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Uskon kamppailu
Yrittämättä edes ym-
märtää kaikkia inhi-
millisten tragedioiden 
syitä tahtoo varmaan-
kin jokainen meistä 
elää siinä toivossa, ettei 
tämä maanpäällinen 
elämä ole koko synty-
misemme, elämisemme 
ja arkisen aherruksem-
me tarkoitus. Jumala 
on antanut meille kuo-
lemattoman sielun, jo-

hon kirkastettu ruumiimme on kutsuttu liittymään 
takaisin aikojen lopussa. Elämä taivaassa jatkuu 
iankaikkisesti.

Äiti Teresan esimerkki näyttää meille, ettei Kristuk-
seen uskominen ole vain tunteen asia. se on Juma-
lalta lahjaksi saamamme uskon vahvistaman tahdon 
asia, joka joskus joutuu rajustikin kamppailemaan 
hetkittäisiä toiveita ja maallisia nautintoja vastaan. 
Se on toivon panemista näkyvän maailman tarjo-
uksia ja rajoja suurempaan ja pitkäkestoisempaan 
onnellisuuteen.

Ei siksi riitä, että olemme tyytyväisiä nykytilaan. 
Meidän on jatkuvasti pidettävä huolta oman us-
komme hyvinvoinnista ja lisääntymisestä: meidän 
on rukoiltava entistä palavammin, käytävä sakra-
menteilla yhä tietoisemmin ja oltava entistä avo-
sydämisempiä apua tarvitsevia lähimmäisiämme 
kohtaan.

ihmisen kamppailu uskonsa kanssa ei aina tarkoita 
epävarmuutta Jumalan tai kirkon asemasta. Mo-
nesti kysymys voi olla omien tunteiden viileydestä 
uskon todeksi elämisen suhteen — samoin kuin ru-
kouksen, kirkossa käymisen, katumuksen ja käänty-
myksen suhteen. Toivo tulevasta, luottamus Juma-
lan lupauksiin vaatii meiltä uskon lisäksi todellakin 
tahdon lujuutta ja viisautta hetkellisiä tunteitamme 
ja halujamme vastaan. Kestävä palkkio on tarjolla 
vasta iankaikkisessa elämässä. Mallia voi ottaa vaik-
ka autuaan Albertinan uskonlujuudesta.
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Uutisia

Apokryfikirjojen 
käännös sinetöitiin

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
Redemptoris Mater -lähetysseminaarissa

Myllyjärventie 9, 02740 Espoo

Lauantaina 1.12. klo 10—17
Lähetysseminaari järjestää avointen ovien päivän, jolloin sekä kyläläiset ja kaikki Espoon kaupun-
gin asukkaat että isä Robertin ystävät samoin kuin seminaarin ystävät ja rakentajat ovat tervetulleita 
tutustumaan toimintaamme ja tiloihimme.

TERVETULOA!

isä Marino Trevisini, rehtori
isä Cristiano Magagna, vararehtori

Fiesta 
de la Virgen 

de Guadalupe

Misa en castellano
Martes, 11 de Diciembre 
de 2007. Hora: 18.00

Lugar: Catedral de San 
Enrique, Pyhän Henri-
kin aukio 1, 00140 Hel-
sinki

Osanotto Jokelan 
murhenäytelmän johdosta

Suomessa toimivan katolisen kirkon nimissä haluan esittää syvän osanot-
toni Jokelan kouluammuskelun uhrien omaisille ja kaikille niille, jotka ovat 
joutuneet kärsimään tästä käsittämättömästä murhenäytelmästä.

Heitä kaikkia lohduttakoon luottamus siihen, että kaikkivaltiaan Isän ko-
dissa on monta huonetta. Sinne Kristus on valmistanut sijan kaikille ian-
kaikkiseen elämään astuville, jotta he saisivat olla siellä yhdessä Hänen 
kanssaan. (vrt. Joh. 14)

Muistakaamme me kaikki tämän surun ja kärsimyksen keskelläkin kohdis-
taa katseemme kohti Kristuksen ristiä, joka on ihmiskunnalle varma merkki 
myös Herran ylösnousemuksesta.

rukoilkaamme:

Herra, anna tämän murhenäytelmän uhreille ikuinen lepo, ja iäinen valo 
loistakoon heille. Levätkööt rauhassa. Aamen.

