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Kiitollisuus
Joskus on vaikeaa olla
kiitollinen, vaikka siihen olisi syytäkin —
yleensä olisi: saisimme
ainakin olla kiitollisia
elämän lahjasta, uskosta, perheestä, turvallisesta ympäristöstä jne.

Seuraava lehti

Stella Marisissa ja sitten Marian kirkossa vietettiin
elokuun puolivälissä Jeesuksen pyhän sydämen
pappien kongregaation Suomessa toimimisen 100vuotisjuhlaa. Pyhän sydämen papit tulivat tänne
sääntökuntansa perustajan isä Dehonin päätöksestä, kun isä von Christierson oli etsinyt tänne apuvoimia kasvavasta, monikulttuurisesta seurakunnasta
huolehtimiseen. Seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä pyhän sydämen papit muodostivat pääosan
maamme katolisesta papistosta.
Kiitollisuutta me voimme tuntea ennen muuta jokaisen täällä työskennelleen ja työskentelevän papin
henkilökohtaisesta uhrista ja panoksesta: elämäntodistuksesta Kristuksen ja hänen kirkkonsa puolesta.
Ei se täällä aina ole ollut helppoa.
Kiitos jokaisesta pyhästä messusta, jonka olette viettäneet in persona Christi ja jossa käsienne kautta me
olemme saaneet ottaa vastaan Herramme Kristuksen ruumiin ja veren.
Kiitos jokaisesta kasteesta, kiitos jokaisesta ripistä.
Kiitos henkisestä ja hengellisestä tuesta ja ohjauksesta. Kiitos jokaisesta vihkimisestä ja maahan siunaamisesta. Kiitos rukouksesta tämän maan puolesta.
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Uutisia

Pyhä isä kutsuu taistelemaan pahaa vastaan
Sunnuntain 19.8. yleisaudienssillaan Castel Gandolfossa paavi Benedictus XVI muistutti uskovia, että “Jeesuksen
rauha on jatkuvan pahaa vastaan käytävän taistelun hedelmä”. Paavin puhe kokonaisuudessaan oli seuraava:

“Rakkaat veljet ja sisaret! Tämän sunnuntain evankeliumissa kuulemme Jeesuksen
sanat, jotka aina kiinnittävät
huomiomme ja vaativat tulla ymmärretyiksi. Matkalla
Jerusalemiin, jossa Jeesusta
odottaa ristinkuolema, hän
uskoutuu opetuslapsilleen
sanoen: ‘Luuletteko, että
olen tullut tuomaan maan
päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes
saman perheen jäsenet ovat
eri puolta: viidestä on kol-

me kahta, kaksi kolmea
vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika
isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä
ja miniä anoppinsa kanssa’
(Luuk. 12:51-53). Joka tuntee vähääkään Kristuksen
evankeliumia, tietää, että
tämä on mitä suurimmassa
määrin rauhan viesti: Jeesus
itse, niin kuin pyhä Paavali
kirjoittaa: ‘on meidän rauhamme’ (Ef. 2:14); hän kuoli
ja nousi kuolleista taistellak-

seen vihamielisyyden muuria vastaan ja paljastaakseen
Jumalan valtakunnan, joka
on rakkautta, iloa ja rauhaa.
Mutta miten voimme selittää nämä sanat? Mitä Herra
tarkoittaa, kun hän sanoo
tulleensa tuomaan – pyhän
Luukkaan mukaan – ‘riitaa’, tai – pyhän Matteuksen
mukaan – ‘miekan’ (Matt:
10:34)?
“Tämä Kristuksen käyttämä ilmaus tarkoittaa, että
se rauha, jota hän on tullut

tuomaan, ei ole samaa kuin
ristiriitojen puuttuminen.
Päinvastoin Jeesuksen rauha
on jatkuvan pahaa vastaan
käytävän taistelun hedelmä.
Yhteentörmäys, jota Jeesus
on päättänyt tukea, ei ole ihmisiä tai ihmisten valtuuksia
vastaan, vaan Saatanaa, Jumalan ja ihmisten vihollista
vastaan. Joka haluaa vastustaa tätä vihollista Jumalalle
ja hyvälle uskollisena pysyen, hän joutuu välttämättä
kohtaamaan ymmärtämät-

tömyyttä ja joskus oikeaa ja
todellista vainoa. Siksi niiden, jotka aikovat seurata
Jeesusta ja sitoutua totuuteen ilman kompromisseja,
täytyy tietää, että he joutuvat kohtaamaan vastustusta
ja saattavat vastoin tahtoaan tulle riidan merkeiksi
ihmisten välillä, jopa oman
perheensä sisällä. Rakkaus
vanhempia kohtaan on tietysti pyhä käsky, mutta sen
todeksi eläminen ei voi koskaan olla ristiriidassa Jumalan ja Kristuksen rakkauden
kanssa. Tällä tavalla, Herraa
Jeesusta seuraten, kristityistä tulee pyhän Franciscus
Assisilaisen kuuluisan ilmauksen mukaisesti ‘hänen
rauhansa välikappaleita’
– ei minkään häilyväisen ja
näennäisen rauhan, vaan todellisen rauhan, jota he tavoittelevat rohkeasti ja kestävästi jokapäiväisissä pyrkimyksissään voittaa paha
hyvällä (vrt. Room. 12:21) ja
maksaen henkilökohtaisesti
tästä aiheutuvan maksun.
“Sielunsa uhraten Neitsyt
Maria, rauhan kuningatar,
jakoi Poikansa Jeesuksen
taistelun Paholaista vastaan
ja niin hän tekee yhä vielä
aikojen loppuun saakka.
Pyytäkäämme siis hänen
äidillistä puoltorukoustaan,
jotta hän auttaisi meitä aina
todistamaan Kristuksen rauhasta ja olemaan koskaan
tekemättä kompromisseja
pahan kanssa.”
KATT/VIS

Kardinal Lustiger har avlidit
I Paris har kardinal Jean Marie Lustiger, förre ärkebiskopen i Paris, avlidit den 5
augusti, 80 år gammal. Han
hade varit ärkebiskop i Paris
mellan åren åren 1981 och
2005. Kardinal Lustigers föräldrar var polska judar och
de var nära anhöriga till en
polsk rabbin. Föräldrarna
deporterades till Auschwitz
år 1942 där modern avled
1943.
Den unge Jean Marie räddades genom att han hade
anförtrotts åt en familj i
Orleans och det var genom

denna kontakt han konverterade och blev katolik, något som fadern inte gärna
hade accepterat. Jean Marie
döptes år 1940 och var då 14
år gammal. Han fortsatte nu
sina studier i Paris och Orleans och kom sedan till ett
seminarium i Paris. Under
ett års tid arbetade han på
en verkstad i Decanzeville
i södra Frankrike men efter
den perioden beslöt han att
bli präst.
Han började nu på ett seminarium i Paris och han
prästvigdes 1954, 28 år gam-

mal. Efter det blev han universitetskaplan i Paris, sedan
rektor på ett studiecentrum
i Paris och snart kyrkoherde
i Sainte Jeanne de Chantal i
Paris. Han var alltid starkt
bunden till universitetet i
Sorbonne. Sin verkliga karriär började han som biskop
i Orleans 1979 enligt påven
Johannes Paulus II:s önskan.
Han kom att bli en god kontakt mellan media och kyrkan och även mellan katolska kyrkan och den judiska
världen. Johannes Paulus II
ville just ha honom med sig

på sin historiska resa till Heliga Landet år 2000.
1983, två år efter utnämningen till ärkebiskop utnämndes han även till kardinal. Han stod också bland
de påtänkta kandidaterna
för det senaste påvevalet.
I oktober 2006 meddelade
kardinal Lustiger att han just
behandlades för en allvarlig
sjukdom som tydligen blev
slutet på hans jordeliv. Må
han vila i frid. Han begravdes den 10 augusti.
KATT/RV
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Uutisia
Kardinal Etchegaray i Moskva
Den baskiske kardinalen Roger Etchegaray reste på inbjudan av den ryska biskopskonferensen till Ryssland för
att delta vid 10-års jubileet
av den katolska katedralen
i Novosibirsk, som är tillägnad Kristi Förklarings mysterium. Under genomresan i
Moskva blev kardinal Etchegaray mottagen av Moskvas
ortodoxa patriark Alexis II.
Kardinalen hade med sig en
gåva och ett brev från påven
som emottogs med uppskattning av patriarken.
“Den katolska kyrkan
och den ortodoxa kyrkan

har börjat en gemensam
vandring, med närliggande objektiv”, sa kardinal
Etchegaray efter sitt besök
hos patriarken, “men vi kan
inte tvinga fram något. Både
påven och patriarken i Moskva tänker att ett eventuellt
möte ska kunna ske, på vilkor att det sker i ett ärligt
och sanningsenligt klimat.
När dessa vilkor är nådda kommer mötet att äga
rum”. Kardinal Etchegaray
uttryckte sin livliga önskan
om djup dialog mellan ortodoxa och katoliker, och han
tycker att ett möte mellan

Autuaan Hemmingin
pyhiinvaellus innoitti

Heinäkuussa järjestetty, viikon mittainen pyhiinvaellus autuaan
Hemmingin ”jalanjäljissä” vanhaa Kuninkaantietä pitkin Vantaalta Turkuun onnistui osallistujien mukaan hyvin. Pyhiinvaelluksen yhteisenä teemana oli rukoilla autuaan Hemmingin kanonisaation puolesta. Eri etappeihin tai koko matkalle osallistui
kymmenkunta uskovaa Suomesta ja Ruotsista. Pyhiinvaeltajat
yöpyivät reitin varren seurakunnissa.
KATT

Nimityksiä
Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ on 1. syyskuuta 2007 alkaen nimittänyt isä Rafal Czernian
SCJ Jyväskylän Pyhän Olavin
seurakunnan kappalaiseksi ja
vastaavasti isä Robert Gallan SCJ
Tampereen Pyhän ristin seurakunnan kappalaiseksi. Näin ollen kyseiset papit vaihtavat keskenään nykyisiä seurakuntasijoituksiaan.
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Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien yhteinen

den Helige Fadern och patriarken Alexis II skulle vara
det största uttrycket av en
sådan dialog.
Av påven fick Alexis II
en guldpenna, med vilken
påven redan har undertecknat många av sina dokument. Kardinal Etchegaray
har träffat Alexis II vid ett
annat tillfälle i juni 2006.
Under sitt Ryssland besök
firade kardinalen även en
mässa för lokala katoliker i
katedralen i Moskva.

LAUANTAIKURSSI
Lukuvuoden 2007–2008 opetus alkaa syyskuun 8. päivänä.
Lauantaikurssiopetus on kouluopetusta korvaava ja on
tarkoitettu ensisijaisesti niille
peruskoululaisille, jotka eivät
pääse osallistumaan koulussa
annettavaan katoliseen uskonnonopetukseen.
Opetus järjestetään klo 10–
13.45 Englantilaisella koululla,
Mäntytie 14,00270 Helsinki.
Lukuvuoden opetuskerrat
ovat.

KATT/RV

syyslukukausi

Pyhän Olavin seurakunta juhli
sisar Malgorzatan syntymäpäivää
Jyväskylän Pyhän Olavin
seurakunnassa vietettiin
seurakunnassa jo pitkään
toimineen ursuliinisisar
Malgorzatan Grzeskoviakin SJK 50-vuotissyntymäpäiviä. Seurakunnan kirkkoherra, isä Zdzislaw Huber SCJ kertoo:
”12.8.2007 vietetyn messun yhteydessä ihmiset saivat mahdollisuuden onnitella sisar Malgorzataa hänen
merkkipäivän vuoksi.
”Samalla meillä oli mahdollisuus kiittää sisar Malgorzataa kaikesta työstä,
jota hän tekee tässä seurakunnassa. Varmasti monet
lapset ja aikuiset tuntevat
hänet myös siitä, että hän
antaa uskonnonopetusta
lapsille monissa paikoissa
pyhän Olavin seurakunnan
alueella.

