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Käsin kosketeltava usko
Kristus nousi kuolleista 
— halleluja! Uskomme 
juhlavin ja riemullisin 
hetki on täytt ynyt. Tätä 
ilojuhlaa voimme todella-
kin nyt pääsiäisajalla viet-
tää. Sitä juhlistavat omalla 
tavallaan myös päivän pi-
teneminen ja luonnon he-
rääminen eloon. Juhlinta 
on siten varsin kokonais-
valtaista.

Pääsiäisen sanomassa, 
johon sekä pyhä isämme 

viestissään (s. 16) ett ä oma piispamme saarnassaan (s. 
6) viitt aavat, on jotakin käsin kosketeltavaa. Ylösnous-
sut Herra ilmestyi opetuslapsilleen todellisena, heidän 
keskellään läsnäolevana kuoleman Voitt ajana. Uskoak-
seen tähän ihmeeseen apostoli Tuomas vaati todisteita, ja 
niitä Jeesus antoi. ”Autuaita”, kuitenkin, ovat ”ne, jotka 
uskovat, vaikka eivät näe.”

Tämä käsin kosketeltavuus tuo eteemme myös toisenlai-
sen näkökulman. Yhtä lailla kuin sakramentit ovat meil-
le Jumalan armon ja — varsinkin rippi ja pyhä kommuu-
nio — jatkuvan hengellisen kasvun näkyviä merkkejä, 
niin pitäisi kristillisen elämän olla todistus maailmalle 
Kristuksen ilosanomasta. Jokaisessa pyhässä messussa 
Herra tulee läsnäolevaksi keskellemme. Hän odott aa 
meitä alati luokseen tabernaakkelissa. Hän on totisesti 
”käsin kosketeltavissa”. Niin pitäisi siis meidänkin vie-
dä Kristus maailmaan, sinne, missä hänet iloiten otetaan 
vastaan, mutt a myös sinne, missä hänen sanomaansa 
vierastetaan. Juuri tätähän on joka messun lopussa kuu-
lemamme lähetys: Ite, missa est!

Tämä vaatii tekoja. Mitä olisikaan usko ilman tekoja? 
Näinä aikoina uskon teot — niin lähimmäisenrakkauden 
teot kuin aito henkilökohtainen hurskauskin — kaikuvat 
helposti kuuroille korville. Niitä ei huomata, niistä ei vä-
litetä tai niitä suorastaan vastustetaan. Sitäkin tärkeäm-
mäksi tulee tehtävämme pitää huolta siitä, ett ei Kristus 
koskaan enää ”kuole” vaan ett ä hänet tunnetaan ja häntä 
kuullaan. Tässä mielessä on hyvä tutustua myös paa-
vimme Benedictuksen vakavaan puheeseen Euroopan 
tilasta (s. 3). Näemme, ett emme me kristityt voi jätt ää 
”maallisia” asioita oman onnensa nojaan; meidän on 
pyhitett ävä ne. Siinä on työtä meidän käsillemmekin.
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Euroopan yhteisön piispainkokousten neuvoston (COMECE) 
järjestämän kongressin osallistujille myönnett y audienssi

Paavi Benedictus XVI:n puhe Euroopasta
Vatikaanin Apostolisen palatsin Clementina-salissa 24. maaliskuuta 2007

Herrat kardinaalit,
kunnianarvoisat piispaveljet,
kunnioitetut parlamentaari-
kot,
hyvät naiset ja herrat! 

Olen iloinen saadessani 
vastaanottaa näin suuren 
joukon ihmisiä tässä eri-
tyisessä tilaisuudessa, joka 
pidetään 25. maaliskuuta 
vuonna 1957 solmitun Roo-
man sopimuksen 50-vuotis-
päivänä. Sopimus oli tärkeä 
askel Euroopalle, joka oli 
toisen maailmansodan uu-
vutt ama ja halukas rakenta-
maan tulevaisuutt a rauhan 
ja paremman taloudellisen 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
avulla ilman erilaisten kan-
sallisten identiteettien tu-
kahdutt amista tai kieltämis-
tä. Toivotan tervetulleeksi 
kunnioitetun Rotterdamin 
piispan Adrianus Herman 
van Luynin, Euroopan yh-
teisön piispainkokousten 
neuvoston puheenjohtajan 
ja kiitän häntä hänen ystä-
vällisistä sanoistaan. Terveh-
din myös muita prelaatt eja, 
arvoisia johtajia ja kaikkia, 
jotka ott avat osaa tähän ko-
koukseen, jonka COMECE 
järjestää kutsuna tarkastella 
Eurooppaa. 

Vuoden 1957 maaliskuus-
ta lähtien tämä maanosa 
on kulkenut pitkän mat-
kan, joka on johtanut sen 
kahden”keuhkon” – idän 
ja lännen – sovitt amiseen. 
Niitä on liitt änyt toisiinsa 
yhteinen historia mutt a ne 
on mielivaltaisesti erotett u 
toisistaan epäoikeudenmu-
kaisuuden esiripulla. Talou-
dellinen integraatio on vir-
kistänyt poliitt ista yhdenty-
mistä ja rohkaissut jatkuvaa 
ja hellitt ämätöntä sellaisten 
institutionaalisten rakentei-
den etsintää, jotka olisivat 
sopivia jo 27 kansakunnasta 
koostuvalle Euroopan unio-
nille, joka pyrkii tulemaan 
globaaliseksi toimijaksi 
maailmannäytt ämöllä. 

Näinä vuosina on tullut 
näkyviin kasvava tietoi-

suus tarpeesta luoda terve 
tasapaino taloudellisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden 
välille sellaisten toiminta-
tapojen kautta, jotka pys-
tyvät luomaan vaurautt a ja 
lisäämään kilpailua, mutt a 
ilman, ett ä samalla laimin-
lyötäisiin köyhien ja syrjäy-
tyneiden ihmisten oikeutet-
tuja odotuksia. Valitett avas-
ti väestötilastojen kannalta 
täytyy todeta, ett ä Eurooppa 
näytt ää seuraavan tietä, joka 
voi johtaa sen häviämiseen 
historiasta. Tämä ei aino-
astaan aseta talouskasvua 
vaakalaudalle, vaan se voi 
luoda myös suunattomia 
vaikeuksia sosiaaliselle yh-
teenkuulumiselle ja ennen 
kaikkea suosia vaarallista 
individualismin muotoa, 
joka ei välitä tulevista seura-
uksista. Voisi melkein ajatel-
la, ett ä Eurooppa on todella 
menett ämässä uskon omaan 
tulevaisuuteensa. Mitä tulee 
esimerkiksi ympäristön huo-
mioonott amiseen tai raken-
teelliseen  energiavarojen ja 
investointien käytt ämiseen, 
kannustimet solidaarisuu-
teen lisääntyvät hitaasti, ei 
ainoastaan kansainvälisis-
sä yhteyksissä vaan myös 
kansallisissa. Euroopan yh-
dentymisprosessi itsessään 
ei ilmeisesti saa kaikkien 
kannatusta sen vallitsevan 
käsityksen perusteella, ett ä 
monet ”luvut” Euroopan 
projektissa on  ”kirjoitett u” 
ott amatt a huomioon kansa-
laisten mielipiteitä. 

Tästä kaikesta käy selväs-
ti esiin, ett ä aitoa eurooppa-
laista ”yhteistä  kotia” ei voi-
da rakentaa ott amatt a huo-
mioon tämän maanosamme 
ihmisten identiteett iä. Kysy-
myksessä on historiallinen, 
kultt uurinen ja moraalinen 
identiteett i ennen maantie-
teellistä, taloudellista tai 
poliitt ista. Tämä identiteett i 
muodostuu joukosta yleis-
maailmallisia arvoja, jotka 
kristinusko autt oi luomaan. 
Näin kristinusko hankki it-
selleen ei vain historiallisen 

vaan perustavanlaatuisen 
roolin suhteessa Euroop-
paan. Näiden arvojen, jotka 
muodostavat tämän maan-
osan sielun, täytyy pysyä 
kolmannen vuosituhannen 
Euroopassa sivilisaation 
”hapatt eena”. Jos ne häviäi-
sivät, kuinka ”vanha” man-
ner voisi toimia koko maail-
man ”hiivana”. Jos Rooman 
sopimuksen 50-vuotispäivä-
nä unionin hallitukset halu-
avat ”päästä lähemmäksi” 
kansalaisiaan, kuinka ne 
voivat sulkea pois kristin-
uskon kaltaisen Euroopan 
identiteetille olennaisen ele-
mentin, johon kansalaisten 
suuri enemmistö jatkuvasti 
identifi oi itsensä? Eikö ole 
yllätt ävää, ett ä tämän päi-
vän Eurooppa, samalla kun 
se pyrkii tulemaan huomi-
oon otetuksi arvoyhteisö-
nä, näytt ää yhä useammin 
kieltävän universaalisten 
ja absoluuttisten arvojen 
olemassaolon? Eikö tämä 
ainutlaatuinen omasta it-
sestä ”luopumisen” muoto, 
jopa enemmän kuin luo-
puminen Jumalasta, johda 
Eurooppaa epävarmuuteen 
omasta identiteetistään? Ja 
niin vallitsee käsitys, että 
”hyötyjen arvioiminen” on 
ainoa tie moraaliseen erot-
telukykyyn ja ett ä yhteinen 
hyvä on synonyymi komp-
romissille. Todellisuudessa 
on kuitenkin niin, ett ä jos 
kompromissi onnistuu luo-
maan laillisen tasapainon 
erilaisten yksittäisten ta-
voitt eiden välille, siitä tulee 
yhteinen paha aina silloin, 
kun se koskee sopimuksia, 
jotka eivät kunnioita ihmis-
luontoa. 

Yhteisö, joka on rakennet-
tu ilman ihmisen todellisen 
arvokkuuden kunnioitusta, 
ottamatta huomioon sitä 
tosiasiaa, ett ä jokainen ih-
mispersoona on luotu Ju-
malan kuvaksi, ei lopulta 
tee mitään hyvää kenelle-
kään. Tästä syystä näytt ää 
vieläkin tärkeämmältä, ett ä 
Eurooppa suojautuu sitä it-

sevarmaa, laajalle levinnyt-
tä asennetta vastaan, joka 
järjestelmällisesti oikeutt aa 
kompromissit oleellisisten 
inhimillisten arvojen koh-
dalla, ikään kuin se olisi 
välttämätöntä pienemmän 
pahan hyväksymistä. Tällai-
nen pragmatismi, silloinkin 
kun se esitetään tasapainoi-
sena ja realistisena, ei todel-
lisuudessa ole kumpaakaan, 
koska se kieltää ihmisluon-
toon kuuluvan arvojen ja 
ideoiden ulott uvuuden. Kun 
ei-uskonnolliset ja relativis-
tiset pyrkimykset yhdiste-
tään tähän pragmatismiin, 
kristityiltä lopulta kielletään 
oikeus ott aa osaa julkiseen 
keskusteluun tai heidän pa-
noksensa saatetaan huonoon 
valoon yrityksenä säilytt ää 
epäoikeudenmukaisia privi-
legioita. Tänä historiallisena 
hetkenä ja kohdatt aessa ne 
monet edessä olevat haasteet 
Euroopan unioni, ollakseen 
pätevä oikeusperiaatt en ta-
kaaja ja universaalien arvo-
jen edistäjä, ei voi kuin sel-
keästi tunnustaa vakaan ja 
pysyvän ihmisluonnon var-
man olemassaolon, joka on 
kaikkien ihmisten yhteisten 
oikeuksien lähde, mukaan 
lukien niiden, jotka tämän 
kieltävät. Tässä asiayhtey-
dessä oikeutt a omantunnon 
mukaisesti kieltäytyä tulee 
suojella aina, kun perusta-
vanlaatuisia ihmisoikeuksia 
loukataan. 

Rakkaat ystävät, tiedän 
kuinka vaikeaa kristitt yjen 
on puolustaa tätä ihmis-
persoonan totuutt a. Älkää 
siitä huolimatt a väsykö tai 
lannistuko! Te tiedätt e, ett ä 
on teidän velvollisuutenne 
Jumalan avulla tehdä oma 
osuutenne uuden Euroopan 
lujittamiseksi, realistisesti 
mutt a ei kyynisesti, täynnä 
ideoita ja vapaana naiiveista 
kuvitelmista, evankeliumin 
ikuisen ja elämää antavan 
totuuden inspiroimana. Sen 
tähden ott akaa aktiivisesti 
osaa julkiseen keskusteluun 
Euroopan tasolla tietäen, 

ett ä tämä keskustelu on nyt 
olennainen osa myös kan-
sallista keskustelua. Ja li-
sätkää tähän sitoutumiseen 
tehokas kulttuurinen toi-
minta. Älkää taipuko vallan 
logiikan edessä ikään kuin 
se olisi päämäärä itsessään! 
Olkoon Kristuksen kehotus 
teille pysyvä kannustin ja 
tuki: ”Jos suola menettää 
makunsa, se ei kelpaa enää 
mihinkään muuhun kuin 
pois heitett äväksi ja ihmis-
ten tallatt avaksi” (vrt. Matt  
5:13). Tehköön Herra kaikki 
teidän ponnistuksenne he-
delmällisiksi ja auttakoon 
teitä tunnistamaan ja oi-
kein käytt ämään sitä, mikä 
on myönteistä nykyisessä 
kultt uurissa, ja kieltämään 
rohkeasti kaiken sen, mikä 
on ihmisen arvokkuutt a vas-
taan. 

Olen varma siitä, ett ä Ju-
mala siunaa kaikkien nii-
den auliit pyrkimykset, jot-
ka palvelemisen hengessä 
työskentelevät rakentaak-
seen yhteistä eurooppalaista 
kotia, jossa kaikki kultt uu-
riset, sosiaaliset ja poliitt i-
set panokset on suunnatt u 
kohti yhteistä hyvää. Teille, 
jotka jo monin tavoin olett e 
mukana tässä tärkeässä in-
himillisessä ja evankeliumin 
mukaisessa työssä, ilmaisen 
tukeni ja voimakkaan roh-
kaisuni. Ennen kaikkea va-
kuutan teille, ett ä teillä on 
paikka minun rukouksissa-
ni. Siksi kutsun avuksenne 
ihmiseksi tulleen Sanan äi-
din Marian äidillisen suoje-
luksen ja annan sydämelli-
sesti apostolisen siunaukse-
ni teille, teidän perheillenne 
ja yhteisöillenne. 

