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Lähetys on kastelahja
Lähetyssunnuntain lä-
hestyessä meidän on 
hyvä palauttaa mieleen 
lähetyksen, lähetys-
työn tarkoitus. Se ei ole 
pelkkää horisontaalista 
lähimmäisenrakkautta, 
ei pelkkää sosiaalista 
tukea, ei pelkkää ma-
teriaalista tukemista 
saatikka hyvän mielen 
tuottamista itselle, jos 
ja kun lahjoittaa vähän 

rahaa kirkon lähetyskeräykseen. Toisaalta kaikki 
edellä mainittu voi sen myötä kyllä täyttyäkin.

Olennaista vastauksessamme lähetyskäskyyn ja kir-
kon lähetystyön tukemiseen on Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen lähetyskäskyn seuraaminen — aina ja 
kaikkialla. ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni”, hän sanoi apostoleille. Ei se ol-
lut sanoma, jolla oli tarkoitus tai merkitys vain sen 
alunperin kuulleille Jeesuksen seuraajille, heitä itse-
ään varten; tuo sanoma kuuluu jokaiselle kastetulle, 
jokaisena aikana.

Myös tänä aikana Jeesus sanoo meille: ”Menkää ja 
tehkää, ... opettakaa.” Kirkon ja kaikkien sen jäsen-
ten vastuulla on tuo sama tehtävä: julistaa Herran 
ilosanomaa kaikille kansoille. Ei sen tarvitse olla 
suurten teologisten pohdintojen hallitsemista; lähe-
tystä voi tehdä myös laupeuden teoin. Auttamalla 
lähimmäistämme, veljiämme ja sisariamme Kris-
tuksessa, me voimme välittää heille sitä toivoa, jota 
usko Kristukseen tarjoaa koko maailmalle.

Kasteessa meistä on todella tullut Jumalan lapsia, 
hänen, joka rakastaa meitä loputtomasti. Paras vas-
tauksemme tähän rakkauteen on rakastaa häntä ta-
kaisin seuraamalla hänen Poikansa toivetta. Jeesus 
Kristus on ”tie, totuus ja elämä”.
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Uutisia

Den Nordiske 
Biskopkonferensens 
höstsamling avslutade
Den Nordiske Biskopskon-
ferensens höstsamling på 
Johannesgården avslutades 
vid lunch på torsdagen 20.9. 
Biskoparna beslutade att 
påbörja ett arbete med två 
gemensamma herdabrev, 
det ena om söndagsfirande, 
det andra om vuxenkate-
kes.

”Vi behöver ännu mer 
lyfta fram vikten av att hel-
ga eukaristin”, säger biskop 
Anders Arborelius OCD av 
Stockholm. ”Men inte bara 
det, i vår hektiska tid behö-
ver alla människor en dag 
som är helgad för Gud, i 
lugn och ro.”

Arbetet med herdabreven 
tar nu sin början, någon tid-
splan finns inte.

”Det tar alltid tid att for-
mulera gemensamma herda-
brev”, säger biskop Anders. 
”Det är många aspekter att 
ta hänsyn till.”

Biskoparna talade om 
påvens apostoliska brev 
“Sacramentum caritatis” 
och motu proprio “Sum-
morum pontificum” som de 
fann inspirerande. Biskops-
konferensen anser att det är 
upp till varje enskild biskops 
att i sitt stift besluta hur det 
generella tillståndet att fira 
Mässan i enlighet med 1962-

års ordning skall förstås.
I maj 2008 ordnas de 97:

e tyska Katholikentag i Os-
nabrück. Biskopen i Osnab-
rück, dr Bode, har inbjudit 
de nordiska katolikerna att 
delta, och biskoparna i Nor-
den vill gärna se att många 
katoliker härifrån deltar.

Biskoparna samtalade 
också med representanter 
för de lutherska biskopar-
na i Norden, bland annat 
Svenska kyrkans ärkebis-
kop Anders Wejryd, något 
de gör regelbundet.

Under mötet med de 
lutherska biskoparna dis-
kuterades i synnerhet den 
religiösa aktiviteten bland 
unga människor mellan 15 
och 30. Även vissa etiska frå-
gor kom upp, liksom frågan 
om interkommunion. Nästa 
möte mellan NBK och de 
lutherska biskoparna pla-
neras till 2009.

Biskopskonferensens 
nästa samling blir i Norge 
i mars nästa år. Höstsam-
lingen 2008 planeras att äga 
rum i Lourdes.

Som gäst i mötet i Göte-
borg var också mons. Phi-
lippe Jourdan, biskop av 
Tallinn, från Estland.

KATT/katolskakyrkan.se

Väite paavin eutanasiasta perätön
Tohtori Renato Buzzonetti, 
joka toimi paavi Johannes 
Paavali II:n lääkärinä tä-
män viimeisten elinpäivien 
ajan, on kiistänyt jyrkästi 
julkisuudessa esiintyneet 
väitteet siitä, että paavi oli-
si viimeisinä elintunteinaan 
kieltänyt ravinnon antami-
sen itselleen.

Buzzonetti antoi lausun-
non sen jälkeen, kun julki-
suuteen oli levinnyt huhu, 
että Johannes Paavali II olisi 

itse suoranaisesti kannat-
tanut eutanasiaa. Aiheesta 
käydään paraikaa vilkasta 
keskustelua Italiassa.

Buzzonettin mukaan 
paavi sai kaiken tarpeelli-
sen lääketieteellisen hoidon 
sairautensa loppuun asti: 
”Kuka tahansa, joka  väittää 
jotakin muuta, on väärässä. 
Hänen hoitoaan ei koskaan 
keskeytetty.”

KATT/CWNews

Uusi arkkipiispa Moskovaan
Paavi Benedictus on nimit-
tänyt Moskovaan uuden 
arkkipiispan. Nykyistä, 
Minskiin siirtyvää Juma-
lanäidin arkkihiippakun-
nan arkkipiispaa Tadeusz 

Kondrusiewiczia seuraa 
haastavassa tehtävässä ita-
lialainen isä Paolo Pezzi, 
Pietarin katolisen pappisse-
minaarin rehtori.

KATT/VIS

Kirkon 
opetuksen 
vastustajat 
häiritsivät 
messun viettoa
Catholics for a Free Choice -
järjestön aktiivit  häiritsivät 
syyskuun lopulla käytök-
sellään sunnuntaimessun 
viettoa Nicaraguan pääkau-
pungin Managuan kated-
raalissa. Kirkon opetusta 
vastustavat mielenosoitta-
jat pyrkivät osallistumaan 
kommuuniolle sillä seura-
uksella, että messua viettä-
nyt isä Bismark Conde kiel-
täytyi jakamasta heille kom-
muuniota. Mielenosoittajat 
raivostuivat tästä ja vaativat, 
että messu keskeytettäisiin.

Messuun osallistuneet 
katolilaiset saivat kuitenkin 
poliisin avulla tilanteen rau-
hoittumaan. Uskovat olivat 
tapahtuneesta tyrmistynei-
tä. Heidän mukaansa mie-
lenosoittajat profanoivat 
Herran huoneen.

KATT/Kath.net

Qatariin 
ensimmäinen 
katolinen 
kirkko
Qatarin emiiri Amir Ha-
mad bin Khalifa Al Thani 
on antanut luvan katolisen 
kirkon rakentamiselle maa-
han. Maassa elää ja on töissä 
melkein 140.000 katolilais-
ta. Tähän mennessä he ovat 
voineet osallistua messuihin 
vain yksityiskodeissa tai 
amerikkalaisella ja filippii-
niläisellä kampuksella.

Kirkon nimeksi tulee 
Ruusukon Neitsyt Marian 
kirkko. Siihen liittyy myös 
seurakuntakeskus, jossa 
ovat mm. konferenssikes-
kus, kirjasto, vierastalo sekä 
baari.

Kirkolla ei kuitenkaan saa 
olla tornia eikä esillä olevaa 
ristiä. Siellä käyminen on 
varattu yksinomaan katoli-
laisille. Nämä ovat ennak-
koehtoja koko rakennuspro-
jektin toteutumiselle.

Seurakunnan tuleva kirk-
koherra, Manilasta kotoisin 
oleva isä Tom Veneration 
on kuitenkin tyytyväinen: 
”Yhdessä kaikkien täällä 
asuvien katolilaisten kanssa 
olen  hyvin onnellinen siitä, 
että me voimme pian viettää 
messua oikeassa kirkossa; se 
on myös merkki meidän läs-
näolostamme täällä.”

Kirkon pitäisi valmistua 
helmikuuhun 2008 men-
nessä. Qatarilla solmi dip-
lomaattiset suhteet Pyhän 
istuimen kanssa vuonna 
2002.

KATT/Kath.net

Kolme 
episkopaali-
piispaa 
katolilaisiksi 
tänä vuonna
Yhdysvaltain episkopaali-
kirkosta on tämän vuoden 
aikana liittynyt kolme piis-
paa katoliseen kirkkoon. 
Liittymissyynä on ollut 
episkopaalikirkon sisällä 
käytävä keskustelu varsin-
kin tietyistä moraalikysy-
myksistä ja kirkon univer-
saalista luonteesta.

Ensimmäinen kääntymi-
sestään ilmoittanut piispa 
tänä vuonna oli New Yor-
kin osavaltiossa sijaitsevan 
Albanyn eläkkeelle siirtynyt 
piispa Dan Herzog, seuraa-
va oli Texasissa sijaitsevan 
Forth Worthin eläkkeelle 
jäänyt piispa Clarence C. 
Pope. Uusin ilmoitus tulee 
myös Texasissa sijaitsevan 
Rio Granden piispalta Jef-
frey Steensonilta.

KATT/CWNews/Kath.net

Paavin seremoniamestari vaihtuu

Paavi Benedictus XVI on 
nimittänyt paavillisista li-
turgioista vastaavaksi se-
remonaariukseksi genova-
laisen isä Guido Marinin. 
Hän seuraa tässä tehtäväs-
sä arkkipiispa Piero Mari-
nia (ei sukua), jonka paavi 
nimitti samalla Paavillisen 
kansainvälisten eukaristis-
ten kokousten komitean pu-

heenjohtajaksi. Piero Marini 
toimi aikoinaan kirkollisko-
kouksen jälkeisen liturgisen 
uudistuksen arkkitehdin, 
arkkipiispa Annibale Bug-
ninin sihteerinä. Uusi sere-
monarius on toiminut litur-
gisissa tehtävissä Genovan 
arkkihiippakunnassa.

KATT/VIS/CWNews

Luonnollista lakia tulee noudattaa
Paavi Benedictus XVI puo-
lusti voimakkaasti luonnol-
lisen lain arvoa ja merkitystä 
lokakuun alussa pitämäs-
sään puheessa kansainvä-
liselle teologiselle komissi-
olle. Puheessaan hän totesi 
mm. näin:

”Kun pelissä ovat ne pe-
rustavanlaatuiset vaatimuk-
set, jotka koskevat ihmisper-
soonan arvokkuutta, hänen 
elämäänsä, perheinstituutio-
ta sekä yhteiskunallisen jär-
jestyksen tasapuolisuutta eli 
ihmisen perustavanlaatuiset 
oikeudet, ei mikään ihmis-

ten tekemä laki voi kumota 
Luojan ihmissydämeen kir-
joittamaa säännöstöä, jota 
ilman yhteiskunta itse saa 
iskun juuri sinne, minkä va-
raan se peruuttamattomasti 
on rakentunut.”

”Luonnollisesta laista”, 
paavi sanoo, ”tulee näin 
kaikille annettu todellinen 
takuu siitä, että ihminen 
saa elää vapaasti, että häntä 
kunnioitetaan hänen arvok-
kudessaan, suojellaan ide-
ologiselta manipuloinnilta ja 
kaikelta valtaapitävien har-
joittamalta mielivaltaiselta 

hyväksikäytöltä. Kukaan ei 
voi olla ottamatta huomioon 
tätä varoitusta.”

”Mikäli tällainen traagi-
nen yhteisen omatunnon 
pimentyminen pääsisi ta-
pahtumaan ja skeptisismi ja 
eettinen relativismi pyrkisi-
vät kieltämään luonnollisen 
moraalilain perusperiaat-
teet, tuo sama demokraatti-
nen järjestys olisi haavoittu-
nut syvällisesti perusteitaan 
myöten.”

KATT/VIS
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Katedraalin lasimaalaukset:

Taidehuutokauppa 
siirtyy ensi vuoden 
alkuun
Taidehuutokauppa on siirretty ensi vuoden 
puolelle myöhemmin ilmoitettavaan ajankoh-
taan johtuen viimeisessä Sanctus Henricukses-
sa olleesta virheellisestä informaatiosta. Taide-
huutokauppa ei ole “kuivumassa kokooon” - ei 
johtuen arvoesineiden puutteesta eikä mistään 
muustakaan syystä.

Arvoesinelahjoituksia on saatu varsin muka-
vasti. Koska Pyhän Henrikin katedraalissa on 
tullut esille uusia vakavia korjauskustannuk-
siltaan huomattavia summia vaativia kohteita 
on toivottavaa, että hiippakuntalaiset ottaisi-
vat edelleen osaa hiippakuntamme katedraalin 
kunnossapitokustannuksiin lahjoittamalla TAI-
DEhuutokauppaan sopivaa esineistöä, kuten 
tauluja, posliinia tai lasia. Lahjoitusesimerkkinä 
antiikkikarahvi laseineen.

Lasimaalausten restaurointikustannukset ovat 
noin 146.000 euroa. Avustuksia niihin on saatu 
noin 50.000 euroa viimeisen vajaan puolentoista 
vuoden aikana.

Miniatyyrit suosittuja

Kiinnostus katedraalimme lasimaalauksista 
tehtyihin lasiminiatyyreihin on ollut varsin 
merkittävää - huomioiden se tosiasia, ettei niitä 
ole edes varsinaisesti mainostettu.