”Siksi tässä yhteydessä
halusimme kiittää Jumalaa
koko sydämestämme ja toivoa sisar Malgorzatalle runsaasti Jumalan siunausta.”
KATT

08.09.07
29.09.07
27.10.07
10.11.07
01.12.07
kevätlukukausi
19.01.08
09.02.08
08.03.08
29.03.08
26.04.08
_____
Sankt Henriks och Sankta
Marias församlingars gemensamma

LÖRDAGS
KURS
börjar igen. Lördagskurssen
ordnas i första hand för de
elever som inte får
katolsk undervisning i skolan.
Höstens datum är:
8.9 , 29.9. , 27.10. , 10.11. ,
1.12.
Vårens datum är:
19.1. , 9.2. , 8.3. , 29.3. , 26.4.
Programmet är det samma
som förr:
Vi börjar med mässa eller
annan andakt kl 9.30 i S:ta
Mariakyrkan, sedan följer undervisning fram till kl 13.00 i
Engelska skolan Tallvägen 14,
00270 Helsingfors

Nuorten viikonloppu
Stelliksessä 9.-11.11.
Viikonloppuun kutsutaan 16-20-vuotiaita nuoria kaikista seurakunnista.
Lisätietoja kirkkoherroilta.

Oremus
Rukouksen
apostolaatti
Elokuu
Rukoilemme, että kaikki
ne, jotka läpikäyvät vaikeita aikoja ja koettelemuksia löytäisivät Kristuksessa valon ja tuen
saavuttaakseen todellisen
onnen.
Rukoilemme, että Kiinassa oleva kirkko todistaisi yhä suuremmasta sisäisestä yhtenäisyydestä
ja toimivasta ja näkyvästä
yhteydestä Pietarin seuraajaan.
Syyskuu

Domenico Ghirlandaio: Neitsyt Marian syntymä. Santa Maria Novella, Firenze.

Viettäkäämme riemuiten Neitsyt Marian syntymäjuhlaa,
sillä hänestä on syntynyt vanhurskauden aurinko,
Kristus, meidän Jumalamme.
Neitsyt Marian syntymän juhlan alkuvirsi (8.9.)

O

i Maria, syntisten turva, panen kaiken toivoni sinuun. E7

En aftonbön
Bli kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen
och dagen nalkas sitt slut.
Bli kvar hos oss och hela din kyrka.
Bli kvar hos oss vid dagens afton,
vid livets afton, vid världens afton.
Bli kvar hos oss med din nåd och din godhet,
med ditt heliga ord och dina sakrament,
med din tröst och din välsignelse.
Bli kvar hos den som drabbas av sorgens och ångestens natt,
av tvivlets och frestelsens natt, av den bittra dödens natt.
Bli kvar hos oss alla i tid och evighet. Amen.

Sunnuntait ja juhlapyhät
2.9. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L Sir. 3: 17-18, 20, 28-29
Ps. 68: 4-5ac, 6-7ab, 10-11. Ks 11b
2L Hepr. 12: 18-19, 22-24a
Ev. Luuk. 14: 1, 7-14
9.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI (III)
1L Viis. 9: 13-18
Ps. 90: 3-4, 5-6, 12-13, 14+17. Ks 1
2L Filem. 9b-10, 12-17
Ev. Luuk. 14: 25-33
16.9. KIRKKOVUODEN 24. SUNNUNTAI (IV)
1L 2. Moos. 32: 7-11,13-14
Ps. 51: 3-4, 12-13, 17+19. Ks Luuk.15: 18
2L 1. Tim. 1: 12-17
Ev. Luuk. 15: 1-32 tai Luuk. 15: 1-10
23.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Aam. 8: 4-7
Ps. 113: 1-2, 4-6a, 7-8. Ks 1a+7a
2L 1. Tim. 2: 1-8
Ev. Luuk. 16: 1-13 tai Luuk. 16: 10-13

Rukoilemme, että ekumeeninen kokous Romanian Sibiussa tukisi sen
ykseyden kasvamista
kristittyjen keskuudessa,
jonka puolesta Herra rukoili viimeisellä aterialla.
Rukoilemme, että lähetystyössä olevat miehet ja
naiset, jotka iloiten liittyvät Kristukseen, tietäisivat kuinka he voivat voittaa jokapäiväisen elämän
vaikeudet.

Böneapostolatet
Augusti
Vi ber att människor som
drabbas av svårigheter
och bekymmer leds av
Kristi ljus och så får hjälp
att upptäcka livets sanna
glädje.
Vi ber att kyrkan i Kina
bär vittne om allt större
samhörighet och visar sin
synliga gemenskap med
den helige Petrus efterträdare.
September
Vi ber att den ekumeniska
sammankomsten i Sibiu,
Rumänien, verkar för att
enheten bland alla kristna
växer, så som Herren själv
bad vid den sista nattvarden.
Vi ber att alla missionärer får hjälp att i glädje
följa Kristus och kunna
övervinna vardagens svårigheter.

Ur bönboken: Visa oss vägen
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Paimenelta
Dekreetti paavi Benedictus XVI:n motu proprion
”Summorum Pontificum” toteuttamiseksi
Heinäkuun 7. päivänä tänä
vuonna pyhä isä Benedictus
XVI julkaisi motu proprion
”Summorum Pontificum”.
Motu proprio astuu voimaan
syyskuun 14. päivänä. Asiakirjassa hän ilmaisee huolensa oikeasta Jumalan kunnioittamisesta kirkon liturgiassa. Hän tahtoo myös vastata
asiaa koskeviin hartaisiin
pyyntöihin ja noudattaa auliisti niiden toivomusta, jotka
tuntevat kiintymystä messuliturgian vanhempaan muotoon. Samalla hän toivoo, että
tämä liturginen aloite edistää
sovintoa Pius X:n yhteisön
kanssa.
Hiippakunnassamme on
joitakin uskovia, jotka kaipaavat vanhempaa liturgiaa.
Tämän motu proprion myötä he saavat myös meidän
hiippakunnassamme mahdollisuuden viettää roomalaisen riituksen vanhempaa
muotoa. Näiden uskovien
odotuksiin vastataan motu
proprion määräysten, liturgisten sääntöjen ja hiippakuntamme käytännöllisten
mahdollisuuksien mukaisesti.
Tässä tilanteessa tahtoisin
muistuttaa siitä, että nykyisin
on olemassa kaksi yleisesti
tunnettua yhteisöä, jotka viettävät virallisesti perinteistä,
paavi Pius V:n messukirjan
mukaista ns. tridentiinistä
messua. Toinen niistä on Pyhän Pius X:n pappisyhteisö
(Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, lyhenne ”FSSPX”),
jota tiedotusvälineissä nimitetään perustajansa nimen
mukaan kansanomaisesti
myös ”lefebvristiseksi”. Yhteisön perusti Vatikaanin II
kirkolliskokouksen jälkeen
ranskalainen arkkipiispa
Marcel Lefebvre, koska hän
ei tunnustanut konsiilin päätöksiä ja liturgista uudistusta ja piti niitä modernistisena harhaoppina. Yhteisön
päämaja sijaitsee Ecônessa,
Sveitsissä. Tämä yhteisö ei
ole täydessä yhteydessä pyhän isän kanssa. Paavi Johannes Paavali II:n suurista ponnisteluista huolimatta yhteisö on arkkipiispa Lefebvren
johdolla eronnut katolisesta
kirkosta. Se on siis skismaattinen yhteisö.
Pius X:n yhteisöstä on pidettävä selvästi erillään Pyhän (apostoli) Pietarin pappisyhteisö (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, lyhenne
FSSP). Sen perustivat aikaisemmat Pius X:n yhteisön jäsenet, jotka halusivat pysyä
täydessä yhteydessä pyhän
isän kanssa. Paavi Johannes
Paavali II:lta he saivat myös
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luvan viettää liturgiaa vanhan riituksen mukaisesti.
Paavi Benedictus XVI:n
motu proprion aiheena on
roomalaisen liturgian käyttö vuoden 1962 messukirjan
mukaisessa muodossa. Sitä
käytettiin yleisesti ennen
messuliturgian uudistusta,
joka toteutettiin koko kirkossa Vatikaanin II:n kirkolliskokouksen jälkeen vuonna
1970.
Uudistettu roomalainen
liturgia ja erityisesti pyhän
messun riitus ei ollut mikään
modernismin ilmaus kirkossa. Vatikaanin II konsiilin
päätösten mukaisesti se otettiin käyttöön paavi Paavali
VI:n suostumuksella, jotta
uskovat voisivat täysin ja aktiivisesti osallistua liturgiaan
ja kokea henkilökohtaisesti
Jeesuksen Kristuksen uhrin.
Kansankielten käyttämisen
tarkoitus on, että uskovat
voivat ensinnäkin täydellisesti ymmärtää liturgiaa ja
myös yhdistyä henkilökohtaisesti Jeesukseen Kristukseen ja yhdistää elämänsä
kuorman häneen, joka uhraa
itsensä. Siten he voivat hedelmällisemmin osallistua eukaristiaan.
Aikaisemman messun ottaminen käyttöön ei merkitse uudistuksen kumoamista
eikä paluuta menneisyyteen.
Siten vuoden 1970 messukirjan mukaisen messun viettäminen pysyy kirkon elämässä – kuten pyhä isä korostaa
– aina tavallisena roomalaisen riituksen muotona. Vanhempi liturgia on sen sijaan
vain saman riituksen erityinen rinnakkaismuoto.
Jotta motu proprio toteutuisi koko hiippakunnassa
samalla tavalla ja jotta seurakunnissa ei syntyisi väärinkäsityksiä asiakirjan yksityisten
tulkintojen tähden, vahvistan
seuraavat seikat:
1. Samoin kuin pyhä isä
usein tekee, minäkin pyydän
hartaasti kaikkia uskovia, jotka kaipaavat messunvieton
aikaisempaa muotoa, että
he asettavat etusijalle seurakunnan ja hiippakunnan
yhteisön ykseyden ja välttämättömän uskontodistuksen
seurakunnan edessä.
2. Pyydän kaikilta uskovilta keskinäistä kunnioitusta.
Erilaiset liturgiset mieltymykset eivät missään tapauksessa saa seurakuntalaisten
henkilökohtaisissa suhteissa
aiheuttaa suvaitsevuuden ja
arvostuksen puutetta. Sellaiset asenteet eivät ole kristillisen lähimmäisenrakkauden
mukaisia.
3. Koska uudistettu roomalainen liturgia pysyy litur-

gian päämuotona, kaikki julkiset päämessut hiippakunnassamme vietetään edelleen
ainoastaan vuoden 1970 messukirjan mukaisesti.
4. Kaikissa seurakuntakirkoissa sekä julkisissa ja puolittain julkisissa (myös ei-katolisissa) kappeleissa, joissa
tavallisesti vietetään messua
uskoville (silloinkin kun se ei
tapahdu joka sunnuntai), ei
messun vanhempaa muotoa
saa käyttää samaan aikaan
kuin tähän asti on vietetty
uudistettua roomalaista messua. Uudistettua roomalaista
messua ei toisin sanoen saa
korvata vanhemmalla liturgialla. Tämä koskee sunnuntaita sekä juhlapäiviä ja juhlapyhiä.
5. Pyydettäessä messun
vanhempaa muotoa ei myöskään pidä unohtaa, että pienen hiippakuntamme papeilla on vähän mahdollisuuksia
vastata myönteisesti jokaisen
ryhmän pyyntöihin. Siksi
ketään pappia ei pitäisi painostaa viettämään messun
vanhempaa muotoa usein ja
säännöllisesti.
6. Jokainen hiippakunnassamme työskentelevä pappi
saa aina omien mahdollisuuksiensa mukaisesti viettää
messun vanhemmassa muodossa niille uskovien ryhmille, jotka sitä pyytävät. Hän
on velvollinen ottamaan huomioon paavin motu proprion, kaikki liturgiset säännöt
sekä tämän dekreetin.
7. Jokainen pappi saa aina
halutessaan viettää messun
yksityisesti vanhemman liturgian mukaan. Hän on velvollinen ottamaan huomioon
kaikki voimassa olevat liturgiset määräykset.
8. a. Sääntökuntien yksityiskappeleissa messun vanhempaa muotoa saa käyttää
vain esimiehen luvalla.
b. Pappi saa myös yksityisesti käyttää messun vanhempaa muotoa sääntökuntien yksityiskappelissa vain
esimiehen luvalla.
c. Kun maallikot osallistuvat liturgiaan sääntökuntien
julkisissa ja puolijulkisissa
kappeleissa (esim. Stella Marisin vieraskodissa ja suuressa kappelissa, karmeliittasisarten kappelissa Espoossa,
Rakkauden Lähetyssisarten
kappelissa Helsingissä ja Studium Catholicumissa), tulee
noudattaa samoja sääntöjä
kuin seurakuntakirkoissa ja
julkisissa kappeleissa.
9. a. Ryhmä uskovia saa
aina kutsua ulkomailta papin, joka viettää messua vanhemmassa muodossa. Kanonisten määräysten mukaan
tämän papin tulee kuulua

