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Maan ja taivaan rajat
Turkissa murhataan kol-
me raamattupainon työn-
tekijää. Irakissa kielletään 
kirkkojen merkitseminen 
risteillä. Meksikossa uha-
taan abortista kieltäyty-
viä terveydenhoitajia ja 
lääkäreitä. Kristityt ovat 
pakosalla eri puolilla 
maailmaa, mutta ei vain 
Pohjolan ja Euroopan ul-
kopuolella. Kun kirkko 
puuttuu näihin epäkoh-
tiin, sen itsensä kimp-
puun hyökätään.

Kirkon sanoma on kutsu seurata Jumalan Poikaa, Kris-
tusta, Häntä, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen. Kirkko 
kutsuu jokaista ihmistä uskollisuuteen ja rehellisyyteen 
omaa todellista olemustaan kohtaan. Kärsivällisesti se 
selittää ja opettaa, rukoilee ja ylistää, palvoo iankaikkista 
Isää, taivaan ja maan Luojaa.

Kun kirkko kertoo totuuden ihmisestä, se joutuu maal-
lisen maailman tulilinjalle: Uskon on sovittava yhteis-
kunnassa luotujen sääntöjen puitteisiin, muuten se on 
kiellettävä. Uskon tunnustaminen saattaa olla melkeinpä 
rikollista; ainakin se on yhteiskunnan yhteisten pelisään-
töjen vastaista. Ei tarvitse kuin tutustua sivun 3 uutiseen 
Italian piispainkokouksen puheenjohtajaa vastaan suun-
natusta toiminnasta.

Mihin tällainen kehitys vie? Voiko sitä pysäyttää? Millä 
tavalla uskonnonvapauden asemaa ja kunnioittamista 
voitaisiin tukea ja vahvistaa? Missä ovat taivaallisiin 
asioihin puuttumisen maalliset rajat? Kuka niitä vielä 
suojelee? Kenelle ne ovat tärkeitä?

Tänä päivänä näyttää siltä, että uskontojen suvereeni-
suutta loukataan yhä selvemmin lähes kaikkialla maail-
massa, myös niin sanotuissa läntisissä oikeusvaltioissa. 
Tällaisessa tilanteessa kirkkojen ja uskontojen välillä on 
yhä selvemmin sitouduttava uskonnonvapauden toteu-
tumisen valvontaan ja suoraan vaikuttamiseen sen puo-
lesta, että ihmisten perusoikeuksia ei loukattaisi, ei edes 
edistyksen ja demokratian nimissä.
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Uutisia

Luoti kirjeessä ja muita uhkailuja  
Italian piispainkokouksen puheenjohtajalle
Genovan arkkipiispa Ange-
lo Bagnasco, joka keväällä 
valittiin kardinaali Camillo 
Ruinin seuraajaksi johta-
maan Italian piispainkoko-
usta, on joutunut kirkonvas-
taisten voimien maalitau-
luksi. Tähän on vaikuttanut 
Bagnascon puuttuminen 
Italiassa käytävään keskus-
teluun samaa sukupuolta 
olevien parien mahdollises-
ta avioliitto-oikeudesta, jota 
katolinen kirkko vastustaa 
jyrkästi. Bagnasco piti ai-
heesta puheen maaliskuun 
31. päivänä. Pian sen jälkeen 
Genovan katedraalin ovia ja 
seiniä töhrittiin arkkipiispan 
ja paavin vastaisin iskulau-
sein. Myös muita kirkkoja 
on töhritty. 

Huipennus tälle kam-
panjalle koettiin huhtikuun 
lopussa, kun arkkipiispa 
Bagnasco sai kirjeen, jonka 
sisältönä oli luoti ja haka-
ristillä tärvelty arkkipiispan 
kuva.

Vandalismi on saanut 
kirkon entistä yksimielisem-
min ja selvemmin ottamaan 
kantaa mahdolliseen laki-
uudistukseen. Arkkipiispa 
Bagnasco on saanut tukea 
muilta piispoilta ja Italian 
poliittiselta johdolta sekä 
paavilta, joka soitti hänelle 
maanantaina 30.4.

Pyhän istuimen lehdis-
töosaston mukaan paavin 

tekemä puhelu oli “henkilö-
kohtaisen solidaarisuuden 
osoitus”. Sen kautta pyhä isä 
halusi ilmaista “syvän, kivu-
liaan järkytyksensä niiden 
vakavien ja hyljeksittävien 
tapahtumien johdosta, joi-
den tarkoituksena on häiritä 
maallisen ja kirkollisen yh-
teisön vakaata rinnakkais-
eloa”. Puhelua seurannees-
sa kardinaali Tarcisio Ber-
tonen lähettämässä viestissä 
paavi kannusti Bagnascoa 
“jatkamaan työtään yhteisen 
hyvän puolesta, puolustaen 
ja edistäen niitä inhimillisiä 
ja uskonnollisia arvoja, joita 
ilman ei ole mahdollista ra-
kentaa todellisia vapaita ja 
kestäviä demokratioita”.

Myös Italian president-
ti Giorgio Napolitano on 
osallistunut tuenilmaisui-
hin. Hän kirjoitti viestissään, 
että “Italia ei anna arkki-
piispa Bagnascon kohda-
ta yksin näitä uhkauksia”. 
Bagnascon edeltäjä Italian 
piispainkokouksessa, kardi-
naali Camillo Ruini puoles-
taan vakuutti: “Me (Italian 
piispat) puhumme jatkossa 
entistäkin selvemmin ja voi-
makkaammin.”

Arkkipiispa Bagnasco on 
64-vuotias. Ennen Genovaa 
hän toimi Italian sotilasor-
dinariaatin piispana.

KATT/VIS/CWNews

sir

Aborttilaki vahvistettiin 
Meksiko Cityssä
Meksiko Cityn miljoona-
kaupungin aluehallinnon 
tekemä päätös sallia abortti 
12 ensimmäisen raskausvii-
kon aikana on johtanut ka-
tolisen kirkon tiukkaan vas-
tarintaan. Kirkon edustajat 
ovat kannustaneet kaikkia 
terveydenhoidon piirissä 
työskenteleviä muistamaan, 
että heillä on ihmisoikeuk-
siin perustuva omantunnon 
vapaus olla osallistumatta 
abortin tekemiseen. Tämän 
mahdollisuuden lain puo-
lustajat ovat kuitenkin jyr-
kästi kieltäneet.

Toisaalta kirkko on muis-
tuttanut meksikolaisia myös 
siitä, että abortin tekemi-
sestä ja tukemisesta seuraa 
ekskommunikaatio. Tämä 
kirkollinen rangaistus voi 
tulla myös niiden poliitik-
kojen osaksi, jotka äänesti-
vät abortin sallivan lain voi-
maansaattamisen puolesta.

Katolisen kirkon kam-
panja sai viime metreillä tu-
kea myös paavi Benedictus 
XVI:lta, joka lähetti kirjeen 
Meksikon piispoille huhti-
kuun 20. päivänä. Kirjeessä 
pyhä isä kannusti piispoja 

“päättäväisesti suojelemaan 
ja puolustamaan jokaisen 
ihmisen oikeutta elämään 
sikiämisestä alkaen kaikki-
en kuoleman kulttuurin il-
mentymien edessä”.

Kirjeen innoittamina 
Meksikon piispat pyysivät 
meksikolaisia, niin katolilai-
sia kuin muitakin, hylkää-
mään ihmiselämän vastaiset 
toimet. Piispat muistuttivat 
abortin olevan “suuri mo-
raalinen epäjärjestys”. 

KATT/CWNews/EWTN

Dokumentti kastamattomien 
lasten kohtalosta julkaistiin
Uskonopin kongregaation 
kanssa läheisessä yhteydes-
sä toimiva Kansainvälinen 
teologinen komissio on jul-
kaissut huhtikuun lopussa 
asiakirjan, jossa selvitellään 
kastamattomien lasten koh-
taloa. Yhden perinteisen 
– tosin vahvistamattoman – 
teologisen teorian mukaan 
kastamattomat lapset eivät 
perisynnin takia pelastuisi 
vaan saisivat leposijan ns. 
limbosta.

Komissio tukee kuitenkin 
Katolisen kirkon katekis-
mukseen kirjattua opetusta, 
jonka mukaan on lupa ”toi-
voa, että myös ilman kastetta 
kuolleille lapsille on olemas-

sa tie pelastukseen” (KKK 
1261). Siitä syystä kirkko 
uskoo nämä lapset Jumalan 
laupeuden haltuun.

Komission näkökulma ei 
sisällä mitään vallankumo-
uksellista. Komissio painot-
taa edelleen kasteen välttä-
mättömyyttä pelastukselle 
tunnustaen kuitenkin sa-
malla, että niin kuin pelastus 
voi olla mahdollinen niille, 
jotka eivät tunne kirkkoa 
(vrt. KKK 1281), voi se olla 
mahdollinen myös sellaisil-
le lapsille, jotka ikävä kyllä 
ovat jääneet kastamatta.

KATT/CWNews
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Påven vigde 22 
nya präster
Under söndagmorgonen 
30. april vigdes 22 diakoner 
från Roms stift till präster i 
Peterskyrkan av påven Be-
nedikt XVI. Påven talade 
länge till dem.

“Det här är en sällsam dag 
för er alla”, sa påven. “Som 
påve och Roms biskop är jag 
glad att viga er till präster 
och se er träda in kyrkans 
presbyterium. Jag tackar 
Gud för den gåva som ert 
prästämbete är för kyrkan.”

“Jesus kallar sig den Gode 
Herden, som ger sina får 
evigt liv. Han vill dela det 
mänskliga livet med män-
niskorna för att ge dem nytt 
liv och leda dem mot fräls-
ningen. Han känner sina får 
och hans får känner honom, 
liksom hans Far känner 
Honom och Han känner sin 
Far. Det handlar inte om att 
känna på det intelektuella 
planet. Det är en personlig 
djup relation, mellan en som 
älskar och en som är älskad, 
mellan en som är trogen 
och en som vet att han kan 
ha tillit. Den Gode Herden 
inbjuder oss att följa utav 
kärlek.”

“Övertygelsen om att 
Kristus aldrig överger oss 
och ingenting kan hindra 
hans frälsningsverk, ger 
oss en konstant tröst och ett 
orubbligt hopp, även de da-
gar som är fulla av svårighe-
ter. Guds godhet är stark, 
och den är alltid med er.”

“Nu som präster har ni 
samma mission. Ni ska så 

hans ord, de ord som bär 
Guds rike med sig. Ni ska 
sprida hans gudomliga 
barmhärtighet, och ni ska 
nära de troende med Hans 
kropp och blod. Om ni ska 
klara av detta måste ni nära 
er själva med eukaristin, det 
kristna livets källa och höjd-
punkt. Ni kommer allt efter-
som upptäcka rikedomen 
och ömheten i den gudomli-
ge lärarens kärlek, Han som 
idag kallar var och en av er 
till en intim vänskap. Om ni 
lyssnar på honom och följer 
honom troget kommer ni 
att sprida hans kärlek och 
hans passion hos själarna. 
Ni kommer alla bli goda 
herdar med Hans hjälp, 
och beredda även ni att ge 
ert liv för honom om det är 
nödvändigt. Låt oss behålla 
och sprida den glädje som vi 
får av att vara med Herren, 
och vittna om kärleken till 
honom och till våra bröder. 
Förnya varje dag ert svar, 
“ja”, utan förbehåll.”

“Idag säger Jesus till er, 
Jag kallar er inte längre tjä-
nare, utan vänner. Odla den-
na gudomliga vänskap, med 
eukaristins kärlek. Maria 
följer er. Maria som aldrig 
lämnade sin sons sida. Hon 
är alla prästers himmelska 
moder. Om vi låter Guds 
nåd förnya oss inombord, 
kan vi var guds goda herdar, 
och med glädje leda och äls-
ka den flock som Jesus vann 
med sitt blod.”