Paavi Benedictus XVI
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WUCWO sai 
kirkollisen 
statuksen
Katolisten naisjärjestöjen 
maailmanunioni WUCWO 
on hyväksytty kanonisen 
oikeuden mukaiseksi usko-
vien julkiseksi kansainväli-
seksi yhteisöksi. 

Päätöksen hyväksymises-
tä teki Paavillinen maallik-
koneuvosto ja se annett iin 
juhlallisesti tiedoksi maalis-
kuun lopulla.

WUCWO, johon myös 
Suomen Teresa ry. kuu-
luu, perustettiin vuonna 
1910 edistämään katolisten 
naisten läsnäoloa, osallistu-
mista ja vastuuta kirkossa 
ja yhteiskunnassa, jott a he 
voisivat täytt ää tehtävänsä 
evankelioinnissa ja työsken-
nellä inhimillisen kehityk-
sen edistämiseksi. Unioniin 
kuuluu noin 100 järjestöä, 
jotka toimivat 66 maassa.

KATT/EWTN

Paavi: “Helvetti on 
olemassa ja se on 
ikuinen.”
Vierailullaan roomalaises-
sa Pyhän Felicitaan seura-
kunnassa paavi Benedictus 
XVI muistutt i maaliskuun 
lopussa, että “helvetti on 
olemassa ja se on ikuinen”. 
Saarnassaan, jossa hän käsit-
teli päivän evankeliumiteks-
tiä aviorikoksesta tavatusta 
naisesta (Joh. 8:1-11), paavi 
korosti, ett ei Jeesus puhunut 
vain teoreett isesti vaan hän 
halusi antaa konkreettisia 
ohjeita elämää varten. Häntä 
ei kiinnostanut vain voitt aa 
jotakin väitt elyä Mooseksen 
lain tulkinnasta, vaan “hän 
tähtäsi sielujen pelastuk-
seen ja sen ilmoitt amiseen, 
ett ä pelastus on yksin Juma-
lan rakkaudessa. Sitä varten 
hän tuli maailmaan, sitä 
varten hän kuoli ristillä ja 
sitä varten Isä herätt i hänet 
kuolleista kolmantena päi-
vänä.”

Pyhä isä painott i myös, 
ett ä “Jeesus tuli maailmaan 
sanoakseen meille, ett ä hän 
tahtoo meidät kaikki paratii-
siin ja ett ä helvett i, josta vain 
vähän puhutaan meidän 
päivinämme, on olemassa ja 
ett ä se on ikuinen. Se koskee 
kaikkia niitä, jotka sulkevat 
sydämensä Jumalan rakkau-
delta.” Paavi kannusti kuu-
lĳ oitaan huomaamaan, ett ä 
todellinen vihollisemme on 
kiintymys syntiin. “Se voi 
johtaa olemassaolomme va-
rarikkoon.” Paavi kannusti 
lopuksi kaikkia Jeesuksen 
sanoin: “Mene, äläkä enää 
tee syntiä” (Joh. 8:11). Tähän 
kutsuun perustuu myös Jee-
suksen anteeksianto.

KATT/VIS

Johannes Paulus II:s 
saligförklaring ett steg närmare
Måndag den 2 april avsluta-
des stift ets undersökning i 
saligförklaringsprocessen 
av Påven Johannes Paulus 
II i Laterankyrkan. Medde-
landet kom från Msg Oder 
som är postulator i proces-
sen. Dagen sammanföll med 
andra årsdagen för Påven 

Wojtylas dödsdag.
“Vi kan bara tänka på, hur 

snabbt denna process gått  
framåt”, säger Msg Oder. 
Redan vid Påvens död ropa-
de folkmassorna upprepade 
gånger “Santo subito! Helig 
omedelbart!” 

Det har även kommit in 
åtskilliga rapporter om he-
landen som ägt rum tack 
vare Påven Wojtylas förbö-
ner. Många av dessa gäller 
barn som fött s under svåra 
förhållanden. Närvarande 
i Laterankyrkan var även 
den franska nunnan (se bild) 
som helats av morbus Par-
kinson genom ett  under av 
Påven Wojtyla.

KATT/RV

Suomen Pipliaseura 195 vuotta  

Tänä vuonna Suomen Pip-
liaseuran perustamisesta 
tulee kuluneeksi 195 vuott a. 
Pipliaseura on Suomen van-
hin kristillinen järjestö sekä 
Suomen vanhin edelleen toi-
minnassa oleva kirjakustan-
taja. Yhä yli puolet Suomes-
sa vuositt ain julkaistavista 
Raamatuista on Suomen 
Pipliaseuran kustantamia.

”Raamatt u on kristillisen 
uskon ja suomalaisen kult-
tuurin peruskirja. Tavoit-
teemme on, ett ä aina uudet 
sukupolvet ott avat Raama-
tun omakseen ja löytävät 
sieltä elämänsä perustan”, 
sanoo Pipliaseuran puheen-
johtaja Pekka Särkiö.   

Suomen Pipliaseura pe-
rustett iin Turussa 24.3.1812. 
Seuran synty liittyy voi-
makkaaseen raamatt uherä-
tykseen, joka alkoi Britt ein 
saarilla 1700- ja 1800-luvun 
vaihteessa. Vuonna 1804 
perustetun Britannian ja Ul-
komaiden Pipliaseuran raa-
matt ulähett i, skotlantilainen 
pastori John Paterson tuli 

1811 Suomeen ja sai arkki-
piispa Jacob Tengströmin ja 
kenraalikuvernööri Fabian 
Steinheilin innostumaan 
Pipliaseuran perustamises-
ta. Seuran ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi niin 
ikään kenraalikuvernööri 
Steinheil. Myös tsaari Alek-
santeri I osallistui raamatt u-
työn käynnistämiseen Suo-
messa lahjoittamalla 5000 
ruplaa toiminta-avustusta. 
Ensimmäisiä raamattupai-
natuksia varten saatiin tu-
kea myös Englannista.  

Pipliaseura perustettiin 
ensisijaisesti levittämään 
Raamatt ua Suomessa. Vuo-
den 1812 Suomessa Raamat-
tu kodin kirjana oli harvinai-
suus. Agricolan ajoista 1800-
luvun alkuun Suomessa oli 
noin 20 000 – 30 000 Raamat-
tua tai Uutt a testamentt ia. 
Pipliaseuran perustamisen 
jälkeen ensimmäisen sadan 
vuoden aikana Raamatt ujen 
määrä satakertaistui.  

Suomen Pipliaseura on 
osa Yhtyneiden Raamatt u-

seurojen maailmanlaajuista 
verkostoa, jolla on toimintaa 
yli 200 maassa. Pipliaseura 
oli myös vuonna 1946 Yh-
tyneiden Raamatt useurojen 
perustajajäsen. Raamattu-
seuraliikkeen tavoitteena 
on mahdollisimman laaja, 
tehokas ja mielekäs Pyhän 
Raamatun levittäminen ja 
ihmisten auttaminen vuo-
rovaikutukseen Raamatun 
sanan kanssa. 

Suomen Pipliaseura toi-
mii ekumeenisella pohjalla. 
Se on Suomen ev.-lut. kirkon 
valtuutt ama, virallinen lähe-
tysjärjestö. Yli puolet Suo-
men luterilaisista seurakun-
nista, Suomen ortodoksinen 
kirkko, Suomen vapaan 
kristillisyyden neuvosto ja 
Katolinen kirkko Suomessa 
ovat seuran jäseniä. Lisäk-
si jäseninä on 16 alueellista 
pipliaseuraa.  

KATT

Påskaftonens vigil: Kärleken är 
starkare än hatet
Påskaft onens vigil blev för 
alla de församlade ett  vik-
tigt och högtidligt moment i 
påskfi randet i Peterskyrkan. 
Den inleddes av ljusets pro-
cession, då ljusen släcktes i 
Peterskyrkan och det långa 
tåget med Påven sakta när-
made sig altaret där påskens 
mysterium förkunnades.

Eft er läsningarna av bi-
beltexterna kom ett  vackert 
Halleluja i glädjen över den 
uppståndne Kristus.

Påven talade under den-
na påsknatt  om döden, om 
mörkret men även om kär-
leken: Kristus steg ned i dö-
dens djup men Herens hand 
stödde honom och han kun-
de resa sig och uppstå. Dett a 
är för oss påsken.

“Jag är uppstånden och 
nu ska jag alltid vara med 
dig, säger han till var och en 
av oss. Min hand ska stöd-
ja dig. Var du än kan falla, 
faller du i mina händer. Jag 
fi nns till och med vid dö-
dens port, där ingen längre 
kan följa dig och där du inte 
kan ta något med dig. Där 
väntar jag på dig och vänder 
mörkret till ljus.”

“I dopet överlämnar vi 
oss i dina händer och vi kan 
säga med aposteln Paulus: 
Det är inte jag som lever 
längre, utan Kristus som le-
ver i mig.”

“Dödens port är stängd, 
men Kristus har nyckeln till 
den. Hans kors och hans kär-
lek öppnar den. Hans kärlek 

är starkare än döden.”
“Bara den uppståndne 

Kristus kan föra oss till Gud, 
dit våra egna kraft er inte bär 
oss. Han tar det förlorade få-
ret på sina axlar och bär det 
hem. Vi lever om vi är slutna 
till honom. Därigenom bese-
gras döden och vi blir fria, 
vårt liv blir hopp.”

Helige fadern avslutade 
sin predikan med en gripan-
de bön:

“Herre visa även idag att  
kärleken är starkare än ha-
tet. Att  den är starkare än 
döden. Stig även ned i nat-
ten och i mörkret i vår mo-
derna tid och led dem som 
väntar dig med din hand. 
För dem till ljuset. Bliv även 
hos mig i mina mörka nätt er 
och led mig ut. Hjälp mig, 
hjälp oss att  stiga ned med 
dig i mörkret hos dem som 
väntar, som ropar ur djupet 
mot dig: Hjälp oss att  bringa 
dem ditt  ljus. Hjälp oss att  
nå fram till kärlekens ”ja” 
som får oss att stiga upp 
med dig.”

Påven talade i sin pre-
dikan även om dopet och 
eft er sin predikan följde en 
högtidlig dopceremoni då 
Påven döpte två barn och 
sex kvinnor från olika län-
der, två var kinesiskor, två 
japanskor, en från Kuba och 
en från Camerun. Till dem 
överlämnade han sedan en 
vit klädnad och ett  levande 
ljus.

KATT/RV

sir
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Rukouksen
apostolaatti
Huhtikuu

Rukoilemme, ett ä jokai-
nen kristitt y antaisi Py-
hän Hengen valaista ja 
johdatt aa itseään ja vas-
taisi innokkaasti ja uskol-
lisesti kaikille kuuluvaan 
kutsuun tulla pyhäksi.

Rukoilemme, ett ä pappis-
kutsumusten ja sääntö-
kuntakutsumusten mää-
rä kasvaisi Pohjois-Ame-
rikassa ja Tyynenmeren 
alueella, jott a se vastaisi 
alueen pastoraalisia ja 
missionaarisia tarpeita.

Toukokuu

Rukoilemme, ett ä jokai-
nen kristitt y Neitsyt Ma-
rian esimerkkiä seuraten 
ott aisi vaarin Herran an-
tamista merkeistä elämäs-
sään ja antaisi Jumalan sa-
nan johdatt aa itseään.

Rukoilemme, että lähe-
tysmaissa aina olisi hyviä 
ja koulutettuja opettajia 
pappisseminaareissa ja 
vihityn elämän instituu-
teissa.

Böne-
apostolatet 
April

Vi ber att  varje kristen, 
ledd och upplyst av den 
helige Ande, i trohet och 
med glädje svarar ja på 
kallelsen till helighet.

Vi ber att  antalet präst- 
och ordenskallelser vä-
xer, särskilt i Nordame-
rika och länderna i Stilla 
havet, så att  de kan möta 
behoven av mission och 
andlig omsorg i dessa 
områden.

Maj

Vi ber att alla kristna i 
Marias eft erföljd, låter sig 
ledas av Guds ord och all-
tid är uppmärksamma på 
Guds tecken i sina liv.

Vi ber att missionslän-
derna inte behöver sakna 
goda och hängivna lärare 
i skolor och prästsemina-
rier.

Låt oss fröjdas
Låt oss fröjdas, gladligt sjunga,
Låt oss nu med själ och tunga

Prisa Gud på denna dag 
För vår oväns nederlag!

Låt oss lova Herran, Herran,
Låt oss fröjdas när och fj ärran!

Mäktigt från i dag regerar
Och med ära triumferar
Hjälten, vår Immanuel, 

Fursten över Israel,
Som led dödens bitt ra vånda
För att  segerrik uppstånda.

Han som gick att  för oss strida
Och all ondskans grymhet lida,

Har behållit stridens fält, 
Och vår arvsrätt  återställt;

Han som led förakt och häddes,
Nu med evig makt bekläddes.

Satan, var är nu ditt  välde?
Jesus Krist, det nederfällde.
Var är nu din udd, o död? 
Helvete, var är din glöd?

Dödens fasa är försvunnen,
Mörkrets makt är övervunnen.

Jesus, dig ske tack och heder,
Att  du slog vår ovän neder

Och förgjorde med din död, 
Vad oss bragte kval och nöd.
För din kamp, o Jesus käre,

Dig nu hela världen äre.