roomalaiskatoliseen kirkkoon ja olla ilman kanonisia
esteitä. Jos tällainen pappi
tulisi säännöllisesti hiippakuntaamme, hän tarvitsee
piispan antaman luvan (kuten jokainen muukin pappi,
joka säännöllisesti täyttää
pastoraalista tehtävää hiippakunnassamme).
b. Pius X:n yhteisöön kuuluva pappi ei saa viettää messua meidän uskovillemme,
koska hän ei ole täydessä yhteydessä pyhän isän kanssa.
10. Kontakteissa Pius X:
n yhteisöön tulee noudattaa
säädöksiä interkommuuniosta. Vain poikkeuksellisesti
saa osallistua Pius X:n yhteisöön kuuluvan papin viettämään messuun. Tällöinkään
ei saa osallistua kommuunioon, koska tämä yhteisö ei
ole täydessä yhteydessä katolisen kirkon kanssa.
11. a. Uskonnonopetuksessa tulee selittää lapsille, mikä
messun vanhempi muoto on
ja miksi sitä vietetään poikkeuksellisesti. Keskeisenä
julkisessa katekeesissa ja
julkisessa uskonnollisessa
koulutuksessa (esim. kesäleireillä) pysyy edelleen uudistettu roomalainen liturgia,
jota vietetään pääsääntöisesti
suomeksi.
b. Koska eukaristia on aina
ykseyden ja kirkon yhteisön
juhla, ensikommuunion saa
viettää ainoastaan roomalaisen riituksen uudemman
muodon mukaisesti.
c. Ei saa unohtaa, että
monet lapset ja nuoret eivät
lainkaan tiedä, mikä messun
vanhempi muoto on. Vanhemmilla on tosin oikeus
oman harkintansa mukaan
perehdyttää lapsensa riituksen vanhempaan muotoon.
Heidän ei kuitenkaan pidä
unohtaa, että lapset siten
voivat helposti vieraantua
kirkon yhteisöstä. Kun he
tulevat aikuisiksi, he voivat
tuntea itsensä kirkossa aivan
vieraiksi ja jättää kirkon. Siksi haluaisin pyytää kaikkia
vanhempia käymään lasten
kanssa – kuten tähän asti
– säännöllisesti seurakunnan
päämessussa.
12. Ilman piispan lupaa ei
kirkkojen ja kappeleiden alttareita saa siirtää tai muuttaa.
Tämä koskee myös alttareita
julkisissa ja puolijulkisissa
sääntökuntien kappeleissa,
joissa maallikot tavallisesti
osallistuvat messuun.
Helsingissä 6.8.2007
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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hessa on taulukko, josta näkyy koko hiippakuntamme suurimmat tulot ja menot.
Aikaisempiin vuosiin verrattuna taulukko on huomattavasti
laajempi, jotta voitaisiin antaa
yksityiskohtaisempia tietoja.
Ensi vuodesta lähtien on tarkoitus ottaa mukaan myös tase
eli tiedot siitä, kuinka paljon rahaa on vuoden alussa tai lopussa ollut pankkitileillä, kassoissa
tai arvopapereiden tai kirkkorakennusten tms. muodossa.
Vuoden 2006 ja 2005 luvut on
esitetty rinnakkain. Tietojen
tarkennusta palvelevat myös
28 aleviitettä, joissa selitetään
tuloja ja menoja yksityiskohdittain tai seurakunnittain. Niitä
ei otettu kuitenkaan mukaan
tähän julkaisuun, koska ne tekisivät raportin liian raskaaksi.
Sen sijaan ne lähetetään kaikille
seurakunnille, jotta seurakuntien talousneuvostojen jäsenet
ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet voisivat tutustua helposti näihin tietoihin.
Tässä on tarkoitus käydä
läpi taulukkoa lopputuloksesta lähtien. Sillä tavalla saadaan
jonkinlainen kokonaiskäsitys
hiippakuntamme taloudesta.
Onhan loppuvuoden ali- tai
ylijäämä tietyssä mielessä kiinnostavin tieto. Seuraavassa
viitataan joskus taulukkoon
käyttämällä n.s. koordinaatteja: Kirjaimet A-J löytyvät taulukon yläreunasta ja luvut 1-42
löytyvät taulukon vasemmalla
sivureunalta. Siten esim. A4paikalla lukee sana “TULOT”,
I3-paikalla lukee otsikkona ylijäämä/alijäämä, F19 -paikalla
lukee “Liturgia” ja I4 -paikalla lukee vuosiluku 2006, A42
-paikalla lukee “KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT YHT.”,
F42 -paikalla “KOKO HIIPPAKUNNAN MENOT YHT.” ja
lopuksi I42 -paikalla on luku
151.237, eli se summa, joka on
koko hiippakunnan ylijäämä
vuonna 2006. Jos olisi tämän luvun edessä “-” -merkki, se olisi
alijäämä. Juuri siitä aloitamme
tutkimustiemme taulukon lävitse.
Vuonna 2006 koko hiippakunnan talouden lopputulos
on taulukon mukaan ylijäämäinen, nimittäin 151.237. Koko
hiippakunnan tulot yhteensä (C42) ovat 1.470.460 (2005:
1.574.411), joten ylijäämä on n.
10,3% (2005: 11,6%) tuloista.
Tämän perusteella voisi ajatella, että tulot ovat jopa enemmän kuin riittäviä ja että ei
tarvitataisi enempää kolehteja
eikä jäsenmaksuja. Näin ei ole.
Tämä luku voi siis johtaa harhaan, jos tarkastelussa ei oteta
huomioon taulukon kaikkien
lukujen yhteenkuluvuutta. On
siis syytä tutkia taulukkoa yksityiskohdittain.
Yli/Alijäämä. Tuloja syntyy
jäsenmaksusta (C5), ulkomaan
avustuksista (C6), pappisehdokkaille tarkoitetusta kolehdeista (C7), vuokramaksuista

Talous
Helsingin hiippakunnan tulot ja menot vuonna 2006
(C10) ja muista lähteistä (C11).
Kuitenkin suurin osa tuloista
muodostuu arvopapereista
saadusta tuotosta, osittain realisoituneena 93.427 (C8) ja osittain realisoimattomana tuottona 285.877 (C9).
Sana “realisoitunut” tarkoittaa sitä, että tuotot arvopapereista “tulevat rahana tilille” ja
niitä voi käyttää. Sana “realisoimaton” taas tarkoittaa sitä,
etteivät tuotot arvopapereista
“tule rahana tilille”, vaan että
ne säilyvät rahanarvona varainhoitajan tilillä. Realisoimattomat tuotot kirjataan kirjanpidossa, koska ne ovat todellista
omaisuutta. Niitä voitaisiin
käyttää nostamalla varainhoitajalta, mutta samalla luovuttaisiin siitä, että ne tuottaisivat
korkoja tai osinkoja. Tosiasia,
että suurin osa hiippakunnan
tuloista syntyy arvopapereista,
on osoitus siitä, että katolilaisten osuus hiippakuntansa elämän rahoittamiseen on pieni.
Arvopapereiden olemassaolo johtuu siitä, että sekä kuurialle että seurakunnille, sääntökunnille ja muille yhdistyksille
kerääntyneet varat on sijoitettu
arvopapereihin. Kuuria hoitaa
pankin tai varainhoitofirman
avulla myös niitä arvopapereita, jotka ovat seurakuntien,
sääntökuntien yms. omistamia.
Näistä varoista syntyvä tuotto
kirjataan kullekin omistajalle.
Kuurian kirjanpidossa otetaan
huomioon muille eli seurakunnille, sääntökunnille jne.
kuuluva tuotto siten, että niiden osuus näyttäytyy kuurian
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kirjanpidossa menona, joka
vuonna 2006 oli kaiken kaikkiaan 175.126 e (G10). Vuonna
2006 kuurialle kuuluvat tuotot
arvopapereista ovat siis kaikki
tulot ylipäätään miinus muille
kuuluvat tuotot, eli 285.877 +
93.427 - 175.126 = 204.178.
Seurakuntien, yhdistysten
yms. varoja eli yllä mainitut 175.126 (G10) käsittellään
realisoimattomana tuottona.
Kolme kertaa vuodessa tilitetään jokaiselle osakkaalle oma
osuus ja vuoden lopussa raportoidaan osakkaille. Myös
osa kuurialle kuuluvasta summasta eli 204.178:sta on realisoimatonta, nimittäin 285.877
- 175.126 = 110.751, ja toinen
osa on realisoitunut, nimittäin
93.427 (C8). Tarkoitus on siis,
että seurakunnille ja yhdistyksille jne. varmistetaan tuottoja
realisoimattomina, ja kuurialle
varmistetaan realisoituja tuottoja.
Kuurian, seurakuntien, yhdistysten jne. varat ovat tarpeellisia suurien ja joskus odottamattomien kustannusten kattamiseksi: viimeisin esimerkki
on P. Marian kirkon kellotorni,
jonka korjaukseen menivät
melkein kaikki seurakunnan
varat. P. Olavin seurakunnan
putkiremontin yhteydessä tapahtuu samoin. Kuuria osallistuu tähän remonttiin taloudellisesti. On siis pakko ylläpitää
varoja ja olla käyttämättä niitä
paitsi poikkeustilanteissa.
Kuuria/Seurakunnat/Keskukset -rakenne. Tässä talous
rapportissa kuuria tarkoittaa
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piispantaloa eli hiippakunnan
keskushallintoa. Taulukko kokonaisuudessaan kuvaa koko
hiippakuntaa, joka vuorostaan
jakautuu kolmeen osaan. Niistä
ensimmäinen on kuuria, toinen
seurakunnat ja kolmas keskukset eli katekeettinen keskus ja
tiedotuskeskus. Kaikki ovat
hiippakunnan osia. Hiippakunnan toimintakeskus Stella
Maris on v. 2003 voimaan astuneen uskonnvapauslain mahdollistaman tavan mukaisesti
itsenäinen paikallisyhteisö, ja
sen taloudenpito on uskottu
vuoden 2006 alusta lähtien Birgittalaissisarille, jotka vastaavat
siitä suoraan valtiolle.
Kiinnittäkäämme ensiksi
huomiota Kuurian, seurakuntien ja keskusten ali/ylijäämään.
Kuurian puolella kirjataan kaikki arvopapereita koskevat tulot ja menot, koska kaikki arvopaperit hoidetaan kuuriasta
käsin (pankin ja varainhoitofirman avulla). Tämä tekee
ymmärrettäväksi, että kuurian
kohdalla nähdään suuria summia. Kuurialla on ylijäämää
351.152 (I13), seurakunnilla on
alijäämää -40.895 (I26) ja keskuksilla on alijäämää -159.020
(I38). Kuurian ylijäämä näyttää
todella suurelta, kun taas seurakunnat ja keskukset kärsivät.
Mistä tämä johtuu?
Keskusten alijäämä -159.020
(I38) johtuu olennaisesti keskusten palkkakuluista 173.210
(G31). Itseasiassa nämä keskusten palkat menevät kokonaan
kuurian piikkiin, joten kuurian
näennäinen ylijäämä 351.152
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(I13) puolittuu summaan
177.942. Kun arvopapereiden
realisoituneet ja realisoimattomat tuotot kirjataan kuurialle, kuurian ylijäämä koostuu
realisoimattomasta tuotosta
eli edellä mainitusta 110.751,
joka siis ei ole käytössä, joten
lopuksi jää käytettävänä ylijäämänä 177.942 - 110.751 = 67.191.
Tähän ylijäämään ovat osalliset
kaikki tulot eikä pelkästään arvopaperit. Mihin tämä summa
67.191 on mennyt?
153.000 meni korottoman
lainan palauttamiseen Bonifatiuswerkille, Diasporakommissariatille ja Hollannin SCJProvinssille (annettu aikoinaan
piispa Verschurenin käyttämän
huoneiston hankkimista varten). 40.651 meni katekeettisen keskuksen putkiremontin
rahoitusosuuden kattamiseen.
Kumpikaan näistä kuluista ei
näy menona, vaan ne siirtyvät
pysyvänä arvona taseeseen.
Tämä tarkoittaa, että ne eivät
esiinny tässä taulukossa eivätkä siis ole menoja varsinaisessa
mielessä. Mutta nekin suoritetaan todellisella rahalla.
Seurakuntien tilanne oli
vuonna 2005 suurin piirtein
tasapainossa. Alijäämä -40.895
(I26) johtuu ennen kaikkea P.
Marian kirkon kellotornin remontista. Vaikka sekä tavalliset
kolehdit että erikoislahjoitukset seurakunnissa ovat huomattavasti nousseet (C/D18 ja
19), normaalitilanteen aikaansaamiseksi tarvitaan edelleenkin kuurian avustusta (C20;
vrt. G7). Vuonna 2006 kuuria
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ei voinut ylläpitää vuoden 2005
avustustasoa. Samoin on keskusten osalta (C33; vrt. G8).
Hiippakunnan taloudellinen
tilanne on monimutkaista kuurian, seurakuntien ja keskusten
keskinäisestä riippuvuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan
hiippakunnan jokapäiväistä
elämää rahoitetaan ulkomaan
avun ja korkojen avulla. Tämä
tarkoittaa, että silloin kun yksi
niistä tai molemmat menevät
alaspäin, ei edes tavallisem elämän jatkuva ylläpito onnistu.
Sen vuoksi voi todeta, että ainoa ratkaisu on edelleenkin se,
että säännölliset tulot nousevat
ja tämä tapahtuu ennen kaikkea kolehtien ja jäsenmaksun
avulla.
Jotkin tulot ja menot vuosien
2005-2006 vertauksessa:
C/D6: Ulkomaan avustukset
ovat osittain säännöllisiä ja
samantasoisia (kiinteä avustus hiippakunnalle ja avustus
pappien ylläpitämiseksi) ja
osittain vaihtelevat vuodesta
toiseen (rakennuskorjausyms.) projekteista riippuen.
C/D11: Seurakunnille välittyvät messustipenditulot vaihtelevat vuodesta toiseen; sen
lisäksi oli vain vuonna 2005
n. 19.000 euroa tuloja Rooman
pyhiinvaellusta varten, jotka
poistuivat saman tien.
C/D18: Tavalliset kolehdit ja
lahjoitukset ovat nousseet kaikissa seurakunnissa: Henrik
(63 TE/50 TE); Maria (66 TE/50
TE); Birgitta (28 TE/24 TE);
Olavi (21 TE/13 TE); Risti (44
TE/30 TE); Ursula (14 TE/12
TE); Perhe (16 TE/10 TE).
C/D19: Ennen kaikkea Henrik
(Lasimaalausten korjaus, 46
TE) ja Maria (Kellotornin korjaus, 42 TE).
C/D20: Henrik (1,7 TE/1,5 TE);
Maria (-/-); Birgitta (9 TE/12
TE); Olavi (2,6 TE/4 TE); Risti (3,3 TE/8 TE); Ursula (1,7
TE/9,9 TE); Perhe (1,7 TE/5,2
TE).
C/D33: KATT (10 TE/15 TE);
Katekeettinen keskus (10
TE/38 TE, oppikirjat)
C/D34: Monenlaiset tulot vaihtelevat vuodesta toiseen.
G/H6: Monenlaiset menot vaihtelevat vuodesta toiseen.
G/H7: ks. C/D20.
G/H8: ks. C/D33.
G/H23: Henrik (11,3 TE/5,6
TE); Maria (153,7 TE/18 TE);
Birgitta (4,7 TE/1,7 TE); Olavi
(19,2 TE/72,9 TE); Risti (20,5
TE/16,5 TE); Ursula (1,9 TE/-);
Perhe (3,6 TE/3,7 TE).
G/H36: Monenlaiset menot
vaihtelevat vuodesta toiseen.
Rudolf Larenz
Hiippakunnan ekonomi
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Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.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.