KATT/RV

Mässa i Peterskyrkan för Saliga 
Maria Elisabet Hesselblad
Den 24.4. firades saliga 
Maria Elisabet Hesselblads 
femtioåriga dödsdag med 
en vacker och högtidlig 
mässa i Peterskyrkan. Ce-
lebrant var ärkebiskop An-
gelo Comastri, kyrkoherde 
för Peterskyrkan. I mässan 
deltog birgittasystrar som 
samlats från hela världens 
alla Birgittakloster. I sin pre-
dikan talade Msg Comastri 
om några av de händelser 
som fått Moder Elisabet att 
närma sig den katolska tron 
när hon kom till USA och 
då arbetade bland de sjuka. 

Och han betonade hennes 
livsmål som var att arbeta 
för enhet inom kyrkan.

I samband med mässan 
läste Msg Comastro även 
upp ett telegram från Påven 
Benedikt XVI till Birgit-
taklostrets generalföres-
tåndarinna, Moder Tekla 
Famiglietti OSSS, och till 
Birgittasystrarna där han ut-
tryckte sin uppskattning för 
den orden som Moder Eli-
sabeth grundat med målet 
att sträva efter enhet bland 
de kristna.

KATT/RV

114-vuotias 
nainen sai 
kasteen
Taiwanilaisen Hsing Chun 
emerituspiispa Luke Liu 
Hsien-Tang kastoi pääsi-
äisyönä 114-vuotiaan rouva 
Xu Song Re Ain. Piispan 
mukaan 114-vuotiaasta 
vastakastetusta tuli toden-
näköisesti myös maailman 
vanhin katolilainen. Saman 
seurakunnan pääsiäisyön 
vigiliassa kastettiin myös 21 
muuta katekumeenia.

Rouva Xu Song on kotoi-
sin manner-Kiinasta, josta 
hän aikoinaan tuli saarival-
tioon seuraten perhettä, jos-
sa hän työskenteli kotiapu-
laisena.

KATT/Kath.net/Fides

Pius XII antoi määräyksen 
suojella juutalaisia
Vatikaanissa on vahvistettu 
tiedot siitä, että paavi Pius 
XII pyysi katolisia pappeja 
ja sääntökuntalaisia tarjoa-
maan suojapaikkoja juuta-
laisille, jotta nämä eivät jou-
tuisi holokaustin uhreiksi. 
Näin kertoi Vatikaanin val-
tiosihteeri, kardinaali Tar-
cisio Bertone lyhyessä tie-
donannossaan 19.4. Hänen 
mukaansa paavi Pius XII 
oli antanut ohjeita kaikille 
sääntökunnille, jotta nämä 
avaisivat ovensa juutalaisil-
le. Myös Rooman katakom-
bit avattiin suojapaikoiksi.

Paavin määräys annettiin 
lokakuun 25. päivänä vuon-
na 1943. Vain vähän yli viik-
koa aiemmin Rooman ghe-
tosta oli pidätetty yli 1000 
juutalaista ja viety Saksaan.

Keskustelu Pius XII:n 
toiminnasta toisen maail-
mansodan aikana on viime 
aikoina saanut jälleen uusia 
piirteitä, kun mm. saksalai-
sista arkistoista on löytynyt 
asiakirjoja, jotka osoittavat, 
että sodanaikainen paavi 
vastusti selvästi Saksan kan-
sallissosialistien toimintaa 
ollen yksi näiden päävihol-
lisista. Jossakin asiakirjassa 
todettiin esimerkiksi, että 
”Vatikaani tukee kaikin ta-
voin juutalaisia pakolaisia, 
myös taloudellisesti, kun he 

pyrkivät pakenemaan ulko-
maille”.

Paavin kuoltua vuonna 
1958 hänen panoksestaan 
juutalaisten pelastamisessa 
kiittivät myös monet rabbit 
ja Israelin valtion edustajat. 
On myös löydetty todisteita 
siitä, että Neuvostoliitto oli-
si ollut Pius XII:n mainetta 
mustanneen kampanjan ta-

kana kylmän sodan aikana.
Ensi vuonna tulee kulu-

neeksi 50 vuotta paavi Pius 
XII:n kuolemasta. Oletetta-
vaa on, että uudet asiakirja-
löydöt saattavat avata tien 
hänen autuaaksijulistami-
sekseen.

KATT/RV/Kath.net

Paavi Benedictus 
vierailee Brasiliassa
Vastikään pyhän Augusti-
nuksen haudan äärelle Pa-
vian kaupunkiin matkannut 
paavi Benedictus XVI tekee 
apostolisen matkan Brasili-
aan 9.-14. toukokuuta. Mat-
kan aikana paavi osallistuu 
Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian piispojen (CELAM) 
viidenteen yleiskokoukseen 
kuuluisassa Aparecidan py-
hiinvaelluspaikassa. 

Sao Paolossa hän myös ka-
nonisoi autuaan fransiskaa-
niveli Antônio de Sant’Ana 
Galvãon, joka tunnetaan 
paremmin nimellä Frei Gal-
vão.

Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian piispat ovat ko-
koontuneet yhteen neljä 
kertaa aiemminkin, suurin 
piirtein kymmenvuosittain. 
Kuuluisin tapaamisista 
lienee tammikuussa 1979 
järjestetty Pueblan kokous 
Meksikossa, jossa paavi Jo-
hannes Paavali II vieraili. 
Kokous muistetaan kään-
teentekevänä nimenomaan 
vapautuksen teologiaan 
liittyviin, kristinuskolle vie-
raisiin elementteihin puut-
tumisesta.

KATT/VIS

sir
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Rukouksen
apostolaatti
Toukokuu

Rukoilemme, että jokai-
nen kristitty Neitsyt Ma-
rian esimerkkiä seuraten 
ottaisi vaarin Herran an-
tamista merkeistä elämäs-
sään ja antaisi Jumalan sa-
nan johdattaa itseään.

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

Kesäkuu

Rukoilemme, että Herra 
suojelisi merenkulkijoita 
ja kaikkia merellä työtä 
tekeviä.

Rukoilemme, että kirkko 
olisi Pohjois-Afrikassa 
läsnäolonsa ja toimintan-
sa kautta Jumalan rak-
kauden todistaja kaikille 
ihmisille ja kansoille.

Böne-
apostolatet 
Maj

Vi ber att alla kristna i 
Marias efterföljd, 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.

Juni

Vi ber att Gud beskyddar 
allt sjöfolk och alla andra 
som arbetar på haven.

Vi ber att kyrkorna i Nor-
dafrika vittnar om sin 
närvaro och sitt arbete att 
göra Guds kärlek känd 
för alla människor.

Välsignad vare du Gud
Välsignad vare du, Gud, alltings Skapare,

du som ville stiga ner till Jungfru Marias sköte.

Välsignad vare du, Gud, som utan att betunga henne

ville vara tillsammans med Jungfru Maria

och hämta en obefläckad kropp utan synd från henne. 

Välsignad vare du, Gud, som till glädje för

hennes själ och för alla hennes lemmar

kom till Jungfrun och till glädje för alla

hennes lemmar utan synd trädde fram ur henne. 

Välsignad vare du, Gud, som efter din himmelsfärd

gladde Jungfru Maria, din moder, med ständig tröst

och besökte henne för att trösta henne med dig själv. 

Välsignad vare du, Gud, som tagit upp

Jungfru Marias, din moders kropp och själ

till himmelen och hedrat henne genom att ställa henne

över alla änglar invid din gudom. 

Förbarma dig över mig för hennes böners skull. 

Den heliga Birgittas bön

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät

13.5. PÄÄSIÄISEN 6. VIIKKO (II)
1L Ap.t. 15: 1-2, 22-29
Ps. 67: 2-3, 5, 6+8. Ks 4
2L Ilm. 21: 10-14, 22-23
Ev. Joh. 14: 23-29

17.5. to HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN, 
HELATORSTAI, juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1: 1-11
Ps. 47: 2-3, 6-7, 8-9. Ks 6
2L Ef. 1: 17-23 tai Hepr. 9: 24-28, 10: 19-23
Ev. Luuk. 24: 46-53

20.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 7: 55-60
Ps. 97: 1+2b, 6+7c, 9. Ks 1a+9a
2L Ilm. 22: 12-14, 16-17, 20
Ev. Joh. 17: 20-26

27.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Ap.t. 2: 1-11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31-34. Ks 30
2L Room. 8: 8-17
Ev. Joh. 14: 15-16, 23b-26
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.

3.6. Kirkkovuoden 9. sunnuntai, PYHÄ KOLMINAISUUS, 
juhlapyhä (I)
1L San. 8: 22-31
Ps. 8: 4-5, 6-7, 8-9. Ks 2a
2L Room. 5: 1-5
Ev. Joh. 16: 12-15

Oi Maria, meren tähti, pelasta mi-
nut tästä ahdingosta, jossa minut 

näet.5

Jeesus vei opetus-
lapset ulos kau-

pungista, lähelle 
Betaniaa, ja siellä 
hän kohotti käten-
sä ja siunasi heidät. 
Siunatessaan hän 
erkani heistä, ja hä-
net otettiin ylös tai-
vaaseen. He kumar-
tuivat maahan asti 
ja osoittivat hänel-
le kunnioitustaan, 
ja sitten he riemua 
täynnä palasivat Je-
rusalemiin. He oli-
vat alati temppelissä 
ja ylistivät Jumalaa.

Luuk. 2�:�0-��

Helatorstaita vietetään tänä 
vuonna 17.5. Se on velvoitta-
va juhlapyhä.

Giotto: Taivaaseenastuminen.
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Pyhimys

Marian helluntai
Marian suhde Henkeen 

on hyvin dynaami-
nen, voimaperäinen. Joka 
hetki hän kasvoi Henkeen 
ja Henki häneen. Siitä het-
kestä alkaen, jona hän siki-
si äitinsä Annan kohdussa, 
hän oli kokonaan Hengen 
valtaama. Mikään hänessä 
ei vastustanut Hengen vai-
kutusta. Koska hän koko sy-
dämestään suostui Hengen 
tahtoon, Henki saattoi käyt-
tää häntä täysin vapaasti ja 
valmistaa hänet siihen teh-
tävään, jota varten hänet oli 
luotu: tulemaan Jumalan ja 
ihmiskunnan äidiksi. Emme 
osaa kuvitella, miten nope-
asti ihminen pyhittyy ja tu-
lee Jumalan kaltaiseksi, kun 
hän ei epäröi eikä lainkaan 
aio vastustaa, vaan kaikin 
voimin keskittyy ainoaan 
tarpeelliseen. “Vain harvat 
aavistavat, mitä Jumala voi-
si tehdä heistä, jos he eh-
doitta jättäytyisivät armon 
johdatettaviksi; jos he eivät 
välittäisi itsestään, vaan an-
tautuisivat kokonaan juma-
lalliselle Mestarille, niin että 
hän voisi muovata heidän 
sielujaan käsiensä välissä.”

Marian elämän jokainen 
hetki oli kuin astumista kyn-
nyksen ylitse. Mikään het-
ki ei ole toisten kaltainen, 
mutta eräät kynnykset ovat 
erikoisen tärkeitä ja ratkai-
sevia. Sellainen oli enkelin 
ilmestyminen Marialle. Kun 
Henki varjosi hänet, hänes-
tä tuli aivan uudella taval-
la “armoitettu”; tai pikem-
minkin hän avartui siinä 
määrin, että se, jossa “asuu 
jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti” (Kol. 2: 9), 
mahtui häneen.