Ur Psalmboken

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät

15.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI JUMALAN LAUPEU-
DEN SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 5: 12-16
Ps. 118: 2-4, 22-24, 25-27a. Ks 1
2L Ilm. 1: 9-11a, 12-13, 17-19
Ev. Joh. 20: 19-31

22.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 5: 27b-32, 40-41
Ps 30: 2+4, 5-6, 11+12a+13b. Ks 2a
2L Ilm. 5: 11-14
Ev. Joh. 21: 1-19 tai Joh. 21: 1-14

29.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 13: 14, 43-52
Ps. 100: 1b-2, 3, 5. Ks 3c
2L Ilm. 7: 9, 14b-17
Ev. Joh. 10: 27-30
Kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.

6.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 14: 21b-27
Ps. 145: 8-9, 10-11, 12-13a. Ks 1bc
2L Ilm. 21: 1-5a
Ev. Joh. 13: 31-33a, 34-35

Oi Maria, kärsivällisyyden kuvas-
tin, sinä yksin olet apuni kiusauk-

sissani. 6

Giotto: Noli me tangere. Christus Rex, Inc.

Kristus nousi kuolleista!
Totisesti nousi!



6 – Fides 5/2007

Paimenelta

Piispan saarna krismamessussa 3.4.2007:

Eukaristia on perustava merkki kirkon 
sisäisestä ykseydestä
Rakkaat veljet pappeudessa! 
Rakkaat sisaret ja veljet! 

Pääsiäiseen valmistautu-
minen on edennyt viimei-
seen vaiheeseensa. Kirkko 
tuo eteemme ne keskeiset 
tapahtumat, jotka liitt yvät 
suoraan Jeesuksen Kristuk-
sen pelastustyöhön. Tänä 
vuonna meitä johdatt aa sii-
nä paavi Benedictus XVI:n  
piispainsynodin jälkeinen 
apostolinen kehotuskirje 
”Sacramentum caritatis”, 
joka antaa uusia ajatuksia 
eläessämme pyhää viikkoa.

Muistamme kuinka paa-
vi Johannes Paavali II halusi 
vuoden 2005 piispainsyno-
din omistautuvan eukaristi-
alle. Vähän aikaa sitt en, 22. 
päivänä helmikuuta paavi 
Benedictus allekirjoitt i syno-
din jälkeisen kehotuskirjeen 
ja se julkaistiin maaliskuun 
15. päivänä. Tulee vielä mo-
nia tilaisuuksia, joissa tästä 
asiakirjasta voidaan puhua. 
Niin kuin jokainen Pyhän is-
tuimen asiakirja, myös Sac-
ramentum caritatis on hengel-
lisen ajatt elun runsas lähde, 
joka autt aa kristillisen spiri-
tualiteetin syventämisessä. 
Siksi mainitsen joitakin sen 
ajatuksia tänä iltana.

Sacramentum caritatis 
–asiakirjan mukaan krisma-
messussa korostuu kirkon 
sisäinen ykseys. Juuri tänä 
päivänä, kun kaikki papit ja 
uskovat kokoontuvat yhteen 
piispan kanssa viett ämään 
pyhää eukaristiaa, tämä 
ykseys tulee näkyväksi. Eu-
karistia on kirkon keskipis-
teessä ja se kokoaa kaikki 
sen jäsenet altt arin ääreen.

Kirkon sisäinen ykseys 
näkyy myös siinä ett ä, eu-
karistian vieton yhteydessä 
vihitään pyhät öljyt: pyhä 
krisma, jota tarvitaan kas-
teen jälkeisessä voitelussa, 
vahvistuksen sakramentis-
sa, piispan ja papin vihki-
misessä kuin myös kirkko-
jen ja altt arien vihkimisessä. 
Messussa siunataan myös 
katekumeenien öljy ennen 
kastetta tapahtuvaa voite-
lua varten sekä öljy sairai-
denvoitelua varten. Voidaan 
sanoa, ett ä side, joka kaikil-
la uskovilla on Jeesukseen 
Kristukseen ja hänen kirk-

koonsa, tulee näkyväksi täs-
sä öljyjen vihkimisessä.

Eukaristia on siis perus-
tava merkki kirkon sisäises-
tä ykseydestä. Siksi paavi 
Johannes Paavali II ja nyt 
myös paavi Benedictus uu-
dessa asiakirjassaan koros-
tavat, ett ä eukaristia raken-
taa kirkkoa. Ensin kaikki 
uskovat kootaan kasteen 
kautta kirkkoon. Ja sitten 
piispa, papit ja kaikki us-
kovat kootaan eukaristiassa 
sen altt arin ympärille, jolla 
Jeesus Kristus uhraa itsensä. 
Tässä uhrissa heidät kaikki 
ravitaan samasta Kristuk-
sen ruumiista ja verestä. 
Sen kautt a heistä tulee yksi 
ruumis. Samaa painott aa jo 
pyhä apostoli Paavali esi-
merkiksi kirjeessään korint-
tilaisille, kun hän sanoo: ”Te 
olett e Kristuksen ruumis, ja 
jokainen teistä on tämän 
ruumiin jäsen” (1. Kor. 12:27; 
myös Room. 12:5). Kirkko 
on Jeesuksen Kristuksen 
ruumis. Eukaristia on hä-
nen ruumiinsa ja verensä. 
Siksi kirkon ja eukaristian 
välinen yhtäläisyys ei ole 
satt uma. Eukaristian merki-
tys kirkolle ja sen sisäiselle 
ykseydelle on korvaamaton 
ja aivan vältt ämätön. Ilman 
eukaristiaa ei ole olemassa 
kirkkoa sen varsinaisessa 
merkityksessä. Eukaristia 
ravitsee kirkkoa ja antaa sil-
le todellisen elämän. Jeesus 
Kristus on kirkossaan todel-
lisesti läsnä niin eukaristian 
kuin sanansakin kautt a. Eu-
karistian kautt a kirkko itse 
on elävä.

Todellisen eukaristian 
johdosta kirkko ei ole näyt-
tämö eikä liturgia jokin näy-
telmä. Kirkossa ja eukaris-
tiaa viett ävän kirkon kautt a 
monet ihmiset saavutt avat 
iankaikkisen pelastuksen; 
myös monet niistä, jotka ei-
vät tunne Jeesusta Kristusta; 
ehkä myös jotkut niistä ih-
misistä, jotka ovat jätt äneet 
kirkon tai menett äneet us-
konsa.

Rakkaat pappisveljet! 
Tässä yhteydessä emme 
saa unohtaa, että virkam-
me on ensisĳ aisesti sidott u 
eukaristian viett oon. Meillä 
on monia pastoraalisia teh-
täviä, me vietämme muita 

sakramentteja, julistamme 
Jumalan sanaa ja johdamme 
seurakuntaa. Kuitenkin en-
simmäinen tehtävämme on 
eukaristian viett o. Pappeus 
ei ole kirkollinen ammatt i, 
vaan pappeus on sakramen-
taalinen palvelutehtävä. Sik-

si meidän on vietett ävä eu-
karistiaa joka päivä, elleivät 
olosuhteet tee sitä mahdot-
tomaksi.

Pidän tarpeellisena ko-
rostaa tänään tätä papillista 
velvollisuutt a, koska jotkut 
teologit ovat jo pitkään an-
taneet aivan toisenlaista ja 
täysin virheellistä opetusta. 
He ovat väitt äneet, ett ei ole 
mitään syytä viett ää euka-
ristiaa silloin, kun uskovat 
eivät osallistu siihen; ilman 
uskovia ei pidä viett ää euka-
ristiaa, koska eukaristia on 
tarkoitett u uskovia varten.

Tuo viimeinen väite on 
tosi. Pyhä messu on tar-
koitettu Jumalan kansan 
rakentumiseksi ja ikuiseksi 
autuudeksi. Eihän Jeesus 
Kristus kuollut vain niiden 
puolesta, jotka seisoivat ris-
tin juurella Golgatalla. Hän 
antaa koko ihmiskunnalle 
mahdollisuuden pelastua. 
Samoin on pyhän messun 
kohdalla. Se on Jeesuksen 
Kristuksen uhri, jonka hän 
antoi koko kirkon puolesta. 
Koko kirkko on osallinen 
niistä hedelmistä, joiden 
lähde pyhä messu on. Eivät 
siis ainoastaan ne uskovat, 
jotka tiett ynä hetkenä osal-
listuvat messun viett oon. Me 
uskomme, ett ä pyhä messu 

on Jeesuksen Kristuksen ris-
tillä antaman uhrin veretön 
läsnäolevaksi saatt aminen. 
Siksi jokainen pyhä messu 
on Jeesuksen Kristuksen 
uhri: aina, kun sitä viete-
tään, vaikka pappi olisi yk-
sin, se vietetään koko kirkon 
puolesta, se on tarkoitett u 
kaikkien ihmisten puolesta 
ja sen lahjat koituvat kaikki-
en ihmisten hyväksi.

Niin kirjoitt aa myös paavi 
Benedictus: ”Kirkko, joka on 
Kristuksen morsian, on kut-
sutt u viett ämään joka päivä 
eukaristista ateriaa, hänen 
muistokseen. Tällä tavalla 
kirkko tuo ihmisten histo-
riaan sulhasensa pelastavan 
uhrin ja saatt aa sen sakra-
mentaalisesti läsnäolevaksi 
kaikissa kultt uureissa” (nro 
12). Sitt en paavi viitt aa sii-
hen, ett ä eukaristia muutt aa 
ihmiset ja heidän kautt aan 
maailman. Eukaristiassa 
me emme ainoastaan ota 
vastaan Kristuksen ruumis-
ta, vaan meidät otetaan si-
sälle Jeesuksen Kristuksen 
persoonan ja pelastavan 
toiminnan dynamiikkaan. 
Näin maailma vähitellen 
eukaristian kautt a muutt uu 
sellaiseksi kuin Jumala sen 
luomisessa halusi olevan 
(vrt. nro 11).     

Rakkaat veljet pappeu-
dessa! Me tiedämme, että 
Jeesus Kristus on ainoa Pe-
lastaja. Meidän on kuiten-
kin aina muistettava, että 
pelastustyön toteutuminen 
ihmiskunnan historiassa on 
uskott u meidän käsiimme. 
Me kannamme käsissämme 
Jeesuksen Kristuksen uhria. 
Tämä uhri tulee läsnäole-
vaksi niiden sanojen kautt a, 
jotka me lausumme leivän 
ja viinin ylle sakramentaali-
sessa konsekraatiossa.

Meidät papit on kutsut-
tu vahvistamaan ja syven-
tämään papillista spiritu-
aliteettiamme. Ja teidät, 
rakkaat sisaret ja veljet, on 
myös kutsutt u arvostamaan 
yhä enemmän eukaristian 
merkitystä omassa elämäs-
sänne ja kirkossa sekä rukoi-
leman pappienne puolesta. 
Aamen 

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

” Jokainen pyhä 
messu on Jeesuk-
sen Kristuksen 
uhri: aina, kun sitä 
vietetään, vaikka 
pappi olisi yksin, se 
vietetään koko kir-
kon puolesta, se on 
tarkoitett u kaikkien 
ihmisten puolesta ja 
sen lahjat koituvat 
kaikkien ihmisten 
hyväksi. ”

Rakkaat sisaret ja veljet!

Viimeisten neljänkymme-
nen päivän aikana olemme 
astelleet sitä tietä, jota Jee-
sus Kristus itse on kulkenut. 
Jotkut meistä ovat niin sano-
aksemme olleet hänen kans-
saan autiomaassa, missä he 
ovat seuranneet Herraa luo-
pumalla hyvistä ja mielui-
sista asioista ja paastonneet 
hänen kanssaan. Toiset taas 
ovat tehneet Herran tavoin, 
kun he paastonaikana ovat 
kieltäytyneet Saatanan hou-
kutuksista ja ovat käänty-
neet pois synnistä. Monet 
ovat myös olleet Herran 
seuraajia rukouksessa, mie-
tiskelyssä, adoraatiossa tai 
ristin tiellä.

Kaikki, jotka paastonai-
kana ovat pysyneet lähel-
lä Herraa, kokevat hänen 
kanssaan tänään myös suu-
ren ilon – ylösnousemuksen 
ilon. Oikeastaan hyvä uuti-
nen Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemuksesta on osoi-
tett u kaikille ihmisille. Pää-
siäisyönähän Jeesus Kristus 
voitti kuoleman vallan ja 
vahvisti ihmisen kuolemat-
tomuuden. Pyhä Paavali 
kirjoitt aa juuri näin: ”Mut-
ta nyt Kristus on herätett y 
kuolleista, esikoisena niiden 
joukosta, jotka ovat kuolleet. 
Kun kerran kuolema sai al-
kunsa ihmisestä, samoin 
kuolleiden ylösnousemus 
on alkanut ihmisestä. Sillä 
niin kuin kaikki ihmiset Aa-
damista osallisina kuolevat, 
niin myös kaikki Kristuk-
sesta osallisina tehdään elä-
viksi, jokainen vuorollaan: 
esikoisena Kristus ja sen jäl-
keen Kristuksen omat, kun 
hän tulee” (1. Kor. 15:20-
23).

Lainaamamme Paavalin 
teksti antaa meille suuren 
toivon ja tekee eläväksi us-
komme ylösnousemukseen. 
Samalla se kuitenkin herät-
tää myös kysymyksen: voi-
vatko nekin, jotka elämänsä 
matkalla eivät kulje yhdessä 
Jeesuksen Kristuksen kans-
sa, jotka eivät käänny syn-
nistä eivätkä avaa sydäntän-
sä ristin hedelmille, päästä 
osallisiksi ylösnousemuksen 
ilosta? Paavali puhuu kui-

Piispan saarna 
pääsiäisenä:
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Pyhässä messussa Jeesuksen Kristuksen 
ainutkertainen uhri tulee aidolla ja todellisella 
tavalla läsnäolevaksi

TUTUSTU 
SUOMEN KARMELIITTOJEN 

PIENJULKAISUIHIN! 
 

