. Se osoitt aa, ett ä kasvua edellisestä 
vuodesta on ollut noin 1,5 prosentt ia.

YKSITYISKOHTA

Kirkko kasvaa Isossa-Bri-
tanniassa

Isossa-Britanniassa katolilais-
ten määrä kasvaa jatkuvasti. 
Suurin syy tähän kehitykseen 
on maahanmuuttajien suuri 
määrä, varsinkin Puolasta. The 
Timesin esittelemän tutkimuk-
sen mukaan on ennustettavis-
sa, että katolisuudesta joiden-
kin vuosikymmenien kuluessa 
saattaa tulla saarivaltion suu-
rin (kristillinen) uskonto.

Tällä hetkellä Isossa-Britanni-
assa anglikaaniseen kirkkoon 
kuuluu noin 25 miljoonaa 
jäsentä, katoliseen kirkkoon 
vain 4,2 miljoonaa. Kirkos-
sakävijöiden määrä kum-
massakin kirkkokunnassa on 
samansuuruinen, noin yksi 
miljoona. Katolilaiset ovat siis 
huomattavasti aktiivisempia 
kirkossakävijöitä (24%) kuin 
anglikaanit (4%).

KATT/Kath.net

Seurakuntien prosentt iosuudet 
hiippakunnan jäsenmäärästä

Henrik  33,0%
Maria  28,7%
Birgitt a  12,7%
Olavi     4,7%
Risti    9,9%
Ursula    5,2%
Perhe    5,5%

Tämän vuoden Vatikaanin 
Paavillinen vuosikirja “An-
nuario Pontifi cio” julkaistiin 
helmikuun 12. päivänä. Kir-
jassa on lueteltu muun mu-
assa koko katolisen kirkon 
keskusorganisaatio, hiippa-
kunnat ja muut kirkolliset 
jurisdiktiot, sääntökunnat, 
piispat ja monsignoret.
Mielenkiintoisinta antia 
kirjassa ovat luonnollisesti 
kirkon kasvuluvut. Kirjaan 
on tilastoitu muutokset vuo-
den 2004 lopusta vuoden 
2005 loppuun. Katolilaisten 
määrä tuona aikana kasvoi 
1098 miljoonasta 1115 mil-
joonaan, eli 1,5 prosentt ia. 
Maailman väestö kasvoi sa-
massa ajassa noin 1,2%. Ka-
tolilaisten osuus maailman 
väestöstä on 17,2%.
Afrikassa katolilaisten mää-
rä kasvoi 3,1%, kasvua ta-
pahtui myös Aasiassa ja 
Amerikoissa sekä hieman 
myös Euroopassa.
Paavillinen vuosikirja pal-
jastaa myös, ett ä hiippakun-
ta- ja sääntökuntapappien 
määrä on kasvanut aavistuk-
sen. Uusin luku on 406411. 
Suurinta kasvu oli Aasiassa 
ja Afrikassa, yli 3%. Euroo-
passa ja Amerikassa pappi-
en määrä väheni puolisen 
prosenttia ja Australiassa 
noin prosentin. Euroopan 
osuus maailman papistosta 
vähenee hiljakseltaan. Täl-
lä hetkellä katolisen kirkon 

papistosta 48,8% toimii Eu-
roopassa.
Pappiskandidaatt ien määrä 
sen sĳ aan nousee edelleen. 
Uusimmassa luvussa 114439 
on kasvua edellisestä vuo-
desta 1,23%.
Vuoden 2006 aikana perus-
tettiin 12 uutta piispanis-
tuinta, 9 metropoliitanis-
tuinta sekä 1 apostolinen 
administratuuri. Vuoden 
mitt aan nimitett iin 180 uut-
ta piispaa.

KATT/VIS/Zenit

Samaan aikaan on Suomessa saatu jo lasketuksi Helsingin hiippa-
kunnan jäsentilastot viime vuodelta. Ne osoitt avat tasaisen jäsenmää-
rän kasvun jatkuneen myös viime vuonna. Helsingin hiippakunnan 
jäsenmäärä oli viime vuodenvaihteessa 9429.