Toinen ratkaiseva kynnys 
oli helluntai. Helluntai oli 
ratkaisevan tärkeä opetus-
lapsillekin, mutta Marian 
tilanne oli ainoalaatuinen. 
Jeesuksen vielä eläessä ope-
tuslapset eivät voineet saa-
da Pyhää Henkeä (vrt. Joh. 
16: 7). Johannes kirjoittaa, 
että Henkeä ei ollut vielä 
annettu (7: 39). Oikeastaan 
hän sanoo vielä voimak-
kaammin, että Henki ei ollut 
vielä tullut. Mutta Mariassa 
hän oli. Hengen koko voima 
oli kerääntynyt ja keskitty-
nyt häneen. Hän, päinvas-
toin kuin apostolit, tunsi jo 
Hengen. Kirkolliskokous 
kirjoittaa, että helluntaipäi-
vää odotettaessa “näemme 

myös Marian rukouksillaan 
anovan Pyhän Hengen lah-
jaa, hänen, joka jo enkelin 
ilmestyksessä oli varjonnut 
hänet”. Mutta nyt Henki 
tuli ja antoi hänelle uuden 
tehtävän. Herran synty-
mästä ilmoittaessaan Henki 
oli tehnyt Marian Jumalan 
Pojan äidiksi, mutta hellun-

taipäivänä hänestä tehtiin 
kirkon äiti; vielä enemmän: 
kirkon perikuva. Luukas ko-
rostaa, että Maria oli opetus-
lasten joukossa. Hän kertoo, 
että läsnä oli joukko naisia, 
mutta Marian hän mainitsee 
erikseen (Ap.t. 1: 14). Siihen 
yläkerran huoneeseen, joka 
yleensä oli opetuslasten ma-

japaikkana, oli kokoontunut 
paljon ihmisiä rukoilemaan, 
mutta kaikkein hartaimmin 
rukoili ja kaipasi varmas-
ti Maria. Vaikka hän jo oli 
Hengen täyttämä, niin kaik-
kein eniten juuri hän tunsi 
tarvitsevansa Henkeä yhä 
enemmän. On tarpeetonta 
kysyä, tarvitsiko hän Hen-

keä itsensä vai kirkon vuok-
si. Hänhän on kirkon kes-
kipiste, ja kaiken, mitä hän 
saa, hän saa kirkon vuoksi. 

Helluntaipäivä on kirkon 
virallinen syntymäpäivä. 
Kirkko syntyi salatulla ta-
valla jo ristin juurella, kun 
Jeesus antoi Marian Johan-
nekselle ja Johanneksen Ma-
rialle, ja kun Jeesuksen lävis-
tetystä kyljestä vuoti verta ja 
vettä. Isät ovat usein muis-
tuttaneet, että sakramentit, 
varsinkin kaste ja eukaristia, 
ovat salaperäisellä tavalla 
virranneet Jeesuksen sydä-
mestä ja että kirkko syntyi 
Jeesuksen avatusta kyljestä, 
niin kuin Eeva luotiin Aada-
min kylkiluusta (1 Moos. 2: 
21–22). Mutta se, mikä ristin 
juurella tapahtui vihjauk-
senomaisesti ja salatusti, tuli 
näkyväksi ja toimivaksi hel-
luntaipäivänä. Lapsi syntyi 
ristin juurella, mutta alkoi 
puhua helluntaina. Voimme 
kuvitella, että Maria seisoi 
opetuslasten keskellä Hen-
gen täyttämänä ja puhui kie-
lillä enemmän kuin kukaan 
muu. Jo hänen kiitosvirten-
sä, Magnificat, oli osoittanut, 
että kun Henki alkoi soittaa, 
hänen hiljaisuutensa muut-
tui pyhäksi riemuksi. Maria 
oli varmaan ensimmäinen, 
joka alkoi puhua Hengessä, 
ja hänen ylenpalttinen rie-
munsa tarttui opetuslapsiin, 
niin että hekin vuorostaan 
alkoivat puhua, niin kuin 
olisivat olleet “täynnä ma-
keata viiniä” (Ap.t. 2: 13). 
Kirkossa kaikki tapahtuu 
– tai kaiken pitäisi tapahtua 
– sisältä ulospäin. Maria on 
kirkon keskus. Kaiken, mitä 
hän saa, hän saa ylenpalt-
tisen runsaasti, koska se ei 
ole tarkoitettu vain hänelle, 
vaan kaikille.

Wilfrid Stinissen OCD

Ote karmeliittaisä Wilfrid Sti-
nissenin OCD kirjasta Maria 
Raamatussa ja meidän elämäs-
sämme. Toinen painos, KATT 
2006. Hinta tiedotuskeskukses-
sa �0 euroa.
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Paimenelta

Biskopen av Stockholms herdabrev för Livets söndag 2006:

Kampen för kvinnans värdighet 
Tre gånger har man förs-

tört de statyer av Jungfru 
Maria som placerats utanför 
Sankt Görans katolska kyr-
ka i Karlskoga. Den senaste 
gången var det en staty som 
vägde 150 kilo som slogs sön-
der. Hur kommer det sig att 
man lägger ner så stor kraft 
på att förstöra något som är 
vackert? Det får vi antagli-
gen aldrig veta, eftersom 
polisen avskrev ärendet. 
Bakom allt detta skulle man 
kunna se ett tragiskt feno-
men: kampen mot kvinnans 
värdighet. Samtidigt som vi 
i många fall kan glädja oss 
över att kvinnans ställning 
har förbättrats, kan vi också 
se skrämmande tendenser i 
motsatt riktning. Den vörd-
nad som varje människa har 
oförytterlig rätt till förnekas 
henne ofta, och inte minst är 
det kvinnan som blir utsatt. 
Redan småflickor får vänja 
sig vid att kallas ”horor” på 
våra skolor. Promiskuiteten 
tränger ner allt längre i åld-
rarna och unga flickor ut-
sätts för ett massivt tryck att 
stå till förfogande sexuellt. 
Kvinnokroppen exponeras 
oblygt för kommersiella 
ändamål. Flickor svälter sig 
sjuka och ibland till döds för 
att duga och somliga skär 
sönder sig för att döva sin 
smärta. Pornografi konsu-
meras av en allt större och 
yngre kundkrets. Prostitu-
tionen har visserligen försvå-
rats genom nya lagar, men 
bakom kulisserna fortgår 
den likafullt. Den världsvi-
da slavhandel som kallas 
trafficking är en skamfläck 
mitt ibland oss och skördar 
offer bland kvinnor som förs 
hit från fattiga länder. Ock-
så helt unga flickor utsätts 
för våldtäkter, ja, ibland för 
gruppvåldtäkter där förö-
varna själva kan vara min-
deråriga. Mer än någonsin 
behövs kamp för kvinnans 
värdighet.

Steg för steg har samhäl-
let bidragit till att kvinnans 
rättigheter har stärkts, även 
om man märkligt nog ännu 
inte lyckats genomföra det 
fundamentala rättvisekra-
vet på lika lön för lika arbe-
te för kvinnornas del. Men 
trots alla framsteg tycks 
någonting fattas. Det skulle 

behövas en allians bortom 
alla ideologiska skiljemurar 
för att främja kvinnans vär-
dighet. Egentligen borde de 
flesta kunna ställa sig bakom 
en sådan insats. Samtidigt är 
det viktigt att initiativet tas 
av kvinnorna själva. Kans-
ke det behövs en profetisk 
röst – en kvinnlig Johannes 
Döparen för att anknyta till 
dagens evangelium eller en 
ny Birgitta – för att väcka 
människor till insikt och 
handling, så att kvinnans 
värdighet blir mer respekte-
rad? För en tid sedan publi-
cerade en kvinna, som fått 
genomlida mycket, en biog-
rafi med titeln ”Gud räknar 
kvinnors tårar”. En sådan 
boktitel uttrycker en profe-
tisk intuition. Ett klimat där 
konsumism och hedonism 
råder föder tårar, men kan 
samtidigt vara en jordmån 
som föder längtan efter en 
kärleksfull Gud.

Även om alla av god vilja 
kan ställa sig bakom kravet 
på större respekt för kvin-
nans värdighet, så finns det 
en punkt som många har 
svårt att acceptera. För oss 
katoliker är ett av de svåras-
te angreppen på kvinnans 
värdighet, att man försöker 

indoktrinera henne att det 
är den bästa lösningen för 
henne själv att göra abort i 
vissa livssituationer. Trots 
att de flesta kvinnor innerst 
inne vill låta det liv som spi-
rar inom dem få leva, pres-
sas många till abort, ofta av 
en man som inte vill ta sitt 
ansvar eller av omgivnin-
gens likgiltighet för hennes 
svårigheter. Man har t.o.m. 
lyckats övertyga många 
kvinnor med argumentet 
att fostret bara är en del av 
hennes egen kropp, trots att 
vetenskapen är helt enig om 
att fostret är ett självständigt 
liv med unikt eget DNA. En 
del människor har svårt att 
föra ett öppet samtal om 
konsekvenserna av abort, ja, 
för vissa är vår uppfattning 
i denna fråga så stötande, 
att de inte vill medge att vi 
kan ha mycket att bidra med 
i kampen för kvinnans vär-
dighet. Att återge kvinnan 
hennes värdighet innebär 
också att ge hennes hjärta 
chansen att få glädja sig åt 
det barn som hon bär inom 
sig och konkret hjälpa henne 
att bemästra de svårigheter, 
som varje blivande mamma 
kan möta.

”Jubla du dotter Sion, höj 
glädjerop... Var glad och 
fröjda dig av allt hjärta, du 
dotter Jerusalem… Frukta 
inte, Sion, låt ej modet fal-
la. Herren, din Gud bor i 
dig, en hjälte som kan fräl-
sa” (Sef 3:14-15). Profeten 
Sefanjas ord i dagens liturgi 
kan läsas som en uppmunt-
ran till varje kvinna att åte-
rupptäcka sin gudagivna 
värdighet, som inget i värl-
den kan ta ifrån henne hur 
hon än behandlas. I tilliten 
till Guds omsorg och försyn 
kan varje kvinna få ny kraft 
och glädje. ”Han gläder sig 
över dig med lust, han tiger 
stilla i sin kärlek, han fröj-
das över dig med jubel”, 
fortsätter Sefanja. Vi tror på 
en Gud, som har en person-
lig och unik kärlek till varje 
människa och därför själv 
blivit människa i Jesus Kris-
tus. Liksom alltid är det Kyr-
kans uppgift att förkunna 
detta glada budskap för alla 
dem som sårats och sargats. 
Många kvinnor, vars vär-
dighet blivit förnekad eller 
förtrampad, har dessutom 
berövats tilliten till Jesus och 
hans kärlek. Som kristna har 
vi alla uppgiften att förmed-
la denna kärlek genom vår 

inlevelseförmåga och insats. 
Vi måste hitta ett nytt språk 
och en ny stil för att nå fram 
till alla de människor, inte 
minst de kvinnor, som både 
förlorat tron på Gud och på 
sin gudagivna värdighet.