1. Eugene McCaff rey ocd: Karmel-vuoren Neitsyt Marian ruskea skapulaari (4 s)

 Esitt eessä kerrotaan karmeliitt ojen tavasta pitää Mariaa rukoilĳ an esikuvana

2. Karmeliitt asääntökunnan pyhimykset (20 s)

 Karmeliitt asääntökunnan pyhien ja autuaiden pienoiselämäkerrat

3. Wilfrid Stinissen ocd: Retkiä rukouksen maailmassa (12 s)

Tunnetun Ruotsissa asuvan karmeliitt aisän ja hengellisen kirjailĳ an tätä sarjaa varten kirjoitett u 
syväluotaus rukouksen maailmaan

4. Anders Arborelius ocd: Pieni rukouskoulu (12 s)

Tukholman piispan ja karmeliitt aisän johdanto rukoukseen: Miten, mitä ja milloin rukoilen; 
Kirkon rukous

5. Kolminaisuuden Elisabet ocd: Taivas uskossa *** Rukous Kolminaisuudelle (16 s)

Autuaan karmeliitt asisar Kolminaisuuden Elisabetin (1880-1906) juhlavuoden kunniaksi jul-
kaistu hengellinen teksti ja kuuluisin rukous) 

Julkaisujen yhteishinta on 11 euroa (sis. postituksen). 
Tili: Maallikkokarmeliitat, 529016-40039398 

Ilmoita nimesi ja osoitt eesi soitt amalla tai viestillä: 050-3410248 tai kahanpaa@ulc.jyu.fi , 
niin karmeliitt amaallikot postitt avat ne sinulle. 

tenkin selvästi eräänlaisesta 
vuorojärjestyksestä: ensim-
mäinen on Jeesus Kristus, 
vain hänessä on ylösnou-
semus.  Hänessä kaikki ih-
miset voivat nousta kuol-
leista. Ne, ”jotka kuuluvat 
hänelle”, nousevat iäiseen 
elämään yhdessä Jeesuk-
sen Kristuksen kanssa. Siksi 
kirkko iloitsee voidessaan 
ohjata ihmisiä Kristuksen 
luokse. Silloin kirkko kui-
tenkin suree, jos sen täytyy 
kokea samaa kuin pyhä Paa-
vali Ateenan Areiopagilla: 
”Jotkut (ateenalaiset) ivaili-
vat Paavalia, kun kuulivat 
hänen puhuvan kuolleiden 
ylösnousemuksesta, toiset 
taas sanoivat: ’Kenties saam-
me kuulla sinulta tästä vielä 
toistekin’” (Ap. t. 17:32).  

Monet tapahtumat pu-
huvat Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemuksen puolesta. 
Historiasta on löydett ävissä 
todisteita siitä, ett ä Jeesuk-
sen Kristuksen ylösnouse-
mus on historiallinen tosi-
asia. Tässä ei kuitenkaan ole 
kysymys siitä, ett ä kirkko 
todistaisi jotakin empiirisel-
lä tavalla. Meidän uskomme 
ei toki ole sidott u aineellisiin 
esineisiin ja fysiikan lakei-
hin, joiden mukaan voidaan 
mitata tai punnita. Meidän 
uskomme on elävää koke-
musta Herrasta.

Olen vakuuttunut siitä, 
ett ä kaipaamme kokemusta 
ylösnousseesta Jeesuksesta 
Kristuksesta. Arvelen kui-
tenkin samalla, ett ei kukaan 
meistä tahtoisi kohdata Her-
raa juuri sillä tavalla kuin 
apostoli Tuomas, joka sanoi. 
”Jos en itse näe naulanjälkiä 
hänen käsissään ja pistä sor-
meani niihin ja jos en pistä 
kättäni hänen kylkeensä, 
minä en usko” (Joh. 20:25).

Todellakin, meidän on 
hyvä kuulla, ett eivät apos-
tolit niin yksinkertaisesti 
tahtoneet uskoa Herran 
ylösnousemukseen, varsin-
kaan tässä yhteydessä, kun 
heistä kerrott iin jo ylösnou-
semuksen päivänä: ”Hänen 
opetuslapsensa tulivat yöl-
lä ja varastivat hänen ruu-
miinsa” (vrt. Matt . 28:13). 
Varmaankin Tuomaasta 
lopulta tuntui kiusalliselta, 

kun hän kuuli Herran sa-
nat, joihin oikeastaan sisäl-
tyi moite: ”Ojenna sormesi: 
tässä ovat käteni. Ojenna 
kätesi ja pistä se kylkeeni. 
Älä ole epäuskoinen, vaan 
usko!” (Joh. 20:27). Silloin 
Tuomas vihdoin tunnustaa 
uskonsa: ”Minun Herrani 
ja Jumalani!” (Joh. 20:28). Ja 
ehkä hän tällöin häpesi, ett ei 
hän tahtonut uskoa toisten 
apostolien antamaan todis-
tukseen.  

Rakkaat kristityt! Sillä to-
siasialla, ett ei Jeesus keskus-
telussaan Tuomaan kanssa 
viitt aa henkilöönsä yleisesti, 
on erityinen merkitys. Hän 
ei sano Tuomaalle: ”Ole 
hyvä, katso minua tarkoin, 
tunnista minun ääneni, ole 
hyvä ja kosketa käsiäni ja 
kasvojani ja ole varma, ett ä 
se olen juuri minä!

Herra antaa Tuomaan 
kosketella haavojansa. Ne 
olivat suora todistus hänen 
kärsimisestään ja kuole-
mastaan. Jeesus Kristus ei 
siis ainoastaan tahdo, ett ä 
Tuomas vakuuttuu siitä, 
ett ä hän puhuu saman Jee-
suksen Kristuksen kanssa, 
jonka hän aikaisemmin on 
tuntenut. Sehän voisi merki-
tä, ett ä Jeesus Kristus todella 
elää, mutt a ei ole lainkaan 
kärsinyt ja kuollut. Selväs-
tikin Jeesus Kristus toivoo 
Tuomaan vakuutt uvan siitä, 
ett ä hän puhuu saman Jee-
suksen Kristuksen kanssa, 
joka kuoli ristillä, mutt a nyt 
elää, koska hän nousi kuol-
leista. 

Rakkaat kristityt! Meil-
lekin Jeesus Kristus tahtoo 
lahjoitt aa saman kokemuk-
sen. Hän antaa meidän ko-
kea ylösnousemuksensa 
välitt ömässä suhteessa hä-
nen kuolemaansa. Ja tämä 
tapahtuu juuri eukaristias-
sa. Uusimmassa kehotus-
kirjeessään Sacramentum 
caritatis paavi Benedictus 
korostaa, ett ä pyhä messu 
ei ole ainoastaan muisto vii-
meisestä ehtoollisesta. Py-
hässä messussa Jeesuksen 
Kristuksen ainutkertainen 
uhri tulee aidolla ja todelli-
sella tavalla läsnäolevaksi. 
Altt arilla hän uhraa itsensä 
verettömällä tavalla Isälle 

meidän puolestamme. 
Hän ei kuitenkaan anna 

meidän pyhässä messus-
sa kokea ainoastaan hänen 
pelastavaa kuolemaansa. 
Pyhässä messussa tapah-
tuu muutt uminen, jota teo-
logiassa nimitetään trans-
substantiaatioksi: leivästä 
tulee Kristuksen todellinen 
ruumis ja viinistä Kristuk-
sen todellinen veri. Jeesus 
Kristus on läsnä eukaristi-
sissa muodoissa todellisesti 
ja olemuksellisesti. Hän ei 
ole läsnä niissä vain inten-
tionaalisesti, siis siten, ett ä 
hän liitt yisi vain ajatuksen 
tasolla siihen ihmiseen, joka 
kommuuniossa ott aa hänet 
vastaan. Pyhässä kommuu-
niossa me otamme vastaan 
Kristuksen todellisen ruu-
miin ja todellisen veren.

Kirkko opett aa meille kui-
tenkin samalla, ett ä eukaris-
tinen ruumis on ylösnous-

seen Kristuksen ruumis. 
Aivan samoin eukaristinen 
veri on ylösnousseen Kris-
tuksen veri. Pyhässä kom-
muuniossa me siis kohtaam-
me todellisesti ylösnousseen 
Kristuksen.

Pyhä kommuunio ei ra-
joitu yksin kohtaamiseen 
ylösnousseen Jeesuksen 
Kristuksen kanssa. Kris-
tuksen ruumiin ja veren 
vastaanott amisella on meil-
le erityinen merkitys. Eu-
karistiassa, leivän ja viinin 
muodossa, elää ylösnoussut 
Jeesus Kristus, ja siksi hän 
ei lahjoita meille kommuu-
niossa ainoastaan itseään 
vaan hän lahjoitt aa meille 
myös osallisuuden ylös-
nousemukseensa. Jeesuk-
sen Kristuksen ylösnoussut 
ruumis antaa myös meidän 
ruumiillemme iankaikkisen 
elämän ja ylösnousemuk-
sen. Niin Jeesus vakuutt aa 

meille juuri eukaristiaa kos-
kevassa puheessaan: ”Minä 
olen tämä elävä leipä, joka 
on tullut taivaasta, ja se, joka 
syö tätä leipää, elää ikuises-
ti” (Joh. 6:51). Ja sitt en edel-
leen: ”Sillä, joka syö minun 
lihani ja juo minun vereni, 
on ikuinen elämä, ja viimei-
senä päivänä minä herätän 
hänet” (Joh. 6:54).  

Rakkaat ystävät! Tänä 
päivänä tahtoisin toivott aa 
Teille kaikille, ett ä te elämäs-
sänne voisitt e saada tämän 
kokemuksen ylösnousseen 
Jeesuksen Kristuksen kanssa 
ja sitt en myös kokea täyden 
ilon, jonka usko ylösnou-
semukseen voi meille antaa. 
Aamen.  

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

14.4. la 15.00-17.30 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mäs-
sa på svänska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

16.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

17.4. ti 11.00-13.30 äiti-lapsipiiri seurakunta-
salissa, 16.00-18.30 uskonnonopetus vah-
vistuksen sakramenttia varten, 18.00 CSC: 
ruusukko ja messu

19.4. to 9.30 koululaisten pääsiäismessu, 18.00 
A.C.:n kokous seurakuntasalissa

21.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 11.15-14.30 uskonnonopetus ensi-
kommuuniota varten (12.00 parannuksen 
sakramentti kirkossa), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

28.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
5.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 9.45 

uskonnonopetus ranskaksi (11.00 messu), 
15.00-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen 
sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 
iltamessu

7.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

8.5. ti 11.00-13.30 äiti-lapsipiiri seurakuntasalis-
sa, 16.00-18.30 uskonnonopetus vahvistuksen 
sakramenttia varten

DIASPORA
Porvoo: 15.4. su 16.00, 
Tikkurila: 22.4. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
14.4. la 10.00-14.00 opetus ensikommuuniota 

ja vahvistusta varten Englantilaisessa koulussa, 
18.00 iltamessu

15.4. su laupeuden sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in 
Vietnamese, 18.00 iltamessu

16.4. ma Ei messua kirkossa!
21.4. la 18.00 iltamessu
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu 

suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.00 iltamessu

24.4. ti 9.30 koululaisten pääsiäismessu 
28.4. la 10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen 

Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu 

suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf 
Deutsch, 18.00 iltamessu

5.5. la  10.00-14.00 opetus vahvistuksen sakra-
menttia varten seurakuntasalissa, 18.00 ilta-
messu

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, vahvistuksen sakramentti 
ruotsiksi/konfi rmation på svenska, 18.00 il-
tamessu

8.5. ti 18.30 ensikommuuniolasten vanhempien 
kokoontuminen iltamessun jälkeen

DIASPORA
Hanko (Täktomin kappeli): la 12.5. klo 16.00
Karjaa (Keskiaikainen kirkko): su 13.5. klo 

15.00
Forssa (ev.-lut. seurakuntatalon kappeli): la 27.5. 

klo 16.00

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

14.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.30 maalauskerho

15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 ruus-
ukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu 
Eurajoella, 18.30 Mass in English

17.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
20.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 

Porissa
21.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 ruus-

ukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 

English
24.4. ti 19.00 informaatiokurssi
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruus-

ukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu 
Eurajoella, 18.30 Mass in English

4.5. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 
Porissa

5.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.30 maalauskerho

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 piispanmessu, 18.30 messu 
latinaksi

8.5. ti 19.00 miestenpiiri

DIASPORA
Eurajoki: 15.4, 29.4. su 14.00 messu
Pori: 20.4., 4.5. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-

su

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
13.4. pe 18.00 messu Kiteellä
14.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 

messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa, 
18.00 Mass in English (Jyväskylä)

15.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä

19.4. to 14.00 Seniorien kokous
21.4. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 

Mass in English (Jyväskylä)
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-

su
28.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 

11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in 
English (Jyväskylä)

29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
16.00 messu Kuopiossa

1.5. ti Pyhä Joosef, työläinen: 18.00 messu
5.5. la 18.00 Mass in English (Jyväskylä)
6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 ruusukkoru-

kous, 10.30 päämessu + Loreton litania
      
DIASPORA 
Kitee: 13.4., 11.5. pe klo 18.00 (Ev.-lut. kirkko, 

Savikontie 5) 
Joensuu: 14.4., 12.5. la klo 11.00, uskonnon-

opetus alkaa klo 9.45 (Ort. kirkon srk-sali, 
Kirkkokatu 32) 

Varkaus: 14.4., 12.5. la klo 16.00 (Ort. kirkko, 
Taipaleentie 26) 

Mikkeli: 15.4., 13.5. su klo 16.00 (Ev.-lut. tuo-
miokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 

Savonlinna: 28.4., 26.5. la klo 11.00, uskonnon-
opetus alkaa klo 9.45 (Ort. rukoushuone, 
Erkonkatu 11) 

Kuopio: 29.4., 27.5. su klo 16 (Ort. tuomiokir-
kon srk-sali, Snellmaninkatu)   

USKONNONOPETUS 
21.4., 19.5. 

SENIORIT
19.4., 17.5. 