Helsingin hiippakunnan jä-
seneksi rekisteröityjä katoli-
laisia oli Suomessa vuoden 
2006 lopussa 9429. Jäsen-
määrä on lisääntynyt edelli-
sestä vuodesta 362 hengellä, 
mikä tarkoitt aa 3,9  prosen-
tin kasvua. Seurakunnitt ain 
jäsenmäärä oli seuraava (yh-
teenlaskett u luku eroaa hi-
venen kokonaisluvusta joh-
tuen seurakuntien sisäisten 
muutt ojen ajankohdasta):

Henrik 3107
Maria 2704
Birgitt a 1204
Olavi   451

Risti     932
Ursula   491
Perhe   519

Prosentuaalisesti eniten 
kasvoi Pyhän Ursulan seu-
rakunta (17%), määrällisesti 
eniten molemmat Helsingin 
seurakunnat, joissa jäsen-
määrä lisääntyi 105 hengel-
lä.

Hiippakunnan jäsenistä 
suomenkielisiä on 43,4%, 
ruotsinkielisiä 6,2% ja mui-
ta kieliä puhuu 50,3%. Suo-
men kansalaisia jäsenistä oli 
57,4%.

Kasteessa hiippakunnan 
jäseneksi liitettiin 161 ih-

mistä, kirkkoon ott amisen 
kautt a jäsenmäärä kasvoi 36 
ihmisellä. Muulta hiippa-
kunnan alueelle muutt i 340 
katolilaista.

Jäsenmäärä väheni kuo-
lemien kautt a (36), muual-
le muutt amisen takia (131) 
sekä kirkosta eroamisen ta-
kia (35).

Ensikommuunio annet-
tiin 157 seurakuntalaiselle, 
ja vahvistuksen sakramentt i 
jaett iin 118 henkilölle. Avio-
liitt oja, joissa vähintään toi-
nen osapuoli oli hiippakun-
nan jäsen, solmitt iin 50.

KATT

Maailman nuortenpäivät ovat ilmeinen merkki kirkon elinvoimasta. Kuvassa australialaiset nuoret 
kantavat saksalaisilta saamaansa nuortenpäivien ristiä. Seuraavat maailman nuortenpäivät pide-
tään Australian Sydneyssä heinäkuussa 2008.
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CORRECT TEXTS FOR APOSTLESHIP OF PRAYER (September — December)

September

We pray that the ecumeni-
cal assembly of Sibiu in Ru-
mania may contribute to the 
growth of unity among all 
Christians, for whom the 
Lord prayed at the Last Sup-
per.

We pray that following 
Christ joyfully, all mission-
aries may know how to 

overcome the difficulties 
they meet in everyday life.

October

We pray that the Christians 
who are in minority situa-
tions may have the strength 
and. courage to live their 
faith and persevere in bear-
ing witness to it.

We pray that World Mis-

sionary Day may be a pro-
pitious occasion for kindling 
an ever greater missionary 
awareness in every baptized 
person.

November

We pray that those dedicat-
ed to medical research and 
all those engaged in legis-
lative activity may always 
have deep respect for hu-

man life, from. its beginning 
to its natural conclusion.

We pray that in the Korean 
Peninsula the spirit of rec-
onciliation and peace may 
grow.

December

We pray that human society 
may be solicitous in the care 
of all those stricken with 

AIDS, especially children 
and women, and that the 
Church may make them feel 
the Lord’s love.

We pray that the incarnation 
of the Son of God, which the 
Church celebrates solemnly 
at Christmas, may help the 
peoples of the Asiatic Conti-
nent to recognize God’s En-
voy, the only Savior of the 
world, in Jesus. 

Artikkeleita

Autuaan 
Hemmingin 
pyhiinvaellus 
16.-22.7.2007

Autuas Hemminki oli ruot-
salaissyntyinen pappi, joka 
toimi Turun piispana 1338-
1366. Hän oli pyhän Birgitan 
ystävä ja kävi tämän pyyn-
nöstä Avignonissa kehot-
tamassa paavia palaamaan 
Roomaan. Hänet julistett iin 
autuaaksi vuonna 1514 ja 
pyhäksi julistaminen oli jo 
suunniteltu vuodelle 1530, 

kun Ruotsin valtio vei tarkoitukseen varatut rahat ja 
reformaation myötä prosessi jäi kesken.