Lähiaikoina Pyhän Henrikin katedraaliseura-
kunnan seurakuntasaliin ilmestyvät mallikap-
paleet miniatyreistä sekä tilausohjeet. Myös Fi-
deksessä ilmestyy selostus miniatyyreistä.

Miniatyyri on mukava lahja tai kodin sisustu-
selementti. Lasitaidettahan on käytetty koris-
teena vuosisatojen ajan klassisissa arkkiteh-
tonisissa kohteissa sekä julkisissa tiloissa että 
yksityiskodeissa. Lasitaide ei koskaan menetä 
arvoaan taide-elementtinä.

Edellä mainittua Sanctus Henricuksessa olevaa 
Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalausten res-
taurointia koskevaa artikkelia ei ollut kirjoitta-
nut tai hyväksynyt kukaan taidehuutokaupan 
valmisteluissa mukana oleva henkilö.

Anu Salminen

Turismens världsdag: 
kvinnan i centrum
“Turismen kan säkert in-
nebära en möjlighet, en öp-
pen dörr, för kvinnorna i 
samhället och i Kyrkan - men 
inte utan svårigheter och ut-
maningar”. Det är vad man 
kan läsa i budskapet från det 
“Påvliga rådet för själavård 
åt migranter och nomader” 
i samband med “Turismens 
världsdag”, som firades den 
27 september. “Kvinnornas 
speciella anlag för kreativi-
tet, sinne för solidaritet och 
förmåga att anpassa sig till 
andra, hjälper kvinnorna till 
att intuitivt förstå turisternas 
smaker och intressen”, står 
det i budskapet. Vatikanra-
dion har talat med sekrete-
raren i det “Påvliga rådet 
för själavård åt migranter 
och nomader”, ärkebisko-
pen Agostino Marchetto, 
angående innebörden av 
denna “Turismens dag”.

“Dagen instiftades år 
1980 och vårt Påvliga Råd 
har velat delta i den ända 
sedan början ur pastoral 
synpunkt - genom att orga-
nisera firandet av den i de 
lokala Kyrkorna i hela värl-
den. I vårt budskap beträf-
fande årets temat ‘turismen 
- öppen dörr för kvinnorna’, 
framhåller vi, hur kvinnans 
känslighet och smidbarhet 
i turismen kan finna tusen 
tillfällen till att framträda i 
från den allra enklaste typen 
av arbete till höga ansvars-
fulla poster. Ja, jag vill säga 
- med orden i vårt budskap 
- att ‘kvinnornas speciella 
anlag för kreativitet, sinne 
för solidaritet och förmåga 
att anpassa sig till andra, 
hjälper kvinnorna till att 
intuitivt förstå turisternas 
smaker och intresssen’.”

“I de många sektorerna 
av turistindustrin, som är i 

ständig utveckling, finner 
drygt 200 miljoner personer 
arbete. Det handlar om en 
verklig drivkraft för eko-
nomin och en arbetskälla, 
vilket berör speciellt kvin-
norna, för enligt den Inter-
nationella Arbetsorganisa-
tionen, så blir de arbetslösa 
kvinnorna allt fler. Kvinnor-
na utgör också en stor del av 
de fattiga i världen, eftersom 
det fortfarande råder ojäm-
likheter mellan kvinnor och 
män vad gäller arbetsförhål-
landena och lönerna.”

“Vårt Påvliga Råd lägger 
ned stor energi på att grans-
ka situationen för kvinnor-
na, för att försöka främja 
deras kapaciteter och anlag, 
och samtidigt försvara de-
ras värdighet, säkerhet och 
fundamentala friheter. Jag 
måste, dock, tillägga att vårt 
handlingsområde, speciellt, 
är pastoralt. Naturligtvis 
medför arbetet för kvinnor-
na på turistområdet ett stör-
re engagemang, när det ska 
kombineras med moders-
kapet. Svårigheten ökar på 
grund av den periodiska ka-
raktären i turistströmmarna 
och arbetet som ofta är säs-
ongartat, med stressande ar-
betspass och arbetstider. Vi 
framhåller, dock, det pasto-
rala engagemanget som är 
möjligt för kvinnorna, och 
som för övrigt redan existe-
rar till förmån för turister-
na.”

“Kyrkan ägnar sig åt 
kvinnorna. Vi tar på oss den 
evangeliska uppgiften att 
inge hopp och göra så att 
insikten om deras förmå-
gor, värdighet och kvinnliga 
identitet ökar. I främsta lin-
jen är även en del religiösa 
kongregationer, som ägnar 
sig åt att stödja och hjälpa 

många kvinnor och unga 
flickor på arbets- och ut-
bildningsområdet - och för 
att försöka föra de som vill, 
tillbaka till ett värdigt liv, ef-
ter att ha förlorat det - ofta 
med tvång. Och här har vi 
även dramat med sexturis-
men”, säger ärkebiskopen 
Agostino Marchetto, sekre-
terare i det Påvliga rådet för 
själavård åt migranter och 
nomader.

Och på tal om sextu-
rismen, säger Vatikanens 
statssekreterare, kardinal 
Tarcisio Bertone, “att det 
är vår plikt att anmäla den 
intolerabla skandalen som 
sexturismen utgör och som 
förödmjukar kvinnorna och 
försätter dem i en situation 
av slaveri”. Det kan man 
läsa i budskapet, som kar-
dinalen har sänt till general-
sekreteraren för Turismens 
världsorganisation. “Man 
måste göra allt det som är 
nödvändigt för att turismen 
inte ger efter för något lik-
nande, utan alltid strävar 
efter att vara tillfälle till en 
positiv dialog mellan de 
olika kulturerna, som tack 
vare denna kontakt kan be-
rika sig ömsesidigt”, skri-
ver kardinalen. I budskapet 
framhåller han den situation 
av minoritet och stor orätt-
visa, som kvinnan befinner 
sig i.

Man måste, säger kar-
dinal Bertone, verka för en 
konkret jämlikhet vad gäl-
ler rättigheterna för kvin-
norna, genom att garantera 
dem jämställdhet i arbetet, 
religionsfrihet, respekt för 
behoven som är knutna till 
deras moderskap och en 
rättvis lön.

KATT/RV

Uusi päätoimittaja L’Osservatore Romanolle
Paavi Benedictus XVI on 
nimittänyt Vatikaanin sano-
malehdelle L’Osservatore 
Romanolle uuden päätoi-
mittajan, jonka tittelinä on 
johtaja. Vatikaanin lehdistö-
osaston antamassa tiedon-
annossa 30.9. ilmoitettiin, 
että vuodesta 1984 päätoi-
mittajana toiminut Mario 
Agnes on saanut seuraajak-
seen professori Giovanni 
Maria Vianin.

Vianista tulee näin 146-
vuotiaan lehden 11 päätoi-
mittaja. Hän on opiskellut 
Vatikaanissa paleografiaa ja 
arkistonhoitoa. Hän toimi ai-
emmin Vatikaanin salaisten 
arkistojen arkistonhoitajana 
ja Vatikaanin apostolisen 
kirjaston kirjastonhoitajana. 
Hän on kristillinen histori-
oitsija ja patristisen filologi-
an professori Rooman La Sa-
pienza -yliopistossa. Hän on 

Paavillisen historiatieteitten 
komitean jäsen, ja hänellä 
on lisäksi pitkä journalisti-
nen kokemus.

Vastaavasti lehden vara-
johtajaksi nimitettiin Carlo 
Di Cicco, joka aikaisemmin 
toimi uutistoimisto ASCA:n 
päätoimittajana.

KATT/VIS/Zenit
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Rukouksen
apostolaatti

Lokakuu

Rukoilemme, että vä-
hemmistönä elävät kristi-
tyt löytäisivät voimaa ja 
rohkeutta elää uskoaan ja 
kestävyyttä olla sen todis-
tajia.

Rukoilemme, että lähetys-
sunnuntai olisi hyvä tilai-
suus tuoda esiin syvempi 
tietoisuus lähetystyöstä 
jokaiselle kastetulle.

Marraskuu

Rukoilemme, että niillä 
jotka työskentelevät lää-
ketieteellisen tutkimuk-
sen parissa tai säätävät 
lakeja aina olisi syvä kun-
nioitus ihmiselämää koh-
taan sen alusta loppuun 
saakka.

Rukoilemme, että sovin-
non ja rauhan henki le-
viäisi Korean niemimaal-
la. 

Böne-
apostolatet 
Oktober

Vi ber att de kristna mi-
noriteterna får mod och 
styrka att leva efter sin tro 
och med uthållighet bär 
vittne om den.

Vi ber att världsmissi-
onsdagen gör alla döpta 
medvetna om sitt ansvar 
att vittna om Kristi buds-
kap.

November

Vi ber att de som arbetar 
med sjukvård och vetens-
kaplig forskning alltid 
har en djup respekt för 
allt mänsklig liv, från dess 
början till dess naturliga 
avslutning.

Vi ber att en anda av för-
soning och fred växer på 
den koreanska halvön.

Sänd din Helige Ande

O Herre, allsmäktige Gud,
jag vet, att jag har allt från dig
och att jag ingenting är eller kan
utom endast detta, som jag själv har
gjort, nämligen syndat. 
Därför åkallar jag ödmjukt din gudhet,
att du inte gör med mig efter mina synder
utan efter din stora barmhärtighet. 
Och sänd mig din Helige Ande
som upplyser mitt hjärta och ger det styrka
att vandra på dina budords väg,
så att jag blir uthållig i det
som jag genom din ingivelse insett
och så att frestelserna inte skiljer mig från dig. 

Bön ur den heliga Birgittas Uppenbarelser

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät
14.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L 2. Kun. 5: 14-17
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4. Ks 2b
2L 2. Tim. 2: 8-13
Ev. Luuk. 17: 11-19

21.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L 2. Moos. 17: 8-13
Ps. 121: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Ks 2
2L 2. Tim. 3: 14 - 4: 2
Ev. Luuk. 18: 1-8
Lähetyssunnuntai. Tänään kerätään kolehti lähetystyön
hyväksi.

28.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)
1L Sir. 35: 15b-17, 20-22a
Ps. 34: 2-3, 17-18, 19+23. Ks 7ab
2L 2. Tim. 4: 6-8, 16-18
Ev. Luuk. 18: 9-14

3.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN
MUISTOPÄIVÄ - Vainajien päivä

4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIEN JUHLA 
- pyhäinpäivä, juhlapyhä
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1. Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a

Oi Maria, vaikka minä olisin suuri 
synnintekijä, sinä olet aina minun 

Äitini. E9

Pyhän Jeesuksen Teresan, neitsyen ja kirkonopettajan muisto-
päivää vietetään 15.10. Kuvassa: Pyhän Henrikin katedraalin 
lasimaalaus.
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Paavi Benedictus XVI:n viesti  
maailman lähetyspäivää varten 2007 

”Kaikki kirkot koko maailmaa varten” 

Maailman lähetyssun-
nuntain johdosta ha-

luan kutsua koko Jumalan 
kansan - paimenet, papit, 
sääntökuntiin kuuluvat mie-
het ja naiset sekä maallikot 
- pohtimaan yhdessä kirkon 
lähetystyön kiireellistä tar-
vetta ja tärkeyttä myös mei-
dän aikanamme. 

Todella, ne sanat, joilla 
ristiinnaulittu ja ylösnous-
sut Jeesus antoi ennen tai-
vaaseen astumistaan apos-
toleille tehtävän, eivät lak-
kaa kaikumasta koko maa-
ilmaa koskevana kutsuna 
ja hartaana vetoomuksena: 
”Menkää siis ja tehkää kaik-
ki kansat minun opetuslap-
sikseni, kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen ja opettamalla 
heitä pitämään kaikki, mitä 
minä olen käskenyt teidän 
pitää”. Ja hän lisäsi: ”Katso, 
minä olen teidän kanssanne 
joka päivä maailman lop-
puun asti” (Matt. 28:19-20). 

Evankelioimisen vaati-
vassa työssä meitä tukee ja 
seuraa varmuus siitä, että 
sadon Herra on meidän 
kanssamme ja ohjaa jatku-
vasti kansaansa. Kristus on 
kirkon lähetyksen tyhjiin 
ammentamaton lähde. Tänä 
vuonna sitä paitsi vielä yksi 
syy lisää pakottaa meitä 
uudistamaan lähetystyön 
sitoumuksemme: Jumalan 
palvelijan, paavi Pius XII:
n kiertokirjeen Fidei Donum 
(Uskon lahja) 50-vuotispäi-
vä, kiertokirjeen, joka edisti 
ja rohkaisi paikalliskirkkojen 
välistä yhteistyötä lähetys-
työssä ”ad gentes”(kansojen 
keskuuteen). 

”Kaikki kirkot koko maa-
ilmaa varten”. Tämä teema 
on valittu seuraavaa Maa-
ilman lähetyssunnuntaita 
varten. Se kutsuu kaikkien 
maanosien paikalliskirkot 
yhteiseen tietoisuuteen kii-
reellisestä tarpeesta ryhtyä 
uudestaan lähetystyöhön 
aikamme monien vakavien 
haasteiden edessä. 

Olosuhteet, joissa ih-
miskunta elää, ovat tietysti 
muuttuneet ja viime vuosi-
kymmeninä, erityisesti Va-
tikaanin II kirkolliskokouk-
sen jälkeen, on tehty suuria 

ponnisteluja evankeliumin 
levittämiseksi. 