Jungfru Maria har en stor 
roll att spela för att hjäl-
pa varje kvinna, så att hon 
verkligen kan glädja sig över 
sin värdighet och sin livsup-
pgift. Under advent tänker 
vi speciellt på att Maria fick 
bära Jesus, världens Frälsare, 
i sitt sköte. I henne som var 
både jungfru och moder ser 
vi vilken oerhörd värdighet 
Gud har gett henne, som av 
hela sitt hjärta bejakade sin 
kallelse att bli Guds Moder. 
Genom att identifiera sig 
med Maria, hoppets moder, 
kan varje kvinna övervinna 
frestelsen till modlöshet och 
hopplöshet, vår tids folks-
jukdom. Genom att höra på 
Maria som profetiskt prokla-
merar rättvisans seger kan 
den kvinna, vars värdighet 
blivit sårad, få kraft att resa 
sig: ”Han skingrar dem som 
har övermodiga planer. Han 
störtar härskare från deras 
troner, och han upphöjer de 
ringa. Hungriga mättar han 
med sina gåvor, och rika 
skickar han tomhänta bort” 
(Luk 1:51-53). För många 
kvinnor, ja, också för vissa 
män, kan det vara lättare att 
våga närma sig Jesus och lita 
på hans kärlek och omsorg, 
om de tar genvägen genom 
Maria, hon som ”utvidgar 
sitt moderskap till att om-
fatta alla människor”, som 
påven Benedikt XVI sade i 
Efesos den 29.11.2006. Tänk 
om den skändade statyn av 
Jungfru Maria kunde få bli 
en väckarklocka och början 
till en kamp för att återge 
kvinnan den värdighet, som 
Gud har givit henne och som 
ingen får beröva henne.

Stockholm 17 december 2006

+ Anders Arborelius OCD
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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

12.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, 10.00–
13.00 lastentarhan kevätjuhla seurakuntasalis-
sa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

13.5 su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
11.00 päämessu ja ensikommuunio, 10.30–
13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

14.5. ma 10.00 lastentarhan esitys
17.5. to helatorstai: 11.00 messu
19.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, isä Tee-

mun 60-vuotisjuhla Pyhän Marian kirkossa
20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa 
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

21.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

22.5. ti 11.00-13.30 äiti-lapsipiiri seurakunta-
salissa

26.5. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 17.40 vesper, 18.00 helluntain aatto-
messu ja kirkkoonottaminen

27.5. su helluntaipäivä: 9.45 lat/esp, 11.00 pää-
messu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu 
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

29.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
1.6. pe 15.00 lastentarhan esikoululaisten siu-

naaminen
2.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai (Pyhä Kolmi-

naisuus): 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 
iltamessu

diaspora
Porvoo: 20.5. su 16.00 
Tikkurila: 27.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
8.5. ti 18.30 ensikommuuniolasten vanhempien 

kokoontuminen iltamessun jälkeen
12.5. la 16.00 messu Hangossa, 18.00 iltames-

su
13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 

10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 15.00 messu Karjaalla, 
18.00 iltamessu

14.5. ma Ei messua kirkossa!
17.5. to Herran taivaaseenastuminen, helator-

stai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu sak-
saksi/Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu

19.5. la 10.00-12.00 ensikommuunion harjoitus 
ja rippi, 13.00 messu (isä Teemu Sipon 60-vuo-
tissyntymäpäivä)

20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi (ensikommuuniojuhla), Huom! 
12.00 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese, 
18.00 iltamessu

26.5. la 18.00 kirkkoonottaminen Pyhän Hen-
rikin kirkossa

27.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukko, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 16.00 messu Forssassa, 
18.00 iltamessu

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 

8.5. ti 19.00 miestenpiiri
13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruus-

ukkorukous, 10.30 kommuunio, 12.00 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 
Mass in English

15.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
17.5. to helatorstai: 10.30 messu
19.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruus-

ukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English

22.5. ti 19.00 informaatiokurssi

27.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukkoru-
kous, 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in Eng-
lish

3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu 
Eurajoella, 18.30 messu latinaksi

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
11.5. pe 18.00 messu Kiteellä
12.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 

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

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu 
ja Loreton litania, 16.00 messu Mikkelissä

14.5. ma SCJ-pappien kokous (Ei messua Jy-
väskylässä!)

17.5. to Herran taivaaseenastuminen, helator-
stai (velvoittava juhlapyhä): 10.30 päämessu ja 
Loreton litania

19.5. la 9.00 lauantaikurssi, valmistus ensikom-
muunioon ja katumushartaus, 12.15 messu, 
18.00 Mass in English (Jyväskylä)

20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu 
ja Loreton litania (ensikommuunio)

26.5. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in 
English (Jyväskylä)

27.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu ja 
Loreton litania, 16.00 messu Kuopiossa

3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai, Pyhä Kolmi-
naisuus, juhlapyhä: 10.30 päämessu

diaspora
Kitee: 11.5. pe klo 18.00 (Ev.-lut. kirkko, Savi-

kontie 5) 
Joensuu: 12.5. la klo 11.00, uskonnonopetus 

alkaa klo 9.45 (Ort. kirkon srk-sali, Kirkko-
katu 32) 

Varkaus: 12.5. la klo 16.00 (Ort. kirkko, Taipa-
leentie 26) 

Mikkeli: 13.5. su klo 16.00 (Ev.-lut. tuomiokir-
kon krypta, Savilahdenkatu 20) 

Savonlinna: 26.5. la klo 11.00, uskonnonopetus 
alkaa klo 9.45 (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 
11) 

Kuopio: 27.5. su klo 16 (Ort. tuomiokirkon srk-
sali, Snellmaninkatu)   

lasten uskonnonopetus: 
19.5. 

seniorit: 
17.5. 

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
9.5. ke 18.30 informaatiokurssi
12.5. la 10.00 messu, 10.30 vahvistettavien 

nuorten parannuksen sakramentti ja harjoi-
tus, 10.30 katekeesi nuorille

17.5. to helatorstai (velvoittava): juhlamessu
19.5. la 10.00 ensikommuuniolasten parannuk-

sen sakramentti ja harjoitus
20.5. su 10.30 päämessu (ensikommuunio), 

14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

27.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 juhlamessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

3.6. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11): su 6.5. klo 

15.00, su 5.8. klo 15.00, su 2.9. klo 15.00
Lapua: la 26.5. klo 12.00, la 30.6. klo 9.00, la 14.7. 

klo 9.00, la 4.8. klo 9.00, la 25.8. klo 12.00
Kokkola (Katariinankatu 3): Messun päivämäärä 

ilmoitetaan Kokkolan katolilaisille pari-kolme 
viikkoa ennen messua.

Kristiinankaupunki: Pyydä lisätietoja kirkkoher-
ralta.

Kurikka: la 26.5. klo 18.30, la 4.8. klo 18.30, la 
25.8. klo 18.30

Pietarsaari: la 30.6. klo 12.00, la 14.7. klo 12.00, 
la 4.8. klo 12.00

Seinäjoki: Messun päivämäärä ilmoitetaan Sei-
näjoen katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen 
messua.

Vaasa (Koulukatu 45, ort. kirkon seurakuntasa-
li): la 26.5. klo 16.00, la 30.6. klo 16.00, la 14.7. 
klo 16.00, la 4.8. klo 16.00, la 25.8. klo 16.00

informaatiokurssi 
Pyhän ristin kirkon seurakuntasalissa klo 18.30: 

9.5. Neitsyt Marian kunnioitus ja juhlat

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 K a l e n t e r i
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KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
10.5. to 18.00 iltamessu
12.5. la 13.00 perhemessu
13.5. su pääsiäisen 6. sunnutai: 11.00 messu
17.5. to helatorstai: 11.00 juhlamessu
20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 18.00 messu
24.5. to 18.00 iltamessu
27.5. su helluntaisunnuntai: 11.00 messu, seura-

kunnan nimikkojuhla ja ensikommuunio
31.5. to 18.00 Neitsyt Marian käynti Elisabetin 

luona, juhlamessu
1.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
3.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu

diaspora
Lappeenranta (Ort. kirkossa): su 20.5. messu 

klo 12.00

uskonnonopetus kouvolassa: 
la 12.5. uskonnonopetus 11-13, messu 13.00 

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rova-
niemellä

17.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.15 
päämessu

20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

25.5. pe 12.00 messu Ylivieskassa (Toivolantie 
5 A 8)

27.5. su helluntai: 10.00 Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

3.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 Mass in English, 
11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

diaspora
Raahe: 27.5. su 17.00
Rovaniemi: 13.5., 10.6. su 17.30
Tornio: 20.5., 3.6. su 17.00
Ylivieska: 25.5. pe 12.00

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. 
Fax 09-5885157. Sähköposti katekeesi@cat-
holic.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. Avaamisesta il-
moitetaan loppuvuodesta.

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

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 
2007 Verksamhetskalender för våren 2007

Kokous pidetään P. Henrikin Seurakuntasalissa. 
/ Möteslokal i St. Henriks församlingssal.  Tilai-
suudet ovat avoimia kaikille. Öppet för alla.

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 utflykt 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: May 15, 29. Wel-
come!

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.

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 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

Pyhän Henrikin seura
Seuran vuosikokous pidettiin 14.3.2007 Henri-
kin seurakuntasalissa. Seuran puheenjohtajak-
si valittiin Tuula Luoma  ja rahastonhoitajaksi 
Pertti Ylinen.  Erovuorossa olleet Marja-Leena 
Rautakorpi ja Marko Pitkäniemi jatkavat seuran 
hallituksessa.

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
15.5. Kevätjuhlat 

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!

Seurakuntien	 ja	 yhdistysten	 ilmoi-
tukset	 seuraavaan lehteen ajalle 
1.6.-5.8.	on	toimitettava	viimeistään	
18.5.	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 15.5.2007 
kello 14.00 ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalis-
sa. Tervetuloa! 

K a l e n t e r i

SEKALAISTA
Homes for tHe poorest

Please help GAWAD KALINGA build homes 
for the poorest by watching this movie and re-
serve your tickets from Lydia Padilla-Rinne by 
calling tel no. 040-7551978 or by text message. 
Thank you very much for you support on this 
fundraising project.

We have the honor to cordially invite you to the 
Finland Premiere of “Paraiso” Tatlong Kwento ng 
Pag-asa (“Paradise” Three Stories of Hope). It will 
be shown in BioRex Cinema, Mannerheimintie 22-
24, Lasipalatsi Helsinki on Saturday, 19th of May 
2007 at 17.00. The ticket, which will serve as your 
donation, costs 20euro each and includes already 
entrance for the movie and coffee after the show.
  
Paraiso which is a trilogy movie starring stellar 
casts like Maricel Soriano, Cesar Montano, Ricky 
Davao, Carmi Martin and Michael V will be shown 
in around 20 cities all over Europe as well as in 
the United States and other parts of the world. 
Proceeds of this event will allow us to build more 
houses for the the Finnish-Filipino Village in Maralit, 
Paranaque City Philippines. Your presence will go a 
very long way in spreading the wonderful news of 
Gawad Kalinga (Give Care) that is currently re-sha-
ping the Philippines as a nation of unity and genui-
ne concern for our less fortunate countrymen.
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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 
vastaanotto Englantilaisella koululla.

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

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

Miten Teemu Siposta tuli isä Teemu?

Vuonna -57 perhe muutti 
Lahdesta Helsinkiin ja sieltä 
vuonna -65 Tampereelle.  

Katolisuus avautui Tee-
mulle ennen kaikkea kir-
joista. Suosikkikirjoihin 
kuuluivat Isä Camillo –kir-
jat ja erityisesti Etelä-Ame-
rikan valloituksesta kerto-
va Samuel Schellebargerin 
seikkailuromaani Kulta ja 
kuolema. Kirjoista välittyi 
nuorelle lukijalle tietoa kato-
lisesta kirkosta. Edes hirveä 
jesuiitta-munkki Hierony-
mus Välskärin kertomuksista 
ei onnistunut karkottamaan 
häntä katolisuuden vetovoi-
masta. 60-luvulla televisio 
avasi aivan uuden maail-
man ja kanavan saada ajan-
kohtaista tietoa. Tapahtui 
paljon dramaattisia asioita, 
muun muassa katolisen pre-
sidentti Kennedyn murha. 
Myös paavi Johannes XXIII:
n persoona valloitti.  