Kun tuon autuaaksi julistamisen 500-vuotisjuhla nyt 
lähenee, niin alamme rukoilla kesken jääneen pyhäksi 
julistamisen loppuun saatt amisen puolesta. Yksi askel 
siihen suuntaan on pyhiinvaellus, joka järjestetään 16.-
22.7.2007 suuntautuen Vantaalta Turkuun, jossa Hem-
mingin hautapaikka on. Matka taitetaan keskiaikaista 
Kuninkaantietä pitkin (siksi lähtöpaikkana Vantaa eikä 
Helsinki) pienenä ryhmänä kävellen ja rukoillen.

Jos mukaan tuleminen vaikka vain osaksikin matkaa 
kiinnostaa, niin ott akaa yhteytt ä Juho Kyntäjään (juho.
kyntaja@elisanet.fi , 040 517 6972).

Jerusalemin Pyhän Haudan 
ritarikunnan toiminta ja talous

KORJAUS EDELLISEN LEHDEN KUVATEKSTIIN: Kuva-
teksteihin oli päässyt puikahtamaan harmillinen painovirhe. 
Investituuran ajankohta ei ole huhtikuussa vaan 4.-5.5.2007. 
Paikkakaan ei ole pelkästään Pyhä Henrik. Juhlallisuudet alka-
vat Pyhän Marian kirkossa pe 4.5. klo 18, jatkuvat seminaarilla 
Ritarihuoneella la 5.5. klo 15. Sitä seuraa varsinainen Inves-
tituuramessu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 18. Lopuksi 
vielä illallinen Ritarihuoneella messun jälkeen.

Edellisessä Fidesin nu-
merossa lueteltujen maal-
likkoyhteisöjen tehtäviä 
ritarikunta toteutt aa jo pe-
rinteensä nojalla tukemalla 
Pyhän maan kristitt yjä. Täl-
löin Pyhä maa pitää käsitt ää 
laajempana kuin vain yhden 
valtion alueeseen rajoitt uva-
na kokonaisuutena. Maail-
manlaajuisena (pois lukien 
Afrikka) organisaationa rita-
rikunta tukee taloudellisesti 
em. alueelle perustettujen 
katolisten koulujen, alkeis-
kouluista yliopistoon (mm. 
Betlehemin yliopisto), toi-
mintaa kuin myös terveys-
asemia, sairaaloita ja muita 
hoitolaitoksia sekä kirkkoja 
ja seurakuntatiloja. Näiden 
laitosten ylläpito ja toiminta 
on täysin riippuvaista ulko-
puolisesta taloudellisesta 
avusta. Edellä tarkoitetut 
oppilaitokset ja hoitolai-
tokset ovat avoimia kaikil-
le alueen asukkaille näiden 
etnisyydestä tai uskonnosta 
riippumatt a. Ritarikunta ha-
luaa toiminnallaan toteutt aa 
kristillisyyden syvintä sano-
maa - rakkautt a lähimmäisiä 
kohtaan tällä jatkuvien krii-
sien repimällä alueella.

Ritarikunnan jäsenet si-
toutuvat jo liitt yessään jär-
jestöön osallistuman vuosit-
taiseen ns. uhrilahjan muo-
dossa tapahtuvaan avustus-
tehtävään. Tämän uhrilahjan 
Suomen käskynhaltĳ akunta 
tilittää ritarikunnan Roo-
man päämajalle edelleen 
toimitettavaksi latinalai-
selle patriarkaatille, jonka 
toiminta katt aa Israelin, Pa-
lestiinan alueen ja Jordani-
an. Rooman päämaja toimii 

vain eri suunnilta tulevien 
varojen kokoajana ja välit-
täjänä. Patriarkaatt i päätt ää 
varojen käytöstä alueella ja 
osoitt aa varat kohteille. Tä-
män vuositt aisen uhrilahjan 
lisäksi kukin ritari osallistuu 
luonnollisesti oman seura-
kuntansa ja hiippakuntansa 
vuosittaiseen tukemiseen 
samoin kuin hiippakun-
tamme muiden järjestöjen 
keräyksiin mahdollisuuksi-
en mukaan.