Kuitenkin paljon on vielä 
tekemättä lähetyskutsuun 
vastaamiseksi, kutsuun, 
jota Herra ei koskaan väsy 
kohdistamasta jokaiselle 
kastetulle. Ensi sijassa hän 
jatkaa kutsumalla niin sa-
notun ”vanhan tradition” 
kirkkoja, jotka menneisyy-
dessä tarjosivat lähetyksille 
jatkuvan määrän pappeja, 
sääntökuntien miehiä ja 
naisia sekä maallikkoja sa-
moin kuin aineellista tukea 
ja saivat elämään tehokkaan 
yhteistyön kristillisten yh-
teisöjen välille. 

Tämä yhteistyö on tuot-
tanut runsasta apostolista 
hedelmää sekä nuorille kir-
koille lähetysmaissa sekä 
myös niissä kirkollisissa 

oloissa, joista lähetystyönte-
kijät tulivat. Ottaen huomi-
oon maallistuneen kulttuu-
rin, joka joskus näyttää tun-
keutuvan yhä syvemmälle 
läntisiin yhteiskuntiin, ja 
lisäksi huomioiden perheen 
kriisin, kutsumusten vähe-
nemisen ja papiston vanhe-
nemisen, nämä kirkot ovat 
vaarassa vetäytyä itseensä, 
nähdä tulevaisuuden vielä 
toivottomampana ja vähen-
tää lähetysponnistelujaan. 

Kuitenkin nyt on oikea 
aika avautua luottaen Juma-
lan kaitselmukselle, joka ei 
koskaan hylkää kansaansa 
ja joka Pyhän Hengen voi-
malla ohjaa sitä kohti sen 
ikuisen pelastuksen täytty-
mistä. 

Hyvä Paimen kutsuu 
myös hiljattain evanke-

liumin saaneet kirkot omis-
tautumaan auliisti kansojen 
lähetystyölle (missio ad gen-
tes). Huolimatta monista 
vaikeuksista ja esteistä, joi-
ta nämä yhteisöt kohtaavat 
kehityksessään, ne kasvavat 
jatkuvasti. Onneksi monilla 
niistä on suuri määrä pap-
peja ja vihittyjä jäseniä, joista 
monet - huolimatta monista 
paikallisista tarpeista - lähe-
tetään hoitamaan paimen-
tehtäväänsä ja apostolista 
palvelutyötään muualle, 
jopa kauan sitten evankeli-
oituihin maihin. 

Näin me todistamme 
kaitselmuksen lähettämää 
”lahjojen vaihtamista”, joka 
koituu koko Kristuksen  
mystisen ruumiin hyväksi. 

Minä toivon lämpimästi, 
että yhteistyö lähetystyössä 

vahvistuisi ja jokainen voisi 
tehdä kaikkensa mahdolli-
suuksiensa ja karismansa 
mukaisesti. Toivon myös 
että Maailman lähetyssun-
nuntai auttaisi tekemään 
kaikki kristilliset yhteisöt 
ja jokaisen kastetun tietoi-
semmaksi siitä, että Kris-
tuksen kutsu levittää hänen 
valtakuntaansa maan ääriin 
saakka on universaalinen. 

”Kirkko on luonteeltaan 
lähetystyötä tekevä,” paavi 
Johannes Paavali II kirjoitti 
kiertokirjeessään Redempto-
ris missio (Lunastajan lähe-
tys), ”sillä Kristuksen tehtä-
vä ei ole jotakin epävarmaa 
tai ulkonaista, vaan se kos-
kettaa itse kirkon sydäntä. 
Siitä seuraa, että yleismaail-
mallinen kirkko ja jokainen 
paikalliskirkko on lähetetty 
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Iloon ja suruun
Adresseja kuorineen

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

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

kansoja varten... On erittäin 
sopivaa, että nuoret kirkot 
osallistuisivat niin pian kuin 
mahdollista kirkon koko 
maailmaa koskevaan lähe-
tystyöhön. Niiden tulisi itse 
lähettää lähetystyöntekijöi-
tä julistamaan evankeliumia 
kaikkialle maailmaan, vaik-
ka ne itse kärsisivät pappis-

pulasta” (n. 62).  
Viisikymmentä vuotta 

edeltäjäni Pius XII:n kier-
tokirjeessään Fidei Donum 
esittämän historiallisen ve-
toomuksen jälkeen, että kir-
kot toimisivat yhteistyössä 
lähetyksen palveluksessa, 
minä haluan vahvistaa, että 
evankeliumin julistaminen 
on jatkuvasti ajankohtaista 
ja kiireellistä. 

Yllä siteeratussa kierto-
kirjeessään Redemptoris Mis-
sio paavi Johannes Paavali 
II puolestaan vahvisti, että 
”kirkon lähetystyö on  laa-
jempi kuin paikalliskirkko-
jen yhteys; sitä pitäisi johtaa 
ei ainoastaan auttamaan 
uudelleen evankelioimises-
sa vaan myös ja ensisijaisesti 
tekemään varsinaista lähe-
tystyötä” (n. 64). 

Sen tähden, kuten usein 
on sanottu, lähetystyöhön 
sitoutuminen pysyy ensim-
mäisenä palveluksena, jonka 
kirkko on velkaa ihmiskun-
nalle nykyään ohjatakseen ja 
evankelioidakseen kulttuu-
risia, yhteiskunnallisia ja 
eettisiä muutoksia; tarjotak-
seen Kristuksen pelastusta 
aikamme ihmisille niin mo-
nissa osissa maailmaa, ih-
misille, joita nöyryyttävät ja 
ahdistavat laajalle levinnyt 
köyhyys, väkivalta ja ihmis-
oikeuksien systemaattinen 
kieltäminen. 

Kirkko ei voi laiminlyödä 
tätä universaalia tehtävää; 
kirkko on siihen velvoitet-
tu. Siitä lähtien kun Kristus 
alun perin uskoi lähetys-
tehtävän Pietarille ja muille 
apostoleille, on se tänäänkin 
ensisijaisesti Pietarin seu-
raajan tehtävä, Pietarin, jon-
ka kaitselmus on valinnut 
kirkon ykseyden näkyväksi 
perustaksi. Samalla se on 
evankelioimisesta suoraan 
vastuussa olevien piispojen 
tehtävä, jotka ovat sekä piis-
pain kollegion jäseniä että 
osakirkkojen paimenia (vrt. 
Redemptoris Missio, n. 63). 

Sen tähden minä kutsun 
kaikkien paikalliskirkkojen 
paimenia, jotka Jumala on 
valinnut, johtamaan hänen 
yhtä laumaansa niin, että 
he osallistuvat pakottavaan 
tehtävään julistaa ja levittää 
evankeliumia. 

Juuri tämä huoli pakot-
ti Jumalan palvelijan Pius 
XII: n 50 vuotta sitten tuo-
maan yhteistyön lähetys-
työssä enemmän ajan tasal-
le. Tuntien erityistä huolta 
evankeliumin julistamisen 
tulevaisuudesta hän pyysi 
”kauan sitten perustettuja” 
kirkkoja lähettämään pap-
peja tukemaan hiljattain 
perustettuja kirkkoja. Siten 
hän antoi elämän uudelle 
”lähetystyön subjektille”, 
joka sai nimen ”Fidei Do-
num” kiertokirjeen alkusa-
nojen mukaan.

Kiertokirjeessä paavi kir-
joittaa: ”Kuten Me ohjaam-
me ajatuksemme toisaalta 
lukemattomiin poikiimme, 
joilla on osuus jumalallisen 
uskon siunauksiin erityisesti 
maissa, joissa on pitkä kris-
tillinen traditio, ja toisaalta 
kun Me ajattelemme vielä 
lukuisampia joukkoja niitä, 
jotka yhä odottavat pelas-
tuksen päivää julistettavaksi 
heille, Meidät täyttää suuri 
halu kehottaa teitä yhä uu-
destaan ja uudestaan, kun-
nioitetut veljet, tukemaan 

innokkaasti pyhää asiaa 
viedä kirkko kaikkeen maa-
ilmaan”. Paavi jatkaa: ”Suo-
koon Jumala, että Meidän 
kehotuksemme herättäisi 
voimakasta kiinnostusta lä-
hetystyöhön pappienne kes-
kuudessa ja heidän kauttaan 
sytyttää tuli uskovien sydä-
missä.” 

Kiittäkäämme Herraa 
niistä runsaista hedelmis-
tä, joita saavutettiin tämän 
lähetysyhteistyön avulla 
Afrikassa ja muualla maail-
massa. 

Joukoittain pappeja on 
lähdettyään synnyinmaas-
taan omistanut apostolisen 
voimansa palvelemaan yh-
teisöjä, jotka ovat joskus vas-
ta hiljattain syntyneet köy-
hiin ja kehittyviin maihin. 
Näiden pappien joukossa 
on monia marttyyrejä, jotka 
ovat yhdistäneet sanalliseen 
todistukseensa ja apostoli-
seen antaumukseensa oman 
elämänsä uhrin.   

Emme myöskään saa 
unohtaa niitä monia sään-
tökuntien miehiä ja naisia 
sekä vapaaehtoisia maalli-
koita, jotka yhdessä pappien 
kanssa eivät ole säästäneet 
vaivannäköään julistaessaan 
evankeliumia maan ääriin 
saakka. Olkoon Maailman 
lähetyssunnuntai tilaisuus 
muistaa rukouksessa näitä 
veljiämme ja sisariamme us-
kossa ja kaikkia, jotka jatka-
vat työtä lähetyksen laajalla 
kentällä. 

Pyytäkäämme Jumalalta, 
että heidän esimerkkinsä 
voisi kaikkialla innoittaa uu-
sia kutsumuksia ja uutta lä-
hetystyön tietoisuutta kristi-
kansassa. Jokainen kristilli-
nen yhteisö on todella syn-
tynyt ollakseen lähetystyötä 
tekevä, ja juuri rohkeudella 
julistaa evankeliumia mita-
taan uskovien rakkaus Her-
raansa kohtaan. 

Niinpä me voimme sanoa, 
että yksityisille uskoville ei 
ole enää kyse yhteistyöstä 
evankeliumin julistamises-
sa vaan tunteesta, että he 

itse edistävät sitä ja ovat sii-
tä vastuussa. Tämä vastuu 
vaatii yhteyden kasvamis-
ta yhteisöjen välillä ja lisää 
vastavuoroista apua papeil-
le, sääntökuntalaisille ja va-
paaehtoisille maallikoille ja 
tarvittavien varojen käyttä-
mistä evankeliumin julista-
miseen nykypäivänä. 

Rakkaat veljet ja sisaret, 
Kristuksen apostoleille an-
tama lähetystehtävä koskee 
meitä kaikkia. Olkoon Maa-
ilman lähetyssunnuntai sen 
tähden suotuisa tilaisuus 
saada syvempi tietoisuus ja 
suunnitella yhdessä sopivia 
hengellisiä ja kasvatukselli-
sia teitä, jotka rohkaisevat 
kirkon sisäista yhteistyötä 
ja uusien lähetystyönteki-
jöiden kasvattamista levittä-
mään evankeliumia meidän 
aikanamme. 

Älkäämme kuitenkaan 
unohtako, että ensimmäi-
nen ja tärkein panos, jonka 
me olemme kutsutut tarjoa-
maan kirkon lähetystyöhön, 
on rukous. ”Satoa on paljon, 
mutta sadonkorjaajia vähän. 
Pyytäkää siis Herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään 
väkeä elonkorjuuseen”, sa-
noi Herra (Luuk. 10:2). 

”Sen tähden, kunnioitetut 
veljet,” kirjoitti paavi Pius 
XII viisikymmentä vuotta 
sitten, ”ensi sijassa me luo-
tamme siihen, että yhä jat-
kuvammat ja palavammat 
rukoukset nousevat Jumalan 
luokse tämän asian tähden” 
(Fidei Donum, n. 49). Muis-
takaa lukemattomien kanso-
jen suunnattomat hengeliset 
tarpeet, kansojen, jotka ovat 
kaukana oikeasta uskosta tai 
joilta puuttuu apu kestävyy-
teen (vrt. n. 55). Paavi vaati 
uskovia lisäämään lähetys-
työn hyväksi vietettävien 
messujen määrää sanoen, 
että ”tämä on sopusoinnus-
sa meidän Herramme ru-
kousten kanssa, hänen, joka 
rakastaa kirkkoaan ja toivoo 
sen kukoistavan ja laajenta-
van rajojaan kautta koko 
maailman” (sama, n. 52). 

Rakkaat veljet ja sisaret, 
myös minä uudistan tämän 
kutsun, joka on ajankohtai-
sempi kuin koskaan. Ulot-
tukoon yksimielinen Isä 
meidän -rukous jokaiseen 
yhteisöön, niin että hänen 
valtakuntansa tulisi maan 
päälle. 

Minä vetoan erityises-
ti lapsiin ja nuoriin, jotka 
aina ovat valmiita ja auliita 
lähetystyön edelläkävijöitä. 
Minä käännyn sairaiden ja 
kärsivien puoleen, muistut-
taen heidän salatun ja kor-
vaamattoman yhteistyönsä 
arvon pelastuksen puolesta 
tehdyssä työssä. Minä pyy-
dän vihkimyksen saaneita 
ihmisiä, erityisesti luosta-
reissa eläviä, vahvistamaan 
rukoustaan lähetystyön 
puolesta. 

Jokaisen uskovan sitou-
tumisen vuoksi rukouksen 
hengellinen verkosto ja tuki 
evankelioimiselle ulottuu 
yli koko kirkon. Ohjatkoon 
Neitsyt Maria, joka seurasi 
äidillisellä huolenpidollaan 
vastasyntyneen kirkon kehi-
tystä, meidän askeleitamme 
tänä aikana ja hankkikoon 
meille uuden rakkauden hel-
luntain. Tehköön hän mei-
dät tietoisiksi lähetystyön 
tekijöinä olemisestamme, eli 
siitä, että Herra on lähettä-
nyt meidät kaikki olemaan 
hänen todistajiaan jokaisena 
elämämme hetkenä. 