1.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
3.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
8.9. la 15.00–17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
9.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
11.9. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
14.9. pe Pyhän ristin ylentäminen: 18.00 iltamessu
15.9. la 9.30 messu Hattulan pyhiinvaeltajille,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
17.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
20.9. to 18.00 AC:n kokous seurakuntasalissa
22.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu ja vahvistuksen sakramentti, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

Jyväskylä

Pyhän Marian seurakunta

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja ja
perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous,
pe 17.30 adoraatio. 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, su 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu,
ti, to, pe 18.00 iltamessu, ke, pe 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkoruokus, to ja kuukauden 1. pe
adoraatio. Rippitilaisuus ti ja la 17.30-18.00 ja sopimuksen mukaan. Confession Tues. and Sat. 17.3018.00 and by appointment.

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.

Pyhän Ursulan seurakunta

1.9. la pastoraalineuvoston kokous, 18.00 iltamessu
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 18.00 iltamessu
3.9. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
kirkolla
4.9. ti 18.30 seurakuntaneuvoston kokous seurakuntasalissa
7.9. pe 18.00 Jeesuksen pyhän sydämen messu,
18.30 adoraatio
8.9. la lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa 10.00-14.00, 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
9.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
10.9-14.9. Ei messua kirkossa pappien retretin
vuoksi.
15.9. la 10.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 18.00 iltamessu
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in
Vietnamese, 18.00 iltamessu
17.9. ma johdantokurssi Pyhän Henrikin kirkolla
22.9. la 18.00 iltamessu
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: Sampo
800015-1888441.

Turku

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.

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Oulu

1.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu
latinaksi
4.9. ti 19.00 miestenpiiri
8.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
9.9. su kirkkovuoden 23 sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 16.00 messu Eurajoella, 18.30
Mass in English
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
18.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri
21.9. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
22.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
17.00 messu puolaksi
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. 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 englanniksi/in English. Seuratkaa poikkeukset kirkon ilmoitustaululta. (Please
check the schedule on the information board in the church or at: olavi.catholic.fi). Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@catholic.fi.
Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 17.40
iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia
arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Kouvola

Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 045-1226365. 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.

diaspora
Ahvenanmaa: 1.9. la 10.00
Eurajoki: 9.9., 23.9. su 14.00
Pori: 21.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
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1.9. la 18.00 Mass in English
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 ruusukkorukous, 10.30 messu
7.9. pe 18.00 messu Kiteellä
8.9. la autuaan Neitsyt Marian syntymä, juhla: 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa,
18.00 English Mass in Jyväskylä
9.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
10.9.-14.9. SCJ-pappien kokous Stella Mariksessa (Tänä aikana ei messuja seurakunnassamme.)
14.9. to pyhän ristin ylentämisen juhla
15.9. la lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 Mass
in English in Jyväskylä
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu
20.9. to 14.00 Seniorien kokous
22.9. la 18.00 Mass in English
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu
diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00:
7.9., 5.10., 9.11., 30.11.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 8.9.,
6.10., 10.11., 1.12.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00:
8.9., 6.10., 10.11., 1.12.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilahdenkatu 20) su 16.00: 9.9., 7.10., 11.11., 2.12.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la
11.00 (uskonnonopetus 9.45): 29.9. vahvistuksen sakramentti, 27.10., 24.11., 15.12.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali, Snellmaninkatu 8) su 16.00: 30.9., 28.10.,
25.11., 16.12.
Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä:
15.9., 13.10., 17.11., 8.12.
Seniorit:
20.9., 11.10., 8.11., 13.12.
English Mass:
Mass in English from 1.9.2007 every Saturday
at 18.00.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
9.9. su10.30 juhlamessu, seurakuntamme 50vuotisjuhla, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
14.9. pe Pyhän ristin ylentämisen juhla: 18.00
messu
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11) su klo
15.00: 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.
Lapua: 22.9. la 9.00, 13.10. la 9.00, 27.10. la 12.00,
17.11. la 9.00, 8.12. la 9.00, 26.12 ke 9.00.
Kokkola (Katariinankatu 3): su klo 16.00: 30.9.,
11.11.
Kurikka la klo 18.30: 22.9., 13.10., 27.10., 17.11.,
8.12., ti 25.12 klo 17.00.
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: la 22.9., su
30.9., la 13.10., la 17.11., la 8.12., ke 26.12.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 22.9., 13.10.,
27.10., 17.11., 8.12., ke 26.12. klo 16.00.
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Körstnesissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 messu
6.9. to 18.00 iltamessu
7.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio

Kalenteri
8.9. la Neitsyt Marian syntymä: 13.00 perhemessu
9.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 messu
13.9. to 18.00 iltamessu
14.9. pe pyhän ristin ylentämisen juhla: 18.00
messu
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 18.00
messu
20.9. to 18.00 iltamessu
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
messu
diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12): 23.9. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 1.9. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 16.9. klo 12.00
Sunila (seurakuntatalo,Valliniemenkatu 20): 9.9.
klo 16.00
Uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.9. klo 14-16
Kouvola: 8.9. klo 11-13, messu klo 13.00
Huom! Syyskuusta lähtien joka kuukauden toisena sunnuntaina vietetään
pyhä messu myös Sunilan seurakuntatalossa klo 16.00 (Valliniemenkatu
20).

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
2.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
4.8. ti 18.00 katekeesi aikuisille
6.8. to 18.00 katekeesi aikuisille
9.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
11.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
13.9. to 18.00 katekeesi aikuisille
14.9. pe pyhän ristin ylentämisen juhla: 12.00
messu Ylivieskassa, 17.00 messu Oulussa
15.9. la 11.00 uskonnopetus koululaisille
16.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
18.9. ti 18.00 katekeesi aikuisille
20.9. to 18.00 katekeesi aikuisille
22.9. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
23.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
diaspora
Tornio: 2.9., 16.9. klo 17.00
Raahe: 23.9. klo 17.00
Rovaniemi: 9.9. klo 17.30
Ylivieska (Toivolantie 5 A 8): 14.9. klo 12.00
Katekeesi aikuisille 7.8.-25.9. tiistaisin ja torstaisin klo 18.00. Kaikki ovat tervetulleita:
Neokatekumenaatin katekeesit
Kurssi pidetään katolisen kirkon kirkkosalissa,
Oulussa Liisantiellä 2. Kurssi on avoinna kaikille,
sekä uskovaisille tai ei, jotka etsivät totuutta
Kristuksesta.
Neokatekumenaatti on entisen paavin määritelmän mukaan katolisen kasvatuksen tie, joka
sopii nykyaikaan ja -yhteiskuntaan. Sen kautta
herätetään ja elävöitetään tänään kristinuskoamme niin, että maistetaan Jumalan rakkautta
jokapäiväisessä elämässä. Kristus todella etsii
meitä: tulkaa kuuntelemaan!
30.08.2007 klo. 18.00: 8. päivä: Kerigma (toinen
osa).
04.09.2007 klo. 18.00: 9. päivä: Kysely ja katekeesi parannuksen sakramentista.
06.09.2007 klo. 18.00: 10. päivä: Parannuksen
liturgian vietto.
11.09.2007 klo. 18.00: 11. päivä: Kokemuksien
jakaminen.
13.09.2007 klo. 18.00: 12. päivä: Kerigma kirjoituksissa: Abraham.
18.09.2007 klo. 18.00: 13. päivä: Kerigma kirjoituksissa: Eksodus.
20.09.2007 klo. 18.00: 14. päivä: Kysely Jumalan
Sanasta.
25.09.2007 klo. 18.00: 15. päivä: Jumalan Sanan
vietto ja Raamatun toimitus.
28-30.09.2007 Päätösretretti.

Toimistot

Catholic Students’ Club

Katekeettinen keskus

Rosary and Holy Mass in Latin and English in
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Fax 09-5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi.
Avoinna arkisin 10-16.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00
ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä messu on klo 7.30.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.
Studium Catholicumin remontti on alkanut.
Kirjasto ja kappeli ovat kiinni. Avaamisesta ilmoitetaan loppuvuodesta.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti info@
caritas.inet.fi. www.caritas.fi

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2007
Verksamhetsplan för hösten 2007
Torstain kokoukset pidetään syyskaudella P. Henrikin seurakuntasalissa. Forumin kokouksen paikka
24.11. ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille./På torsdagarna samlas vi i St.
Henriks församlingssal.Platsen för Forum,lördagen
den 24.11, meddelas senare. Mötena är öppna
för alla.
Torstaina 20.9. klo 18.30 Mus. mag., dipl. org.
Marco Bonacci: Musiken i liturgin före och
efter Vaticanum II /Musiikin maisteri, diplomiurkuri Marco Bonacci ruotsiksi: Musiikki
liturgiassa ennen ja jälkeen Vatikaani II:n.
Torstaina 18.10. klo 18.30 Professori Heikki
Kotila: Eukaristia uudessa Evangelical Lutheran Worship-käsikirjassa/Eukaristi i den nya
handboken “Evangelical Lutheran Worship”
Torstaina 15.11. klo 18.00 Messu AC:n vainajien
muistoksi. N. klo 18.30 Suomen Ekumeenisen
neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttunen:
Ortodoksinen liturgia - yhteinen työ/Kl. 18.00
Mässa för AC:s avlidna. Ca. kl. 18.30 general
sekreterare för Ekumeniska rådet i Finland,
fader Heikki Huttunen:Den ortodoxa liturgin
- gemensamt arbete
Lauantaina 24.11. klo 15.00 AC:n Forum: Onko
Kirkolla Januksen kasvot? Keskustelua johtaa
LKT Heimo Langinvainio./AC:s Forum: Har
Kyrkan ett Janusansikte? Diskussionen leds av
med. och kir.dr Heimo Langinvainio
Torstaina 13.12. klo 18.30 Docent Anders
Ekenberg (Uppsala): Katolsk liturgi fyrtio år
efter Vaticanum II. Därefter serveras julglögg/
Dosentti Anders Ekenberg (Uppsala) ruotsiksi: Katolinen liturgia 40 vuotta Vatikaani II:
n jälkeen. Lopuksi nautimme perinteiset jöuluglögit.
AC arpoo syys-marraskuun kokouksiin osallistuvien (jäsen/infomaksunsa maksaneiden)
kesken lippuja RSO:n keskiviikkosarjan konsertteihin Finlandiatalossa./AC delar ut bland
mötesdeltagarna, som betalat sin medlems/infoavgift, biljetter till Radions sinfoniorkesters
onsdagskonserter i Finlandiahuset.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2007 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2007 på AC:s conto 200120513060

September 11, 25; October 9, 23;
November 6, 20; December 4, 18.
All students and young adults and others
interested in the Catholic Faith, welcome!
Afterwards, a nice get-together.