Lienee selvää, ett ä jokai-
nen järjestö ja yhteisö tar-
vitsee käytt övaroja omaan 
toimintansa käynnissä 
pitämiseksi. Suurimpaan 
juhlatilaisuuteensa, investi-
tuuraan, (ritariksi lyöminen 
ja vihkiminen) liitt yvän juh-
laillallisen ritarit kustansi-

vat itse samoin kuin pyhiin-
vaellus- ja retrett imatkansa. 
Muut toiminnasta aiheu-
tuvat kulut kuten pankki-
maksut, postimaksut, mah-
dolliset kuljetuspalvelut on 
koetett ava rahoitt aa muilla 
keinoin. Tätä tarkoitusta 
palvelee adressimyynti. Ad-
ressit palvelevat paitsi jäsen-
kuntaa myös hiippakunta-
laisia. Adressien materiaali 
painotyötä lukuun ott amat-
ta on itse koott u. Fides-leh-
dessä adressien painoasu ei 
tee oikeutt a adressin väril-
le, joka todellisuudessa on 
kerman värinen (ei harmaa) 
ja sisälehti on aavistuksen 
oranssiin vivahtava. Ritari-
kunnan adresseja myydään 
Katolisen tiedotuskeskuk-
sen toimistossa. Kuten edel-

lä olevasta selviää, oman 
toiminnan budjett i on mini-
maalinen ja toiminta nojaa 
muiden paikallisyhdistysten 

tapaan jäsenkunnan omaan 
panokseen. 

Niilo Mohell  
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Lastenkerho

4-, 5-, 6-vuotiaille
Olet tervetullut kasvamaan Jumalan lapsena, viett ämään yhtei-
siä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen. Tapaamme 
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa 
– Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:

   11.3.   klo 10.30
   14.4. (la) klo10.30
   13.5.  klo 10.30

Artikkeleita

Iloon ja suruun
Adresseja kuorineen

Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painett uja adres-
seja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyk-
sen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 
10 €/kpl (postitett aessa 16 €). 

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

Päivittäiset kymmenen käskyä 
Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Tarcisio Bertone muisteli viime lokakuisessa saarnassaan autuasta paavi Johan-
nes XXIII:a. Tällä kerrotaan olleen hyviä elämänohjeita, muun muassa ns. päivitt äiset kymmenen käskyä:

Päivitt äiset kymmenen käskyä

1. Vain tänään: Yritän elää koko päivän myönteisesti ha-
luamatt a ratkaista elämäni ongelmia kerralla. 

2. Vain tänään: Pidän huolta ulkoisesta minästäni: pu-
keudun vaatimatt omasti, en korota ääntäni, olen koh-
telias, en arvostele ketään, en paranna tai kurita ketään 
paitsi itseäni. 

3. Vain tänään: Olen onnellinen tietäessäni, ett ä minut 
luotiin olemaan onnellinen ei vain tulevassa maailmassa 
vaan myös tässä. 

4. Vain tänään: Sopeudun olosuhteisiin vaatimatt a kaik-
kia olosuhteita sopeutumaan minun toivomuksiini. 

5. Vain tänään: Omistan 10 minuutt ia ajastani hyvään 
lukemiseen muistaen, ett ä aivan kuin ruoka on vältt ä-
mätöntä ruumiille, hyvä lukeminen on vältt ämätöntä 
sielun elämälle. 

6. Vain tänään: Teen yhden hyvän teon, enkä kerro siitä 
kenellekään. 

7. Vain tänään: Teen ainakin yhden asian, josta en pidä, 
ja jos se tuntuu pahalta, pidän huolta siitä, ett ei kukaan 
huomaa. 

8. Vain tänään: Teen suunnitelman itseäni varten. En ehkä 
seuraa sitä kirjaimellisesti, mutt a teen sen kuitenkin. Ja 
varon kahta pahaa asiaa: kiirett ä ja päätt ämätt ömyytt ä. 

9. Vain tänään: Siitä huolimatt a, miltä asiat näytt ävät, us-
kon lujasti, ett ä Jumalan hyvä kaitselmus pitää minusta 
huolta paremmin kuin kukaan muu maailmassa. 

10. Vain tänään: En pelkää mitään. Varsinkaan en pel-
kää nautt ia siitä, mikä on kaunista, ja uskoa hyvyyteen. 
Todella, 12 tuntia voin varmasti tehdä sellaista, mikä 
aiheutt aisi minussa tyrmistystä, jos minun pitäisi tehdä 
sitä koko elämäni ajan. 