Vakuutan teille, että 
muistan joka päivä rukouk-
sessani Fidei Donum -pappe-
ja, sääntökuntiin kuuluvia 
miehia ja naisia ja vapaaeh-
toisia maallikoita, jotka työs-
kentelevät evankelioimisen 
eturintamassa, sekä kaikkia 
niitä, jotka eri ominaisuu-
dessa ovat omistautuneet 
evankeliumin julistamiseen, 
kun nyt sydämestäni annan 
teille kaikille apostolisen 
siunaukseni. 

Vatikaanissa, toukokuun 27. päi-
vänä, helluntain juhlapyhänä 

Paavi Benedictus XVI 
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Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

13.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 lat/

ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lasten-
kerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 ado-
raatio, 18.00 iltamessu

15.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

18.10. to 18.00 A.C.:n tapaaminen seurakun-
tasalissa

20.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 
18.00 iltamessu

23.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
27.10. la 9.30–16.00 retretti seurakuntalaisille, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/

esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

29.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

3.11. la 9.45 messu ranskaksi, 11.00 vainajien 
päivän messu, 13.00 rukoushetki hautaus-
maalla, 15.30-18.00 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

Pyhän Marian seurakunta
13.10. la 10.00 ensikommuunio-opetus seura-

kuntasalissa, 18.00 iltamessu
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruu-

sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 il-
tamessu

15.10. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 johdan-
tokurssi Pyhän Henrikin kirkolla

16.10. ti 18.30 Teresat seurakuntasalissa
20.10. la 10.00 harjoitus ja rippi vahvistuksen 

sakramenttia varten, 18.00 iltamessu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 

ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, vah-
vistuksen sakramentti, Huom! 12.00 messu 
vietnamiksi, 18.00 iltamessu

22.10. ma 14.00 maanantaiklubi
27.10. la lauantaikurssi/Lördagskursen Englanti-

laisessa koulussa 10.00-14.00, 9.30 ruusukko 
ruotsiksi, 11.00 ruusukko suomeksi, 18.00 
iltamessu

28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai, kirkkom-
me vihkimisen vuosipäivä: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu

29.10. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 johdan-
tokurssi Pyhän Henrikin kirkolla

2.11. pe 18.00 Jeesuksen pyhän sydämen messu, 
18.30 adoraatio

3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien 
muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 18.00 
iltamessu

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu suo-
meksi, Huom! 12.00 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska (radiointi), 18.00 iltamessu

diaspora
Hanko (Täktomin kappeli): 10.11. klo 16.00.
Forssa (ev.-lut. seurakuntatalon kappeli, Karta-

nonkatu 16): 11.11. klo 16.00

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

13.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 

ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 mes-
su vietnamiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 
Mass in English

16.10. ti 19.00 informaatiokurssi 
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 

ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass 
in English 

26.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 
Porissa 

27.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi 

28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 mes-
su Eurajoella, 17.00 messu Kankaanpäässä, 
18.30 Mass in English 

3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien 
muistopäivä: 10.00 messu Ahvenanmaalla, 

10.30 juhlamessu, 12.00 rukoushartaus hau-
tausmaalla 

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 juhlamessu, 18.30 messu 
latinaksi 

diaspora
Ahvenanmaa: 13.10., 3.11. la 10.00
Eurajoki: 14.10., 28.10. su 14.00
Kankaanpää: 28.10 su 17.00
Pori: 26.10. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
13.10. la lauantaikurssi, 12.15 messu, 18.00 

Mass in English
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 

ruusukkorukous, 10.30 päämessu
20.10. la 18.00 Mass in English
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 

ruusukkorukous, 10.30 päämessu
27.10. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 

11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in 
English

28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.00 mes-
su Kuopiossa

3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien 
muistopäivä: 10.30 messu, 18.00 Mass in Eng-
lish

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 ruusukkoru-
kous, 10.30 juhlamessu

diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe 18.00: 

9.11., 30.11.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 

32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 10.11., 
1.12.

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00: 
10.11., 1.12.

Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilah-
denkatu 20) su 16.00: 11.11., 2.12.

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la 
11.00 (uskonnonopetus 9.45): 27.10., 24.11., 
15.12.

Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali, 
Snellmaninkatu 8) su 16.00: 28.10., 25.11., 
16.12.

Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä:
13.10., 17.11., 8.12.

Seniorit:
15.11., 13.12.

TAMPeRe

Pyhän ristin seurakunta
13.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.00 Mass in English
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 Mass 
in English

28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 Mass in English

3.11. la kaikkien poisnukkuneitten uskovien 
muistopäivä: 10.30 messu

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu, 
18.00 Mass in English

diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11) su klo 

15.00: 4.11., 2.12.
Lapua: 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: 

11.11.
Kurikka la klo 18.30: 13.10., 27.10., 17.11., 8.12., 

ti 25.12 klo 17.00.
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: la 13.10., la 

17.11., la 8.12., ke 26.12.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 13.10., 27.10., 

17.11., 8.12., ke 26.12. klo 16.00.

Seurakuntamme papit viettävät messuja myös 
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Körstnesis-
sä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille 
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
13.10. la 13.00 perhemessu
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 

messu
18.10. to 18.00 messu ja ruusukko

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, 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 so-
pimuksen 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. 17.30-
18.00 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.

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. 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 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 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.

Vakio-ohjelma K a l e n t e r i
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21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00 
messu

25.10. to 18.00 messu ja ruusukko
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00 

messu
1.11. to 18.00 iltamessu poisnukkuneiden puo-

lesta
2.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu 

ja adoraatio
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu

diaspora
Hamina (ev.-lut. seurakuntakeskus, Mannerhei-

mintie 12): 28.10., 25.11. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 3.11., 1.12. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.10., 18.11. klo 

12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20): 

14.10., 11.11. klo 16.00

UsKonnonopetUs
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 3.11., 1.12. klo 14-

16
Kouvola: 13.10., 10.11. klo 11-13, messu klo 

13.00

Syystalkoot

Syystalkoot järjestetään tänä syksynä 20.10. 
klo 12.00. Mukaan tarpeelliset työvälineet ja 
mahdollisesti myös eväitä grillijuhlaa varten. 
Tärkeimpänä hyvä mieli ja halu auttaa omaa 
seurakuntaa. Tervetuloa!

Joka kuukauden toisena sunnuntaina vietetään 
pyhä messu klo 16.00 myös Sunilan seurakun-
tatalossa (Valliniemenkatu 20). 

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

13.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu 
Rovaniemellä

16.10. ti 18.30 ekumeeninen Jumalan sananpal-
velus Oulun tuomiokirkossa

20.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu 
Torniossa

27.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai, 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu 
Raahessa

28.10. su 16.00 scrutatio (Raamatun tutkimi-
nen)

1.11. to 19.00 ekumeeninen Jumalan sananpal-
velus ortodoksisen kirkon seurakuntasalissa 
(Torikatu 74)

3.11. la 11.00 vierailu ja rukoushetki hautaus-
maalla

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

diaspora
Tornio: 21.10., 4.11. klo 17.00
Raahe: 28.10. klo 17.00
Rovaniemi: 14.10. klo 17.30 
Ylivieska (Toivolantie 5 A 8): 11.10. klo 12.00

Scrutatio (Raamatun tutkiminen) sunnun-
taina 28.10. klo 16.00. Aiheena “Mitä Jumalan 
sana tarkoittaa minulle tänään?” Lectio Di-
vinan moderni versio. Tarkoitettu aikuisille, 
nuorille, sekä katolilaisille että ei-katolilaisil-
le. Oma Raamattu kannattaa ottaa mukaan. 
Tervetuloa!

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
Torstain kokoukset pidetään syyskaudella P. Henri-
kin 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 18.10. klo 18.30 Professori Heikki 
Kotila: Eukaristia uudessa Evangelical Luthe-
ran 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) ruot-
siksi: Katolinen liturgia 40 vuotta Vatikaani II:
n jälkeen. Lopuksi nautimme perinteiset jö-
uluglögit. 

AC arpoo syys-marraskuun kokouksiin osal-
listuvien (jäsen/infomaksunsa maksaneiden) 
kesken lippuja RSO:n keskiviikkosarjan kon-
sertteihin Finlandiatalossa./AC delar ut bland 
mötesdeltagarna, som betalat sin medlems/in-
foavgift, biljetter till Radions sinfoniorkesters 
onsdagskonserter i Finlandiahuset. 

Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa 
15.10.2007 mennessä AC:n tilille 200120-
513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro, 
senast den 15.10.2007 på AC:s conto 200120-
513060

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

September 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. 
www.catholic.fi/soc/csc/.

Fransiskaanimaallikot OFS
59. toimintavuosi. Kuukausittainen kokouk-
semme on avoin kaikille kiinnostuneille, joilla 
on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian 
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. 
Kokouspäivä: keskiviikko. Aika: kello 17-19. Jo-
kaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden 
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yh-
teisön info. Ilta päättyy rukouksiin. Unkarin py-

hän Elisabethin (s. 1207), maallikkofransiskaanien 
taivaallisen suojelijan, 800-vuotisjuhlavuosi. Joka 
kokouksen yhteyteen on varattu aikaa postu-
lanttiamme varten.

Keskiviikko 17.10. Tuulikki Tuuri OFS: Kuka 
minä olen? Pyhä Henki minussa. Aihe Henrik 
Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du, Gud, och 
vem är jag?

Keskiviikko 14.11. Tuulikki Tuuri OFS: Fransis-
kaanimaallikot ensi vuonna 60 vuotta Suo-
messa. Toivotaan vilkasta keskustelua! Valit-
semme valokuvia ensi kesän näyttelyyn ja 
samalla muistelemme myös Sisar Kuoleman 
noutamia veljiä ja sisaria.

Keskiviikko 12.12. Joulutervehdysten lähettämi-
nen. Toivottavasti moni tulee allekirjoittamaan 
niitä... Keskustelu vapaa.

VUosi 2008
60. toimintavuosi Suomessa. Unkarin pyhän Eli-
sabethin juhlavuosi jatkuu vielä

Keskiviikko 16.1. Tuulikki Tuuri OFS: Mitä minä 
teen? Fransiskaanisesta kutsumuksesta. Aihe 
Henrik Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du, 
Gud, och vem är jag?

 Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin ka-
tolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimin-
tansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena 
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista 
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakra-
mentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista 
kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.net. 
Sähköposti summorum@)gmail.com. Puheen-
johtaja Teemu Heiramo.

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

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

5.11. Agnon: Kun väärä oikaistaan
3.12. Unamuno: Pyhän miehen uhri
 
Kaikki kiinnostuneet, sekä entiset että nykyiset, 
tervetuloa!

Maanantaiklubi
Tervetuloa maanantaiklubiin Pyhän Marian 
kirkolle. Klubi on avoin kaikille, joilla on päi-
vällä aikaa. Aloitamme messulla kello 13.30 ja 
jatkamme yhdessäoloa seurakuntasalissa. Joka 
toinen kerta tilaisuudella on aihe ja alustus. 
Muulloin vain maanantaikahvila, jonne toki saa 
tuoda toivomansa puheenaiheen – ja halutes-
saan kahvipullaa. 
       
15.10. Maanantaikahvila – ei messua
22.10. Terveisiä Ugandasta – Maila Berchtold
29.10. Uusien laulujen harjoittelua – Martti 

Savijoki
5.11. Hiippakuntajuhla Stelliksessä, video – ei 

messua
12.11. Maanantaikahvila
19.11. Adventtikoristeiden valmistusta
26.11. SCJ-papit Suomessa, jälkipuintia – isä 

Frans Voss
03.12. Maanantaikahvila - Mitä muistat Stella 

Mariksesta
11.12 Puurojuhla yhdessä Teresojen kanssa 

iltamessun jälkeen. (Huomaa että päivä on 
tiistai!)

Seurakuntien	 ja	 yhdistysten	 ilmoi-
tukset	 seuraavaan lehteen ajalle 
2.11.-25.11.	on	toimitettava	viimeis-
tään	19.10.	mieluiten	sähköpostitse	
osoitteeseen

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

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

K a l e n t e r i

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 09-
3403795. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM, 
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at 
17:30

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien 
aiheista ja työilloista kiinnostuneet. Teresa ry on 
Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. 
Katolisen identiteetin vahvistaminen ja karitatiivi-
nen työ on toiminnassamme tärkeää.  

ESITELMÄILLAT 

ti 16.10.  Onko tavallisesta elämästä meditaati-
on aiheeksi? Marja Kuparinen kertoo kirjas-
taan Askeleita samalla matkalla. Keskustelua.   

ti 20.11. Keväällä ilmestyneen Kristillinen mys-
tiikka -kirjan kirjoittaja, teologian tohtori Mai-
ju Lehmijoki-Gardner puhuu aiheesta “Lectio 
divina - meditatiivinen Raamatun tulkinta ei-
len ja tänään”. Keskustelua.  

la 1.12.  Joulumyyjäisten pystytys klo 10.00 
– 14.00

su 2.12.  Joulumyyjäiset päämessun jälkeen klo 
11.15 – 14.00 

ti 11.12.  Puurojuhla (Tuothan pienen lahjan 
joulutontun konttiin.)  

TYÖILLAT 

Käsityö- ja askarteluiltoihin kokoonnutaan 
syksyllä P. Marian seurakuntasaliin iltamessun 
jälkeen vielä 6.11.  
 Kaipaamme mukaan uusia innokkaita as-
kartelijoita sekä lisää idearikkaita käsitöiden ja 
koriste-esineiden mallien tuntijoita. Tehdessäsi 
saat hyvän mielen ja annat sitä myös lahjaksi 
niille, jotka saavat valmistamiasi tuotteita. Tule 
mukaan, hauskan tekemisen parissa on helppo 
tutustua myös uusiin ihmisiin. 
 Jäsenmaksun (10 tai 5 euroa) voit vaivatto-
mimmin maksaa kokousilloissa suoraan rahas-
tonhoitaja Mervi Kurjelle, tällöin kummallekaan 
ei synny pankkikuluja. Halutessasi voit maksaa 
jäsenmaksun myös pankkiin, tili on 127130-
82960, saajana Teresa ry.