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
14.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English
21.4. la 10.00 perhemessu, 10.30 lastenkerho, 

10.30 katekeesi nuorille
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.30 opetus ensikommuuniolapsille, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
11.30 opetus ensikommuuniolapsille, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

5.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English

INFORMAATIOKURSSI 
Seurakuntasalissa 9.5. klo 18.30, aiheena Neit-
syt Marian kunnioitus ja juhlat

DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): 6.5., 5.8., 

2.9. su klo 15.00.
Kokkola: Päivämäärä ilmoitetaan pari kolme 

viikkoa ennen messua.
Kristiinankaupunki: Messua vietetään yksityis-

kodissa, lisätietoja kirkkoherralta.
Kurikka: 28.4., 26.5., 4.8., 25.8. la klo 18.30
Lapua: 28.4. la 12.00, 26.5. la 12.00, 30.6. la 9.00, 

14.7. la 9.00, 4.8. la 9.00, 25.8. la 12.00.
Pietarsaari: 30.6., 14.7., 4.8 la klo 12.00.
Seinäjoki: Päivämäärä ilmoitetaan pari kolme 

viikkoa ennen messua.
Vaasa (Koulukatu 45, ort. srk:n seurakuntasali): 

28.4., 26.5., 30.6., 14.7., 4.8., 25.8 la klo 16.00.

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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KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
14.4. la 13.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 18.00 messu
19.4. to 18.00 iltamessu
22.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 18.00 messu
26.4. to 18.00 iltamessu
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
3.5. to apostolit Filippus ja Jaakob: 18.00 ilta-

messu
4.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 messu

DIASPORA
Lahti (Ort. kirkon tiloissa): la 5.5. uskonnonope-

tus 14-16, messu klo 16.00 
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 15.4., 20.5. 

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

nerheimintie 12): su 22.4. messu klo 11.00

USKONNONOPETUS KOUVOLASSA
la 14.4., 12.5. uskonnonopetus 11-13, messu 

13.00 

Pyhän Ursulan seurakunnan 
kevättalkoot la 21.4. klo 12.00. 

Työtä on ulkona ja sisällä. Ottakaa mukaan 
tarpeelliset työvälineet ja retkieväät grilli-
juhlaa varten. Tervetuloa mukaan! 

 

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

13.4. pe messu Ylivieskassa (Toivolantie 5 A 8)
14.4. la 11.00 ensikommuunioretretti
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu

28.4. la 11.00 konfi rmaatioretretti 
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raa-
hessa

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

DIASPORA
Raahe: 29.4., 27.5. su 17.00
Tornio: 1.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6. su 17.00
Ylivieska: 13.4. pe Kysy aika seurakunnasta.

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 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 mes-
su on klo 7.30.

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

Studium Catholicumin remontti on alkanut. 
Kirjasto ja kappeli ovat kiinni 1.4. lähtien. Avaa-
misesta 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 P. Henrikin Seurakuntasalissa. 
/ Möteslo kal i St. Henriks församlingssal.  Tilai-
suudet ovat avoimia kaikille. Öppet för alla.

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 sivulla 13. / Den 
26:tte maj gör vi en utfl ykt med St. Henriks 
sällskap och Teresa-föreningen till Sjundeå. 
Programmet på s. 13.

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 20, Apr 17 
and May 15, 29. Welcome!

Couples for Christ - Finland
Yhdyshenkilöt Bro. Florencio & Sis. Nora Fajardo; 
postitusosoite Impilahdentie 28, 02140 Espoo, 
gsm +358 50 4392809

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:

14.5. Paulo Coelho: Pyhiinvaeltaja

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), 
maallikkofransiskaanien taivaallisen suojelijan, 
800-vuotisjuhlavuosi.

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 teolo-
gian 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.

16.4.  Videofi lmi. Ei messua.
23.4. Kevätjuhla

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

Teresa ry
Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien 
yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi ka-
tolisen identiteetin vahvistaminen on toimin-
nassamme tärkeää. 
 
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:N KEVÄÄN OHJELMA
17.4. Tanssitaiteilija, tanssiterapeutti Riitta Vai-

nion esitelmä aiheesta Usko, kehollisuus ja 
itsetunto. Keskustelua. 

15.5. Kevätjuhlat 

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle 
4.5.-3.6. on toimitettava viimeistään 
20.4. mieluiten sähköpostitse osoit-
teeseen

 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
Huhtikuun messu Pyhän Hen-
rikin katedraalissa on 17.4.2007 
kello 14.00 ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalis-
sa. Tervetuloa! 

K a l e n t e r i

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. Lisätietoa 
ja tapaamisaikoja osoitteesta info@catholic.fi . 
Tervetuloa!
 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!

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
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Autuaan äiti Elisabethin kuolemasta 50 vuotta

Piispan kirje pastoraalineuvoston ja seurakuntaneuvostojen jäsenille 
 

Kunnioitetut pastoraalineu-
voston ja seurakuntaneuvosto-
jen jäsenet! 

Tämän kirjeen tarkoituksena 
on käsitellä ongelmaa, joka 
koskee pastoraalineuvoston 
ja seurakuntaneuvostojen 
toimintaa. Sääntöjen mu-
kaan nykyisen pastoraali-
neuvoston toimikausi on 
päätt ymässä ja olisi aika ni-
mitt ää uusi neuvosto. Saatu-
jen kokemusten ja pappien-
neuvostossa käytyjen kes-
kustelujen perusteella olen 
tullut siihen johtopäätök-
seen, ett ä on vältt ämätöntä 
muutt aa pastoraalineuvos-
ton sääntöjen joitakin koh-
tia ja siten samalla uudistaa 
jonkin verran neuvoston toi-
mintatapaa.  

Olen siksi tehnyt kaksi 

tärkeää muutosta pastoraa-
lineuvoston sääntöihin. En-
simmäinen muutos on se, 
että pastoraalineuvostoon 
kuuluvat tästedes myös 
kaikki kirkkoherrat. Toinen 
muutos on se, että pasto-
raalineuvostoon nimitetään 
jatkossa henkilöitä, jotka 
ovat samaan aikaan myös 
seurakuntaneuvostojen jä-
seniä; jokaisesta seurakun-
taneuvostosta esitetään siis 
piispan nimitett äväksi yksi 
jäsen ja tälle varajäsen (pas-
toraalineuvostoon kuuluvat 
kuten tähänkin asti valitut 
edustajat hiippakunnan tär-
keistä toimielimistä). 

Näiden kahden muutok-
sen tavoitteena on liittää 
pastoraalineuvoston työ pa-
remmin siihen työhön, jota 
seurakuntaneuvostot teke-

vät. On siis toivott avaa, ett ä 
pastoraalineuvosto käsitt eli-
si kokouksissaan seurakun-
tien käytännöllisiä ongelmia 
ja tukisi siten sielunhoito-
työn yhdenmukaistumista 
hiippakunnan kaikissa seu-
rakunnissa. 

Jotta nämä tavoitteet 
voisivat toteutua, pappien-
neuvostossa on sovitt u, ett ä 
uudet seurakuntaneuvos-
tot valitaan huhtikuussa 
2008. Tämä tarkoitt aa, ett ä 
nyt toimivat seurakunta-
neuvostot joudutaan ikä-
vä kyllä lakkautt amaan jo 
huhtikuussa 2008, vaikka 
niiden toimikausi ei silloin 
vielä olekaan aivan lopussa. 
Uusista seurakuntaneuvos-
tojen jäsenistä (jotka voivat 
olla samojakin kuin nykyi-
set) esitetään sitt en edustajia 

pastoraalineuvostoon. Tästä 
johtuen uusi pastoraalineu-
vostokin voi aloitt aa työnsä 
vasta vuoden 2008 kesällä. 

Jotta emme joutuisi ti-
lanteeseen, ett ä hiippakun-
nassamme ei vuoteen olisi 
toimivaa pastoraalineuvos-
toa, pyydän nyt kaikkia ny-
kyisen pastoraalineuvoston 
jäseniä jatkamaan tehtäväs-
sään hiippakunnan hyväksi 
yhden vuoden pitempään. 
Mikäli joku ei enää halua 
kuulua pastoraalineuvos-
toon ylimääräisen vuoden 
aikana, on hänen ilmoitett a-
va päätöksestään minulle vi-
rallisesti kirjallisesti. Hänen 
paikkansa saisi sitt en hänen 
varajäsenensä tai, tarpeen 
vaatiessa, joku toinen tehtä-
vään valitt u henkilö. 

Tahtoisin vielä ehdott aa, 

että syksyinen pastoraali-
neuvoston kokous pidett äi-
siin syyskuun 1. päivänä. 
Kokouksen aiheena olisi 
”Sunnuntai - sen teologinen, 
pastoraalinen ja sosiaalinen 
merkitys”. Yksityiskohtai-
nen ohjelma lähetään myö-
hemmin. 

 
Palvelustanne hiippakun-
tamme hyväksi kiitt äen ja 
siunatt ua pääsiäisaikaa toi-
vott aen 

 
Helsingissä 2.4.2007

 + Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa 

”Lapsuudessani näin Sinut 
kotimaani syvissä metsis-
sä ja kuulin Sinun äänesi 
männyn ja kuusen suhinas-
sa… Sinä ohjasit elämääni 
aavoilla valtamerillä... sinä 
vaelsit vierelläni kapeilla ja 
pimeillä kujilla, joilla sinun 
pienimmät ja unohdetuim-
mat lapsesi asuvat.”

Tämä rukous on kuin 
tiivistelmä Maria Elisabeth 
Hesselbladin elämästä, eri 
elämänvaiheiden helmi-
nauhasta, ja tietoisuudesta, 
ett ä Jumalan suojelus varjon 
tavoin saatt oi häntä matkal-
la. Hän todella tunsi Juma-
lan läsnäolon taivaallisena 
matkaseurana myös elämän 
hämärillä poluilla ja levott o-
milla laineilla, kun etsi Jee-
suksensa kasvoja jotka hän 
kohtasi ja joita hän rakasti 
myös köyhien, unohdett u-
jen, vainott ujen ja sairaiden 
vääristyneissä kasvonpiir-
teissä.

Tunnuslauseen Amor 
meus crucifi xus est (rakkaani 
on ristiinnaulitt u), joka sisäl-
tää birgitt alaisen karisman 
salaisuuden, äiti Elisabet 
omaksui suurella mystisel-
lä ihastuksella, niin ett ä hän 
saatt oi rukoilla: ”Lävistetyt 
kätesi sinä olet ojentanut mi-
nua kohti kehott aaksesi mi-
nua seuraamaan sinua ristin 
tiellä aina elämäni loppuun 
asti. Katso, olen Herran pal-

velĳ atar: Herra, tee minusta 
mitä tahdot. Minulle riitt ää 
sinun armosi.” Ja Jumala 
toteutt i hänen elämässään 
suurtyön, teki hänestä kal-
lisarvoisen välineen perus-
taakseen uudelleen birgit-
talaissääntökunnan, joka 
on tänään elinvoimainen ja 
hedelmällinen ja toimi mo-
nissa maailman osissa. 

Autuas äiti Elisabeth on 
kokenut ristin spiritualitee-
tin jokapäiväisessä elämäs-
sään. Hän ei ole käsitt änyt 
ristiä esteeksi vaan avuksi. 
Mutta ei siten, että ristiin 
naulitt ua vain mietiskellään 
ja rakastetaan, vaan siten 
ett ä häntä kannetaan sydä-
messä aina niihin pimeisiin 
öihin asti, joista hän puhui ja 
joista hän kirjoitt i: ”On päi-
viä, joina kaikki on vaikeaa 
ja kaikki on pimeää, ja kui-
tenkin on pysytt ävä tyynenä 
ja odotett ava Jumalan ään-
tä.” Hän eli pyhyytt ä aivan 
tavallisessa elämässä; se on 
hyvin ajankohtaista meidän 
aikanamme. Hänen jokapäi-
väistä elämäänsä elävöitti 
kristillisten hyveiden har-
joitus sankarillisella tavalla.  
Hän osasi aina tunnistaa 
Herran arkipäivän iloissa ja 
suruissa ja antoi siksi lapsen 
tavoin ohjata itseään. Yhdis-
tämällä viisaasti rukouksen 
ja apostolisen työn äiti Elisa-
beth vaelsi pyhää ristin tietä 

seuraten ihastuksella ristin 
martt yyria, joka voimatt o-
mana ristilläkin säteili maa-
ilmalle Jumalan voimaa ja 
veti koko ihmiskuntaa kohti 
pelastuksen taivasta, vapau-
tuksen luvatt ua maata. 

Äiti Elisabeth oli myös 
todellinen ekumenian opet-
taja. Ekumenian ihannett a 
noudatt aen birgitt alaissisa-
ret elävät tarjoamalla elä-
mänsä uhrilahjaksi rukoillen 
ja palvoen hiljaisuudessa. 
Äiti Elisabeth täytt i monien 
kärsimysten kautta ahdis-
tuksessa, ponnistelussa, val-
vomisessa ja paastossa sen 
mitä Herra häneltä tahtoi. 
Hän ei koskaan menett änyt 
näkyvistä ristiinnaulittua 
Jeesusta, ja hän sanoi: ”Ha-
luan seisoa hänen kanssaan 
kärsimyksessä, en Taborilla. 
Juuri ristiltä saavutaan va-
loon.”. Hän kirjoitti tyttä-
rilleen: ”Kun aloitatt e vael-
luksen Vapahtajan kanssa, 
täytyy tulla pimeitä päiviä, 
joina sielu tuntee olevansa 
hylätt y, päiviä, joina emme 
tunne mitään, emme näe mi-
tään emmekä tiedä mitään, 
päiviä joina kaikki on pime-
ätä, ja silloinkin täytyy kes-
tää kaikki kärsivällisesti ja 
nöyrällä rakkaudella, antaa 
Herran täytt ää työ, jonka hän 
on aloitt anut.” Autuaalla Äi-
dillä oli sellainen luott amus 
Jumalaan, ett ä hän kirjoit-

taa muistiin-
panoissaan : 
”En pyydä, 
että näkisin 
polun, mutta 
tartun lujasti 
sinun kätee-
si pimeässä, 
ahdistuksessa 
ja pelossa ja 
suljen silmäni, 
jott a sinä voisit 
tietää, miten 
paljon luotan 
sinuun.” 