Anna myös kaikille sureville ymmärrystä alistua salatun kaitselmuksesi 
päätökseen ja saada lohdutusta lempeästä rakkaudestasi. Tätä pyydämme 
Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

Helsingissä, 7.11.2007

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin katolinen piispa

suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon kirkolliskokous 
hyväksyi Vanhan testamen-
tin apokryfikirjojen uuden 
suomennetun kokonaisuu-
den tiistaina 6.11. Vanhan 
testamentin apokryfikirjojen 
edellinen käännös on vuo-
delta 1938.

Kysymyksessä on katoli-
sen käsityksen mukaan pää-
osiltaan raamatun kaanoniin 
kuuluvien niin sanottujen 
deutero-kanonisten kirjojen 
uusi suomennos. Näitä kirjo-
ja reformaattorit pitivät kui-
tenkin raamatun kaanoniin 
kuulumattomina.

Vanhan testamentin apo-
kryfikirjojen nyt suomennet-
tuun ja hyväksyttyyn koko-
naisuuteen kuuluvat Tobitin 
kirja, Juditin kirja, Kreikka-
lainen Esterin kirja, Barukin 
kirja, Jeremian kirje, Danielin 
kirjan lisäykset, Viisauden 
kirja, Makkabilaiskirjat en-
simmäisestä neljänteen, Sira-
kin kirja (sekä heprealaisen 
että kreikkalaisen tekstin 
mukaan), Manassen rukous, 
Psalmi 151 sekä Kreikkalai-
nen Esran kirja.

Kirkolliskokouksessa kes-
kusteltiin siitä, voiko Vanhan 
testamentin apokryfikirjoja 
painaa kirkkoraamattuihin 
erillisenä liitteenä. Äänin 73-
29 kirkolliskokous päätti, että 
osa apokryfikirjojen teksteis-
tä voidaan haluttaessa painaa 
uusiin kirkkoraamattuihin 
erilliseksi liitteeksi Vanhan 
testamentin kirjojen jälkeen. 
Apokryfikirjat erotettaisin 
Raamatun kirjoista välileh-
dellä ja erillisellä otsikolla. 
Liiteosaan hyväksyttyjä apo-
kryfikirjoja ovat Tobitin kirja, 
Juditin kirja, Kreikkalainen 
Esterin kirja, Ensimmäinen 
ja Toinen makkabilaiskirja, 
Viisauden kirja, Sirakin kir-
ja kreikkalaisen tekstin mu-
kaan, Barukin kirja, Jeremian 

kirje, Danielin kirjan lisäyk-
set sekä Manassen rukous.

Loput (Kolmas ja Neljäs 
makkabilaiskirja, Sirak hep-
realaisen tekstin mukaan, 
Psalmi 151 sekä Kreikkalai-
nen Esra) voidaan julkaista 
erillisenä julkaisuna. Tekijän-
oikeudet ovat Kirkon keskus-
rahastolla.

Luterilaisen kirkon tiedo-
tuskeskuksen julkaiseman 
tiedotteen mukaan apokryfi-
kirjat ovat viime vuosisadan 
alkupuolelle asti olleet suo-
sittua lukemistoa ja niistä on 
tullut osa sekä suomalaista 
että eurooppalaista kulttuu-
ria. Niiden vaikutus tuntuu 
kansanviisaudessa ja sa-
nanlaskuperinteessä, mutta 
myös kirjallisuudessa, kuva-
taiteissa ja musiikissa. 

Vanhan testamentin apo-
kryfikirjat ovat syntyneet 
hellenistisellä ajalla noin 200 
eKr. - 50 jKr. Ne eivät siten ole 
koskaan kuuluneet heprea-
laiseen Vanhan testamentin 
kirjakokoelmaan, mutta ovat 
kyllä olleet osa kreikankielis-
tä Vanhaa testamenttia.