Myös Teemun vanhemmat 
olivat kiinnostuneita katoli-
sesta kirkosta. Syytä tähän 
ei isä Teemu tiedä vieläkään, 
sillä perhe ei tuolloin tunte-
nut ainuttakaan katolilaista. 
Sympatia kuitenkin helpot-
ti Teemun omaa etsintää. 
Tampereen puhelinluette-
losta löytyi katolisen kirkon 
osoite. Sen mukaan kirkko 
löytyisi Näsilinnankadulta. 
Paikka löytyi, mutta kadulla 
ei ollut minkäänlaista merk-
kiä siitä, että talossa olisi 
kirkko! Teemu kierteli paik-
kaa ihmeissään mutta meni 
sitten ohjeen mukaan sisäl-
le talon toiseen kerrokseen. 
Siellä hän tapasi elämänsä 
ensimmäisen ilmielävän 
katolilaisen, sisar Annikin, 
joka ohjasi hänet isä Jamarin 
luokse. Siitä alkoi vuoden 
mittainen opetus ja vuonna 
1966 hänet otettiin kirkon 
jäseneksi. 

Luterilaisesta kirkosta ir-
tisanoutuminen piti tuohon 
aikaan tehdä henkilökoh-
taisesti papille. Katoliseen 

kirkkoon siirtyminen ei 
tainnut olla kovinkaan ta-
vallista, koska pastori lähin-
nä häkeltyi. Myöhemmin 
myös Teemun vanhemmat 
ja vanhempi veli liittyivät 
katoliseen kirkkoon. 

Pappeus kutsui

Isä Teemu muistelee läm-
möllä tuonaikaista Tampe-
reen katolista kirkkoa. Hän 
uskoo isä Jamarin persoo-
nalla olleen paljon vaikutus-
ta hänen pappiskutsumuk-
seensa. Tampereen pappi 
kuului Jeesuksen pyhän sy-
dämen veljeskuntaan, joten 
sen puoleen kääntyminen 
tuntui luontevalta. Piispa 
Paul Verschuren ehdotti että 
Teemu valitsisi koulutus-
paikakseen Saksan ja niin-
pä hän vuonna 1969 aloitti 
opiskelunsa Freiburgissa. 

Kun isä Teemu alkaa ker-
toa, miten hän ensimmäisen 
kerran tuli Freiburgin luos-
tariin, hänen kasvoilleen 
syttyy aivan erityinen läm-
pö, muisto jostain hyvästä.

”Olin ensimmäisellä pit-
källä ulkomaanmatkallani 
ja eksyin loppupäässä. Kun 
vihdoin tulin luostarin por-
tille, oli jo myöhäinen ilta. 
Luostari näytti säkkipime-
ältä ja vain eteisessä suu-
ren ristin alla paloi kynttilä. 
Tämä on todellinen luosta-
ri”, isä Teemu muistaa aja-
telleensa.

”Sisällä tunnelma oli 
kuitenkin aivan toinen. Oli 
suomalaiselle tuntematon 
karnevaaliaika ja noin 30 
nuorella opiskelijalla tuntui 
olevan varsin hauskaa. Mi-
nut otettiin hyvin vastaan. 
Viihdyin muutenkin Frei-
burgissa. Katolisuus avau-
tui siellä koko suuruudes-
saan. Puolen vuoden ajan 
sain vain opiskella saksaa ja 
kuulostella kutsumustani. 
Se oli erittäin hyvää aikaa”, 
isä Teemu kertoo. 

Vuoden pituisen novi-
siaattiaikansa isä Teemu 
vietti Saksan maaseudulla 
Eiffelissä, Maria Martenta-
lin luostarissa lähellä Maria 
Laachin benediktiiniluosta-
ria. Novisiaatin jälkeen hän 
palasi takaisin Freiburgiin 
seminaariin. Kova paikka 
oli opetella saksan kaut-
ta vanhoja kieliä: hepreaa, 
kreikkaa ja latinaa. Sen vas-
tapainoksi hän kävi yliopis-
tolla kuuntelemassa mielen-
kiintoisia uskontofilosofian 
luentoja.  

Isä Teemu valmistui 
vuonna 1976 diplomiteolo-
giksi. Lopputyönsä hän kir-
joitti  professori Karl Leh-
mannille, josta sittemmin 
on tullut Mainzin piispa ja 
kardinaali. 

Takaisin Suomeen

Valmistuttuaan Teemu Sip-
po palasi takaisin Suomeen, 
Helsinkiin. Diakoniksi vih-

kiminen tapahtui tammi-
kuussa -77 Tampereella. 
Pastoraalityötä hän teki dia-
konina Pyhän Henrikin seu-
rakunnassa Helsingissä isä 
Brügemannin ollessa kirk-

koherrana. Toukokuun 28. 
1977 hänet vihittiin papik-
si Pyhän Marian kirkossa. 
Päivä sattuu olemaan sama, 
jona muuan Josef Ratzinger 
vihittiin Saksassa piispaksi!  

Teemu Sippo on syntynyt Lahdessa sodanjälkeisen Suo-
men suureen ikäluokkaan vuonna 1947. Perheeseen kuu-
lui neljä poikaa, joita vanhempien vuorotyön takia hoiti 
isoäiti. Vanhemmat eivät olleet erityisen uskovaisia mutta 
isoäiti vei pojat silloin tällöin jumalanpalvelukseen Lah-
den kirkkoon. Jo ihan pienestä pojasta alkaen kirkko veti 
Teemua puoleensa. Pappeus vaikutti kiehtovalta mutta eri-
tyisen innostunut hän oli uruista. Lahden kirkon urkurina 
oli tuolloin alan mestari Tauno Äikää.

kerttu m
antovani
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Pappisvihkimyksen jäl-
keen isä Teemu palasi vielä 
Saksaan jatkamaan pasto-
raalivuottaan. Ensimmäisen 
nimityksensä hän sai Jyväs-
kylän seurakunnan kappa-
laiseksi 1978. Sitä kesti kol-
me vuotta. 

Veri – ja myös hiippakun-
ta - vetivät kuitenkin Helsin-
kiin. 1981 isä Teemu sai Ma-
riasta kappalaisen tehtävän. 
Vuoden kuluttua siitä hä-
nestä tuli johtaja Katoliseen 
tiedotuskeskukseen, jonka 
kellaritiloissa hän myös asui 
kolme vuotta.

Kun isä Adrian Borst SCJ 
lähti Roomaan 1985 ja isä 
Jan Aarts SCJ Kouvolaan, 
tuli isä Teemusta Pyhän 
Henrikin kirkkoherra. Siinä 
virassa hän toimi aina vuo-
teen 2002, jolloin sai siirron 
takaisin Pyhän Marian kap-
palaiseksi. 

Pappeuden ydin

Kun kysyn isä Teemulta 
mikä hänen mielestään on 
pappeudessa parasta ja sy-
vällisintä, hän valitsee sano-
jaan huolellisesti.

”Varmaankin messun-
vietto ja tietysti myös 
muut sakramentit. Pappi 
on eräänlainen mystagogi 
Jumalan ja ihmisten välillä 
ja kuitenkin samalla rivillä 
kaikkien veljenä. Pappi saa 
palvella Kristuksen pelas-
tustekojen toteutumisessa 
ihmisten keskellä ilon, rau-
han ja levollisuuden tuoja-
na. Samalla se antaa myös 
papille itselleen paljon”, isä 
Teemu miettii.

”Papin täytyy myös pitää 
ihmisistä, onhan seurakunta 
jollakin tavoin papin perhe. 
Siksi aloin kirkkoherrana 
ollessani käyttää itsestäni 
mieluummin nimitystä ’isä’ 
kuin ’kirkkoherra’. Sillä pää-
see lähemmäs ihmisiä. Tämä 
käytäntö on onneksi levin-
nyt enemmän nyt muualle-
kin.”

Katolisuus alkaa 
avautua kansalle

Suhtautuminen katoliseen 
kirkkoon on isä Teemun 
mielestä muuttunut valtavä-
estön keskuudessa myöntei-
seen suuntaan.

”Siihen aikaan kun minus-
ta tuli katolilainen, pidettiin 
kirkkoon liittyviä jotenkin 
erikoisina. Katolinen kirk-
kokin oli kansan mielessä 
kummajainen. Suomalaiset 
kun ajattelivat yleisesti että 

koko Eurooppa on protes-
tanttinen, mitä nyt jossain 
Espanjan ja Italian laidoilla 
on vielä joku katolisuuden 
jäänne”, isä Teemu nauraa.

”Matkailu ja nyt erityises-
ti Euroopan unioni on avan-
nut ihmisten silmiä. Nyt 
tiedetään, että yli miljardin 
jäsenen katolinen kirkko on 
elävä, toimiva ja todellinen. 
Myönteiseen kuvaan ovat 
vaikuttaneet myös viimei-
simmät hyvät paavit sekä 
varmasti ekumeeninen lii-
ke”, isä Teemu miettii. 

Lähipäivinä isä Teemu 
täyttää 60 vuotta. Hänen 
haaveenaan on päästä mat-
kalle Jerusalemiin, missä 
hän ei ole koskaan käynyt. 
Hänen sydäntään lähellä 
ovat Pyhän maan ikivanhat 
kristittyjen yhteisöt, joilla on 
varsin epävakaat olot taiste-
levien osapuolten puristuk-
sissa..

”Kuka milloinkin pom-
mittaa kirkot ja koulut ha-
jalle ja taas aloitetaan alusta. 
Syntymäpäivälahjat toivoi-
sin saavani rahana, joista 
kaiken matkakuluista mah-
dollisesti ylitse jäävän ha-
luaisin antaa Jerusalemin 
katoliselle hiippakunnalle”, 
isä Teemu sanoo.  

Isä Teemu viihtyy Py-
hän Marian seurakunnas-
sa hyvin. Kun enää ei ole 
vastuulla kirkkoherran vel-
vollisuuksia, voi keskittyä 
sielunhoitoon ja muihin asi-
oihin. Kysyn, mitä hän ha-
luaisi sanoa tervehdykseksi 
lukijoille?

”Iloa ja rauhaa”, hän vas-
taa ja hymyilee lämpimästi. 

Ritva Halme

Bussilla 

Helsingistä

Köyliöön

Tilausbussi lähtee sunnuntaina 17.6.2007 
Henrikin katedraalin edestä klo 9.00 ja 
Marian kirkolta n. klo 9.15 
(sekä bussi 18:n pysäkki Marian kirkon kulmalla 
että bussipysäkki Allergiatalon kulmalla).

Paluu Helsinkiin n. klo 17.00. 

Ilmoittautumiset Pyhän Marian seurakunnan kansli-
aan, puh 09-2411633. 

Matkan hinta on 20 euroa, lapset ilmaiseksi. 
Tervetuloa mukaan!

(Kävelyvaellus, ks. s. 15.)

kerttu mantovani
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Euroopan arvot ja tulevaisuus  
— 50 vuotta Rooman sopimuksesta

Euroopan piispainkonfe-
renssi, COMECE, järjesti 

kolmepäiväisen konferens-
sin Roomassa 23 – 25.3.2007,  
jossa käsiteltiin Euroopan 
arvoja ja tulevaisuutta. Kon-
ferenssin taustalla oli Roo-
man sopimuksen 50-vuo-
tisjuhla ja samanaikainen 
Euroopan huippukokous 
Berliinissä. Konferenssiin 
osallistui noin 300 henkilöä 
noin 20 maasta mm. useita 
entisiä valtionpäämiehiä. 
Myös Suomen luterilainen 
kirkko oli lähettänyt kak-
si edustajaa konferenssiin. 
Myös monet diplomaattiset 
edustustot olivat läsnä ko-
kouksessa mm. Yhdysval-
tojen ja Venäjän edustajat. 
Luterilaisen kirkon lisäksi 
myös ortodoksi-kirkko oli 
hyvin edustettuna konfe-
renssissa. 