”Haluan olla ystävällinen kaikille, 
tänään ja aina.”

sir
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Lukĳ oilta
Tarjott avat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirje-
kuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “luki-
joilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista 
ilman kirjoitt ajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa 
oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Caritas-kuulumiset
Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo 8–13 
tai sopimuksen mukaan,  puh. 09-1357998, s-posti: info@
caritas.inet.fi   Kotisivut: www.caritas.fi 

PAASTOKERÄYS 2006

- Ammatt ikoulutusta vammaisille Intiaan,
- Porakaivoja lastentarhoihin Keniaan

TEE KÖYHYYDESTÄ HISTORIAA 
– MAKE POVERTY HISTORY 

Tarkemmin paastokeräyksestä seuraavassa Fideksessä.
Sampo 800012-70154504, viite 2257. 
 

CARITAS-PAASTOLEIPÄ 

Helsingin Leipä Oy valmistaa ja myy Caritas-paastoleipää 
à 2,00 €. Kyseessä on 500 g:n pyöreä ohraleipä, Caritas-logo 
murotaikinaa.

Helsingin Leipä Oy:n osoite:
Runeberginkatu 6, 00100 Helsinki, puh. 09-497 262. 

Leipää saatavissa koko paaston ajan. Tarkemmat tiedot Cari-
taksen toimistosta.

Caritas-leipää myytävänä myös Palmusunnuntain Basaarissa 
1.4. Pyhän Henrikin srk-salissa. 
 

VAPAAEHTOISIA MYYNTIKOJULLE 
muutamaksi tunniksi kerrallaan:

      Jäähelmen Talvirieha, Linnanmäki 

      Lauantai 24.2. klo 12-22

    Lauantai 3.3. klo 13-22

   Ota yhteys toimistoon!

Lukijoilta

KALLEIMMAN VEREN SISARET JA 
PARTNERIT järjestävät

HILJENTYMISPÄIVÄN 
LAUANTAINA 24.3. klo 9-15
Päivän vetäjänä on Isä Teemu Sippo

Paikka: Pyhän Henrikin srk, seurakuntasali
Aloitamme messulla kirkossa klo 9.

Hinta 10 euroa, joka sisältää aamu- ja iltapäiväkah-
vit ja lounaan. Ilmoitt autumiset 16.3. mennessä. Puh: 
0404150008 / Talvikki Matt ila

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI):

Matkalla Jeesuksen Kristuksen luokse

Tutustu paavin kiehtovaan ajatt eluun!

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

Paavi Johannes Paavalin muistaminen 
 

Kaksi  vuott a sitt en paavi Jo-
hannes Paavali II teki kuole-
maa. Hän oli ollut paavina 
vuodesta 1978 saakka. Ener-
gisesti, vahvasti ja aktiivises-
ti alkanut paavi sairasti kui-
tenkin viime vuosina Par-
kinsonin tautiin. Vähitellen 
terävä mieli ja elävä ajatt elu 
jäivät entistä heikkomaaksi 
käyvän ruumiin vangiksi. 
Lopuksi paavi esiintyi kaik-
kien nähden heikkona; hän 
hädin tuskin kykeni enää 
liikkumaan, hänen sanansa 
kompastuivat jäykistynee-
seen suuhun, hänen käten-
sä vapisivat. Silloin monet, 
myös katolilaiset, häpesivät 
häntä, hänen puolestaan ja 
häpesivät hänen heikkout-
taan. Miksi hän ei eroa teh-
tävästään, miksi hän jatkaa 
vain itsepäisesti, eikö hän 
huomaa ett ei ole enää tehtä-
vänsä tasolla? Näin ihmiset 
puhuivat, lehdet kirjoitt ivat 
mutt a Johannes Paavali ru-
koili ja teki työtä.   

Mikä on paavin työtä? 
Julistaa maailmalle, että 
Jeesuksen pelastus on tul-
lut jokaiselle, joka sitä ot-
taa vastaan, julistaa hyvää 
sanomaa, julistaa armoa, 
Jumalan ääretöntä rakkaut-
ta jokaista ihmistä kohtaan. 
Evankeliumin julistamisen 
lisäksi, paavin tehtävä (niin 
kuin jokaisen papin tehtävä)  
samaistua Häneen, jota hän 
palvelee, Herraansa. Sairaa-
na, heikkona, taudin runnel-
tavana paavi Johannes Paa-
vali II täytt i parhaimmillaan 
tehtävänsä; hän oli kärsivä 
palvelĳ a. Ilmestymällä kaik-
kien arvosteltavaksi, pilkat-
tavaksi, sairaana ja vammai-
sena, hän julisti ihmisarvon 
horjumatonta todellisuutt a.    