Fransiskaanimaallikot OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie
2, 00270 HELSINKI. Kokouspäivä: keskiviikko.
Aika: kello 17-19. Jokaisen kokouksen alussa
on liturgisen vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Ilta päättyy
rukouksiin. Unkarin pyhän Elisabethin (s. 1207),
maallikkofransiskaanien taivaallisen suojelijan,
800-vuotisjuhlavuosi.
Keskiviikko 12.9. Outi Kecskeméti esittelee diakuvin p. Unkarin Elisabethin elämää

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin katolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakramentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista
kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.net.
Sähköposti summorum@)gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo.
Vanhan messun viikonloppu Pyhän Henrikin katedraalissa 6.-7.10. Messut lauantaina
klo 12.30 ja sunnuntaina klo 14.00. Esitelmä
lauantaina messun jälkeen.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper
(17.30-17.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri

17.9. Suunnittelukokous
24.9. Sakraalivaatteiden symboliikasta – Irene
Hellström
1.10. Maanantaikahvila
Seuraavien maanantaiden aiheet mietitään
suunnittelukokouksessa. Lämpimästi tervetuloa
kaikki ja ihan erityisesti uudet osallistujat!
Leena, Risto ja Ritva

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 093403795.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM,
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at
17:30

Teresa ry.
Teresa ry on Helsingin katolisten seurakuntien
yhteinen yhdistys. Katolisen identiteetin vahvistaminen ja karitatiivinen työ on toiminnassamme
tärkeää.Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien aiheista ja työilloista kiinnostuneet.
Illoista muovautuu aina osallistujien näköisiä ja
oloisia. Esitelmäillat pidetään pääasiassa P. Marian
seurakuntasalissa kuukauden 3. tiistaina. Käsityöja askarteluiltoja järjestetään syksyllä 3 kertaa.
Ruusukkorukous alkaa klo 17.30. ja messu klo
18.00.
Esitelmäillat
9. Syyskauden avaus. Esitelmän aihe varmistuu
vasta syyskuun alussa.
Koko syksyn tarkemman ohjelman esitelmäaiheineen julkaisemme seuraavassa lehdessä ja
kirkkojen ilmoitustauluilla.
Työillat
Käsityö- ja askarteluiltoihin kokoonnutaan P.
Marian seurakuntasaliin iltamessun jälkeen.
11.9.
2.10.
6.11.
Mukaan kaivataan uusia innokkaita askartelijoita sekä idearikkaita käsitöiden ja koriste-esineiden mallien tuntijoita. Tervetuloa!

KIRJALLISUUSPIIRI UUDESSA PAIKASSA. Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen hilpeät istuntonsa,
mutta Studiumin remontin johdosta uudessa
osoitteessa. Se uusi osoite on Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, Henrikin
kirkon ja pappilan välistä johtavat portaat alas.
Aika on entinen, 18.30 ja syksyn kirjat ja illat
seuraavat:
10.9.
9.10.
5.11.
3.12.

Dostojevski: Rikos ja rangaistus
Schmitt: Pilatuksen evankeliumi
Agnon: Kun väärä oikaistaan
Unamuno: Pyhän miehen uhri

Kaikki kiinnostuneet, sekä entiset että nykyiset,
tervetuloa!

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi aloittaa syksyn toimintansa 17.9.
Vanhan tavan mukaan aloitamme osallistumalla
13.30 alkavaan messuun. Klubi on kaikille avoin.
Ensimmäinen kokoontumiskerta on suunnittelukokous, jossa toivomme saavamme uusia
raikkaita ja ennakkoluulottomia ehdotuksia
klubin sisältöön.
Alustavasti olemme suunnitelleet, että joka
toinen maanantai pidetään maanantaikahvila (työnimi) ilman ennalta sovittua aihetta tai
alustusta. Joka toinen kerta meillä on valmiiksi
mietitty aihe ja mahdollinen alustus. Jos tuotte
hyviä ehdotuksia, voidaan koko ajatus rakentaa
uudelleen. Alla kolmen ensimmäisen kerran
aiheet:

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

SENIORIT
Syksyn ensimmäinen messu
Pyhän Henrikin katedraalissa
on tiistaina 18.9. kello 14.00 ja
sen jälkeen kokoontuminen
seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
21.9.-14.10. on toimitettava viimeistään 7.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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SCJ 100 vuotta
Hiippakunnan juhlaa: Jeesuksen pyhän sydämen papit

– sata vuotta Suomessa

Jeesuksen pyhän sydämen
pappien juhla

Piispan johdanto Stella Marisin messussa

Jeesuksen pyhän sydämen pappien sääntökunta vietti hiippakuntajuhlan
yhteydessä Stella Marisissa lauantaina 18.8. ja Pyhän Marian kirkossa sunnuntaina 19.8. Suomeen tulonsa 100-vuotisjuhlaa. Sääntökunta aloitti toimintansa Suomessa isä Leo Dehonin lähetettyä maahamme isä Johannes van
Gijselin, joka asettui tänne syyskuussa 1907. Siitä lähtien pyhän sydämen
papit ovat toimineet Suomessa ja muodostaneet pääosan kaikista maassamme toimineista papeista. Sääntökuntaan kuuluu myös yksi suomalainen
pappi, isä Teemu Sippo SCJ. Tällä hetkellä sääntökuntaan kuuluu melkein
täsmälleen puolet hiippakunnan kaikista papeista.
Sääntökunnan juhlaa kunnioitti suuri joukko ulkomaisia ja kotimaisia,
myös ekumeenisia, arvovieraita. Piispa Wróbelin viettämässä juhlamessussa
oli yli 30 konselebranttia. Siinä saarnasi Jeesuksen pyhän sydämen pappien
sääntökunnan yleisesimies, isä José Ornelas Carvalho SCJ. Stella Marisiin
oli kauniiseen kesäsäähän saapunut ilahduttavan paljon ihmisiä kaikista
seurakunnista. Birgittalaissisarten laskelmien mukaan lounaalla kävi kaiketi
yli 500 ihmistä! Messun ja marianhartauden lisäksi ohjelmassa oli muun
muassa nukketeatteriesitys ja isä Ryszard Miśin SCJ esitelmä. Isä Miś esitelmöi vielä uudestaankin seuraavana torstaina Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa.
Sunnuntaina sääntökunnan juhlamessu Pyhän Marian kirkossa oli myös
täynnä juhlijoita. Messussa saarnasi isä Teemu Sippo. Messun lopuksi piispa Wróbel kertoi sovintoratkaisusta, joka on löytynyt isä Jan Aartsin SCJ
asiassa. Ilmoitusta seurasi valtava kiitollisten taputusten myrsky. Isä Aarts
voi näin ollen ”palata Suomeen ja toimia täällä jälleen. Se, palaako hän takaisin Suomeen, riippuu vain hänestä itsestään ja Jeesuksen pyhän sydämen
pappien kongregaatiosta.” Messun jälkeen oli yleisöjuhla Englantilaisella
koululla.
SCJ:n (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu) 100-vuotisjuhlan kunniaksi on myös julkaistu Kalevi Vuorelan kirjoittama 200-sivuinen historiikki
”Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunta Suomessa 1907-2007”. Kirjan hinta
on 5 euroa. Mainitut saarnat ovat luettavissa hiippakunnan kotisivulla
www.catholic.fi.
KATT
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Rakkaat veljet ja sisaret! Saavumme joka vuosi Stella Marisiin viettämään
hiippakuntajuhlaa ja kunnioittamaan suojeluspyhäämme Jumalanäiti Mariaa. Usein tähän juhlaan on liitetty toinenkin tapahtuma. Tänä vuonna
vietämme Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien Suomessa toimimisen satavuotisjuhlaa. Sata vuotta sitten tämän veljeskunnan perustaja isä Leon
Dehon vieraili Suomessa, ja pian tämän jälkeen saapuivat ensimmäiset papit
Hollannista.
Sadan vuoden ajan Pyhän Sydämen papit ovat uskollisesti hoitaneet ja
palvelleet täällä asuvia katolilaisia. He myös loivat tänne uudelleen paikalliskirkon rakenteen. Tästä johtuen hiippakunta ja Jeesuksen Pyhän Sydämen
pappien veljeskunta on pitkään samastettu toisiinsa. Tämä juhla muistuttaa
heidän läsnäolonsa tärkeistä ulottuvuuksista. Nämä sata vuotta eivät ole olleet ainoastaan pastoraalisen työn vuosia. Vuosien aikana Jeesuksen Pyhän
Sydämen spiritualiteetti on levinnyt hiippakunnassamme. Kuluneet sata
vuotta ovat olleet hengellistä ja kulttuurista työtä Suomen katolilaisten hyväksi, Suomen kansan hyväksi ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Näinä
vuosina moni sukupolvi on saanut katolista opetusta ja kuluneet sata vuotta
kertovat myös katolisen kirkon sosiaalisesta työstä.
Eivät vain kirkkorakennukset ja kappelit ole muistomerkkejä katolisen
kirkon toiminnasta maassamme. Täällä on tehty lapsi- ja nuorisotyötä, työtä
avioliittojen ja perheiden hyväksi sekä yksinäisten, köyhien, vanhusten ja
sairaiden ihmisten hyväksi. Täällä on ponnisteltu myös ekumenian hyväksi.
Pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat saaneet paljon apua integroituessaan
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tämä on kiitoksen päivä Jeesuksen Pyhän Sydämen papeille heidän
työstään hiippakunnassamme. Kiitokseen yhtyvät myös vieraamme Suomesta, muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Haluan toivottaa sydämellisesti tervetulleiksi Suomen ortodoksisen kirkon johtajan arkkipiispa Leon
ja Helsingin luterilaisen hiippakunnan piispan Eero Huovisen. Lausun
sydämellisesti tervetulleiksi hiippakuntaamme myös Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien esimiehen, isä Ornelas Carvalhon Roomasta ja provinsiaalit
Hollannista, Saksasta ja Puolasta sekä kaikki muut eri maista saapuneet
kutsuvieraat.
Lopuksi toivotan sydämellisesti tervetulleiksi myös teidät kaikki, rakkaat
sisaret ja veljet, jotka eri seurakunnistamme olette tulleet Stella Marisiin.

SCJ 100 vuotta

Kolumni

Minun,
sinun ja
meidän totuus ja Jumalan ...

Hiippakuntajuhla oli kaikin puolin onnistunut. Myös sää suosi sitä. Juhlamessu televisioidaan TV1:ssä su 9.9. klo 10.00 ja uusitaan ti 11.9.

Alttaripalveluksesta vastasivat Turun seurakunnan ahkerat ja huolelliset messupalvelijat.

Ekumeenisista ja muista arvovieraista messuun osallistuivat papiston keskellä arkkipiispa
Leo, piispa Huovinen sekä isä Heikki Huttunen.