HARTAUSOHJeLMAT
Radioandakt (andrum) 20.10.2007 kl. 6.55 Ag-
neta Laurent

Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

SeKALAISTA
Kirja raamatUllisista KasVeista

Kasvit Raamatun maailmassa sekä kasvitieteen 
historian vaiheita. Teoksessa on sivuja 132 ja 
ne ovat kokoa A5. Kuviakin on, tosin niukasti. 
Hinta on 23 euroa + lähettämiskulut 2 euroa. 
Tilaukset: Jalo Einola, Mäkipellontie 5, 62100 
Lapua. Puhelin 06-4387342.
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Maailman lähetyspäivää vietetään 21.10.
Haasteita kirkolle 
Papuan – Uuden Guinean 
(PUG) alueella kristinusko 
on nuori ilmiö. Vasta 1800-
luvulla kristityt lähetys-
saarnaajat saapuivat tähän 
saariryhmään. Nykyisin 97 
prosenttia asukkaista pitää 
itseään kristittyinä, ja suun-
nilleen yksi kolmasosa heis-
tä kuuluu katoliseen kirk-
koon.  

Kirkolla on tärkeä osa me-
lanesialaisessa yhteiskun-
nassa, eikä elämää monilla 
aloilla enää voitaisi ajatella-
kaan ilman sitä. Kirkon mer-
kitys on suuri nimenomaan 
maan nykyisessä tilanteessa. 
Asukkaat näkevät edessään 
monia haasteita, jotka joh-
tuvat yhteiskunnan hyvin 
nopeasta muuttumisesta. 
Kirkko näkee tärkeäksi teh-
täväkseen avustaa ihmisiä, 
jotta he rohkeasti käyvät 
käsiksi näihin haasteisiin ja 
voittavat ne evankeliumin 
hengessä. 

Kirkon alkuvaiheet 
Kun ensimmäiset lähetys-

työntekijät saapuivat tänne 
1800-luvun puolivälissä, 
he kohtasivat alussa monia 
vaikeuksia. Outo ilmasto, 
monenlaiset sairaudet ja 
teiden puuttuminen aiheut-
tivat heille ongelmia. Lisäksi 
ihmisten erilaisuus, erilaiset 
perinteet ja tietysti monet eri 
kulttuurit ja kielet vaikeutti-
vat evankeliumin julistamis-
ta. Ensiksi oli siis solmittava 
yhteyksiä näihin ihmisiin ja 
opittava tuntemaan heidän 
elintapansa ja kielensä. Lä-
hetystyöntekijöiden piti tar-
mokkaasti perehtyä maahan 
ja kansaan – ja sama haaste 
kohtaa heitä vielä tänään-
kin. Katolinen kirkko on 
alusta alkaen työskennellyt 
maan oman kulttuurin säi-
lyttämiseksi. Niinpä esim. 
Steyler-lähetys on aina otta-

nut huomioon kansatieteen 
saavutukset ja suhtautunut 
niihin vakavasti uskonnon-
opetuksessa.  

Lähetyskirkosta 
paikalliskirkoksi

Vuonna 1966 Pyhä istuin 
perusti Papuaan – Uuteen 
Guineaan paikalliskirkon. 
Hiippakunnat perustettiin 
virallisesti ja niihin liittyi 
tehtävä laajentaa paikal-
liskirkkoa edelleen, ennen 
kaikkea edistämällä kutsu-
muksia maan omien asuk-
kaiden riveistä sekä perus-
tamalla ja vahvistamalla 
maallikkoliikkeitä. Aika oli 
kypsä siihen, että kotimai-
set papit ja maallikot ottavat 
vastuun PUG:n kirkosta, sil-
lä he tuntevat sen huolet ja 
puutteet ja heillä on kykyä 
ja kokemusta päästä lähem-
mäksi ihmisiä.  

Yhteiskunnallisia 
haasteita

Viime vuosikymmeninä 
väestö on kokenut rajun 
muutoksen, ja siitä johtu-
vasta perinteen ja nykyajan 
yhteentörmäyksestä on joh-
tunut monia haasteita, joita 
yhteiskunta ja yksityiset ih-
miset eivät kovin yksinker-
taisesti pysty hallitsemaan. 
Monet yhteiskunnan raken-
teet ovat hajonneet, ihmi-
siä on kiskottu eri suuntiin 
heidän perinteisten elinta-
pojensa ja sen välillä, mitä 
lännestä on tuotu heidän 
maahansa. Elämä omassa 
kansanryhmässä ei enää 
ole ainoa itsestään selvä 
asia. Varsinkin nuoret läh-
tevät heimoyhteisöistään ja 
etsivät onneansa kaupun-
gista. Siellä he kuitenkin 
usein joutuvat tekemisiin 
työttömyyden kanssa, joka 

nousee kaupungissa jopa 70 
prosenttiin, koska juuri mi-
tään työpaikkoja ei julkisella 
alalla ole olemassa. Loogi-
nen seuraus on luisuminen 
rikollisuuteen ja prostituu-
tioon. Myös huumeiden 
käyttö ja AIDS ovat vakavia 
ongelmia. Köyhälistön kort-
telit kaupungeissa kasvavat. 
Jos joku epäonnistuu suur-
kaupungissa, voi sattua, 
ettei hänen oma heimonsa 
enää ota häntä vastaan. Sosi-
aaliset vakuutusjärjestelmät 
ovat PUG:ssa tuntematto-
mia. Kirkko tarjoaa kotipai-
kan niille, jotka ovat haaksi-
rikkoutuneet kaupungissa, 
koska se korvaa seurakun-
nassa kyläyhteisön sosiaali-

sen verkoston. Kirkko toimii 
myös välittäjänä ihmisten 
taakseen jättämän elämän 
ja kaupungin modernin elä-
män välillä.             

Väkivallan ongelma
Yksi PUG:n ongelma on 

väestön voimakas taipumus 
väkivaltaan. Ensiksi on täl-
löin mainittava heimojen 
väliset riidat. Etniset jännit-
teet yli 800 kansanryhmän 
keskuudessa johtavat yhä 
uudelleen aseellisiin tais-
teluihin varsinkin etäisillä 
vuoristoseuduilla. Tällöin 
on usein kysymys maan-
omistusoikeuksista. Uusi 
ongelma on ampuma-asei-

den käyttö. Heimoriidat 
kestävät usein vuosikausia 
ja vaativat vuosittain satoja 
ihmishenkiä. Seurakunnilla 
on suuri tehtävä purkaa jän-
nitteitä ja pelkoja. Ne koetta-
vat ristiriitoja ratkaisemalla 
saada käyntiin sovinnollista 
kehitystä ja torjua väkival-
taa. Sitä paitsi eri heimoihin 
kuuluvilla ihmisillä on van-
hastaan sovintokulttuuri 
omine rituaaleineen, joita 
osittain otetaan mukaan li-
turgisiin juhliin.

Heimojen välisten väki-
valtaisten selkkausten ohella 
myös perheväkivalta on ta-
vallista. Etupäässä naiset ja 
lapset joutuvat kotona väki-
vallan kohteiksi. UNICEFin 

Kolehti kerätään 
21. lokakuuta kaikissa messuissa 

Kirkon lähetystyön hyväksi. 

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIIS-
PAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUS-

TILILLE: NORDEA 221938-868 
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Kirkko: maailman-
laajuinen yhteisö
Maailman lähetyspäivä  
(su 21.10.2007) 
Maailman lähetyspäivää vietetään tänä vuonna lokakuun 
21. päivä jokaisessa seurakunnassa ympäri maailmaa. Mei-
tä rohkaistaan avartamaan näköpiiriämme ja muistamaan, 
että kuulumme yleismaailmalliseen kirkkoon, yhteisöön, 
jossa kaikista kansoista tulevat ihmiset tekevät työtä yh-
dessä. Tämä yhteisö ei saa olla ainoastaan teoreettinen. 
Sen pitää olla todellinen ja elävä. Maailman eri kolkilla 
asuvien uskonsisariemme ja -veljiemme tilanteen tulisi olla 
meille tärkeä. Lähimmäisenrakkaus on yksi uskontomme 
perusperiaatteista.      

Kiertokirjeessään ”Deus caritas est” (Jumala on rak-
kaus) paavi Benedictus XVI kirjoittaa: ”Jumalan rakkau-
teen perustuva lähimmäisenrakkaus on lähinnä kunkin 
yksityisen uskovan tehtävä, mutta samalla se on koko 
kirkkoyhteisöä koskeva velvollisuus sen kaikilla tasoilla, 
paikallisseurakunnasta osakirkkoon ja jopa koko yleis-
maailmalliseen kirkkoon asti. Kirkonkin täytyy yhteisönä 
harjoittaa rakkautta.”(nro 20)  

Näin maailman lähetyspäivä muistuttaa meitä siitä, että 
meistä jokainen henkilökohtaisesti ja kirkko kokonaisuute-
na on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa sanoin ja teoin. 
Se antaa meille mahdollisuuden todistaa lähimmäisen-
rakkaudesta kirkossamme. Tuona päivänä lausumamme 
rukoukset ja antamamme lahjoitukset auttavat tukemaan 
kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa 
kirkko on uusi, vastaperustettu tai köyhä. Se on meidän 
tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta velji-
ämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme 
saman uskon. Siinä meille myös tarjoutuu tilaisuus tukea 
heitä yhteisessä lähetystehtävässämme ja osoittaa Juma-
lan rakkautta kaikille. Maailman lähetyspäivän ansiosta 
voimme yhdessä koko kirkon kanssa viedä hengellistä 
ja aineellista apua niille, jotka sitä kaikkein kipeimmin 
tarvitsevat. Paavi Benedictus sanoo edellä mainitussa kier-
tokirjeessään, että lähetystyö on osa kirkon elämää. Kirkko 
vastaanottaa Sanan ja rohkaisee meitä viemään sitä toisille 
ihmisille. 

Uskon levittämisen yhdistys (Association for the Propa-
gation of the Faith), jota Pohjoismaissa kutsutaan nimellä 
MISSIO, vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja 
antaa uusille, vastaperustetuille tai köyhille hiippakun-
nille välttämätöntä tukea niiden ponnistellessa kohti oma-
varaisuutta. 

MISSIO toimii paikallisten piispojen, kirkkojen ja lähe-
tystyön kohteena olevien seurakuntien kautta. Näin var-
mistetaan se, että varat jaetaan oikeudenmukaisesti niitä 
tarvitseville ilman erityisiä suhteita.  

Jokainen hiippakunta lahjoittaa yleismaailmalliseen 
solidaarisuuden rahastoon periaatteella ”Jokainen resurs-
siensa mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan”. MISSIO 
jakaa rahat suoraan lähetyskenttien piispoille. Näin pai-
kallinen kirkko auttaa paikallista kirkkoa! 

Tänä vuonna Pohjoismaiden MISSIO on valinnut tuken-
sa kohteeksi Papua Uuden Guinean kirkon. Yhteiskunnan 
ongelmallinen muoto ja lukuisat kielet, joita puhutaan tällä 
maailman kolmanneksi suurimmalla saarella vaikeuttavat 
kirkon työtä. Köyhyys, työttömyys ja korruptio voidaan 
kitkeä pois paremman koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen kautta. Katolisella kirkolla on tärkeä tehtävä, 
kun se auttaa Papua Uuden Guinean kansaa parempaan 
elämään. Pyydämme teidän rukouksianne ja avustustan-
ne.  

Nguyen Toan Tri
Lähetystyöasioiden hoitaja

Maailman lähetyspäivää vietetään 21.10.
Haasteita kirkolle 

mukaan juuri PUG:n alueel-
la naisiin ja lapsiin kohdis-
tuva väkivalta on yleisintä 
koko Kaakkois-Aasiassa. Ei 
tosin pitäisi olettaa, että ko-
tiväkivalta melanesialaisissa 
yhteiskunnissa ja heimoissa 
on aina ollut itsestään selvä 
asia. Joka tapauksessa väki-
vallan laatu on jonkin ver-
ran muuttunut.

Jo vanhastaan erityisesti 
naiset joutuivat väkivallan 
kohteeksi. Erityisesti sil-
loin, kun he eivät tahtoneet 
mukautua heimojensa vaa-
timiin rooleihin, heidän oli 
varauduttava vaikeisiin, vä-
kivaltaisiin pakotteisiin.

Nykyisin väkivaltaa har-
joitetaan kuitenkin paljon 

mielivaltaisemmin ja ilman 
syytä. Perhe-elämään väki-
valta useinkin lyö leimansa. 
Perheväkivallan lisäänty-
misen syitä voidaan hakea 
ennen kaikkea yhteiskun-
nallis-taloudelliselta alalta. 
Sen aiheuttajia voisivat olla 
turhautuminen työttömyy-
den takia, ikävystyminen, 
peruselintarvikkeiden kor-
keat hinnat sekä alhainen 
sivistystaso. Vaikka ongel-
ma nykyään koskee monia 
naisia, vain harvat puhuvat 
siitä. Useimmat naiset eivät 
uskalla myöntää, että he 
ovat kotiväkivallan – ja usein 
myös seksuaalisen väkival-
lan – uhreja. Vielä enemmän 
he pelkäävät asettaa miehi-

ään vastuuseen ja syyttää 
heitä. Ja vaikka he sen teki-
sivätkin, heillä on kovin pie-
net mahdollisuudet yleensä 
tulla kuulluiksi. Valtion ja 
poliisinkin mielestä on näet 
kysymys jostakin ”normaa-
lista ilmiöstä” tai ”yksityis-
asiasta”, joka perheiden 
on selvitettävä keskenään. 
Juuri siksi on tärkeätä tehdä 
ongelma julkiseksi ja puhua 
siitä.