Konferenssin ohjelma 
oli tiivis. Puheenjohtajana 
toimi Euroopan piispain-
konferenssin puheenjohtaja 
Rotterdamin piispa Adria-
nus van Luyn. Useimmat 
COMECE:n jäsenet olivat 
läsnä kokouksessa. Puhujien 
taso oli merkittävä mm. Eu-
roopan parlamentin puhe-
mies, Saksan sisäministeri, 
Euroopan komission vara-
puheenjohtaja, Irlannin pre-
sidentti, Italian presidentti ja 
pääministeri sekä useita en-
tisen Euroopan komission ja 
parlamentin jäseniä.  

Konferenssin yhteydes-
sä meillä oli audienssi Paa-
vi Benedictus XVI kanssa 
sekä messu Pietarinkir-
kossa. Läsnä messussa oli 
useita kardinaaleja ja noin 
40 piispaa. Konferenssin ta-
voitteena oli esittää Paaville 
Euroopan maallikkojen nä-
kemys maanosamme tule-
vaisuudesta ja konferenssin 
sanoman toimittaminen Eu-
roopan unionin huippuko-
koukselle Berliiniin. Niin sa-
nottu “comite des sages” eli 
viisasten ryhmä oli puolen 
vuoden aikana valmistellut 
raporttia Paavia varten. Ra-
portti “A Europe of Values 
– The Ethical Dimension of 
the European Union” on 
tilattavissa COMECE:lta 
(www.comece.com).  Ra-
portti painottaa kristillisten 
arvojen merkitystä EU:n 
kehityksessä ja sen tulevai-
suudessa.  

Raporttia esiteltäessä 
COMECE:n puheenjohtaja, 
arkkipiispa van Luyn pai-
notti universaalisten arvojen 
merkitystä EU:n kehitykses-
sä todeten, että ilman kristil-
listä perustaa EU ei voi kehit-
tyä. Uskonnolliset arvot ovat 
osa yhteiskuntaa. Kirkolla 
on velvollisuus painottaa 
näitä arvoja. Ihminen ei ole 
vain taloudellinen tai fyysi-
nen olemus vaan hänellä on 
myös uskonnollinen arvo. 
Kirkon ja kaikkien maallik-
kojen tehtävä on painottaa 
ihmisen uskonnollista arvoa 
taloudellisen hyvinvoinnin 
kehityksessä ja sosiaalisessa 
muutoksessa.  

Italian piispainkonfe-
renssin puheenjohtaja ark-
kipiispa Angelo Bagnasco 
vuorostaan kritisoi ajattelu-
tapaa jonka mukaan uskon-
to olisi vain yksityinen asia, 
jolla mukamas ei ole yhteis-

kunnallista merkitystä. Ih-
misarvosta ei voida käydä 
poliittista tai mtaloudellista 
arvokauppaa. Hän painotti 
avioliiton yhteiskunnallista 
merkitystä ja jokaisen oike-
utta harjoittaa uskontoaan.   

Saksan sisäministeri 
Wolfgang Schäuble vuo-
rostaan painotti esitykses-
sään Euroopan historiaa 
ja arvojen merkitystä uu-
simmassa historiallisessa 
kehyksessä. Hän totesi että 
katolisella kirkolla on mer-
kittävä ja näyttävä asema 
kun rakennamme Euroopan 
tulevaisuutta. EU komission 
varapuheenjohtaja Franco 
Frattini painotti rauhan ja 
vapauden merkitystä sekä 
yhteisiä arvoja, joista emme 
voi neuvotella.  

Vatikaanin ns. ulkominis-
teri, arkkipiispa Dominique 
Mamberti vuorostaan tote-
si, että kirkko on kommen-

toinut Euroopan perustusla-
kikeskustelua yli 30 kertaa. 
Joka kerta Vatikaania on 
kritisoitu siitä, että se yleen-
säkin on osallistunut kes-
kusteluun. Hän painotti EU: 
eettistä käytöstä mm. EU:n 
seitsemännessä tutkimus-
ohjelmassa. Sisar Rosanna 
vuorostaan totesi, että olem-
me unohtaneet menneisyy-
temme ja pelkäämme tule-
vaisuutta. Meiltä puuttuu 
toivo. Italian pääministeri 
Romano Prodi vastasi tähän 
toteamalla, että meidän on 
oltava urheita ja katsottava 
luottavaisesti tulevaisuu-
teen. Meidän on kaikkien 
tarjottava maailmalle ja Eu-
roopalle jotakin uutta.  

Konferenssin eräs tulos 
oli yhteinen sanoma Euroo-
pan huippukokoukselle Ber-
liinissä, “Botschaft von Rom 
– Europäischer Kongress der 
COMECE”. Konferenssi luo-

vutti sanomansa pääministe-
ri Prodille, joka toimitti sen 
edelleen kaikkien 27 maan 
poliittiselle johdolle. Euroo-
pan unionin rakentamista 
kuvattiin keskiaikaisen ka-
tedraalin rakentamisena. 
EU:ta on vasta rakennettu 
50 vuotta, kun vastaavasti 
katedraaleja rakennettiin 
jopa satoja vuosia. EU on 
tienhaarassa. Nyt on tehtävä 
strategisia päätöksiä mihin 
suuntaan halutaan kehit-
tyä. Haasteita riittää: mm. 
köyhyys Afrikassa, ihmis-
oikeudet, ilmastonmuutos, 
globalisaatio, sosiaalinen 
turvallisuus, eliitin ja mas-
sojen välinen kuilu ja EU:n 
institutionaaliset ongelmat. 
Meidän on löydettävä uu-
delleen Euroopan kehityk-
sen dynamiikka. Vastuu täs-
tä on huomattavassa määrin 
nuorilla.   

COMECEN puheenjohtaja, Rotterdamin arkkipiispa Adrianus van Luyn luovutti konferenssin sanoman pääministeri Romano Pro-
dille. Vasemmalla sir Stephen Wall, joka toimi viisasten ryhmän sihteerinä. Hän on entinen Ison-Britannian EU-suurlähettliläs.
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Kolumni   
Pian sata vuotta Suomessa 
Vuonna 1907 Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnan perustaja, 
ranskalainen isä Leon Dehon matkusti Pohjoismaihin ja Itä-Eu-
rooppaan. Silloin hän kävi myös Helsingissä Pyhän Henrikin 
kirkon kirkkoherra Wilfrid von Christiersonin   kutsumana. 
Tämä toivoi saavansa apua Länsi-Euroopasta isä Dehonin vel-
jeskunnasta. Kirkkoherran isä oli suomalainen merikapteeni ja 
äiti irlantilainen. Isä Wilfrid oli opiskellut papiksi Parisissa kuu-
luisassa St. Sulpice -pappisseminaarissa, jossa hän oli tutustunut 
isä Dehoniin ja hänen veljeskuntansa pappeihin. Itä-Euroopassa 
Venäjän-Japanin sodan jälkeen poliittinen tilanne oli muuttunut 
hiukan suosiollisemmaksi  katoliselle kirkolle. Oli tullut mah-
dollisuus saada ulkomailta lisää pappeja Suomeen erityises-
ti niitä ulkomaalaisia työntekijöitä varten, joita silloinkin yhä 
enemmän oli tullut maahan Suomen teollistuessa.
 Ennen Venäjän vallankumousta Suomessa olevat katolilaiset 
kuuluivat vielä   tsaarikunnan katolisen kirkon maailman laa-
jimpaan arkkihiippakuntaan. (Silloin paitsi  nykyinen Venäjä 
myös Puola, Ukraina ja Mongolia olivat tsaarin alaisia.) Tämä 
Mohilevin arkkipiispa asui Pietarissa. Siellä isä Dehon kävi ha-
kemassa hänen siunauksensa aikomukselleen. Suomessa oli 
silloin vain kaksi katolista seurakuntaa: Viipurin ja Helsingin. 
Matkan tulos oli, että veljeskunnan hollantilainen osasto sai 
tehtäväksi huolehtia Suomen katolilaisista. Syksyllä samana 
vuonna ensimmäinen  pappi, isä Johannes van Gijsel tuli Suo-
meen. Toinen pappi oli  isä Johannes Buckx, joka kävi ensin 
opiskelemassa  puolaa Krakovassa, koska puolankielen taito 
oli  tarpeellista ajatellen  tsaarin sotilaita, tehtaantyöntekijöitä  ja 
Terijoen Merentähden  ursuliinisisarten tyttökoulua. Buckxista 
tuli vuonna 1921 Suomen ensimmäinen apostolinen vikaari. Pari 
vuotta myöhemmin hollantilainen kardinaali van Rossum Roo-
man lähetyskongregaatiosta asetti hänet virkaansa vihkimällä 
hänet piispaksi.
 Mikä  innosti isä Dehonia ottamaan haasteen vastaan lähet-
tämällä veljeskuntansa jäseniä Suomen diasporaan, maailman 
luterilaisimpaan  maahan ja Karjalaan, jossa  ortodoksinen kirk-
ko oli vahva? Hän pyrki kaikin voimin levittämään Vapahtajan 
rakkauden valtakuntaa ja tekemään ihmisiä osallisiksi hänen 
sovitustyönsä hedelmistä. Isä Dehon piti Jeesuksen sydämen 
rakkautta elämänsä aarteena ja keskuksena. Sen tunnetuksi te-
kemiseksi hän perusti oman veljeskuntansa ja otti vastaan kaik-
ki tilaisuudet Jeesuksen pyhän sydämen valtakunnan raken-
tamiseksi ihmisten sieluissa ja kansojen yhteiskuntaelämässä, 
omassa maassaan ja muualla Euroopassa ja lähetysmaissa esim. 
Brasiliassa ja Keski-Afrikassa.
 Nyt Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnan jäsenet ovat 
sata vuotta palvelleet katolista kirkkoa Suomessa. Veljeskunnan 
perustajan toivomuksen mukaan he lähtivät ihmisten luokse, 
missä tahansa he asuivat, viettivät heidän kanssaan pyhää euka-
ristiaa, antoivat uskonnonopetusta lapsille sekä niille aikuisille, 
jotka halusivat liittyä kirkkoon.
 Ajan kuluessa Suomen uskonnollinen kartta itsessään ei ole 
paljon muuttunut. Aikoinaan maassa oli vain pari tuhatta ka-
tolilaista. Suurin osa heistä oli ulkomaalaisia. Suomi itsenäistyi 
ja nyttemmin siitä tuli osa Euroopan unionia. Tällä hetkellä 
katolilaisten lukumäärä on noin kymmenentuhatta, ja puolet 
heistä puhuu suomea äidinkielenään. Nyt hiippakunta on siis 
hiukan kasvanut. Siinä on seitsemän  seurakuntaa, joista käsin 
hoidetaan kaikkia katolilaisia, jotka Suomessa ovat.  Hiippa-
kunnan pappien  ja sääntökuntalaisten lukumäärä on kasvanut 
ulkomailta Suomeen tulleitten kirkonpalvelijoiden myötä. Seu-
rakuntien sielunhoito ja pastoraalityö on monipuolistunut. Toi-
nen tärkeä ja ilahduttava kehitys, joka ajan kuluessa on tapah-
tunut Suomessa, on epäilemättä kasvava ekumeeninen henki. 
Kristityt Suomessa eivät enää pidä toisiaan parantumattomina 
kerettiläisinä, vaan saman perheen toisistaan erossa olevina 
veljinä ja sisarina. Ennakkoluulot ovat sulamassa niin kuin jää 
auringossa. Yhteistyö piispojen, pappien ja seurakuntien kesken 
on kasvamassa. Keskinäinen avunanto ja yhteistyö rakkauden 
ja sovituksen hengessä on syvenemässä ja yleistymässä monilla 
taholla ja monin tavoin.   
 Tämä tietysti ei ole pelkästään meidän Jeesuksen pyhän sydä-
men pappien ja veljien ansiota. Mutta se seikka, että me omalla 
tavallamme saimme myötävaikuttaa paitsi oman hiippakuntam-
me  rakentamiseen sekä vapautuneemman suhteen luomiseen 
katolisen kirkon ja muiden maassa olevien kristillisten kirkkojen 
ja yhteisöjen välillä, on kiitoksen aihe ja juhlan arvoinen. Terve-
tuloa kesän lopussa Marian kirkkoon ja Stella Marikseen, jossa  
hiippakuntapäivän merkeissä aiomme riemullisesti viettää  tätä 
100-vuotismerkkipäivää.       

isä Frans

Konferenssi painotti Eu-
roopan arvojen merkitystä 
mm. ihmisarvon kunnioit-
tamista, tasa-arvoa miesten 
ja naisten välillä, kunnioi-
tus, solidarisuutta ja lähei-
syysperiaatteen kunnioit-
tamista, oikeusvaltiota, oi-
keudenmukaisuutta. Uhan 
muodostavat nationalismi, 
rasismi ja omahyväisyys. 
EU:n tulee vastustaa tällais-
ta kehitystä ja sillä tulee olla 
valta vääryyksien oikaisul-
le. Sanomassa painotettiin 
edelleen miehen ja naisen 
muodostaman liiton eli per-
heen merkitystä yhteiskun-
nan peruspilarina. 