Tämän vuoden maahanmuuttoasioiden ammattilehti Monitorin kevätnumerossa oli mielenkiintoinen haastattelu kirjailija Vivi-Ann Sjögrenistä. Kertomuksen mukaan hänellä on monta kotia maailmalla.
Elämänsä aikana hän on matkustanut ympäri maailmaa ja tutustunut
monenlaisiin kulttuureihin. Haastattelussa hän teki ikään kuin yhteenvedon keräämistään kokemuksista. Ajan mittaan hän oli luopunut
monista ennakkoluuloista toisia kulttuureja kohtaan ja niitä ulkomaalaisia kohtaan, jotka ovat kasvaneet toisessa kulttuurissa kuin hän itse
ja jotka syystä tai toisesta ovat muuttaneet Suomeen, hänen omaan
kotimaahansa. Tällöin hän oli tullut siihen tulokseen, että ”maailma
on täynnä totuuksia”.
Sinulla ja minulla, oikeastaan jokaisella ihmisellä, on oma totuutensa, oma maailmansa, jossa hän elää ja viihtyy. Tämä on hänen oma
henkilökohtainen elämän todellisuutensa. Siinä hän on oma itsensä ja
kotonaan. Tämä hänen oma totuutensa tekee hänet ainutlaatuiseksi
ja erottaa hänet muista ihmisistä. Uskollisesti hän pitää omasta totuudestaan kiinni ja pyrkii toteuttamaan itseään eläen totuudellisesti,
mikä ei ole aina samaa kuin totuudenmukaisesti. Vaikka se todellisuus,
jossa hänen elämänsä pyörii, on sangen rajoitettu, hänen maailmansa
laajenee päivästä päivään iän, kasvatuksen ja muiden hänen saamiensa
elämänkokemusten myötä. Tarvitsemme kipeästi myös läheistemme
ja muiden ihmisten totuuksia. Niinpä meidän todellisuudentajumme
kasvaa ja meidän elämämme rikastuu.
Kaikki elämän totuudet, jotka eri ihmisistä löytyvät, kuuluvat yhteen ja muodostavat yhdessä ihmiskunnan valtavan henkisen ja miksei
myös hengellisen pääoman. Mutta kuka on tästä rikkaasta pääomasta
tietoinen? Kuka ottaa sen huomioon jokapäiväisessä elämässään kohdatessaan kanssaihmiset, joilla on toisenlainen kulttuuritausta, toisenlaisia ajattelu- ja elämäntapoja kuin minulla ja sinulla ja meillä yhdessä?
Joskus minä vaadin, että toiset sopeutuisivat minun todellisuuteeni, tai
niin kuin sinä voit vaatia, että minä mukautuisin kokonaan sinun maail
maasi. Odotamme että toiset omaksuisivat paitsi meidän kielemme
myös meidän ajattelu- ja elintapamme, meidän käsityksemme perhe- ja
työelämästä, meidän näkemyksemme yhteiskunnasta ja maailmasta,
kirkostakin.
Tämä vaatimus ei ole vain kohtuutonta, vaan myös pintapuolista.
Se riistäisi toisilta juuri niitä arvoja, joita he olivat oppineet pitämään
arvossa omassa kotimaassaan ja joita he tarvitsevat selviytyäkseen
täällä kotoutumiseensa liittyvistä ongelmista. Toisaalta ihmisluontoon
kuuluva tapa yliarvioida oma todellisuus estäisi heitäkin ottamasta
vastaan sen hyvän, mikä meissä tai meidän kulttuurissamme on ja
minkä me haluamme jakaa heille.
Toisaalta se estäisi meitäkin tutustumasta niihin rikkauksiin, jotka
he ovat tuoneet mukanaan saapuessaan meidän maahamme ja jotka he
vuorollaan haluavat säilyttää ja jakaa meidän kanssamme.
Me hyvinvointieurooppalaiset lienemme vielä liian ylpeitä oman
kulttuurimme saavutuksista. Lähetystyöntekijät ovat jo pitkän aikaa
havainneet, ettei kannata varauksitta viedä muille kansoille oman
kotimaansa kulttuurin elämäntodellisuutta. Onhan siinä myös omia
yksipuolisuuksiaan ja heikkouksiaan, niin kuin muissakin kulttuureissa ja kansoissa. On meilläkin vielä yhtä ja toista parannettavaa.
Vain eri kulttuurien välinen rehellinen vuorovaikutus eli elävä dialogi
pystyy madaltamaan kulttuurien välisiä kynnyksiä ja avaamaan ovet
niiden rikkauksiin. Lähetystyöntekijöiden mielestä ei saa tuhota lähetysmaiden alkuperäistä kulttuuria. Pikemminkin on oltava avoin
sille todellisuudelle, jossa lähetysmaa elää. On pyrittävä istuttamaan
kristinuskoa rakentamalla sen arvomaailmaa hyvien ainesten päälle,
jotka lähetysmaassa ovat tai evankeliumin kieltä käyttäen oksastaa oma
vakaumuksemme ja kristinuskon todellisuudentaju siihen puuhun,
joka paikalla on.
Meidän kulttuurissa nykyisin edellytetään, että jokainen olisi oman
onnensa seppä. Mutta tässä unohdetaan helposti, että kaikilla ihmisillä
ei ole samoja lähtökohtia. Toiset elävät puutteessa, toiset ylellisyydessä.
Pyrimme olemaan rehellisiä ja totuudellisia ihmisiä. Valitettavasti tämä
ei aina merkitse sitä, että kaikki saavat hyvän osan niistä aineellisista,
henkisistä ja hengellisistä rikkauksista, joita elämässä on.
Toivoisin, että julkisesti keskusteltaisiin enemmän kristillisistä elämänarvoista ja sosiaalielämän syvistä perusteista sekä että ne otettaisiin huomioon meidän yhteiskunnassamme. Meidän on löydettävä
uudestaan yhteisiä elämänarvoja. Yhdessä kaikkien hyväntahtoisten
ihmisten ja kaikkien hyväksyttävien keinojen kanssa meidän on etsittävä näitä elämänarvoja, puolustettava ja kehitettävä niitä, mikäli
ne ovat vielä olemassa sekä edistettävä niitä. Silloin minun, sinun ja
meidän yhteinen todellisuudentajumme syvenee ja rikastuu. Se tulee
hänen todellisuutensa mukaiseksi, joka on sanonut itsestään: ”Minä
olen tie, totuus ja elämä”. Hän haluaa opastaa kaikkia kansoja, omaa
kansaamme, sinua ja minuakin taivaan Isänsä luomaan todellisuuteen,
Jumalan kirkkauteen.
isä Frans
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Artikkeleita
Karismaattinen tapaaminen
Stella Marisissa 10.-12.8.2007

Haluaisitko uskonnon
opettajaksi?

Kuvassa vasemmalta isä
Wilfried Brieven, Lina Joannou-Jyränki, isä Jean Simonart ja Céleste Hendrickx.

S

tella Marisissa pidettiin
katolinen karismaattinen
tapaaminen elokuun 10.-12.
päivä. Tapaamisen vieraista
isä Wilfried Brieven on toiminut edesmenneen kardinaali Suenensin ja kardinaali
Daneelsin sihteerinä ja hän
on jäsenenä katolisten hiippakuntien yhteisessä karismaattisessa työryhmässä ja
myös Mechelen-Brysselin
hiippakunnan karismaattisessa työryhmässä. Isä Jean
Simonart on hengellisenä
ohjaajana Louvain-la-Neuve
ja Limelot- seminaareissa ja
vastaa Maria-liikkeestä Belgiassa. Céleste Hendrickx
on maallikko, katolisten
hiippakuntien yhteisen karismaattisen työryhmän
jäsen Flanderissa ja hän toimii aktiivisesti evankeliointiprojekteissa.

Syksyllä 2006 ICCRS:n (International Catholic Charismatic Renewal Services) johtaja
Oreste Pesare ja isä Renato
Tissot vierailivat Suomessa
ja kertoivat karismaattisesta
uudistusliikkeestä katolisessa kirkossa. Näin kylvettiin
siemen.
Toinen kokous oli Stella
Mariksessa nyt elokuussa
10.–12.8. Viikonlopun teemana oli ”Who is Jesus for
You?” ja osanottajat (viisi
maallikkoa ja kolme pappia) saivat kokea ja jakaa syvällisen opetuksen tuomaa
siunausta. Céleste puhui
parannuksesta, Isä Wilfried
Pyhästä Kolminaisuudesta,
Pyhästä Hengestä helluntaina ja Pyhän Hengen lahjoista ja niiden vastaanottamisesta. Isä Jean puhui lopuksi
Pyhästä Hengestä Jeesuksen
äidin elämässä.

Jo heti viikonlopun alettua saimme kokea iloa, rakkautta ja yhteyttä. Ylistyslaulut avasivat sydämen ja
jokaisen päivän kohokohta
oli eukaristian vietto, joka
muistutti meitä Jeesuksen
rakkaudesta ihmiskuntaa
kohtaan. Osanottajille tarjottiin myös mahdollisuus
ripittäytymiseen, keskusteluun ja jokaisen puolesta
rukoiltiin henkilökohtaisesti
Pyhän Hengen kosketusta.
Kaikki tämä otettiin ilolla
vastaan ja moni tunsi kokeneensa muutoksen.
Piispamme Józef tuli iloksemme sunnuntaina tervehtimään belgialaisia vieraita
ja vaihtamaan ajatuksia heidän kanssaan.
Aurinkoinen, helteinen
sää järven rannalla ja birgittalaissisarten huolenpito tekivät osaltaan viikonlopusta
unohtumattoman kokemuksen. Kiitämme Jumalaa näistä belgialaisista, jotka antoivat meille mahdollisuuden
syvempään Jeesuksen tuntemiseen Herranamme ja
Vapahtajanamme.
Toivomme, että vuosi sitten kylvetty siemen saa nyt
juuret ja kasvaa aikanaan
isoksi puuksi ja kantaa hedelmää.
Lina Joannou-Jyränki

Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että lasten
kasvatus ja opetus on tärkeää. Lapsen tasapainoiseen
kasvuun kuuluu myös uskonnollinen kasvatus. Katolisen uskonnon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan
kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen
katolista identiteettiään, auttaa ymmärtämään uskonnon
merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon
vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
Ilahduttavan moni katolilainen nuori saa jo oman uskontonsa mukaista opetusta koulussa. Siitä huolimatta
on Lauantaikurssi tai Lördagskurssen monelle ainoa
mahdollisuus saada katolista uskonnon opetusta. Henrikin ja Marian seurakuntien yhteisellä Lauantaikurssilla
on vuosittain noin 70–80 oppilasta. Opetusta annetaan
10 kertaa lukuvuodessa lauantaisin Englantilaisella koululla. Oppilasryhmät koostuvat n. 10 mukavasta ja reippaasta koululaisesta.
Haluan erityisesti kiittää niitä opettajia, jotka ovat
vuosien mittaan opettaneet Lauantaikurssilla ja niitä,
jotka nyt ovat mukana. Heidän vapaaehtoinen ja ahkera
työnsä on ollut tärkeää monelle oppilaalle ja kirkolle.

Mutta - mistä opettajat tänään?
Olisitko sinä halukas tulemaan opettajaksi? Oletko joskus miettinyt, millä tavalla voisit palvella omaa seurakuntaasi? Opettajana toimiminen on erittäin arvokas ja
hyvä tapa olla mukana huolehtimassa hiippakuntamme
tulevaisuudesta – lapsista. Opetustehtävään voi aluksi
tutustua vaikka apuopettajana tai sijaisena. Tehtävääsi saat ohjausta Katekeettisesta keskuksesta ja muilta
kokeneilta opettajilta. Jos olet halukas opettamaan joko
Lauantaikurssilla tai seurakuntien järjestämässä sakramenttiopetuksessa, ota rohkeasti yhteyttä Katekeettiseen
keskukseen; 09-241 6095 tai katekeesi@catholic.fi.
Mervi Sarimo
Katekeettinen keskus

Huom!
Helsingin lauantaikurssin ohjelma /
Lördagskursens program s. 4.