Jo lapsia vaaditaan kir-
kon ylläpitämissä kouluissa 
viettämään väkivallatonta 
elämää ja kunnioittamaan 
ihmisten arvoa perheen ja 
yhteisön piirissä. Kirkolli-
set laitokset koettavat antaa 
apua kärsimään joutuneille 
naisille ja ovat usein ainoa 
instanssi, jonka puoleen he 
voivat kääntyä.

On olemassa useita kir-
kollisia laitoksia, joilta naiset 
voivat saada tukea. Aloite 
voi tällöin tulla myös kysei-
siltä naisilta itseltään. Niin-
pä esim. Port Moresbyssa on 
kaksi naisille tarkoitettua ta-
loa, jotka on perustettu erään 
nuoren naisen aloitteesta 
ja joita hoitaa eräs fransis-
kaanipappi. Siellä nuorilla 
tytöillä ja naisilla on turva-
paikka, johon he yhä uudel-
leen voivat mennä, jos hei-
dän oma elämäntilanteensa 
käy kestämättömäksi. Siinä 
yhteisössä vallitsevan luot-
tamuksen ja kunnioituksen 
ilmapiirin kautta naiset ja 
tytöt tutustuvat uuteen elä-
män ulottuvuuteen ja ovat 
– ainakin lyhyen ajan – va-
paita päivittäisen elämän 
kuormista.

Sellaisen suoran avun 
ohella kirkko voi vaikuttaa 
herättämällä tietoisuutta ja 
muuttamalla tilannetta, kos-
ka suuri osa koulutuslaitok-
sista on kirkon hallinnassa 
ja kirkko asettaa sananju-
listuksessa ihmisen arvon 
keskipisteeseen. Kirkolla on 
tärkeä osa koululaitoksen 
piirissä, jonka lähetystyön-
tekijät ovat rakentaneet ja 
joka vielä nykyään on etu-
päässä kirkon vastuulla.

Sandra Kladler 
(Missio, Werkmappe 

Weltkirche 1��/2007). 
Käännös: Kalevi Vuorela.



12 – Fides 11/2007

Artikkeleita

Vaikutelmia Sibiun ekumeenisesta kokouksesta
 

Syyskuun alussa 4.-9.9. 
pidettiin Romaniassa 

Euroopan kirkkojen kolmas 
ekumeeninen yleiskokous. 
Edelliset olivat olleet Base-
lissa 1989 ja Grazissa 1997. 
Kokousten järjestäjinä ovat 
olleet Euroopan katolisten 
piispainkokousten neuvosto 
ja Euroopan kirkkojen kon-
ferenssi, johon kuuluu or-
todoksisia ja protestanttisia 
kirkkoja. Baselin kokous pi-
dettiin Sveitsin reformoidul-
la alueella, Grazin kokous 
katolisessa Itävallassa ja nyt 
Sibiun kokous ortodoksises-
sa Romaniassa. 

Sibiun kokoukseen osal-
listui 2500 Euroopan kirkko-
jen edustajaa kaikista Euroo-
pan maista, myös EU:n ul-
kopuolelta, sekä Armenian 
ja Lähi-idän kirkoista ja Af-
rikasta. Joihinkin tilaisuuk-
siin osallistui myös juutalai-
sia ja muslimeja. Suomesta 
oli osallistujia ortodoksi-
sesta kirkosta arkkipiispa 

Leon johdolla, luterilaisesta 
kirkosta arkkipiispa Jukka 
Paarman johdolla ja Suomen 
ekumeenisesta neuvostosta 
pääsihteeri Heikki Huttu-
sen johdolla. Pohjoismaiden 
katolisen piispainkokouk-
sen delegatioon, jota johti 
Trondheimin piispa Georg 
Müller, kuuluivat Helsingin 
hiippakunnasta Marjatta 
Jaanu-Schröder ekumenian 
ja Khanh Nguyen maahan-
muuttajien mandaatilla. 

Kristuksen valo 
loistaa kaikille 

Kokouksen motto oli: 
”Kristuksen valo loistaa 
kaikille”. Kardinaali Kasper 
totesi avauspuheessaan, että 
motto on suorastaan räätä-
löity Sibiulle, jossa ovat elä-
neet vuosisatojen ajan unka-
rilaiset, romanialaiset, orto-
doksit, katolilaiset, uniaatit 
ja protestantit. Kardinaali 
muistutti, että vaikka mitkä 

asiat erottaisivat ortodoksi-
sia, katolisia ja protestantti-
sia kristittyjä, niin kaikkien 
uskon perusta on sama Jee-
suksessa Kristuksessa, joka 
yhdistää meidät. Hän sanoi 
myös, että ekumenia ei ole 
vain inhimillisen yhteen-
kuuluvuuden asia. ”Ekume-
nia on jaettu julistus uskos-
ta yhteen Jumalaan, yhteen 
Herraan Jeesuksen Kristuk-
seen, yhteen kasteeseen ja 
yhteen kirkkoon, joka meillä 
on yhteisessä uskontunnus-
tuksessa.”

Kardinaali puhui kirkon 
olemuksesta, joka edelleen 
on avoin ja kipeä kysymys 
kirkkojen välillä. Hän kut-
sui sitä Gordionin solmuk-
si, jota ei voi avata väkisin. 
Sen avaaminen on kuiten-
kin välttämätöntä, että ja-
kautumisen haavat voidaan 
hoitaa. Se edellyttää mm. 
muistojen puhdistamis-
ta, historian tutkimista ja 
keskinäistä anteeksiantoa. 

Kardinaali totesi surullisen 
tosiasian, että Eurooppa on 
pettänyt tehtävänsä kristit-
tyjen keskinäisillä sodilla, 
kolonialismilla ja ihmisten 
tuhoamisilla. Nykyään hä-
nen mukaansa pettäminen 
tapahtuu yksinkertaisesti 
unohtamalla ihanteet. Kirk-
kojen yhdessä kohtaamista 
uusista haasteista kardinaali 
mainitsi muutaman: ”kutsu 
oikeudenmukaisuuteen glo-
balisoituneessa maailmassa, 
missä epäoikeudenmukai-
suus usein huutaa taivaa-
seen asti; häikäilemättömän 
terrorismin uhka; toivotta-
vasti rauhanomainen mutta 
myös välttämätön vakava 
kohtaaminen islamin kans-
sa.”

Hän lopetti puheensa to-
deten, että meidän kaikkien 
tulee olla merkkejä ja työka-
luja näille valinnoille evan-
keliumin hengessä. Meidän 
tulee kunnioittaa muiden 
uskontojen toiseutta, mut-

ta rohkaistua myös omasta 
toiseudetamme. ”Me tarvit-
semme rohkeutta puolustaa 
erilaisuuttamme kristittyinä, 
todistaa Kristuksen valosta, 
joka loistaa kaikille, ja tuoda 
se maailmaan, joka tarvitsee 
sitä niin pikaisesti. Kuka voi 
antaa meille mitään sen pa-
rempaa? Mistä muualta me 
voimme löytää sellaiset elä-
män sanat?” 

Pyhiinvaellus 
ekumeniaan

Kokouksessa puhuttiin 
yhteisestä pyhiinvaelluk-
sesta ekumeniaan. Tämä 
pyhiinvaellus oli alkanut 
kokouksissa Roomassa 2006 
ja tänä vuonna Wittenber-
gissä. Niissä kuten lukui-
sissa paikallisissa tapahtu-
missa on valmisteltu Sibiun 
kokousta.  

Sibiussa tämä pyhiinva-
ellus toteutui aamupäivien 
rukouksissa ja yleiskokouk-

khanh nguyen
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onneksi on silta

Aloittelemme vaellusta, Satu ja minä. Jokia on ylitettävä aika mon-
ta. Miten siitä selviytyisimme?  Pikku puroista selviämme kyllä. 

Niiden kivet ovat kyllä liukkaita, usein vihreän levän ja sammalten 
peitossa. Painava rinkka selässä sekään ei aivan helppoa ole.  Entä vuo-
laat joet? Virta vie koskipaikoissa kahlaajan jalkoja sinne, minne hän ei 
halua. Vaellussauvoista on vähän apua, mutta selviämmekö koskista?  
Vesi on tunturipuroissa ja joissa kylmää, saappaanvarret ovat lyhyet. 
Varovasti pohjaa tunnustellen, huolellisesti jalat kivien väliin asetellen, 
se ehkä onnistuu. 

Mutta entä Näätämöjoki? Se on leveä virta, koskissa näkyy vaahtopäitä, 
ja syväkin se on.

Hei katso, siellähän on silta – riippusilta. Onneksi. Muuten emme tuosta 
yli pääsisi. Silta on heiluva, vaeltajien välin on oltava pitkä, jottei siltaa 
kuormitettaisi liikaa. Tuulee, ja taakka selässämme heittää meitä puo-
lelta toiselle. Mutta silta kestää ja pääsemme onnellisesti yli.   

Tällä sillalla muistin Sienan Katariinan. Hän puhuu sillasta, joka vie 
meidät syvien syövereiden yli turvallisesti perille. Sen sillan on Jumalan 
rakkaus antanut meille, rakentanut taivaan ja maan väliin, jumaluuden 
ja ihmisyyden väliin. Katariinan silta on kivestä rakennettu, siinä on 
seinät ja katos. Sen seinien kivet ovat hyveitä ja Kristuksen veri pitää 
niitä koossa; katoksena on Jumalan armo.  

Tämä silta on meidän ainoa mahdollisuutemme. 

Katariinan Dialogissa Jumala puhuu sielulle: ”Olen kertonut sinulle 
niiden ihmisten viheliäisyydestä, jotka hukkuvat jokeen, koska he eivät 
kulje minun Totuuteni opetuksen siltaa pitkin, sitä siltaa pitkin, jonka 
rakensin teille, että ette hukkuisi. Kuin mielettömät he ovat valinneet 
hukuttautumisen maailman saastaisuuteen.” (86)

”Ne jotka kulkevat tätä tietä (siltaa pitkin) ovat totuuden lapsia, sillä 
he seuraavat totuutta. He kulkevat totuuden portin kautta ja löytävät 
itsensä minussa. Ja minä olen portti ja tämä tie on Poikani, iankaikkinen 
Totuus, rauhan meri.” (67) 

Eva Airava OP

Kardinaali Wal-
t e r  K a s p e r : 
”Olemme anta-
neet käden toi-
sillemme, emme-
kä ota sitä enää 
pois.” 

sissa sekä iltapäivien fooru-
meissa ja tapahtumissa.

1. kokouspäivä ”Kristuk-
sen valo ja kirkot” käsitteli 
ykseyttä, hengellisyyttä ja 
todistusta.

2. kokouspäivä ”Kristuk-
sen valo ja Eurooppa” käsit-
teli Eurooppaa, uskontoja ja 
siirtolaisuutta.

3. kokouspäivän aiheena 
oli ”Kristuksen valo ja maa-
ilma” ja teemoina luoma-
kunta, oikeudenmukaisuus 
ja rauha.

4. kokouspäivä oli 8. 
syyskuuta, Neitsyt Marian 
syntymän juhlapäivä, jota 
vietettiin messuin ja juma-
lanpalveluksin. Kaikkien rii-
tusten katolilaiset oli silloin 
kutsuttu yhdessä paikallis-
ten kanssa viettämään litur-
giaa kreikkalaiskatolisen eli 
uniaattien riituksen mukaan 
paikallisessa urheiluhallis-
sa. Tilaisuus oli kaunis ja 
rohkaiseva. Paikalla oli pal-
jon paikallisia katolilaisia, 
jotka eivät osallistuneet itse 
kokoukseen.

Sunnuntaina oli itse koko-
usteltassa katolinen messu, 
johon myös oli vapaa pääsy 
paikallisilla. Väkeä oli niin 
paljon, että käytävätkin oli-
vat täynnä. Samaan aikaan 
muut kirkkokunnat viettivät 
omia liturgioitaan ja juma-
lanpalveluksiaan muualla 
kaupungissa. 

Miten eteenpäin? 
Kokouksen antama julki-

lausuma ”Kristuksen valo 
loistaa kaikille!” alkaa: ”Me, 
kristityt pyhiinvaeltajat 
kaikkialta Euroopasta ja sen 
ulkopuolelta, todistamme 
tämän valon muuttavasta 
voimasta, joka on voimak-
kaampi kuin pimeys, ja me 
julistamme sitä kaiken pii-
riinsä sulkevana toivona kir-
koillemme, koko Euroopalle 
ja koko maailmalle.”

Teemapäivien mukaises-
ti se ilmaisee kokouksessa 
esiin tulleita ajatuksia ja an-
taa suosituksia kirkoille ja 
kristiyille.  

Seuraavassa on muutama 
vapaasti poimittu esimerk-
ki julistuksessa mainituista 
asioista: 

Kristuksen valo kirkossa 
johtaa yhteyteen toisten 
kanssa. Todettiin, että 
kristittyjen tulee tutkia 
opillisia kysymyksiä ja 
etsiä laajaa konsensusta 
myös moraalisissa ar-
voissa.