Paavi Johannes Paavali II 
tiesi median vallan, hän oli 
jopa nautt inut siitä; ilmes-
tyminen tiedotusvälineiden 
armott oman silmän alla on 
profeetallinen teko. Hän 
julistaa ett ä ihminen on Ju-
malan kuva silloinkin, kun 
sairaus, vamma tai kärsi-
mys vievät hänen toimin-

takykynsä ja ulkonäkönsä. 
Länsimäisessä kultt uurissa, 
jossa arvostetaan rikkaut-
ta, menestystä, kauneutt a, 
nuoruutt a, ja terveytt ä, jos-
sa julkinen pilkkaaminen ja 
nöyryyttäminen on tullut 
viihteen keskeiseksi osate-
kĳ äksi, paavi Johannes Paa-
vali II ei epäröinyt ilmestyä 
haavoittuneena. Johtopää-
tökset ovat yksiselitteisiä 
ja yksinkertaisuudessaan 
vaativia: ihmisarvo ei riipu 
hänen suorituskyvystään, 
hänen tuottavuudestaan, 
kilpailukyvystään, toiminta-
kyvystään, kauneudestaan, 
rikkaudestaan tai tervey-
destään. Ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi, hän on Ju-
malan lapsi, hänen arvonsa 
on mitt aamaton. 

Vammainen lapsi, kehi-
tysvammainen, motorisesti 
levoton, liikuntakyvytön, 
sänkyyn pohjaan makaava 
vanhuus, dementoitunut ja 

eksynyt, skitsofrenian sär-
kemä ihminen, kaikki ovat 
Jumalan kuva maan päällä.  
Katolilaisten kuuluu väsy-
mätt ä julistaa puhellaan ja 
teoillaan tätä tosiasiaa. Ka-
tolilaisten kuuluu edistää 
kaikkien heikompien ihmis-
ten arvokasta ja rakastavaa 
kohtelua ja hoivaamista. 
Katolilaisten kuuluu taistel-
la kaikkien tekoja vastaan 
jotka alistavat ihmistä ja 
väärentävät ihmisen arvoa 
esimerkiksi esim. televi-
sio ohjelmat, joiden sisältö 
koostuu pääasiassa toisen 
ihmisen nolaamisesta, nöy-
ryytt ämisestä, alistamisesta, 
suoritusten maksimoimises-
ta, vääristä liitt outumisesta 
toisten voittamiseksi kuu-
luisi yksinkertaisesti boi-
koida .  

Paastonajan kynnyksellä 
on hyvä miett iä miten seu-
raamme Jeesusta.

Florence Schmitt 

Paavi Johannes Paavali II ristintien hartaudessa keväällä 2005.

sir
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Ajassa

Kolumni
Vain maallikko
Maallikkona yleensä pidetään ihmistä, jolla ei ole aavistustakaan siitä, miten tiett yä työtä 
tai tehtävää on hoidett ava. Syy tähän tietämätt ömyyteen ja osaamatt omuuteen voi olla kas-
vatuksen tai koulutuksen puute. Sitä vastoin uskonnollisessa kielessä maallikko on kirkon 
yhteisössä oma elämän sääty, joka eroaa pappeuden ja Jumalalle vihityn elämän säädyistä. 
Tämä säätyjen välinen ero kristinuskossa ei perustu ensi sĳ assa ihmisten luonnollisten lah-
jojen, koulutuksen tai sosiaalisen aseman eroavaisuuteen, vaan heidän Jumalalta saamaansa 
henkilökohtaiseen kutsumukseen ja elämäntehtävään. 