Pari viikkoa sitten kiintyi
Turun P. Birgitan kirkossa
huomio pieneen hollantilaisryhmään, josta tunnistimme
kaksi hyvin tuttua hahmoa:
pääasiassa Helsingissä toimineen P. Sydämen sisaren
Virgo Verkleij’n ja hänen
siskonsa, saman sääntökunnan sisaren Immolata
Verkleij’n. Sr. Immolata oli
Turussa kauan, työsarka venyi vuosikymmeniksi.
Hollantilaiset sisaret lähtivät Turusta 1986, jolloin
birgittalaissisaret aloittivat.
Suomalaissyntyinen sisar
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Marie Celine Laine kuitenkin jäi, ja oli vuosia hiippakuntasisarena pappilassa.
Sr. Immolata meni Turusta
Helsinkiin, jossa oli 7 vuotta
ja lähti lopullisesti Suomesta
1992. Turun seurakuntalaiset muistavat hyvin hänen
hahmonsa messussa. Sisaret
olivat myös taitavia gregoriaanisessa laulussa.
Oli iloinen asia nähdä
nämä kaksi nuorekasta sisarusta (mukana oli heidän
perhettään) yllättäen Turun
sunnuntaimessussa! He olivat Suomessa kahden viikon

Leena Casagrande

Vanhoja ystäviä Turussa
lomalla. Suomen kieli sujui
edelleen hyvin, ja Fideksen
sisaret kertoivat tutkivansa
tarkkaan ja olivat siksi perillä monista Suomen ja Turun tapahtumista. Messun
jälkeen birgittalaissisaret
kutsuivat heidät lounaalle,
ja Renate Hakkarainen ja
allekirjoittanut jäivät saattamaan heitä ajan tasalle Suomen ja Turun asioista. Muisteltiin – ja naurettiin. Seurue
jatkoi Stella Marikseen.
Markku Vähätalo

Raya Willberg (vas.), sr. Immolata, Hilkka Casagrande ja sr.
Virgo Turun P. Birgitan kirkon edessä kesäisenä sunnuntaina.

Artikkeleita

Skandinavian Maltan ritarit kokoontuivat Islannissa
Rhodoksen ja Maltan ritarikunnaksikin kutsutun
Jerusalemin Pyhän Johanneksen Suvereenin Sotilaallisen Hospitaliittaritarikunnan (SMOM) Skandinavian
osaston jäsenet olivat koolla
Reykjavikissa 10.-12. elokuuta. Skandinavian osasto
koostuu ritareista ja daameista Ruotsista, Tanskasta,
Norjasta, Islannista ja Suomesta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana heidän
lukumääränsä on kaksinkertaistunut, ja heitä on nyt noin

joka voi ehdottaa mainittua
henkilöä jäsenehdokkaaksi
Skandinavian osaston johtokunnalle. Isä Peter Gebaran
lisäksi Maltan ritarikunnan
jäseniä Suomessa ovat varakreivi Roland Donin de
Rosière, Marta Benjumea
de Togores y Schulman,
professori Luigi G. de Anna
di Canneto ja arkkitehti Benito Casagrande.
Kokouksessa valmisteltiin
seuraavan vuoden ohjelmaa,
joka sisältää mm. pyhiinvael
luksen Lourdes’iin (toukoStefan Ahrenstedt

40. Reykjavikissa otettiin
jäseniksi isä Peter Gebara
SCJ Turusta ja islantilainen
Gunnar Örn Ólafsson. Osaston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vapaaherra
Gustaf von Essen, Ruotsin
valtiopäivien entinen jäsen.
Varapuheenjohtaja on arkkiherttuatar Walburga von
Habsburg (jonka isoisä,
viimeinen Itävallan keisari
ja Unkarin kuningas Karl I
julistettiin muutama vuosi
sitten autuaaksi), Ruotsin
valtiopäivien jäsen. Hän on
usein nähty vieras Suomessa, jossa hän on käynyt luennoimassa. Kokous huipentui
kauniiseen latinankieliseen
messuun, jonka vietivät ritarikunnan kappalainen isä
Michael Schneider Eskilstunasta, isä Jürgen Jamin
Reykjavikista ja isä Peter
Gebara Turusta.
Ritarikunnalla on suunnitelmia laajentaa toimintaansa Suomessa perustamalla
oma Suomen delegaatio. Sen
takia tarvitaan lisää jäseniä.
Usein kysytään, miten voi
tulla ritarikunnan jäseneksi.
Koska henkilö itse ei voi anoa
jäsenyyttä, paras tapa on lähestyä ritarikunnan jäsentä,

kuussa 2008). Lourdes’in
pyhiinvaellus on Maltan
ritarikunnalle hengellinen päätapahtuma; siihen
osallistuu joka vuosi suuri
joukko ritarikunnan 12.000
jäsenestä, jotka eri puolilla
maailmaa edustavat jo yli
900 vuotta vanhaa ritariperinnettä.

Historiaa
Maltan ritarikunta sai alkunsa hospitaalista, jonka
ryhmä amalfilaisia kauppiaita perusti vuonna 1023 Pyhälle maalle. Vuonna 1080
hospitaali oli kehittynyt jo
oikeaksi sairaalaksi, joka
oli omistettu pyhälle Johannes Kastajalle (siksi keskiajalla ritarikunta tunnettiin
“johanniittojen” nimellä).
Johanniitat liittyivät augustinolaissääntöön, joka sopi
hyvin aktiivista toimintaa
harjoittavalle ritarikunnalle.
Johanniittojen sairaalat ovat
aina olleet kuuluisia huolenpidosta ja hoidosta, jota sairaat ovat saaneet osakseen.
Esimerkiksi sairaala, joka
perustettiin 1500-luvulla
Maltan saarelle, oli sen ajan
Euroopan tehokkain.

laa). Ei-aateliset tai sellaiset
aateliset, jotka eivät syystä
tai toista ole toimittaneet ns.
“genealogisia todistuksia”,
kuuluvat magistraalisen armon luokkaan. Ritarikunta
on avoin myös naisille, ja
noin puolet Skandinavian
jäsenistä on daameja. Jäsenten tulee olla omistautuneita
katoliselle kirkolle, hyväntekeväisyydelle sekä köyhien
ja vähäosaisten avustamiselle. Tämän takia ritarikunnan
perinteellinen toiminta on
kohdistunut uskon puolustukseen (tuitio fidei) ja sairaiden hoitoon (obsequium
pauperum).
Maltan ritarikunta on Pyhän istuimen auktoriteetin
alainen mutta ritarikunnan
asemassaan itsenäinen. Se
on suvereeni ritarikunta,
joka toimii kuin valtio. Sen
takia se ylläpitää diplomaattisia suhteita eri valtioihin,
myöntää tarvittaessa omia
passeja ja nauttii ekstraterritorialiteetista omissa palatseissaan.

sen perinteen edustajia ovat
luterilaiset johanniitat, jotka
pohjautuvat aikanaan Brandenburgiin vakiintuneesta
protestanttisesta haarasta.
Myöhemmin Johanniittain
ritarikunnat ovat levinneet
mm. Ruotsiin ja Suomeen.
Suomen Johanniitat tekevät erittäin arvokasta karitatiivista työtä ja ovat myös
olleet yhteistyössä Maltan
Skandinavian osaston kanssa. Suomen Johanniittojen
kommendaattori on tällä
hetkellä helsinkiläinen Martin von Bonsdorff.
Maltan ritarikunnalla on
hyväntekeväisyystoimintaa noin 100 maassa, ja se
avustaa noin 15 miljoonaa
ihmistä. Lisäksi yksittäisten
suurprioraattien, subprioraattien ja kansallisten osastojen panos köyhien, sairaiden ja pakolaisten hyväksi
paikallisella tasolla on erittäin merkittävä. Joidenkin
maiden järjestöt, esimerkiksi Saksan ja Italian (Malteser
Hilfsdienst ja CISOM), toimivat - kiitos kymmenien
tuhansien vapaaehtoisten Luigi G. de Anna

Kaksi uutta jäsentä: isä Peter Gebara SCJ ja Gunnar Örn Ólafsson.

Veljeskunta muuttui varsinaiseksi ritarikunnaksi
pian Jerusalemin valloituksen jälkeen v. 1113. Nyt tärkeimmäksi tehtäväksi nousi
Pyhän maan puolustaminen. Pyhän Johanneksen
ritarikunnan sotilaallinen
toiminta alkoi vuonna 1136,
ja oli siis aikansa välttämättömyys. Kun islam valloitti lopullisesti Pyhän maan
v. 1291, ritarikunta siirtyi
ensin Kyprokselle ja sitten
Rhodokselle v. 1310, josta v.
1523 turkkilaiset ajoivat sen
pois. Taas ritarikunnan piti
etsiä uusi koti, joka v. 1530
löydettiin Maltalta. Siellä ritarikunnalla oli tärkeä
tehtävä: suojella eteläistä
Välimerta merirosvoilta ja
vääräuskoisilta.
Sotilaallinen toiminta
jatkui vuoteen 1798 asti.
Silloin Napoleon valloitti
Maltan, ja ritarikunta joutui
muutamiksi vuosikymmeniksi maanpakoon. Maltan
menettäneellä ritarikunnalla oli väliaikainen päämaja
Messinassa, Cataniassa ja
Ferrarassa, kunnes se asettui vuonna 1831 Roomaan,
ensin Aventinus-kukkulalle,
sitten Maltan palatsiin Via
Condottille, jossa se tänä
päivänä yhä toimii. Skandinavian osasto perustettiin
vuonna 1959.

Asema
Maltan ritarikunta on vanhin nykyään olemassa oleva ritarikunta. Sen oikeudellinen asema erottaa sen
muista ritarikunnista. Se
on hengellinen sääntökunta, jota johtavat munkkilupauksen antaneet professiritarit (oikeuden ritarit).
Professiritareiden lisäksi on
olemassa maallisia ritareita
ja daameja. He kuuluvat ns.
kolmanteen luokkaan, joka
muodostuu sekä aatelisista
ritareista että ei-aatelisista.
Viime vuosina ritarikunta
on avannut rivinsä myös eiaatelisille voidakseen toimia
paremmin Euroopan ulkopuolella.
Perinteistä johtuen ritarikunnan organisaatio on
monimutkaisempi kuin
esimerkiksi Pyhän Haudan ritarikunnan. Aateliset
kuuluvat kunnian ja nöyryyden luokkaan tai armon ja
nöyryyden luokkaan (heidät
voi tunnistaa liljoista, jotka
Maltan ristin lisäksi koristavat kirkkopukua, cocol-

Maltan ritarikunnan ystävät lahjoittamassa kirjoja Turun Runosmäen vanhainkotiin. Vasemmalta: Mikael de Anna, Sari
Kyttälä ja Tommi Alho.

Perillisiä ja ei
Maltan ritarikunta on ainoa
tänä päivänä olemassa oleva
ritarikunta, joka on jatkanut
keskeytymättä vuonna 1113
perustetun Pyhän Johanneksen ritarikunnan perintöä. Mitä tahansa muuta
järjestöä, jonka nimessä on
Malta, tulee pitää vääränä.
Valitettavasti väärät Maltan
ritarikunnat on haitallinen
ja melko laajalle levinnyt ilmiö monissa maissa, ja niillä
ei ole mitään tekemistä oikean Maltan ritarikunnan
kanssa. Sen sijaan arvokkaan ja aatelisen maltalai-

myös ulkomailla (kuten kriisialueilla) ja toimittavat helikoptereita, kenttäsairaaloita
ja ajoneuvoja. Ritarikunta
huolehtii tällä hetkellä 16
sairaalasta, 33 klinikasta ja
huomattavasta määrästä
lääkäriasemia. Lisäksi sillä
on vanhuksille ja parantumattomasti sairaille tarkoitettuja hoitokoteja, laitoksia
vammaisille ja turvapaikanhakijoille sekä kuntoutuskeskuksia huumeriippuvuudesta kärsiville.
Luigi G. de Anna
Armon ja nöyryyden ritari
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Artikkeleita