•

Julistus suosittelee mm. 
jatkamaan keskustelua 
kasteesta, eukaristiasta 
ja virasta kirkoissa. Yk-
seyden etsimiseen keho-
tetaan myös rukouksen, 
ekumeenisten pyhiin-
vaellusten, teologisten 
opintojen, diakonian ja 
kulttuurin avulla sekä 
kristillisten arvojen ko-
rostamisella yhteiskun-
nassa. 
Kristuksen valo Euroo-
passa tekee tietoiseksi 
sekä menneistä vääryyk-
sistä muita uskontoja, 
erityisesti juutalaisia 
kohtaan. Samalla se va-
laisee jokaisen ihmisen 
arvoa Jumalan kuvaksi 
luotuna ja kutsuu dia-
logiin myös muiden us-
kontojen kanssa.
Julistus suosittelee 
kiinnittämään erityistä 
huomiota kristittyihin 
maahanmuuttajiin, siir-
tolaisiin ja pakolaisiin, ja 
heidän sielunhoitoonsa. 
Euroopan maissa elävi-
en romanien kohteluun 
tulee myös kiinnittää va-
kavaa huomiota. 
Kristuksen valo koko 
maailmassa näyttää 
väkivallan ja epäoikeu-
denmukaisuuden maa-
ilmassa ja kehottaa Eu-
rooppaa ja sen kristittyjä 
ottamaan vastuuta rau-
han ja oikeudenmukai-
suuden edistämisestä.
Julistus suosittelee Eu-
roopan kristityille YK:n 
julistaman köyhyyden 
poistamisen ohjelmaan 
osallistumista. Erityisen 
painokkaasti suositel-
laan kirkoille ympäris-
tö- ja ilmastomuutoson-
gelmiin perehtymistä ja 
oikeaa toimintaa, mihin 
kuuluu elämäntavan 
todellinen muutos. Af-
rikka nousi erityisen 
huomion kohteeksi ja 
Euroopan vastuu sen 
kehityksestä. 

Marjatta Jaanu-Schröder

•

•

•

•

•
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Kolumni     ei ole 
väheksyttävä ihmisten tunteita 
Jos ihmiset pyytäisivät meiltä anteeksi sitä, että he eivät ole suh-
tautuneet asiallisesti meihin, vaan saattavat esittää mielipiteensä 
kovan tunnelatauksen kera, heidän suhtautumisensa voisi olla 
hätkähdyttävä, mutta rehellinen, eikä aina sellainen, jota heidän 
on hävettävä ikään kuin se ei sopisi sivistyneelle ihmiselle ja jota 
olisi pyydettävä anteeksi.  Taiteilijoille yleensä hyväksytään se, 
että he voimakkaasti ilmaisevat tunteitaan.  Pyhimysten suhtees-
sa Jumalaan ja lähimmäisiin se tuntuu myös luontevalta, mutta 
tavalliseltaa ihmiseltä se olisi epäilyttävää, jopa vahingollista, 
nimenomaan uskonnolliselle elämälle. Uskohan ei ole mikään 
tunne-asia, niin väitetään. Kuitenkin tässä lienee väärinkäsitys 
tunteitten merkityksestä ihmisen elämässä.
 Sen sijaan tunteita on purettava rauhallisesti mietiskellen tai 
keskustellen.
 Niissä on arvokkaita aineksia. Sillä nekin voivat hyvin opas-
taa meitä totuuden ja hyvyyden tielle. Tämä riippuu suuresti 
siitä, miten meidän omaatuntoamme on kehitetty ja tunne-elä-
mämme kasvatettu alusta lähtien. Niin kuin meidän ymmärryk-
semme ja tahtomme tarvitsevat säännöllisesti viisasta ja hyvää 
ohjausta, meidän tunne-elämämme kaipaa rakkauden ja myötä-
tunnon ilmapiiriä sekä ymmärtäväisiä ja rohkaisevia kasvattajia. 
Silloin meidän tunteemme ilmaisevat tasapainoisen ja kypsän 
ihmisen sisäistä elämää.
 Tunteet ovat ikään kuin moottori ihmisen elämässä. Jokaisella 
ihmisellä on kolme perushalua: itsesäilytysvaisto, suvunjatka-
misvietti ja omistamishalu. Sen lisäksi on muita intohimoja ku-
ten rakkaus ja viha, kaipaus ja pelko, ilo ja suru ja suuttumus.
 Nämä tunteet, jokainen omalla tavallaan ja kaikki yhdessä 
antavat meidän elämällemme sangen voimakkaan ”hevosvoi-
man”. Mutta mikä onkaan auton moottori ilman ajajan viisasta 
ohjausta ja ajotaitoa? 
 On tehtävä ero tunteitten eli intohimojen ja himojen välillä. 
Kun himoitsemme jotakin meidän ”moottorimme ” käy ylikier-
roksia. Tämä on tunteita kohtaan olevan   pelon toinen äärim-
mäisyys, joka valitettavasti nykyisin on pahasti voittamassa 
valtaa. Annetaan  tunteitten vain mennä ”omin neuvoin” ajatte-
lematta seurauksia. Sitä vastoinn, jos kuuntelisimme aina oikein 
tunteittemme eli intohimojemme antamia signaaleja, meillä olisi 
myöskin enemmän  iloa, rauhaa ja tyydytystä elämässämme. Ne 
voisivat näyttää  meille sen, mikä kuuluu sisältörikkaaseen elä-
mään. Toisaalta esimerkiksi pelko voi hyvissä ajoissa varoittaa 
meitä uhkaavasta pahasta, tehdä meistä entistä huomaavaisem-
pia, auttaa meitä välttämään tyhmiä ja onnettomia  valintoja, 
joita me myöhemmin katuisimme, ja säästää meidät paljoilta 
harmilta elämän tiellämme.
 Katolisen kirkon uudessa maailmankatekismuksessa on kir-
joitettu passioista eli intohimoista (n:ro 1762-1775) esimerkiksi 
näin, että ilmaisu passiot eli intohimot tarkoittaa ihmisen aisti-
suuden liikahduksia tai tunteita, joiden avulla hän aavistaa jo 
ennakolta sen, mikä on hyvä  ja on epäluuloinen pahaa kohtaan. 
Tärkeimmät passiot  ovat jo ylhäällä mainitut rakkaus ja viha, 
kaipaus ja pelko, ilo ja suru sekä suuttumus. Sitä paitsi kirkko 
opettaa, että nämä passiot itsessään eivät ole moraalisesti hyviä  
eivätkä pahoja. Ne ovat hyveellisiä, siis moraalisesti hyviä, mi-
käli ne noudattavat  ihmisen järkeä  ja tahtoa, mutta pahoja ja 
himokkaita, mikäli ne eivät välitä järjen antamasta informaatios-
ta  ja tahdon valinnan vapaudesta. Sen tähden ihmisen moraali-
nen täydellisyys on siinä, ettei ainoastaan hänen tahtonsa, vaan 
myös hänen ”sydämensä” saa hänet liikkeelle kohti hyvää.  
 Me saamme siis ilman omantunnon vaivoja joskus -  toivotta-
vasti usein - iloita elämässämme ja jopa - kun aihetta on - suut-
tuakin vaikka julkisesti. Niin profeetat tekivät. Itse Vapahtaja 
suuttui  kerran temppelissä kauppiaihin ja rahanvaihtajiin, jotka 
tekivät Jumalan huoneesta kauppahallin ja häiritsivät kansan  
rukoilemista totuudessa ja Pyhässä Hengessä. Vapahtajan, hä-
nen ätinsä Marian  ja pyhien joukon elämäntodistuksesta voim-
me oppia ilmaisemaan tunteemme lähimmäisillemme pyhästi 
ts. oikeassa paikassa, oikealla hetkellä ja oikealla annoksella. 
Joskus tämä vaatii meiltä itsehillintää. Kohtuus kaikessa! Jos-
kus on paikallaan osoittaa rohkeutta   esimerkiksi jonkin asian 
puheeksi ottamiseksi tai vastavirtaan kulkemiseen. 
 Tarkastaessamme omien ja lähimmäistemme tunteita hyvä 
tapa on tehdä sitä miettien Jumalan kasvojen edessä, rukoil-
len sitä, että tulkitsisimme niiden antamat signaalit oikein ja 
myönteisin sydämin, ja että tarvittaessa tekisimme parannusta 
hiomalla  niitä evankeliumin hengessä. 

isä Frans 

Lisää Maltan ritarikunnasta 

Fides julkaisi numerossa 
9/2007 artikkelini ”Skan-
dinavian Maltan ritarit ko-
koontuivat Islannissa”. Kos-
ka kirjoitukseni on herättänyt 
mielenkiintoista keskustelua 
Suomen katolilaisten parissa 
ja koska olen saanut eri ta-
hoilta palautetta siitä, pyy-
dän Fideksen toimitukselta 
mahdollisuutta selventää 
vielä muutamia sen sisältä-
miä yksityiskohtia. 

Ensiksi on tärkeää muis-
taa, että katolisen kirkon pii-
rissä toimii erilaisia aktiivisia 
sääntökuntia, veljeskuntia, 
organisaatioita ja yhdistyk-
siä. Niillä kaikilla on oma 
tehtävänsä, ja ne kaikki toi-
mivat kirkkomme ja seura-
kuntiemme hyväksi.  Ne ei-
vät eroa toisistaan ainoastaan 
organisaatiorakenteensa ja 
niille asetettujen toimintata-
voitteiden suhteen, vaan ne 
ovat erilaisia historiallisesti 
ajatellen. Ne ovat toisin sa-
noen syntyneet eri aikoina, ja 
siksi ne luonnollisesti heijas-
tavat oman aikansa arvoja ja 
mentaliteettia. 

Maltan ritarikunta (alun-
perin Johanniittojen ritari-
kunta) on vanhin olemassa 
oleva ritarikunta, jonka juu-
ret ulottuvat ensimmäiseen 
ristiretkeen. ”Ritarikunta”  
keskiajalla tarkoitti organi-
saatiota, joka koostui  sekä 
munkeista että maallikoista. 
Ritarikuntaan kuului myös 
sekulaaripappeja, sillä mun-
kit – jotka olivat myös so-
tureita - eivät voineet jakaa 

sakramentteja. 
Uudella ajalla, Maltan 

jouduttua ranskalaisten hal-
tuun vuonna 1798, ritari-
kunta muuttui luonteeltaan. 
Se ei ollut enää sotaisa or-
ganisaatio, koska Välimeren 
alueella ei ollut enää tarvetta 
käydä taistoon vääräuskoisia 
vastaan. Ritarikunta täytti 
edelleen karitatiivisen tehtä-
vänsä, sairaiden auttamisen, 
joka oli kuulunut sille alusta 
alkaen, perustajansa Beatus 
Gerarduksen ajoista (1070) 
lähtien.  

Vaikka tehtävät ovat muut-
tuneet, organisaatio ja ”rek-
rytoinnin” perusteet eivät 
ole muuttuneet. Se tarkoittaa 
sitä, että Maltan ritarikunta 
on keskiaikaisen perinnön 
jatkaja nykyaikaisessa muo-
dossa. Maltan ritarikunnan 
perustuslaissa – ritarikunta 
on suvereeni valtio, vaikka 
se onkin alueeltaan kovin 
pieni – todetaan, että rita-
rikunta on ”perinteellisesti 
aatelinen”. Se merkitsee sitä, 
että se kunnioittaa perinteitä, 
mutta on avoin tämä päivän 
yhteiskunnalle ja sen periaat-
teille. 

On siis väärin väittää, 
että ritarikunta olisi aristo-
kraattien kerho. Se on avoin 
kaikille, myös ei-aatelisille. 
Toisaalta on historiallinen 
tosiasia, että keskiajalla ritari 
oli aateliston kasvatti. Siksi 
ritarikunta koostui pääasi-
assa aatelisista, vaikkakin jo 
tuolloin ritarikuntaan kuu-
lui, paitsi pappeja, erilaisia 

”kersantteja” ja ”donaatteja”,  
jotka eivät olleet aatelisia. 

Nykyään enemmistö jä-
senistä muodostuu ei-aateli-
sista. Esim. Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa harvat ritarit ja 
daamit ovat aatelista synty-
perää. Toisin sanoen vaikka 
aatelisilla on edelleen tänä 
päivänä historiallinen rooli 
ritarikunnassa sen perinteen 
jatkajina (ritarikunta vaatii 
aatelisluokkaan pyrkivältä 
tarkan sukuselvityksen), ri-
tarikunta on avoin kaikille.  

Jäseneltä vaaditan aktiivis-
ta katolilaisuutta, jonka oman 
seurakunnan pappi todistaa, 
kun ehdokas pyytää tulla ri-
tarikunnan jäseneksi. Maltan 
ritarikunnan Skandinavian 
osastossa jäseneksi oton pe-
riaate perustuu sekä yllä 
mainittuun aktiivisuuteen 
että karitatiiviseen työhön. 
Maallikkoehdokkaalla on 
esimerkiksi velvoite osallis-
tua ritarikunnan järjestämäl-
le Lourdes’ in pyhiinvaelluk-
selle. Lourdes’ iin ritarikunta 
vie sairaita eri maista. Koke-
mus on raskas mutta samal-
la antoisa. On ilahduttavaa 
nähdä ritarit ja daamit, joilla 
on usein tärkeä rooli yhteis-
kunnassa, hoitamassa nöy-
rästi sairaita Lourdes’issa. Se 
on luonnollista, koska sairaat 
ovat ”herramme” (our Lords, 
the Sick), kuten Maltan rita-
reilla on tapana sanoa. 

Maltan ritarikunnassa on 
viisi luokkaa. On sanottava, 
että ritarikuntaa koskevan sa-
naston kääntäminen suomen 
kielelle on hankalaa: vastaa-
vat kulttuurisidonnaiset ter-
mit usein puuttuvat.  Edelli-
sessä artikkelissani käänsin 
Knight/Dame of Grace and De-
votion  armon ja nöyryyden 
ritari/daami. Ehkä ilmaukse-
na onnistuneempi olisi ollut 
armon ja hartauden ritari. Ni-
mityksillä on kuitenkin van-
ha historiallinen perinne. Ne 
voivat epäilemättä nykyään 
kuulostaa hieman oudoilta, 
mutta sama koskee famiglia 
pontifician, paavin seuruee-
seen liittyvää termistöä. 