Suomalaisena ja suoma-
laisena katolisena minulla 
oli mahdollisuus osallistua 
tämän merkittävän euroop-
palaisen konferenssin val-
misteluun. Minut kutsuttiin 
“comite des sages” jäseneksi 
ja osallistuin kaikkiin val-
mistelukokouksiin. Siten 
opin tuntemaan Euroopan 
johtajien ajattelutapoja ja 
arvoja. Monella Euroopan 
valtiomiehellä ja naisella 
on vahva kristillinen ja ka-
tolinen arvomaailma, joka 
vaikuttaa heidän poliittisiin 
päätöksiinsä. Emme todella-
kaan elä arvotyhjiössä, vaan 
monen maan ja kansallisen 

järjestön johtaja on syvästi 
uskovainen. Usko ja sen ar-
vopohja vaikuttaa siten po-
liittiseen päätöksentekoon. 
Toisaalta “comite des sages” 
raportissa esitetyt uhat ovat 
todellisia. Vastuu yhteiskun-
nallisesta hyvästä on loppu-
jen lopuksi meillä jokaisel-
la, joka päivä, tehdessämme 
valintoja ja päätöksiä. 

Jan-Peter Paul

Tämä artikkeli ei sido Euroo-
pan komissiota eikä välttämät-
tä edusta sen kantoja. 
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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,-

Ohjelmoija: 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: Maiju Tuominen. Mielenkiintoinen 
opetus valmentaa leirien isoseksi, teoriaa ja käytän-
nön harjoittelua. 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 Matti Kurki. 

Leireille voi ilmoittautua Katekeettiseen keskukseen, 
puh. 09-2416095 tai katekeesi@catholic.fi.

Ilmoittautuessa tärkeää henkilötiedot, osoite, puh, mah-
dolliset ruokarajoitteet. Kaikki ilmoittautuneet 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. 

Birgittalaissisaret kut-
suvat vapaaehtoisia-
metsän  kunnostamis-
työhön. On mahdolli-
suus yöpymiseen. Il-
moittautuminen pian. 
Lisää tietoja äiti Dialta, 
puh.019 -335 793, säh-
köposti: stellamaris@
elisanet.fi     

Matka omaan sisimpään 
Mitä usko merkitsee ihmi-
selle ja millä keinoin olisi 
mahdollista selkeyttää omaa 
hengellistä kehitystään ny-
kyajan ahdistuneessa ja 
kiireisessä maailmassa? Ih-
minen elää uskoaan todeksi 
joka päivä olipa hän sitten 
kiireisellä työpaikalla, hil-
jaista elämää viettävä seni-
orikansalainen, perheenäiti 
kotona pienten lasten kans-
sa tai potilas sairaalassa. 
Tarve oman hengellisen elä-
män tarkasteluun näyttää 
ilmeiseltä sen mukaan, että 
retretit ovat suosittuja. Niitä 
järjestetään lukuisia ympäri 
maata useimmiten viikon-
lopun mittaisina. Hiljenty-
minen ja lyhytaikainenkin 
vetäytyminen tavallisesta 
arjesta kuuntelemaan omaa 
sisintään ja Jumalan puhetta 
siellä auttaa ihmistä pereh-
tymään omaan jumalasuh-
teeseensa.

Nykyajan henkilökohtai-
nen hengellinen ohjaus on 
”uusi” tapa kulkea sisäistä 
matkaa. Se perustuu Ignati-
us de Loyolan 1500-luvulla 
kehittämiin Kristus-keskei-
siin hengellisiin harjoituk-
siin. Ne ovat viime vuosina 
alkaneet kiinnostaa nyky-
päivään ja arkielämään so-
vellettuina yhä useampia 
ihmisiä omassa maassam-
me. Ne eivät ole jäänne 
viidensadan vuoden takaa 
vaan elävät voimakkaina 
nykypäivän ekumeniassa, 
ylittävät kaikki tunnustus-
kuntien rajat ja yhdistävät 
kristittyjä. Uuden sovelluk-
sen, ignatiaaniseen perin-
teeseen pohjautuvat retretit, 
toi Suomeen jesuiittaisä Ge-
rard W. Hughes, joka on vie-
raillut maassamme jo useita 
kertoja ja myös järjestänyt 
täällä ensimmäisen hengel-
listen ohjaajien koulutuk-
sen. Aktiivisina asian puo-
lestapuhujina ja toteuttajina 
maassamme ovat olleet sisar 
Theresa Jezl CPPS katolises-
ta kirkosta, teologian tohtori 
Pirkko Lehtiö, retriittipappi 
Marjatta Malmberg, Hil-
jaisuuden ystävät -yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja, 
rovasti Mikko Peura ja Eli-
na Grönlund. Retretit ovat 
ekumeenisia. Maassamme 
on myös järjestetty kotiret-
rettejä, jolloin neljän viikon 
aikana kukin osallistuja ta-
paa kahdesti viikossa oman 
ohjaajansa ja kertoo tälle ru-
kouskokemuksestaan.

Kahdeksanpäivä isen 

retretin aikana koulutetut 
ohjaajat tapaavat kukin 3-5 
osallistujaa eli vaeltajaa ker-
ran tai kahdesti päivässä ja 
antavat näille useimmiten 
evankeliumiin ja Kristuksen 
elämään liittyviä rukous-
tehtäviä. Vaeltaja tutustuu 
ensin kyseiseen Raamatun 
kohtaan niin, että muistaa 
sen hyvin. Tämän jälkeen 
hän syventyy kontempla-
tiivisesti mietiskellen teks-
tin sisältöön osallistumalla 
mielikuvissaan omana it-
senään nykyajassa tuohon 
tapahtumaan. Hän pyrkii 
puhumaan siinä läsnä ole-
vien henkilöiden kanssa ja 
erityisesti Jeesuksen kanssa. 
Kontemplatiivisessa ruko-
uksessa eli sisäisessä katse-
lussa kuuntelemme, miten 
Jumalan puhuttelee meitä 
evankeliumin välityksellä. 
Mielikuvitus on Jumalan 
lahja ja sen käyttäminen on 
hänen lahjansa käyttämistä. 
Järki-ihmiselle kontemp-
latiivinen mielikuvituksen 
käyttö on kuin hyppy tunte-
mattomaan. Aluksi se ehkä 
herättää turvattomuuden 
tunnetta, mutta harjoitukset 
vievät eteenpäin ja liittävät 
turvallisesti evankeliumiin 
Pyhän Hengen johdattama-
na.

Jokin Raamatun kohta, 
sana, asia tai mielikuva saat-
taa koskettaa tietoisuuden 
syvässä kerroksessa piilossa 
ollutta muistoa tai tapahtu-
maa ja niihin liittyviä tuntei-
ta, jotka ovat jo unohtuneet 
tai jotka olemme kieltäneet. 
Ne ovat kuitenkin jääneet 
vaikuttamaan nousten nyt 
uudelleen esiin rukoukses-
sa. Asian käsittely rukouk-
sessa ja omista tunteista ker-
tominen dialogissa Jumalan, 
Kristuksen tai ehkä Neitsyt 
Marian kanssa eheyttää ja 
antaa elämää tulevaisuut-
ta varten. Tunteet itsessään 
eivät ole oikeita tai vääriä 
mutta ne ovat tärkeitä, sillä 
ne osoittavat sisimpäämme 
ja todellisuuteen siellä. Ru-
kous laskeutuu järjen ja älyn 
hallinnasta sisimpäämme. 
Näkeminen ja ymmärtämi-
nen muuttuvat sisäiseksi 
katselemiseksi ja sisimmän 
löytämiseksi. Vaeltaessaan 
kohti omaa sisintään ihmi-
sen on mahdollista löytää 
aarre, Jumala, joka odottaa 
häntä aina ja on mukana kai-
kissa asioissa. Vaeltaja jakaa 
kokemuksestaan ohjaajan 
kanssa niin paljon kuin tah-

too, ja ohjaaja opastaa hellä-
varaisesti häntä etenemään 
tuolla matkalla ja tulemaan 
vastaanottavaisemmaksi Ju-
malan Hengelle, joka tekee 
työtään hänessä ja hänen 
ympäristössään.

Vaeltaessaan alkaa ym-
märtää sisimmässään olevaa 
kaipausta, joka voi vaikuttaa 
valintoihimme elämän var-
rella. On myös mahdollista 
ymmärtää voimia, jotka vai-
kuttavat arkipäivän päätök-
siin. Miksi valitsin tämän 
tavan toimia, miksi en jo-
tain muuta? Mitkä normit, 
säännöt tai omaksutut tottu-
mukset saivat minut päättä-
mään tällä tavalla? Jos ihmi-
nen toimii oman sisimmän 
kaipauksensa vastaisesti, se 
alkaa muistuttaa itsestään ja 
olemme ärtyisiä tai surumie-
lisiä, koemme epämääräistä 
pahaa oloa, joka saattaa pit-
kään jatkuessaan muuttua 
sairaudeksi.

Pohtiessamme sisimpäm-
me kaipausta ja tunnistaes-
samme sen merkityksen 
voimme ajan mittaan ym-
märtää, että oma syvä kai-
pauksemme ja Jumalan tah-
to ovat yhteneväiset. Sydän 
on viisas. Se tietää, mitä me 
tarvitsemme, mikä on meille 
parasta. Jumalan sydän pu-
huu meidän sydämellem-
me ja auttaa meitä tunte-
maan paremmin itseämme 
ja kaipaustamme. Meidän 
tarvitsee vain pysähtyä, olla 
hiljaa ja kuunnella. Jumala 
rakastaa meitä ja tahtoo pa-
rastamme. Hänen rakkau-
tensa meitä kohtaan on suu-
rempaa kuin mitä ihmisen 
rakkaus voi koskaan olla. 
Jumala on enemmän kuin 
osaamme ajatella. 