Huhtikuun 
24. päivänä 
1957 äiti Eli-
sabeth Hessel-
blad kuoli mo-
nien kärsimys-
ten jälkeen 87 
vuoden iässä 
Piazza Farne-
sen pääluosta-
rissa. Keskellä 
riemuvuotta 
huhtikuun 9. päivänä 2000 
Johannes Paavali II julisti 
äiti Elisabethin autuaaksi. 
Hänen muistopäiväänsä 
vietetään joka vuosi kesä-
kuun 4. päivänä. 

Turussa Birgittalaissisa-
ret järjestävät oblaatt iensa 
ja birgitt alaissisarten ystä-
vien kanssa 18. huhtikuuta 
muistotilaisuuden: autuaan 
äiti Elisabethin kuolemasta 
on kulunut 50 vuott a. 

Olisimme iloisia jos halu-

aisitt e tulla viett ämään juh-
laa kanssamme, tilaisuus 
alkaa klo 19.00. Tervetuloa!

Birgitt alaissisaret

Juhlatilaisuus kes-
kiviikkona 18.4. klo 
19.00 alkaen. Terve-
tuloa!
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Maallikkodominikaanit kutsuvat viett ämään 

pyhän Katariina Sienalaisen päivää

sunnuntaina 29.4. klo 16 
Pyhän Henrikin katedraalin 

seurakuntasalissa 
 

Kaarina Koho kertoo maallikkodominikaanien 
kansainvälisestä kongressista, jonka aiheena oli 

”Kumppaneina saarnaamisessa”. 

Lopuksi vesper. 
Kahvi- ja simatarjoilu. 

Tervetuloa!

Isä Teemu Sippo SCJ
60 vuotta

Lauantaina 19.5.2007 klo 13.00 vietetään isä 
Teemu Sipon SCJ 60-vuotisjuhlamessua Pyhän 
Marian kirkossa. Messun jälkeen klo 14.30 on 
vastaanott o Englantilaisella koululla.

Saman päivän iltana järjestetään kansalaispäi-
vällinen Ravintola Handelsgilletissä klo 19.00 
alkaen. Ilmoitt autumiset ja lisätietoja: Bror Bäck-
ström, gsm 0500-667139, email bror.backstrom@
kolumbus.fi .

Lahjatili isä Teemun Israelin-matkaa varten on 
Nordea 132850-94666.

Muistotaulu muistuttaa kansojen yhteisymmärryksestä:

Pyhän Ansgarin patsas
Pyhän Henrikin 
katedraalin sakra-
mentt ikappelissa on 
muutamankymme-
nen sentin korkui-
nen pronssipatsas, 
joka esitt ää Pohjolan 
apostoliksi kutsut-
tua pyhää Ansgaria. 
Patsas on kiitolli-
suuden ilmaus siitä 
kansojen yhteisym-
märrystä symboli-
sesti vahvistaneesta 
lahjoituksesta, jon-
ka piispa Paul Ver-
schuren teki vuonna 
1996 lahjoitt aessaan 
pienen tiilen kated-
raalistamme saksa-
laisen Hamm-Hees-
senin Pyhän Marian 
seurakunnan kuorin 
rakenteisiin.

Yksi tiili ei yksinään paljon 
auta, mutt a siitä juuri saksa-
laishankkeessa oli kysymys: 
kun tiiliä saadaan eri puolil-
ta maailmaa, voidaan niis-
tä rakentaa suurikin seinä. 
Niin tapahtuikin, sillä ”tii-
likummeikseen” seurakun-

ta sai niin paavi Johannes 
Paavalin kuin kaikki Saksan 
piispat, monia muita piis-
poja eri puolilta maailmaa, 
monia valtionpäämiehiä ja 
muita tunnett uja henkilöi-
tä. Tiilet ovat ”symbolinen 
merkki siteestä, joka kas-
teen kautt a yhdistää kaikkia 
kristitt yjä ja kaikkia kansoja 
maiden rajojen ylitse”.

Hamm-Heessenin seura-
kunnan rakentajien tarkoi-

tus oli rakentaa temppeli, 
joka olisi ”uskon, maailman 
kansojen yhteisymmärryk-
sen ja rauhan tyyssĳ a”. Tä-
män tarkoituksen saadut 
tiilet hienolla tavalla tuovat 
esiin — omassa vaatimatt o-
muudessaankin.

Kiitollisuutensa osoituk-
seksi saksalaisseurakunnan 
tukiyhdistys lahjoitt i vuon-
na 1997 yhdessä Münsterin 
hiippakunnan Ansgar-Wer-

kin kanssa tunnetun kuvan-
veistäjä Heinrich Gerhard 
Bückerin tekemän Ansgar-
patsaan Pyhän Henrikin ka-
tedraaliin. Patsas asetett iin 
esille pari vuott a sitt en ka-
tedraalin sakramenttikap-
peliin. Vastaavia patsaita on 
vain kolme muuta, yksi on 
esillä lahjoittajaseurakun-
nassa, muut kaksi ovat Bre-
menissä ja Hampurissa.

Tänä keväänä puolestaan 

valmistui kuvanveistäjän 
pojan, Matt hias Bücker - de 
Silvan suunnitt elema muis-
totaulu, joka on tarkoitett u 
kiinnitett äväksi patsaan lä-
helle. Muistotaulun ott i seu-
rakunnan ja Ansgar-Werkin 
edustajilta kiitollisena vas-
taan Helsingin piispa Józef 
Wróbel SCJ maaliskuussa 
Münsterissä. Muistotaulu 
on kaksikielinen ja kiinni-
tetään katedraalin seinään 
jossakin sopivassa tilaisuu-
dessa lähitulevaisuudessa.

KATT

Piispa Wróbel ott aa vastaan 
saksalaisen Hamm-Hees-
senin Pyhän Marian seura-
kunnan ja Münsterin hiip-
pakunnan Ansgar-Werkin 
edustajilta muistotaulun, 
joka saksaksi ja suomeksi 
valottaa Pyhän Henrikin 
katedraalin lahjoitetun ja 
sijoitetun pyhää Ansgaria 
esitt ävän patsaan tarkoitus-
ta ja historiaa.
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Kolumni   
Kristityn elämänlaatu ja 
ylösnousemuksen odotus 
Jokaisella meistä on korkeita elämänodotuksia ja tavoitt eita. 
Ne ovat meidän elämämme laadun mitt a. Mikäli ne toteutuvat, 
pidämme elämäämme onnistuneena, ja mikäli ne eivät toteudu, 
tunnemme itsemme maailman säälitt ävimmiksi olennoiksi. Tie-
dämme, ett ä asett amiemme tavoitt eitt en saavutt amiseksi mei-
dän on tehtävä kovasti työtä ja kehitett ävä saamiamme lahjoja 
optimaalisesti.

Mitä kaikkea me ihmiset olemme valmiit tekemään ja jopa uh-
raamaan elämämme laadun kohentamiseksi! Huolehdimme 
ruumiimme ja mielemme terveydestä, noudatamme dieett iä, 
ulkoilemme säännöllisesti tai harrastamme urheilua, käymme 
kaikenlaisilla kurssiella päästäksemme ajan tasalle ja edistyäk-
semme uraputkissamme mukavasti. Mutt a samalla näemme 
ympäristössämme, ett ä huolimatt a ihmisen hyvästä tahdosta 
ja ponnistelusta  — ehkä olemme kokeneet sen omassa elämäs-
sämmekin — ihminen ei aina onnistu saavutt amaan sellaista 
hyvänlaatuista elämää, kuin hän toivoo.  

Ihmisen elämänlaadun odotuksia pidetään yleensä yksilölli-
sinä toivomuksina. Kuitenkaan tämä ei ole vain makuasia tai 
harrastuksen tulosta, vaan perustuu ennen kaikkea ihmisen 
vakaumukseen. Tähän liitt yy vakava kysymys, ovatko meidän 
elämänodotuksemme pelkästään haaveita vai myöskin realis-
tisia. Eihän kenelläkään ole edellytyksiä toteutt aa elämässään 
kaikkia mahdollisia toivomuksia ja tavoitt eita.

Yhdistyneitt en Kansakuntien julkilausuma ihmisoikeuksista 
takaa periaatt eessa ihmisarvoisen elämän jokaiselle ihmiselle ja 
kansalle. Mutt a käytännössä useimmat  kansat ja monet ihmiset 
ovat yhä jääneet vailla näitä heidän elämänlaatuaan edistäviä te-
kĳ öitä. Asiantuntĳ at sanovat, ett ä esteet tilanteen korjaamiseksi 
ovat vain teknillisiä ja sen tähden hyvin ratkaistavissa, jos vain 
olisi poliitt ista tahtoa kaikkialla. Valitett avasti kehitys ei mene 
niin nopeasti eteenpäin kuin pitäisi. Joidenkin mielestä se on 
menemässä jopa entistä huonompaan suuntaan ajatellen ihmis-
elämän kunnioitusta ja ihmisarvon heikentynytt ä merkitystä.

Syyt eivät ole vain historiallisia meitä edeltäneissä sukupolvissa, 
vaan myös meidän omassa sukupolvessamme ja meissä itses-
sämme: ihmisten yhteistä ja yksilöllistä itsekkyytt ä,  inhimillistä 
välinpitämätt ömyytt ä ja huolimatt omuutt a. 

Kristilliseen elämänvakaumukseen perustuvan elämänlaadun 
käsityksen yhteenveto  löytyy shalom-sanasta, jolla ylösnoussut 
Herramme tervehti ilmestyessään opetuslapsiaan. Tähän Juma-
lan rauha -tervehdykseen sisältyy kaikki hyvä, jonka Jumala on 
valmistanut meille ihmisille. Pyhä Franciscus Assisilainen ott i 
sen omakseen tervehtiessään ihmisiä Pax et bonum -sanoin, toisin 
sanoen toivoen heille Jumalan rauhaa ja kaikkea mahdollista 
hyvää. Toivotett uaan opetuslapsilleen shalomia Vapahtaja antoi 
heidän syntinsä anteeksi sekä vallan autt aa ihmisiä elämään 
uutt a elämää vapautuneina kaikesta, mikä estää heitä elämästä 
täytt ää elämää. 

Tämä on enemmän kuin tavallinen face-lift . Se on hengellinen 
face-lift  eli sydämen ylentäminen, joka tekee meistä sursum corda 
-ihmisiä, mihin messun eukaristisen rukouksen alussa pappi 
kehott aa läsnä olevia. Tämä kehotus muistutt aa meitä siitä, ett ä 
me olemme tulleet Kristuksen ylösnousemuksesta ja hänen mis-
siostaan osallisiksi. Tähän todellisuuteen sisältyy suuri haaste 
jokaiselle kristitylle, jokaiselle  kirkon jäsenellekin, ylhäältä alas-
päin tutkia ajan merkkejä ja tarkistaa, miten he yksin ja yhdessä 
voivat elämällään palvella maailmaa ja yhteiskuntaelämää Kris-
tuksen ylösnousemuksen hengessä ja parantaa ne monenlaiset 
haavat, jotka estävät ihmisiä uskomasta Jumalan rakkauteen ja 
elämästä jumalallisen inhimillistä elämää vapautunein ja uudes-
tisyntynein sydämin.  

Mutt a ylösnousemuksen tie kulkee pitkänperjantain kautt a. 
Vapahtajan elämänuhri todisti maailmalle, ett ä Jumalan rak-
kaudelle ei mikään ole mahdotonta. Meidän uskomme ylösnou-
semuksen todellisuuteen vahvistaa meitä jo tässä ajassa kulke-
maan Kristuksessa shalom-tiellä.

Isä Frans

Uskonnon opett ajia koulutuspäivillä ryhmätyön äärellä.

Mitä uskonnonopetusta 
haluan lapselleni? 
Katolisilla oppilailla on pe-
rusopetuslain mukaan oike-
us saada koulussa oman us-
kontonsa mukaista uskon-
non opetusta, siis katolista 
uskonnon opetusta. Tämä 
oikeus ei kuitenkaan toteu-
du automaattisesti, vaan 
tarvitaan vanhempien ak-
tiivisuutt a. Huoltajan tulee 
ilmoitt aa kouluun, ett ä hän 
haluaa lapselleen katolista 
uskonnon opetusta.

Perusopetuslaissa mää-
ritellään seuraavaa: Perus-
opetuksen järjestäjän, siis 
koulun, tulee järjestää op-
pilaiden enemmistön mu-
kaista uskonnon opetusta. 
Suomen kouluissa tämä tar-
koitt aa käytännössä evanke-
lis-luterilaista opetusta. Tä-
hän opetukseen saa osallis-
tua kaikki uskontokuntaan 
katsomatt a, jos huoltaja sitä 
pyytää. Sen lisäksi koulun 
on järjestettävä muuhun 
kuin enemmistön uskonnol-
liseen yhdyskuntaan kuu-
luville vähintään kolmelle 
(3) oppilaalle heidän oman 
uskontonsa opetusta, mikäli 
heidän huoltajansa sitä pyy-
tävät.

Toisin sanoen, oppilaalle 
järjestetään oman uskon-

non opetus, mikäli te, hyvät 
vanhemmat, sitä pyydät-
te ja halukkaita on vähin-
tään kolme. Haluaisin vielä 
muistutt aa, ett ä elämänkat-
somustieto on tarkoitettu 
lähinnä uskontokuntiin 
kuulumatt omille oppilaille, 
ei siis katolilaisille.