Kuten jo mainitsin, rita-
rikunnan munkit, oikeuden 
ritarit tai professit, eivät voi 
jakaa sakramentteja. Siksi ri-
tarikunta tarvitsee pappeja. 
Pappeja varten on omat eri 
luokkansa, ja niihin liittyvät 
jäsenoton kriteerit ovat erilai-
sia kuin ritareilla tai daameil-
la. Papilta ei vaadita tietysti-
kään aatelisuutta. Siksi he ei-
vät pue ylleen cocollaa, ritari-
en kirkkoasua, eikä heillä on 
puvussaan Maltan ristiä tai 
liljoja. Aatelisuutta ei vaadit-
tu keskiajallakaan, sillä papit 
eivät olleet sotureita, milites.  
Pappi otetaan jäseneksi var-
sinkin silloin, kun ritarikun-

Ritarikunnan lääkärit hoitavat sairaita lapsia
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SYKSYN OHJELMAA

8.11. Kummi-ilta P. Henrikin srk-salissa klo 18.00

Elokuun matkakuulumisia sanoin ja kuvin Ugandasta 

25.11. Marrasmarkkinat / Bazar P. Henrikin srk-salis-
sa 10.30-14.30 
       
       

HYVÄN TAHDON TERVEHDYKSENÄ
CARITAS-KAUPASTA 

Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista

Ruusukkoja
Suklaata espanjalaisesta luostarista

Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta

DVD,Veli Musisin lapset, 34 min
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Hiippakunnan kalenteri

Pyydämme seurakuntia, sääntökuntia ja 
yhdistyksiä ilmoittamaan kaikki tarvitta-
vat päivitykset ja muutokset hiippakun-
nan kalenteria varten täsmällisesti ja kir-
jallisesti Katoliseen tiedotuskeskukseen 
lokakuun 19. päivään mennessä.

nassa tarvitaan kappalaista 
tai vastaavaa. Skandinavian 
osastoon kuuluu tällä hetkel-
lä kolme pappia: Tukholman 
piispa Anders Arborelius 
OCD, isä Michael Schneider, 
osaston kappalainen, ja isä 
Peter Gebara SCJ. Viimeksi 
mainittu otettiin jäseneksi, 
koska Suomeen on suunni-
teltu perustettavaksi oma 
osasto, joka tarvitsee oman 
kappalaisen. Isä Peteristä siis 
tulee Suomen osaston kappa-
lainen heti, kun osasto alkaa 
toimia. 

Minulta on kysytty,  mil-
lä perusteilla pappi otetaan 
jäseneksi eli kaplaaniksi. 
Isä Peterin jäsenyyteen on 
vaikuttanut se, että kolme 
neljästä Suomen Maltan ri-
tarikunnan nykyisestä jä-

Ritarikunnan jäsenet koolla Turun tuomiokirkossa.

senestä asuu Turussa tai he 
ovat yhteydessä Turun seu-
rakuntaan. On luonnollista,  
että Birgitan seurakunnan 
kirkkoherra on seurannut 
heidän toimintaansa. Vuosi-
en mittaan jäsenet ovat oppi-
neet arvostamaan isä Peterin 
hengellisyyttä ja kiinnostus-
ta ritarikunnan karitatiivista 
työtä kohtaan. Ritarikunta 
on ollut aktiivinen nimen-
omaan Turun seurakunnas-
sa ja avustanut taloudellisesti 
useita hankkeita, joista hyvän 
maun takia ei ole syytä tässä 

tehdä luetteloa.  
Papistoon kuluva jäsen 

voi olla sekä sekulaaripappi 
että sääntökuntaan kuuluva. 
Tullakseen jäseneksi hän tar-
vitsee aina oman piispansa 
suostumuksen,  ja jos pappi 

on tietyn sääntökunnan jä-
sen, myös oman esimiehensä 
luvan. Koska hän on pappi, 
hänellä ei luonnollisestikaan 
ole omia varoja. Hänen mat-
kansa, joita ritarikunnassa 
toimiminen vaatii, makse-
taan siksi osaston varoista. 
Usein kiitos kuuluu yksittäi-
selle ritarikunnan anteliaalle 
jäsenelle. Näin oli isä Peterin 
Reykjavikin-matkan tapauk-
sessa.  

On eri tapoja palvella 
yhteistä roomalaiskatolista 
kirkkoamme. Kukin meis-
tä, nainen tai mies, nuori tai 
kypsään ikään ennättänyt, 
voi löytää itselleen parhaan 
toimintamuotonsa. Jotkut 
meistä auttavat teresoina tai 
Caritaksen piirissä, jotkut 
ovat birgittalaisten oblaatteja 
tai avustavat katekeesissa. Ri-
tarit yrittävät tehdä sitä, mitä 
900 vuoden aikana ennen 
heitä eläneet ritarit tekivät: 
edesauttaa uskon puolustus-
ta (tuitio fidei) ja vähäosaisten 
auttamista (obsequium paupe-
rum). Jokainen meistä pitää 
kiinni omista perinteistään, 
olivatpa ne sitten vanhoja 
tai uusia. Me kaikki  lopulta 
toimimme ad majorem gloriam 
Dei. 

Luigi G. de Anna
deanna@utu.fi 

Mitä Neitsyt Maria merkitsee minulle? 
Tätä kysymystä jäin eräänä 
päivänä miettimään, oikein 
pysähdyin. Rukoilen joka 
päivä uskontunnustuksen, 
Isä meidän -rukouksen, Ter-
ve Maria -rukouksen. Lisäk-
si, jos aikaa on, iltapäivällä 
vielä rukouksen Taivaan 
kuningattarelle. Olen pitä-
nyt näitä itsestään selvinä 
asioina, ja niinhän ne kyllä 
oikeastaan ovatkin. 

Neitsyt Maria, Jumalan 
Pojan äiti, Jumalan äiti, on 
meidän kaikkien yhteinen 
äitimme. Hänen puoleen-
sa saamme kääntyä hädän, 
vaaran, ahdistuksen hetkel-
lä, pyytää, että hän rukoilisi 
puolestamme. Vanha kirkon 
oppi on, että Maria on Tai-
vaan kuningatar, joka pu-
huu Jumalalle asioistamme. 
Samalla hän on nöyrä äiti, 
esikuva meille jokaiselle. 
Olkoot Marian puoltoruko-
ukset aina meidän kanssam-
me. 

Neitsyt Maria, kuule äiti, kun rukoilen sinua, kun 
sinulle puhun.

Sinun ymmärtävä katseesi lohduttaa, kun 
sydämeni vuotaa verta.

Näethän, kuinka elämäni päivät kiitävät ohi,
vaikka välillä aika tuntuu pysähtyneen.
Pyhä Neitsyt, pyyhi pehmeällä kädelläsi
tuskan hiki otsaltani, itse en jaksa kättäni nostaa.
Pyhä äiti, viittasi hulmahdus, se on kuin virkistävä 

etelätuuli.
Neitsyt Maria, auta minua, kun aika ahdistaa.
Neitsyt Maria, pyhä äiti, rukoile Jumalaa 

puolestani.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Veli-Jaakko Franzi
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Ajassa

Johdantokurssi katoliseen 
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LÄHIAIKOJEN OHJELMA

15.10.  Jeesus Kristus (mons. Marino Trevisini)
29.10.  Raamattu, traditio, opetusvirka – paavius (isä Teemu Sippo 

SCJ)
12.11.  Messun järjestys – kirkkorakennuksen esittely (mons. 

Marino Trevisini)
26.11.  Rukous (sisar Marta Koltko SJK)

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. Tervetuloa!

Nuorten viikonloppuun Stelliksessä
16-20-vuotiaille ammattikoululaisille ja lukiolaisille

perjantaista 9.11. klo 19.00 - sunnuntaihin 11.11.2007 klo 15.00

Tulkaa keskustelemaan nuorena katolilaisena olemisesta nykymaailmassa ja kirkossa

Ilmoittaudu viimeistään marraskuun 1. päivänä, Stellikseen, tai ota yhteyttä omaan kirkkoherraasi, jos haluat 
tietää, ketkä muut ovat lähdössä. Ilmoittauduttuasi saat minulta tarkemman ohjelmakirjeen.

Isä Frans Voss SCJ, Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09360 Koisjärvi
gsm 040-5278746, e-mail  frans.voss@catholic.fi

“ Ota minut syliin, Isä! “
 

 LAULUILTA
 

RITVA OKSANEN ja JANUS HANSKI esittävät sikermän tunteita ja muistoja herät-
täviä lauluja ja runoja Pyhän Henrikin katedraalissa torstaina 22. marraskuuta klo 
19.00.

Lippu / ohjelma 25 euroa, myynnissä seurakuntasalissa kirkkokahveilla sekä ao. päivänä 
kirkon ovella. Illan tuotolla tuetaan Henrikin lasimaalausikkunoiden restaurointia.
 
TERVETULOA!

“Katsokaa, kuinka suurta rakkautta
Isä on osoittanut meille.” (1. Joh. 3:1)

URSULIINISISARET KUTSUVAT 
KAIKKI HALUKKAAT MUKAANSA 

 
R E T R E T T I I N

STELLA  MARIKSEEN 27.-31.12.2007

Retretin pitää isä Adrian Borst SCJ.

Ilmoittautumiset Stella Marikseen:
puh. 019-335793, e-mail: stellamaris@elisanet.fi

Retretin hinta 100 e. 
Pankkiyhteys: Sampo 800010-1811612 

Pyhiinvaellus Lourdesiin 2008 
Pohjoismaiden ka-
tolilaisten yhteinen 
pyhiinvaellusaellus 
Ranskan Lourdesiin 
järjestetään vuosit-
tain. Suomalaiset 
ovat olleet mukana 
vuonna 1994 piispa 
Verschurenin joh-
dolla. Ensi vuonna 
2008 olisi tarkoitus 
suomalaisten taas 
olla mukana, koska 
on erityinen juhla-
vuosi.  

Ensi vuonna tulee kulu-
neeksi 150 vuotta siitä kun 
pyhä Bernadette Soubirous 
näki Neitsyt Marian ilmes-
tyvän hänelle Massabiellen 
luolan lähellä Lourdesissa. 
Maria ilmestyi Bernadettelle 
kaikkiaan 18 kertaa, kehot-
taen rukoilemaan ja teke-
mään parannusta. Paikalle 
puhkesi lähde, jonka vesi sai 
aikaan parantumisihmeitä. 
Kuluneen 150 vuoden ai-
kana kirkko on hyväksynyt 
niitä 67 kappaletta,  sen jäl-
keen kun puolueeton lääkä-
rien neuvosto on todennut, 
että parantumisille ei ole 

lääketieteellistä selitystä. 
Lourdesissa on 150 vuo-

den ajan käynyt miljoonia 
pyhiinvaeltajia. Pyhän alu-
een rukoilevan hiljaisuuden 
vastapainona Lourdesissa 
on paljon hotelleita, ravinto-
loita ja kaupallisuutta, mut-
ta juuri rukous Massabiellen 
luolan ja lähteen äärellä ja 
monissa kirkoissa sekä mes-

sut ja muut hartausmuodot 
ovat Lourdesin anti pyhiin-
vaeltajille. 

Vuoden 2008 pohjoismai-
nen pyhiinvaellus Lourde-
siin tehdään 3.9. - 10.9. Mat-
ka alkaa Kööpenhaminasta, 
josta lennetään Lourdesiin. 
Lourdesissa on varattuna 
hyvä hotelli aivan pyhän 
alueen läheltä. Hotellissa on 

täysihoito, eli aamupala ja 
kaksi täyttä ateriaa päivässä. 
Huoneet ovat  kahden hen-
gen huoneita, yhden hengen 
huoneesta tulee lisämaksu. 
Tanskan katolilaiset, jotka 
johtavat matkaa, ovat jär-
jestäneet myös monenlaista 
ohjelmaa, mm. messun luo-
lalla, ristintien hartauden, 
mahdollisuuden kastautua 
Lourdesin lähteen vedessä, 
osallistumiset sakramentti-
kulkueisiin ja kynttiläkul-
kueisiin jne. Matka loppuu 
lennolla Lourdesista Köö-
penhaminaan.  

Matkan hinta lentoineen 
Kööpenhamina - Lourdes - 
Kööpenhamina ja täysihoi-
to Lourdesissa on yhteensä 
noin 1000 euroa.  

Sen lisäksi tulee lentomat-
ka Helsinki - Kööpenhami-
na - Helsinki, eli vajaa 300 
euroa. Helsingistä lennetään 
3.9. aamulla ja vaihdetaan 
tanskalaisten koneeseen, 
jolla mennään Lourdesiin. 
Paluulento ja jatkolento Hel-
sinkiin ovat myös samana 

päivänä 10.9. 
Pyhiinvaelluksen kielenä 

on tanska ja jonkin verran 
ruotsi ja englanti. Tulkkaus-
ta suomeksi ei ole. 

Suomalaisen ryhmän 
kokoaminen tapahtuu il-
moittautumalla 25.11. 2007 
mennessä Kaarina Koholle  
p. 09-6129 470 ark. klo 10-16 
tai kaarina.koho@catholic.
fi, tai Kerttu Salomiehelle p. 
050-5342498 tai ksalomie@
welho.com. He vastaavat 
myös tiedusteluihin. 

Matka maksetaan kahdes-
sa osassa, erikseen lennot 
Helsinki - Kööpenhamina 
- Helsinki. Lennot  

Kööpenhamina - Lourdes 
- Kööpenhamina + täysihoi-
to maksetaan suoraan tans-
kalaiselle matkanjärjestäjäl-
le, mistä tulee myöhemmin 
ilmoitus matkaan ilmoittau-
tuneille.

Kaarina Koho