Elina Grönlund
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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

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Kokous 
pidettiin P. Henrikin pappilan neuvotteluhuoneessa 
26.4.2007.
 Piispa Józef Wróbel ojensi kokouksen alussa Cari-
taksen järjestösihteerille Sirpa Monteirolle kiitoksena 
monivuotisesta työstä yhdistyksen hyväksi Keskus-
kauppakamarin ansiomitallin. 
 Vuodelle 2007-2008 Suomen Caritas ry:n puheen-
johtajaksi valittiin Maila Berchtold ja moderaattoriksi 
isä Zenon Strykowski. Hallituksessa jatkavat Klaus 
Damstén, Katri Jaatinen-Pylkkö, Jan Pettersson, Tar-
ja Tuomisto ja Helena Viherhaka. Uudeksi jäseneksi 
valittiin Rea Noponen. Tilintarkastajiksi valittiin Kari 
Miettinen, KHT ja Pirjo Uronen. Jäsenmaksu on 10 eu-
roa. 
 
MAAILMA KYLÄSSÄ -tapahtuma Helsingissä 
26.- 27.5. Caritas osallistuu jälleen Kehitysyhteistyön 
palvelukeskuksen (KEPA) järjestämään tapahtumaan 
Kaisaniemen puistossa. Caritaksen osasto on järjestö-
teltassa, jossa esitellään kummitoimintaa.  
 World Village Festival. Caritas will again participate 
in the event at Kaisaniemi Park sponsored by the Service 
Centre for Development Cooperation (KEPA). Caritas is 
in a tent for organisations which are exhibiting their child 
sponsorship work. 
 Vapaaehtoisia tarvitaan Caritaksen osastolle päi-
vystäjiksi. Ilmoittauduthan toimistoon, kiitos!  Caritas 
needs volunteers in shifts of 2 to 3 hours. Please contact Ca-
ritas office. Thank you!  

 

HALUAN LIITTYÄ SUOMEN CARITAS RY:N  

  JÄSENEKSI
	 KANNATUSJÄSENEKSI
	 RYHTYÄ KUMMIKSI UGANDALAISELLE OR-

VOLLE
 
NIMI: __________________________________________ 

OSOITE1: _______________________________________  
 
OSOITE2: _______________________________________  
 
PUHELIN: ______________________________________ 

SÄHKÖPOSTI: __________________________________

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

Lukijoilta

Triduum Sacrum -liturgiset päivät ja 
pääsiäisilo Stella Mariksessa 

 

 P y H I I N V A E L L U S
K Ö y L I Ö Ö N

KäVELLEN
15. - 17.6.2007 

Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille. Py-
hiinvaelluksen ohjelma: 

Perjantai ��.6.

Helsingistä lähdetään klo 17.00 bussilla p. Marian kirkolta Yläneel-
le, jossa yövytään työväentalossa 

Lauantai �6.6.

Vaellus Yläneeltä Kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa 

Sunnuntai �7.6.

Vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille
Klo 13.00 p. messu Kirkkokarilla
N. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla. 

 
Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hyvät kengät, makuupussi tai vastaava, päiväreppu, vähän 
ruokaa ja juotavaa lauantaipäivää varten. Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaan yöpymispaikasta toi-
seen. Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa. Sen lisäksi bussi matka 30 euroa. Maksu voi suorittaa 
tilille Katolinen kirkko Suomessa, mainiten ”Köyliön vaellus”  tai käteisellä vaelluksen aikana. 

Ilmoittautuminen 4.6. mennessä Pyhän Birgitan seurakunnan pappilaan, puh. 02-2314389. Tiedus-
telut: isä Toan Tri Nguyen, puh. 02-2314389 tai gsm 050-3617942. (Bussivaellus, ks. s. 11.)

•

•

•
•
•

Viettäessämme Pyhän Sydä-
men maallikoiden retrettiä 
Stella Mariksessa maalis-
kuun alussa syttyi Sinikalle 
ja minulle ajatus pääsiäistä 
siellä. Mutta olisiko se mah-
dollista? Tiedustelimme 
asiaa ja saimme myönteisen 
vastauksen ”Koska tulet-
te?”. Stella Maris ottaa vas-
taan ympäri vuoden ihan 
yksityishenkilöitä viettä-
mään lomaa ja lepäämään 
arjen hektisestä rytmistä. 
Tietenkin sillä varauksella, 
että majatalossa on tilaa. 

Me tulimme kiirastorstai-
na ja lähdimme pois pääsi-
äispäivän iltana.  Olomme 
oli kuin pitkänkin loman 
viettäneillä. Päivät vaan täyt-
tyivät: omaa aikaa, mietiske-
lyä, keskustelua, hetkipalve-
luksia, juhlallisia messuja ja 
ihana luonto ympärilläm-
me. Kaikki vaan tapahtui, 
luostari eli omaa rytmiään, 
johon me solahdimme.  

Keskustelut isä Fransin 
kanssa syvensivät ajattele-
miamme asioita. Kirkkoisi-
en tekstit hetkipalveluksis-
sa avasivat uusia ja tuttuja 
asiayhteyksiä mietittäväksi. 
Koimme ihan oikeaa löytä-

misen riemua tutun tekstin 
auetessa uudelta kantilta. 

Siellä ei ollut muita vie-
raita, ja sitä pahoittelimme 
– heidän itsensä vuoksi.  
Pääsiäisyön vigiliaan saa-
pui virkkalalaisen emän-
tänsä kanssa vieras Espan-
jasta. Oi sitä onnea, kun hän 
sai puhua espanjaa ylisisar 
Dian kanssa juodessamme 
kaakaota yöllä kaikki yh-
dessä. Rva Carmenin tyttä-
ren anoppi puhui englantia, 
mutta ei espanjaa. Keskellä 
suomalaista maaseutua sai 
osallistua katoliseen juh-
laan, ja vieraat olivat selväs-
ti ihastuneita ja yllättyneitä 
kokemuksestaan. Ajantasai-
nen ja oikea tieto internetis-
sä mahdollistaa asioiden ta-
pahtumista muillekin kuin 
rva Carmenille – koetetaan 
muistaa. 

Heräsimme ihanaan pää-
siäisaamuun – kappeli kylpi 
valossa, ja sisarten sointuva 
laulu juhlisti sanomaa Her-
ramme ylösnousemuksesta.  
Astelimme laudeksen jäl-
keen aamupapalle alataloon 
nuuhkien auringonpaistetta 
ja vielä kylmiä kevättuulia. 
Järven jää kimmelsi yöllis-

tä pakkasta, mutta kahvi-
pöydän lämpö vei vilun. 
Rairuohot olivat paikallaan 
ja tiput siellä nokkimassa 
aamiaistaan. Tosin suumme 
vetäytyivät hymyyn tipujen 
kohdalla. Kielipuoliongel-
ma muistui mieleen: koriste-
lua tehnyt sisar oli pyytänyt 
tuomaan kolme tipua rai-
ruohoon. Toinen sisar lähti 
hakemaan niitä – tosin ih-
metteli, että mitähän varten 
häntä pyydettiin tuomaan 
pakastimesta kolme broile-
ria. Asia (sana tipu) selkeni 
ja kysymys oli niistä taval-
lisista pääsiäisen keltaisista 
pörröisistä koristeista.  

Monenlaista hauskaa me 
koimme - menomatkalla 
bussista karkailevasta koi-
rasta alkaen, mutta ne koke-
mukset ja oivallukset ovat 
toisen jutun aihe. 

Kiitämme lämpimästi bir-
gittalaissisaria ja isä Fransia 
viettämästämme ihanasta 
Pääsiäisestä. Me palaamme 
uudelleen Stella Mariksen 
huomaamattoman huomaa-
vaiseen elämään. 

Sinikka Löwenhild 
Eeva Liisa Ahmanheimo

Vastaan-
ottaja 

m
aksaa 

posti-
m

aksun.

Suom
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aritas ry.

Tunnus: 5012480
00003 Vastauslähetys

M
aneesikatu 2a

00�70 H
elsinki

Leikkaa ja postita:
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Ajassa

Ajassa

Johdantokurssi 
katoliseen uskoon 2006 – 2007 Helsingissä

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).  Or-
ganised by Emil Anton 
(fineca@hotmail.com). 
17.5. Apparitions at 
Fatima

Lastenkerho

4-, 5-, 6-
vuotiaille
Tapaamme Pyhän Henri-
kin katedraaliseurakun-
nassa, lastentarhan tilois-
sa – Puistokatu 1A:  13.5. 
klo 10.30.

Life in the Spirit Seminar
Week-end meeting  in Stella Maris
From Friday 10th August 17h until Sunday 12 August 
13h

With Céleste Hendrickx, Fr. Wilfried Brieven and Fr. Jean 
Simonart from Belgium. Registration until 30th June. 
Costs 95 e (own bedding). Tel. 019-335793, E-mail: stel-
lamaris@elisanet.fi.

Jeesuksen pyhän sydämen papit 
viettävät 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 vastaanotto Englantilaisella koululla

SYDÄMELLISESTI  TERVETULOA !

SCJ:n  Suomen  alueen  papit

Arkkipiispa Piero Biggio in memoriam
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa apostolisena nuntiukse-
na vuosina 1999-2004 toiminut arkkipiispa Piero Biggio on 
menehtynyt pitkäaikaisen sairauden murtamana keskiviik-
kona 18. huhtikuuta.

Arkkipiispa Biggio muistetaan meillä erityisesti siitä, 
että hän toimi pääselebranttina piispa Paul Verschurenin 
hautajaisissa sekä lähes vuotta myöhemmin ensimmäisenä 
kanssavihkijänä piispa Józef Wróbelin SCJ piispaksi vihki-
misessä. Hänellä oli myös läheiset suhteet joihinkin perhei-
siin hiippakunnassamme.

Piero Biggio oli syntynyt Italian Sardiniassa sijaitsevassa 
Calasettan kylässä 29. kesäkuuta 1937 ja hänet oli vihitty 
papiksi vuonna 1962. Hänet kutsuttiin 33-vuotiaana Pyhän 
istuimen diplomaattipalveluun, jossa hän ennätti palvella 
kirkkoa ja paavia kaikilla mantereilla. Hän toimi ensin Pa-
namassa, sittemmin vaikeina vuosina Chilessä ja Sambiassa 
sekä lopulta Sveitsissä, Australiassa ja Taiwanilla. Joulu-
kuun 10. päivänä 1988 paavi Johannes Paavali II nimitti 
mons. Biggion Otricolin titulaariarkkipiispaksi ja apostoli-
seksi nuntiukseksi. Kardinaalivaltiosihteeri Agostino Casa-
roli vihki hänet piispaksi 25. helmikuuta 1989.

Apostolisena nuntiuksena mons. Piero Biggio edusti 
Pyhää istuinta Bangladeshissä ja  pitkään Chilessä ennen 
nimitystään Pohjoismaihin. Täällä hän myös sairastui, mut-
ta siitä huolimatta hän hoiti kärsivällisesti erilaisia virka-
tehtäviä Vatikaanin valtiosihteeristössä aivan kuolemaansa 
asti. Monet ihailivat hänen rohkeuttaan kantaa vaikeaa ja 
uuvuttavaa sairautta täysin antautuen Jumalan tahdolle ja 
laupiaalle rakkaudelle.

Sardinian hyvin hurskaista kirkollisista olosuhteista ko-
toisin ollut arkkipiispa Biggio muisteli usein Chilen-vuosi-
aan palvelutehtävänsä kohokohtana ja hänelle vaatimatto-
mat pohjoiseurooppalaiset diasporaolosuhteet olivat kovin 
vaikeat. Silti hän oli maanpäällisen elämänsä loppuun asti 
kiinnostunut pohjoismaalaisten kuulumisista ja seurasi 
maidemme asioita aktiivisesti.

“Eläköön hän yhdessä Kristuksen, rakastamansa Hyvän 
Paimenen, kanssa, jonka luokse hänet on kutsuttu ylösnou-
semusaikana” (nuntiuksen kuolemasta kertovasta uutises-
ta). — Requiescat in pace!

KATT
Arkkipiispa Biggion sielun puolesta rukoiltiin erityisesti messussa Pyhän Henrikin katedraalissa 25.4.