Katolisen uskonnon ope-
tussuunnitelman mukaan 
opetuksen on tarkoitus tu-
kea oppilaan kasvamista 
eheäksi persoonaksi sekä 
vahvistaa hänen katolista 
identiteettiään. Oppilasta 
autetaan ymmärtämään us-
konnon merkitystä hänelle 
itselleen sekä näkemään us-
konnon vaikutuksia yhteis-
kunnassa ja kulttuurissa. 
Oppilasta opetetaan koh-
taamaan ja hyväksymään 
erilaisia kansoja, tapoja ja 
kulttuureja sekä omassa 
hiippakunnassaan ett ä ym-
päröivässä yhteiskunnassa 
ja maailmassa. Lisäksi ope-
tuksessa pyritään uskon-
nollisen ja katsomuksellisen 
yleissivistyksen saavutta-
miseen. Mahdollisuuksien 
mukaan oppilaalle järjeste-
tään tilaisuuksia tutustua 
seurakuntansa kirkkoon ja 
elämään sekä luostareihin ja 

hiippakunnan keskuksiin.
Näkisin eritt äin tärkeänä, 

ett ä hiippakuntamme nuoret 
osallistuisivat mahdollisim-
man suurin joukoin oman 
uskontonsa opetukseen. On 
varmasti hyvä, jos lapset saa-
vat opetussuunnitelmassa 
mainitt ujen tärkeiden asioi-
den lisäksi luoda kontakteja 
ja ystävyyssuhteita muihin 
katolilaisiin nuoriin.

Tänä lukuvuonna osal-
listui koulussa annett avaan 
katolisen uskonnon ope-
tukseen noin 780 oppilasta. 
Se on suunnilleen puolet 
kaikista kouluiässä olevista 
hiippakuntamme lapsista. 
Lauantaikurssilla opetusta 
sai 201 oppilasta. Näin ollen 
noin 580 koululaista osallis-
tuu muuhun kuin oman us-
kontonsa opetukseen. Syitä 
on monia, joista suurin var-
maan se, ett ä hiippakuntam-
me on laaja ja hiippakunta-
laiset asuvat kaukana toinen 
toisistaan.

Mervi Sarimo
Johtaja

Katekeett inen keskus
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Lastenkerho

4-, 5-, 6-vuotiaille
Tapaamme Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, lasten-
tarhan tiloissa – Puistokatu 1A, seuraavina päivinä:

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

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus
16.-22.7.2007

Keskiaikaista kuninkaantietä pitkin 
Vantaalta Turkuun

Lisätietoja: Juho Kyntäjä, juho.kyntaja@elisanet.fi , 040 517 6972.

KESÄLEIRIT 2007 
 

Leirien teemana:

”Matkalla Jeesuksen kanssa” 

VARHAISNUORTEN LEIRI  3. – 9.6. 10-13-vuotiaat, 
hinta 95,-, sisarukset 85,-, ei-kat. 120,-

Vauhdikas lomaviikko: retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia 
ystäviä… 

LASTENLEIRIT 10.-16.-22.6. 5-9-vuotiaat, hinta 90, sisa-
rukset 80, ei-kat. 110,-. Leirinjohtaja: Sisar Barbara.

Mahdollisuus joko viikon tai kahden oleskeluun, 
turvallinen ja hauska pienten lasten leiri, tutussa lei-
rikeskuksessa mukavien ohjaajien ja isosten kanssa. 

SPORTTILEIRI  24.-30.6. 8-13-vuotiaat, hinta 95,85,120,-

Vauhdikas liikuntaan, peleihin ja retkiin suuntau-
tunut leiri. 

Huom. UUTUUS: KOKKIKOULU 8.-13.7. 9-14-vuotiaat, 
hinta 95,85,120,-

Ohjelmoĳ a: Leena Kangas. Tehdään ja syödään herk-
kuja ja askarrellaan, uidaan ja nautitaan muutenkin 
kesästä. 

PERHELEIRI 14.-21.7. Majoitus ylätalossa hotellitasoi-
sesti. Täysihoitohinta aikuinen 100,- lapset alle 12v. 50,-
.

ISOSKOULUTUS samaan aikaan perheleirin kanssa yli 
14-vuotiaille, osallistujille maksuton.

Vastuuhenkilö: Maĳ u Tuominen. Mielenkiintoinen 
opetus valmentaa leirien isoseksi, teoriaa ja käytän-
nön harjoitt elua. Kurssin käyneet voivat päästä seu-
raavina kesinä apuohjaajiksi leireille. 

TAIDELEIRI  22.-29.7. kaikenikäisille, lapset vain aikui-
sen kanssa. Hinnat: aikuinen 220,- lapsi alle 15v. 150,- ja 
ei-kat. 240/170. 

Opetus: taidemaalari Matt i Kurki. 

Leireille voi ilmoitt autua Katekeett iseen keskukseen, 
puh. 09-2416095 tai katekeesi@catholic.fi .

Ilmoitt autuessa tärkeää henkilötiedot, osoite, puh, mah-
dolliset ruokarajoitt eet. Kaikki ilmoitt autuneet saavat 
omaa leiriään koskevan kirjeen ja tarkemmat ohjeet. 
Matkat eivät sisälly hintaan.

Huom: Vapaaehtoisia, pirteitä aikuisia halutaan täyden-
tämään vetäjäryhmiä.

Huom. myös:

JYVÄSKYLÄN LASTENLEIRI 3.-10. 6.

•

•

•

•

•

•

Talkoot 
Stella 

Mariksessa

lauantaina 19. ja 
26. toukokuuta. 

Birgitt alaissisaret kut-
suvat miehiä ja naisia, 
jotkaovat valmiit uh-
raamaan aikaa Stella 
Mariksen metsän  kun-
nostamisa varten. On 
mahdollisuus yöpymi-
seen.

Ilmoitt autuminen pian. 
Lisää tietoja äiti Dialta, 
puh.019 -335 793, säh-
köposti: stellamaris@
elisanet.fi      
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Joseph Ratzinger (Benedictus XVI):

Matkalla Jeesuksen Kristuksen luokse

Tutustu paavin kiehtovaan ajatt eluun!

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

Jumalan Laupeuden Ruusukko
Sunnuntaina  15. 4. 2007, klo. 15:00

 
Pyhän Henrikin katedraalin

sakramentt ikappelissa

The Chaplet of Divine Mercy
Sunday 15. 4. 2007, 15:00

Saint Henry’s Cathedral
Chapel of the Blessed Sacrament

Pohjoismaiden piispainkokouksen 
tapaaminen Münsterissä
Piispa Arborelius 
valittiin jatkamaan 
piispainkokouksen 
puheenjohtajana

Pohjoismaiden piispainko-
kous piti viime kokouksen-
sa Saksan Münsterissä 16.-
21. maaliskuuta. Piispat oli-
vat kaupungissa paikallisen 
hiippakunnan Ansgar-Wer-
kin vieraina ja osallistuivat 
myös sunnuntain päämes-
suun Münsterin katedraalis-
sa. Vierailun aikana piispat 
tapasivat Münsterin piis-
pan Reinhard Lett mannin ja 
hiippakunnan tuomiokapi-
tulin. He saatt oivat todeta, 
ett ä Saksan ja Pohjoismai-
den kirkkojen välinen suhde 
on tiivis.

Kokouksen kuluessa piis-
pat valitsivat piispainkoko-
uksen nykyisen puheen-
johtajan, Tukholman piispa 
Anders Arboreliuksen OCD 
jatkamaan tehtävässään. 
Piispainkokouksen pysy-
vän neuvoston jäseniksi 
valittiin Arboreliuksen li-
säksi varapuheenjohtajak-
si Kööpenhaminan piispa 
Czeslaw Kozon ja jäseneksi 
Trondheimin piispa-prelaat-
ti Georg Müller SSCC, joka 
toimii myös piispainkoko-
uksen pääsihteerinä.

Tapaamisen aikana piis-
painkokous käsitt eli laajasti 
katolisen kirkon tilannett a 
Pohjolassa ja kiinnitt i huo-
miota moniin haasteisiin, 
jotka ovat yhteisiä kaikissa 
Pohjoismaiden paikalliskir-

koissa. Näin on varsinkin 
Norjassa ja Ruotsissa, joihin 
siirtolaisuus Itä-Euroopasta 
ja Lähi-Idästä on kasvanut 
ja näyttää yhä kasvavan. 
Tähän verratt una Tanskan 
tilanne on vakaa ja vaikka 
kasvua on myös Suomen ja 
Islannin kirkoissa, on kasvu 
niissä merkitt ävästi maltilli-
sempaa. Sekä Ruotsissa ett ä 
Norjassa katolilaisten mää-
rän arvioidaan olevan todel-
lisuudessa jo noin 200 000. 
Rekisteröityjä katolilaisia on 
vähemmän.

Piispainkokous kohtaa 
myös muutoksia. Viime 
syksynä kuoli Tromssan 
piispa-prelaatti Gerhard 
Goebel MSF, ja ensi loka-
kuussa jätt ää ikäperusteisen 
eroanomuksensa paaville 
Reykjavikin piispa Johan-
nes Gĳ sen. Lisäksi William 
Kenney CP, joka aiemmin 
oli Tukholman apulaispiis-
pa ja piispainkokouksen 
pääsihteeri, on siirtynyt 
apulaispiispaksi Birming-
hamiin. Siksi on odotett a-
vissa, ett ä myöhemmin tänä 
vuonna nimitett äisiin uusi 
piispa sekä Reykjavikiin ett ä 
Tromssaan.

Tulevana syksynä piis-
painkokouksella on jälleen 
tapaaminen Pohjoismaiden 
luterilaisten kirkkojen pää-
miesten kanssa. Tällaisia 
tapaamisia, joissa koroste-
taan yhteistä kristillistä vas-
tuuta, pidetään säännöllisin 
väliajoin.

KATT/NBK
Pohjoismaiden piispainkokous kokoontui Münsterissä jo toista kertaa, ensimmäisen kerran kau-
punki oli kokouspaikkana vuonna 2001. Kuvassa alhaalta vasemmalta: Kööpenhaminan emeritus-
piispa Hans Martensen SJ, isä Hugo Goeke, paikallisen Ansgar-Werkin johtaja, Kööpenhaminan 
piispa Czeslaw Kozon, Reykjavikin piispa Johannes Gĳ sen, Trondheimin piispa-prelaatt i Georg 
Müller SSCC, Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ, Tukholman piispa Anders Arborelius OCD, Oslon 
piispa Bernt Eidsvig Can.Reg., Tromssan prelatuurin asianhoitaja mons. Torbjörn Olsen sekä Oslon 
emerituspiispa Gerhard Schwenzer SSCC.
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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 

VUOSIKOKOUS 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 26.4. klo 18.00

P.Henrikin pappilan neuvott eluhuoneessa, os. Pyhän 
Henrikin aukio 1.

Kokouksessa jaetaan vuosikertomus ja tilinpäätös, jotka 
pyydett äessä toimitetaan postitse etukäteen. Tervetu-
loa! 
 

MAAILMA KYLÄSSÄ 
– WORLD VILLAGE FESTIVAL

26.-27.5.2007, Kaisaniemen puisto 

Kaiken maailman kultt uurit kohtaavat Kaisaniemen 
puistossa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Tar-
jolla on musiikkia, taidett a, toimintaa, maailmankuvia 
ja mahdollisuuksia. Sopii ehdott omasti kaikille eikä to-
siaankaan maksa mitään.

www.maailmakylassa.fi  
 

TERVETULOA OSTOKSILLE 
CARITAS-KAUPPAAN! 

Lukijoilta

Luott amus tulevaisuuteen, Intia.

Kuinka moni saa apua 
Caritas-hankkeista?
Vuonna 2006 hankkeemme paransivat noin 25 000 ihmisen elämän 
laatua.

Johdantokurssi 
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä

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. Ei en-
nakkoilmoittautumista.

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).

19.4. The Sound of Music part 1
3.5. The Sound of Music part 2
17.5. Apparitions at Fatima

•
•
•

Caritaksen moderaattori 
isä Zenon Strykowski SCJ 
Tampereelta esitt i otsikossa 
olevan kysymyksen Cari-
taksen hallitukselle sen kes-
kustellessa viime vuoden 
toiminnasta. Näin päätim-
me esitellä kehitysyhteis-
työhankkeidemme vaikut-
tavuutta, jota arvioidaan 
vertaamalla tuloksia asetet-
tuihin tavoitt eisiin lyhyellä 
ja pitkällä tähtäimellä. Mitä 
olemme kehitysyhteistyö-
hankkeillamme saaneet ai-
kaan laadullisesti ja määräl-
lisesti? Mitä hankkeesta jää 
pysyvästi elämään  kehitys-
ohjelman loputt ua? 

From soil to silk under one 
roof -kastittomien naisten 
osuustoiminnallinen hanke 
on hyvä esimerkki onnis-
tuneesta kumppanuudesta. 
Caritaksessa on nyt myyn-
nissä silkkejä, jotka projek-
tin tuotoksena on kudott u 
Tamil Nadussa. Hankkee-
seen kuuluva toimintaket-
ju — valkomulperipuiden 
kasvatus, silkkiäisperhosen 
kotiloiden tuott o ja niiden 
käsittely langaksi ja kan-
kaaksi — kantaa kaunista 
hedelmää. Upea silkkiliina 
suomalaisella ruokapöydäl-
lä juhlistaa katt austa ja läm-
mitt ää mieltä — tunnemme 
onnistuneemme paranta-

maan monen intialaisper-
heen elämän laatua ja luo-
maan sille tulevaisuuden. 
Tämä on esimerkki pitkän 
aikavälin vaikutt avuudesta. 
Hanke autt aa suoraan 300 
perhekuntaa, yhteensä yli 
1000 ihmistä.  

Kehitysyhteistyöhankkei-
ta pystymme toteutt amaan 
ulkoministeriön tuella. Tämä 
merkitsee sitä, että hank-
keemme ovat kolmitasoises-
sa valvonnassa: paikallisen 
toteuttajan itsearvioinnit, 
Caritaksen ja ulkoministe-
riön tekemät tarkastukset ja 
evaluointikäynnit.