Alkukirkon aikana kreikan kultt uurissa maallikko (laikos) oli oikea kansalainen. Hän 
omasi ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka kuuluivat vapaan miehen yhteiskunnalliseen 
asemaan ja joita vailla orja oli. Hän kävi säännöllisesti gymnasiumissa huolehtimassa ke-
honsa kunnosta. Samalla hän sivisti itseään keskustelemalla viisaitt en miesten kanssa ja 
katselemalla mielenkiintoisia näytelmiä amfi teatt erissa.  Tavallinen työnteko oli naisten ja 
orjien tehtävä. Miehet pitivät kunniatehtävänään puolustaa maataan ja pyöritt ää yhteiskun-
taansa maksamalla veroja tai suoritt amalla ”taksvärkkiä”, tekemällä jotakin yleishyödyllistä 
työtä kuten siltojen ja valtateiden rakentamista. Sellaista vapaitt en miesten työtä sanott iin 
liturgiaksi eli yhteiskunnan hyväksi suoritett avaksi työksi. Mikä kaunis lähtökohta tämä 
onkaan kirkon liturgian merkityksen pohtimiseen ja meidän käsityksemme virkistytt ämi-
seen siitä.

Osallistuminen kirkon liturgiaan ei ole orjan työtä, vaan niiden vapaitt en ihmisten kun-
niatehtävä, jotka tuntevat vastuuta luomakunnasta ja Jumalan valtakunnan kehityksestä. 
Jeesus Kristus on vapautt anut seuraajansa ja tehnyt heistä Jumalan ikioman kansan nimen-
omaan sitä varten, ett ä he kaikki yhdessä ja yksimielisesti hänen kanssaan sekä ylistäisivät 
Jumalaa kirkon liturgiassa ett ä tekisivät koko elämästään liturgian, Jumalalle otollinen kii-
tosuhrin. Miten? Kehitt ämällä itseään ja maailmaa Jumalan kunniaksi Herransa seurassa. 

Siinä mielessä kaikki, jotka kuuluvat Jumalan kansaan, papisto, sääntökuntalaiset ja 
maallikot, ovat samanarvoisia ja tasa-arvoisia. Apostoli Pietarin ensimmäisessä kirjeessä 
voimme lukea siitä: ”Te olett e valitt u suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan 
oma kansa, määrätt y julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidän pimeydestä on kutsu-
nut ihmeelliseen valonsa.” (1. Piet. 2:9)

Jokainen, joka on saanut kasteen ja vahvistuksen sakramentit, on tullut täysikasvuiseksi 
kristityksi ja aikuiseksi kirkon jäseneksi. Jumalan kansan jäsenenä jokainen on saanut val-
miudet vilpitt ömästi jakaa Jeesuksen ilosanoman toisten kanssa; osallistua seurakuntansa 
liturgian viett oon ja rakentaa ihmisystävällisempää ja jumalallisempaa maailmaa. Valitet-
tavasti nämä kristillisen elämän tunnusmerkit usein unohdetaan, mikä lienee syy, miksi 
ihmisen uskonelämä vaikutt anee ilott omalta ja epävarmalta. Kirkon jäsenten keskinäinen 
tasa-arvoisuus ilmenee myös muista tekĳ öistä, ett ä kaikki ovat kutsutut kasvamaan samassa 
pyhyydessä ja samassa rakkauden ja laupeuden täydellisyydessä, joka taivaallisessa Isässä 
on (Matt .5:48), sekä ett ä kaikki ovat yhdessä vaeltamassa kohti samaa taivaan kotimaata, 
jossa on monta huonett a, ts. tila jokaiselle. (Joh.14:2) 

Mutt a vaikka kaikilla kirkonjäsenillä on sama arvo ja kutsumus Jumalan edessä, tämä 
ei sulje pois tosiasiaa, ett ä jokaisella ei ole aivan sama palvelutehtävä, ja ett ä on erilaisia 
rooleja kirkossa kuten sääntökuntalaisten ja kirkonpalvelĳ oiden. Kirkonopett aja, pyhä 
piispa Augustinus, tunnusti nöyrästi kristitt ynä olemisen ja piispan viran välistä jännitystä 
saarnassaan: 

”Olen teille saamani viran puolesta piispa, mutt a teidän kanssanne olen kristitt y. Edelli-
nen seikka merkitsee vastaanott amaani palveluvirkaa, jälkimmäinen minulle suotua armoa. 
Edellinen merkitsee vaaraa, jälkimmäinen pelastusta.”  