Maalausleirin satoa
Pyhä Henki, kulje
edellämme...
Pyhä Henrik, kulje
kanssamme...
Pyhä Äiti, rukoile
puolestamme...
...että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme.
Maalatessa pieninkin muodon tai värialueen muutos
vaikuttaa koko tauluun;
suhteet ja tasapaino joutuvat koetukselle - tai aivan
uuteen hakuun!
Maalausleirilla etsittiin,
tasapainoiltiin ja löydettiin
paljon. Sita varten sinne oltiin viikoksi tultukin. Kokenut opettajamme,taiteilija
Matti Kurki joutui päivittäisissä kritiikeissämme
puuttumaan useinkin keskeneräisiin ratkaisuihimme:
Tuo tuossa ei toimi. Mikä
tuo viiva on? Tarvitaanko
sitä? Johon me oppilaat:
Siis mikä? Tuo pieni sininen
sutaisu vai? Auttaisiko vihreä?
Kurki ei koskaan aliarvioi
nut ketään antamalla yksiselitteisen vastauksen saati
itse olisi tarttunut pensselin
varteen, ehdotteli vain: Jatka
vaan. Katsele nyt vielä. Etsi
ja maalaa.
Joskus ongelma selvisi
nopeastikin, useimmin ei.
Taulu paljasti armottomasti
teennäiset ratkaisut, ja koko
työ itsessään alkoi ”tökkiä”
tai meni ”tukkoon”. Oliko tassä nyt mitään mieltä
maalata ja viritellä kerran
vuodessa jotakin....? Hermostutti. Ärsytti. Mutta silti
kaikki tuntui niin mielenkiintoiselta!
Matti Kurjen matkaeväät
kohti omaa ja rehellistä ilmaisua olivat muun muassa
avoimuus, herkkyys ja raaka työ. Pala palalta viikon
aikana jokainen leiriläisen
työ alkoi luistaa aina vain
paremmin ja järkiperäisen
ajattelun rinnalle alkoivat
selvästi nousta intuitiiviset
ratkaisut.
Valo olisi vaativin sukunimi. saati etunimi! Valo on
olemukseltaan jotain niin
majestreettista ja kaiken
voittavaa. Valo on elintärkeää. Myös kuvan tekemiselle.
Joskus työsdsä alkoi heh-
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kua sisäinen valo, kun sopivat muodot ja värit loivat
tauluun valotilan. Uskon
jokaisen leiriläisen tavoittaneen tämän ilmiön ainakin
jossakin työssään.
Yksi harjoitus osoittautui
yllättävän vaikeaksi: elävänmallin piirtäminen vastavaloon. Hämärän huoneen ainut valonlähde oli ikkunasta tuleva päivänvalo. Malli
seisoi aivan ikkunan edessä
ja aikaa piirtämiseen oli vain
10 min. Harva meistä uskalsi korostaa valon luomaa
mustuutta mallissa, kontrastit jäivät laimeiksi.
Minkä väristä on hämärä? Minkä värinen on varjo?
Syntyykö hämärän vaikutelma oranssin ja keltaisen
sävyillä? Mielenkiintoista.
Yksi päivä oli omistettu
ns. sarjamaalaukselle, samaa kohdetta maalattiin
tunnin välein, viisi kuvaa
auringon noustessa ja viisi
illalla keskiyöhön asti. Tarkoituksena oli valon muutosten tarkkailu maisemassa
puuttumatta sen tarkemmin
yksityiskohtiin.
Aamulla 04.00 olimme
Hiidenpirtillä telineet pystytettyinä - ja aavistuksen
myöhässä, sillä esitys oli jo
alkanut! Upeat sävyt taivaanrannassa, järven pinnalla ja vastarannan metsänrajassa vaihtelivat hetki
hetkeltä! Valo lisääntyi ja
koko maisema esiintyi vaihtaen sävyjä tuhansia kertoja.
Näkymä oli yksinkertaisesti
vastustamaton ja mykistävä!
Joka päivä aamuin illoin
sama performanssi : aurinko
nousee, laskee, nousee, laskee...tällainen rummutus,
emmekö jo sitä kuulisi?
Lopuksi alataloon pystytettiin näyttely, joka ilahdutti niin hiippakuntajuhlaan
osallistujia kuin muita loppukesän vieraita. Matti Kurjen raikas ja yllättävä tapa
ripustaa ja yhdistää tauluja teki näyttelystä ja tilasta
kauniin ja puhuttelevan.
Kuvista syntyi uusi yhteinen tarina. Oletko muuten
koskaan ripustanut taulua
nurkkaan? Aivan, taulun sivureuna 90 asteen kulmassa
kiinni niin että se yhdistyykin esim. viereisen seinän
ikkunaan? Mielenkiintoista?
Kyllä.
Isä Fransin ja birgittalaissisarien läsnäolo kannusti

Stella Mariksessa pidettiin Maalausleiri 19. kerran taiteilija Matti Kurjen kokeneissa käsissä. Osanottajia oli 14 aina 10 ikävuodesta ylöspäin.

ja evästi meitä hyvin tällä
matkalla. Päivittäin messun
esirukouksissa pyydettiin
koko leirille inspiraatiota
sekä luomisen iloa ja lepoa.
Me maalarit kuljimme kuin
pyhiinvaeltajat toisiamme
kannustaen ja tukien, yhdessä eteenpäin mennen.
Maalarin rukous jatkuu kotonakin:

Pyhä Henki, luo ja
uudista...
Pyhä Äiti, rukoile
puolestamme...
Pyhiinvaeltajat,
kulkekaa kanssamme...

... että me voisimme hehkua Kristuksen valoa.
Arja Nukarinen- Callus

Johdantokurssi katoliseen uskoon 2007 – 2008
Helsingissä
ALUSTAVA OHJELMA (muutokset mahdollisia)
3.9. 		
17.9. 		
1.10. 		
15.10.
29.10.		
12.11.		
26.11.		
10.12.		
7.1. 		
21.1. 		
4.2. 		
18.2. 		
3.3. 		
17.3. 		
31.3. 		
14.4. 		
28.4. 		
12.5. 		

Johdanto kurssiin, yleisiä tietoja katolisesta kirkosta (isä Teemu Sippo SCJ)
Usko kolmiyhteiseen Jumalaan (uskonnonopettaja Marjatta Jaanu-Schröder)
Kirkko (isä Teemu Sippo SCJ)
Jeesus Kristus (mons. Marino Trevisini)
Raamattu, traditio, opetusvirka – paavius (isä Teemu Sippo SCJ)
Messun järjestys – kirkkorakennuksen esittely (mons. Marino Trevisini)
Rukous (sisar Marta Koltko SJK)
Neitsyt Maria ja pyhät (dipl.teol. Leena Kangas)
Ihminen, Jumalan kuva – viimeiset tapahtumat (sisar Theresa Jezl CPPS)
Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon sosiaaliopetus (Katolisen tiedotuskeskuksen
johtaja Marko Tervaportti)
Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat (piispa Józef Wróbel SCJ)
Sakramentit – kaste ja vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu (isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
Kirkon liturgia, kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
Eukaristia (isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
Avioliitto (isä Manuel Prado)
Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marta Koltko SJK)

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

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

Caritas-kuulumiset
Toimisto: Maneesikatu 2a, Kruununhaka, Helsinki, klo
8–13 tai sopimuksen mukaan, puh. 09-1357998, s-posti:
info@caritas.inet.fi Kotisivut: www.caritas.fi
Perjantai 21.9.Vivamo
17–18		 Päivällinen
18			 Pyhiinvaelluksen avaus
18.15		 Ihmisarvo Vanhassa testamentissa / TM Marjatta Jaanu-Schröder, kat.
19.15		 Ihmisarvo Uudessa testamentissa / Nunna Kristoduli, ort.
20.15		 Iltapala
21			 Iltahartaus Pyhän Birgitan kivikappelissa
Lauantai 22.9.Vaellus & Stella Maris
8–9		 Aamupala
9			 Matkaan siunaaminen
			 Vaellus Lohjan Lahokallion luontopolun kautta Ojaman kartanon ohi
			 Lohjanjärven rantapolkuja pitkin Aurlahden rantaan Lohjan keskustaan
10.30		 Levähdys Helsingin ortodoksisen seurakunnan Lohjan toimipisteessä
			 Isä Kalevi Kasala - Teetarjoilu
11			 Lähtö ortodoksisesta seurakunnasta
			 Vaellus Lohjan keskustassa Pyhän Laurin kirkon ohi Lempolaan
12.45		 Kuljetus autolla Lempolasta Saukkolantietä pitkin Jokelaan
			 Mahdollisuus uida joessa Jokelan hoitokodin edustalla
13			 Hartaushetki ja kahvit Jokelan hoitokodilla
13.30		 Vaellus metsän halki Paksaloon Stella Marikseen
15			 Saapuminen Stella Marikseen
			 Yhteinen ateria
16			 Toimintakeskuksen esittely, levähdys, vaatteidenvaihtoa
17			 Konsertti Stella Mariksen kirkossa
			 Marjatta Viirto, laulu
18.40		 Bussi Helsinkiin, kuljetus bussipysäkille
19			 Bussi Turkuun Hiidenpirtiltä, jonne kuljetus Stella Mariksesta

KATASTROFIKERÄYS
AASIAN TULVIEN UHREILLE
Sampo 800012-70154504, ref. 2383
ENNAKKOTIETOJA:
11.10. Jäsenilta P.Henrikin srk-salissa klo 18.00
08.11. Kummi-ilta P.Henrikin srk-salissa klo 18.00
HYVÄN TAHDON TERVEHDYKSENÄ
CARITAS-KAUPASTA
Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Ruusukkoja
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta

Vivamo on Kansan Raamattuseuran (KRS) toimintakeskus, joka sijaitsee Lohjanjärven
rannalla ja on tullut monille tutuksi rukouksen ja hiljaisuuden paikkana.
Julkisilla kulkuneuvoilla Helsingistä Vivamoon pääsee seuraavasti:
1) Bussilla Lohjan keskustaan, josta taksilla Vivamoon (matka n. 4 km).
2) Bussilla Helsinki-Lohja-Virkkala (Vappulantien kautta). Poistumispysäkki
Vivamonmäellä, josta lyhyt kävelymatka.
3) Bussilla Lohja-Virkkala, poistumispysäkki: Citymarket, josta n. 1 km kävelymatka.

Birgittalaisoblaattien retretti
Turun Birgittalaisluostarissa

Stella Maris on Birgittalaissisarten ylläpitämä Helsingin katolisen hiippakunnan toimintakeskus,
joka sijaitsee valtatie 1:n varrella Lohjan kaupungin alueella luonnonkauniilla paikalla
Hiidenveden rannalla.

5.10. pe klo 18 – 7.10. su klo 14

Vaelluksen kävelyosuus n. 15 km (kolme jaksoa).

Retretin aihe:
Taivasten valtakunta on kuin
peltoon kätketty aarre. (Mt.13:44)
Eli kypsän ja rikkaan
hengellisen elämän ominaisuuksia.

Vaellusvarusteet
• Omia eväitä ja juomaa
• Jalkineiksi vaelluskengät tai muut sopivat koekäytetyt jalkineet
• Kevyt sadetakki
• Pyyheliina (ja uimapuku jos syksyn viileä vesi ei pelota)
• Vaihtovaatetta tarpeen mukaan
Huoltoauto kuljettaa matkatavarat Vivamosta Stella Marikseen ja poimii reitin varrelta uupuneet. Osanottomaksu: 42
e, joka sisältää majoituksen yhteistiloissa vuoteissa, mainitut ruokailut, kahvi- ja teetarjoilut. Omat lakanat mukaan.
Vivamosta saa myös lakanat 5 e lisämaksusta. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä: puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.
fi. Kerro samalla mahdollinen erityisruokavalio. Sydämellisesti tervetuloa vaeltamaan ja kokemaan yhteyttä! Suomen
ekumeenisen neuvoston Naisjaosto, Naisten ekumeeninen forum Suomessa. www.ekumenia.fi

Hattulan 25-vuotisjuhlavaellus
Ristin ylentämisen hartaus jälleen
Hattulan vanhassa kirkossa
15. syyskuuta 2007.
Messu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 9.30, minkä jälkeen bussi lähtee Hattulaan n. klo
10. Marian kirkolta BUSSI 18:n PYSÄKILTÄ (HUOM!) n. klo 10.15. Hartaus Hattulassa
alkaa klo 12, sen jälkeen ristinkanto. Paikallinen luterilainen seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. Ostettavissa mm. Hattulan keskiaikaisen madonnan pyhiinvaelluspinssi. Takaisin
Helsingissä olemme n. klo 16. Matkan hinta 15 euroa. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
Ilmoittautumiset Katoliseen tiedotuskeskukseen sähköpostilla: kaarina.koho@catholic.fi
tai puh. 09-61294720. Tervetuloa!

Retretin johtaa isä Frans Voss SCJ. Kaikki ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille,
02-2501910. Email birgitta.turku@kolumbus.fi. Retretin
hinta 80 €. Retretti alkaa messulla Naantalin luostarikirkossa (pe klo 18).

Pyhiinvaellus
Santiago de Compostelaan
Jyväskylän Pyhän Olavin Seurakunta järjästää matkan
La Corunan kautta Santiago de Compostelaan. 17.10.21./22.10. (lyhyempi versio), 17.10.-23./24.10. (pitempi
versio = varsinainen ohjelma + retki Noiaan). Osallistujilta edellytetään omatoimisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa.
Ohjelmassa on kaksi päivää kävelymatkaa Santiagoon.
Palumatkalla Suomeen tutustutaan omatoimisesti Barcelonaan. Lento Barcelonasta Helsinkiin yön aikana. Hinta,
n. 400 euroa, sisältää lennot ja yöpymiset. Paikkoja on
rajoitetusti. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: Pawel Wierzchowiecki, Pawie@nic.fi. Tervetuloa!
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