Ulkoministeriöön jätetyt 
hankehakemuksemme jou-
tuvat ennen hyväksyntää 
sekä Caritaksen hanketoi-
mikunnan ett ä hallituksen 
käsitt elyyn. Valituista hank-
keista pyydetään tarvitta-

essa selvitys paikallisilta 
piispoilta, joilta saamme 
luotettavan arvion anojan 
taustasta. Saamme ministe-
riöltä rahoitusta hankkeisiin 
omarahoitusosuuksien puit-
teissa. 

Kiitämme tukijoitamme 
ja jäsenkuntaa, jotka mah-
dollistavat Caritaksen te-
kemän kehitysyhteistyön. 
Pienen organisaatiomme 
luotett avuutt a ja osaavuutt a 
eivät ministeriön tarkastajat 
ole asettaneet kyseenalai-
seksi — on kiitelty mm. sitä, 
miten vähin kuluin suoriu-
dumme tehtävien hoidosta. 
Caritas ry:n puheenjohtaja ja 
hallitus tekevät luott amus- 
ja palvelutehtävää samoin 
kuin aktiivinen vapaaeh-
toisten verkosto. 

Caritaksen hallitus 
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Pyhän isän viesti pääsiäisenä 2007
Pääsiäissunnuntaina 8.4.2007 klo 12.00 Italian aikaa paavi Benedictus XVI luki 

seuraavan viestin traditionaalisen Urbi et Orbi -siunauksen yhteydessä:

Veljet ja sisaret kaikkialla maa-
ilmassa! Hyvän tahdon miehet 
ja naiset!

Kristus nousi kuolleista! 
Rauha teille! Tänään me 
vietämme suurta salaisuut-
ta, joka on kristillisen uskon 
ja toivon perusta: Nasaretin 
Jeesus, se, joka naulitt iin ris-
tille, on noussut kolmantena 
päivänä kuolleista kirjoitus-
ten mukaan. Tänään kuu-
lemme uudistunein mielin 
enkeleitten tervehdyksen, 
jonka he ensimmäisenä sa-
patin jälkeisenä päivänä 
lausuivat aamun valjetessa 
Maria Magdalenalle ja hau-
dalle tulleille naisille: “Mik-
si etsitt e elävää kuolleiden 
joukosta? Ei hän ole täällä, 
hän on noussut kuolleista!” 
(Luuk. 24:5-6).

Ei ole vaikeaa kuvitella, 
miltä naisista tuntui tuolla 
hetkellä: he kokivat surun 
ja tyrmistyksen tunteita 
Herransa kuoleman takia 
ja toisaalta epäuskon ja ih-
metyksen tunteita, koska 
tilanne heidän edessään oli 
liian hämmästytt ävä ollak-
seen tott a. Mutt a hauta oli 
auki ja tyhjä: ruumis ei enää 
ollut siellä. Pietari ja Johan-
nes, joille naiset olivat asi-
asta ilmoitt aneet, juoksivat 
haudalle todetakseen, ett ä 
nämä olivat oikeassa. Ristin 
skandaali oli asett anut ope-
tuslasten uskon Jeesukseen, 
odotettuun Messiaaseen, 
ankaraan kokeeseen. Hänen 
vangitsemisensa, tuomitse-
misensa ja kuolemansa jäl-
keen kaikki hajaantuivat. 
Nyt he ovat jälleen yhdes-
sä, hämmentyneinä ja ih-
meissään. Heidän janonsa 
suurempaan varmuuteen 
saa tyynnytyksensä itsel-
tään Ylösnousseelta. Tämä 
kohtaaminen ei ole unta tai 
illuusiota tai mielikuvituk-
sen tuotett a; se on todellinen 
vaikkakin odott amaton ko-
kemus ja siksi sitäkin hät-
kähdytt ävämpi. “Yhtäkkiä 
Jeesus seisoi heidän keskel-
lään ja sanoi: ‘Rauha teille!’” 
(Joh. 20:19).

Kun he kuulivat nämä 
sanat, heidän uskonsa, 
joka oli melkein loppuun 
palanut, sytt yi uuteen liek-

kiin. Tuomas, joka oli ollut 
poissa ensimmäisen erityi-
sen tapaamisen aikaan, sai 
kuulla opetuslapsilta, mitä 
oli tapahtunut: Todellakin, 
Herra on täytt änyt sen, min-
kä oli ennalta kertonut; hän 
on todellisesti noussut kuol-
leista ja me olemme nähneet 
hänet ja koskett aneet häntä! 
Tuomas pysyi kuitenkin 
epäileväisenä ja hämmenty-
neenä. Kun Jeesus kahdek-
san päivää myöhemmin tuli 
ylähuoneeseen toisen ker-
ran, hän sanoi Tuomaalle: 
“Ojenna sormesi: tässä ovat 
käteni. Ojenna kätesi ja pistä 
se kylkeeni. Älä ole epäus-
koinen, vaan usko!” Opetus-
lapsen vastaus on liikutt ava 
uskontunnustus: “Minun 
Herrani ja Jumalani!” (Joh. 
20:27-28).

“Minun Herrani ja Ju-
malani!” Mekin uudistam-
me Tuomaan tekemän us-
kontunnustuksen. Valitsin 
nämä sanat tämän vuoden 
pääsiäistervehdykseeni , 
koska ihmiskunta odottaa 
kristityiltä uudistunutta 
todistusta Kristuksen ylös-
nousemuksesta. Se tarvitsee 
hänen kohtaamistaan ja tun-
temistaan tosi Jumalana ja 
tosi ihmisenä. Jos me voim-
me tunnistaa Tuomaassa 
monien kristittyjen omat 
epäilykset ja epävarmuudet 
sekä monien aikalaistemme 
pelot ja pett ymykset, hänen 
kanssaan me voimme myös 
löytää uudelleen ja uudella 
vakaumuksella uskon Kris-
tukseen, joka kuoli ja nousi 
kuolleista meidän tähtem-
me. Tämä usko, jota apos-
tolien seuraajat ovat välit-
täneet vuosisatojen läpi, on 
kestävä, koska ylösnoussut 
Herra ei enää kuole. Hän 
elää kirkossa ja ohjaa sitä 
päättäväisesti kohti ian-
kaikkisen pelastussuunni-
telmansa toteutumista.

Tuomaan epäusko saatt aa 
houkutella meitä kaikkia. 
Kärsimys, pahuus, epäoi-
keudenmukaisuus ja kuo-
lema, varsinkin silloin, kun 
ne kohdistuvat viattomiin 
ihmisiin — kuten lapsiin, 
jotka ovat sodan ja terroris-
min tai sairauden ja nälän 
uhreja —, eikö tämä kaikki 

koett elekin uskoamme? Pa-
radoksaalisesti on niin, ett ä 
Tuomaan epäusko on näis-
sä tapauksissa meille hyvin 
kallisarvoinen, koska se 
autt aa meitä puhdistamaan 
kaikki väärät käsitykset 
Jumalasta ja johtaa meidät 
löytämään hänen todelliset 
kasvonsa: Jumalan kasvot, 
hänen, joka Kristuksessa 
ott i kantaakseen haavoitt u-
neen ihmiskunnan tuskan. 
Tuomas sai Herralta lahjaksi 
ja lahjoitt i puolestaan eteen-
päin kirkolle uskon, jota Jee-
suksen kärsimys ja kuolema 
koett elevat ja jonka vahvis-
taa ylösnousseen Jeesuksen 
kohtaaminen. Tuomaan 
usko oli lähes kuollut, mut-
ta se heräsi uudelleen, kun 
hän sai koskea Kristuksen 
haavoja, niitä haavoja, joita 
Ylösnoussut ei piilotellut 
vaan näytt i ja joita hän yhä 
vieläkin osoitt aa meille jo-
kaisen ihmisen koett elemus-
ten ja kärsimysten keskellä.

“Hänen haavansa ovat 
teidät parantaneet” (1. Piet. 
2:24). Tämä on Pietarin vies-
ti, jonka hän osoitt i ensim-
mäisille kääntyneille. Samat 
haavat, jotka alussa olivat 
Tuomaan uskon este, koska 
ne näennäisesti merkitsivät 
Jeesuksen tappiota, ovat 
sen jälkeen, kun hän kohtasi 
Ylösnousseen, muutt uneet 
rakkauden voiton merkiksi. 
Nämä haavat, jotka Kristus 
sai meitä kohtaan osoitt a-
mansa rakkauden tähden, 
auttavat meitä ymmärtä-
mään, kuka Jumala on ja 
toistamaan: “Minun Herrani 
ja Jumalani!” Vain sellainen 
Jumala, joka rakastaa mei-
tä siihen asti, ett ä hän ott aa 
kantaakseen meidän haa-
vamme ja kipumme, varsin-
kin viatt oman kärsimyksen, 
on uskon arvoinen.

Kuinka monia haavoja, 
kuinka paljon kärsimystä 
maailmassa onkaan! Maail-
masta ei puutu luonnonon-
nett omuuksia eikä inhimilli-
siä tragedioita, jotka aiheut-
tavat lukematt omia uhreja ja 
suunnatonta aineellista tu-
hoa. Ajatt elen viimeaikaisia 
tapahtumia Madagaskarilla, 
Solomon-saarilla, Latinalai-
sessa Amerikassa ja monilla 

muilla alueilla. Ajatt elen nä-
län vitsausta, parantumatt o-
mia sairauksia, terrorismia 
ja ihmisten sieppauksia, 
väkivallan tuhansia kasvo-
ja, joita jotkut yritt ävät oi-
keutt aa uskonnon nimessä, 
elämän halveksuntaa, ih-
misoikeuksien loukkauksia 
ja ihmisten hyväksikäytt öä. 
Pelolla seuraan tilannett a eri 
puolilla Afrikkaa. Darfuris-
sa ja myös naapurimaissa 
inhimilliset olosuhteet ovat 
katastrofaalisen huonot ja 
ikävä kyllä niihin kiinnite-
tään liian vähän huomiota. 
Viime viikkojen väkivalta ja 
ryöstely Kinshasassa Kon-
gon demokraatt isessa tasa-
vallassa herätt ävät huolen 
siitä, miten demokratiapro-
sessi ja jälleenrakentaminen 
Kongossa voivat edetä. So-
maliassa uudelleen puh-
jenneet taistelut ovat him-
mentäneet toiveita rauhasta 
ja pahentaneet alueellista 
kriisiä, erityisesti ihmisten 
joukkomuutt ojen ja asekau-
pan osalta. Zimbabwessa 
taas on vaikea kriisi, jonka 
takia maan piispat ovat lau-
sunnossaan todenneet, ett ä 
ainoa tie eteenpäin on ruko-
us ja kaikkien sitoutuminen 
yhteisen hyvän edistämisek-
si.

Samoin Itä-Timorin kansa 
tarvitsee sovintoa ja rauhaa, 
kun se nyt valmistautuu 
tärkeisiin vaaleihin. Myös 
muualla rauhaa kaivataan 
kipeästi: Sri Lankassa vain 
neuvotteluratkaisu voi lo-
pett aa konfl iktin, jossa niin 
paljon verta on vuodatett u; 
Afganistanissa levott omuus 
ja epävakaisuus lisääntyvät; 
Keski-Idässä, sen lisäksi, 
ett ä joitakin toivon merkkejä 
näkyy Israelin ja palestiina-
laishallinnon välisessä vuo-
ropuhelussa, mitään hyvää 
ei kuulu Irakista, jota jatku-
vat verilöylyt repivät ja josta 
ihmiset pakenevat. Libano-
nin poliitt isten rakenteiden 
halvaantuminen vaarantaa 
sen tehtävän hoitamisen, 
joka maalla Lähi-Idässä on, 
ja uhkaa sen tulevaisuutt a. 
Ja lopulta en voi olla mainit-
sematt a niitä vaikeuksia, joi-
ta kristilliset yhteisöt päivit-
täin kokevat siinä siunatussa 

maassa, joka on uskomme 
kehto, tai kun kristityt jou-
tuvat lähtemään sieltä pois. 
Näille kansoille vahvistan 
rakastavasti henkisen lähei-
syyteni.

Rakkaat veljet ja sisaret, 
ylösnousseen Kristuksen 
haavojen kautta voimme 
katsoa ihmiskuntaa vaivaa-
vaa pahaa toivon silmin. 
Itse asiassa Herra ei ylös-
nousemuksellaan poistanut 
maailmasta kärsimystä ja 
pahaa vaan hän kukisti ne 
juuriaan myöten armonsa 
runsaudella. Pahan pöyh-
keyteen hän vastasi oman 
rakkautensa ylivoimalla. 
Hän jätt i meille rakkauten-
sa, joka ei pelkää kuole-
maa vaan on tie rauhaan ja 
iloon. “Niin kuin minä olen 
rakastanut teitä”, hän sa-
noi opetuslapsilleen ennen 
kuolemaansa, “rakastakaa 
tekin toinen toistanne” (Joh. 
13:34).

Veljet ja sisaret uskossa, 
te, jotka kuuntelett e minua 
eri puolilla maailmaa! Kris-
tus on noussut kuolleista ja 
elää meidän keskellämme. 
Hän on toivomme parem-
masta tulevaisuudesta. Kun 
sanomme Tuomaan kanssa: 
“Minun Herrani ja Jumala-
ni!”, kuulkaamme sydämis-
sämme jälleen myös Herran 
kauniit ja samalla vaativat 
sanat: “Jos joku tahtoo olla 
minun palvelijani, seurat-
koon minua. Missä minä 
olen, siellä on oleva myös 
palvelĳ ani, ja Isä kunnioitt aa 
sitä, joka palvelee minua” 
(Joh. 12:26). Häneen liitt y-
neinä, valmiina panemaan 
henkemme altt iiksi veljiem-
me puolesta (vrt. 1. Joh. 3:16) 
tulkaamme rauhan aposto-
leiksi, sen ilon lähett iläiksi, 
joka ei pelkää kipua — ylös-
nousemuksen ilon. Hankki-
koon tämän pääsiäislahjan 
meille Maria, ylösnousseen 
Kristuksen Äiti. Hyvää pää-
siäistä kaikille!

Paavi Benedictus XVI
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