Vapahtaja itse on tahtonut, ett ä hänen Kirkossaan olisi erilaisia palveluvirkoja, jott a Juma-
lan kansa toimisi hyvässä järjestyksessä ja rakentuisi uskon, ykseyden ja palvelualtt iuden 
hengessä. Tässä suhteessa papisto ja sääntökuntalaiset, jokainen sääty omalla tavallaan, pal-
velevat maallikkoja, jotka vuorollaan palvelevat Jumalaa ja kirkon yhteisöelämää omassa 
elämässään seurakunnan, perheen ja työn parissa Kristuksen ilosanoman hengessä. 

Kirkko on maailmassa, mutt a ei saa olla maailmasta. Kuitenkin maallikkojen on elett ä-
vä keskellä maailmaa ja muokatt ava sitä niin kuin omaa elämäänsä siellä evankeliumin 
hengessä. Vatikaanin kirkolliskokouksen pastoraalikonstituutio Kirkko nykymaailmassa 
korosti maallikkojen oman osan tärkeytt ä kirkon elämässä.  Onhan 98 % kristityistä maal-
likkoja. Heidän tehtävänsä on pyhitt ää itseänsä ja maailmaa niin, ett ä Jumalan lempeät 
kasvot tulevat näkyviin heidän elämässään, kotona, työssä ja yhteiskuntaelämässä. He 
ymmärtävät paremmin kuin muut säädyt, ett ä maallisissa asioissa, niin luomakunnassa ja 
yhteiskuntaelämässä kuin myös ihmisen kehossa ja mielessä, on tiett y omaperäinen laki-
maisuus eli suhteellinen autonomia, jonka he kohtaavat joka päivä ja jonka kanssa heidän 
on jatkuvasti ponnisteltava. Heidän on käsiteltävä huolellisesti näitä kysymyksiä uskon 
varrella hapatuksen tavoin, jott a kaikki tapahtuisi ja kehitt yisi Jumalan tahdon mukaan. 
Papiston ja sääntökuntalaisten tehtävä on mm. autt aa maallikkoja löytämään uskon tien 
ja rohkaista heitä seuraamaan Vapahtajaa keskellä maailmaa. Kuitenkaan maallikot eivät 
ole lainkaan pikkupappeja tai piiloluostariväkeä. Jokaisella säädyllä on oma kutsumus tai 
rooli ja sitä on kunnioitett ava. Pikemminkin tässä on myös yhteinen haaste kaikille kirkossa 
oleville ryhmille ja uskoville. Jumalan Henki ei ole jaett avissa. Kaikki tarvitsevat toisiaan. 
Dialogin ja yhteistyön hengessä on löydett ävä pastoraalisia ratkaisuja ongelmille. 

Isä Frans

Johdantokurssi 
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä

5.3.  Parannuksen sakramentti, sairaiden voitelu (isä Kazimierz Lewan-
dowski SCJ)
19.3.  Eukaristia (isä Teemu Sippo SCJ)
2.4.  Kirkon liturgia – kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
16.4.  Avioliitto (isä Manuel Prado)
7.5.  Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
21.5.  Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marja-Liisa OSSS)

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

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot pitävät 

Retretin 
Stella Mariksessa

2.-5. maaliskuuta 2007 isä Frans Vossin SCJ johdolla.
Aihe: Spiritualiteetimme keskeisiä tekĳ öitä. 

Kiinnostuneille retrett i on samalla on hyvä tutustumis-
tilaisuus. Ilmoitt autuminen: ajoissa  Stella Mariksessa, 
puh. 019-335 793. 

Tervetuloa!

Jeesuksen pyhän sydämen papit 
viett ävät Suomessa toimimisensa 

100-vuotisjuhlaa 18.-19.8.2007

Ohjelma
18.8.2007 Hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
19.8.2007 klo 10 messu Pyhän Marian kirkossa 
 Messun jälkeen vastaanott o Englantilaisella koululla

SYDÄMELLISESTI  TERVETULOA !

SCJ:n  Suomen  alueen  papit

CATHOLIC MOVIE NIGHTS

Thursday evenings in the parish hall of St.Mary’s church 
(Mäntytie 2, Helsinki) at 19.00 (7 pm).  Organised by Emil 
Anton (fi neca@hotmail.com).

8.3. The bells of St.Mary’s 
22.3. The Passion of the Christ

•
•