Nyt käännettävänä on 
ekumeenisista syistä ollut 
aiempaa laajempi kokonai-
suus Vanhan testamentin 
apokryfikirjoista: katoli-
nen ja ortodoksinen kirkko 
käyttävät apokryfitekstejä 
luterilaisia enemmän. Myös 
ruotsinkielisten seurakun-
tien käyttämässä Bibel 2000 
-käännöksessä on vuoden 
1938 suomennosta laajempi 
valikoima apokryfikirjoja.

Käännöskomitean puheen-
johtajana on toiminut profes-
sori emerita Raija Sollamo. 
Katolista kirkkoa Suomessa 
komiteassa edusti teologian 
tohtori Talvikki Mattila.

KATT/KT
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Vatikanens 
ställning 
klar mot 
kärnvapen
I ett av de senaste numren 
av ”Octava Dies”, tidningen 
som utges av Vatikan-televi-
sionen, har pater Frederico 
Lombardi SJ, som år 2006 
blev utnämnd direktör för 
Den Heliga Stolens press-
kontor av påve Benedikt 
XVI, återigen framlagt den 
Katolska Kyrkans ställning 
mot kärnvapen. Han säger 
att: ”kärnvapenprov leder 
till utvecklandet av alltmer 
sofistikerade och farliga va-
pen, som, motsatt till vad 
vissa röster vill påstå, ald-
rig är eller kommer att vara 
rena eller intelligenta. För 10 
år sedan, med 177 länders 
samtycke, skrevs det inter-
nationella avtalet angående 
förbudet mot kärnvapenex-
periment, men endast 140 
länder har under dessa år 
godkänt avtalet och i listan 
saknas Nord Korea och Iran, 
för att inte glömma Kina, In-
dien och USA. Med andra 
ord har avtalet ännu inte 
trätt i kraft.”

Enligt Påvens talesman är 
det en illusion att försvara 
kärnvapenprov genom na-
tionella eller internationella 
säkerhetsargument. ”I verk-
ligheten”, säger Lombardi, 
”orsaker det endast ett sti-
gande antal kärnvapen och 
med dom ett stigande hot 
mot det folk man enligt 
uppgift önskar försvara. 
Likaså måste arbetet mot 
kärnvapenterrorism samti-
digt innebära en kärnvapen-
snedrustning. Det är lögn att 
minska terrorismens fara ge-
nom ägandet av fler vapen. 
Det hela handlar om en nöd-
vändig moralitet gentemot 
den mänskliga familjen och 
framtidens generationer.”

Lombardi avslutade med 
dessa ord: ”Inom moraliska 
frågor och frågor angående 
mänsklig frihet och brin-
nande internationella makt-
intressen, tröttnar aldrig 
Heliga Stolen att använda 
sin auktoritet i strävandet 
efter mänsklighetens bästa. 
Detta är anledningen till 
dess permanenta närvaro 
i alla större internationella 
organisationer.”

KATT/RV

Pyhä isä varoitti Kenian piispoja 
aborttikampanjoista:

”Jokaisen 
viattoman ihmisen 
oikeus elämään on 
ehdoton!”
Tavatessaan ad limina -vie-
railulla olleita kenialaispiis-
poja marraskuun 19. päivä-
nä paavi Benedictus XVI 
kiinnitti huomiota kansain-
väliseen toimintaan, joka 
pyrkii edistämään aborttien 
tekemistä.

Pyhä isä kannusti piispoja 
tekemään kaiken voitavansa 
tukeakseen kristillisiä per-
heitä. Hän sanoi piispoille, 
että ”globalisoituneen ja 
maallistuneen kulttuurin 
paikallisyhteisöihin koh-
distama vaikutus, joka on 
seurausta aborttia edistävi-
en organisaatioiden kam-
panjoista, on suuren huolen 
aihe”.

Paavi Benedictus kertoi 
Kenian piispoille, että hei-
dän olisi tehtävä avioliiton 
ja perheen suojelemisesta 
pastoraalisen työnsä tärkein 
kohde. Hänen mukaansa 
monet Afrikan ongelmista, 
esimerkiksi ”irrallisten suh-
teiden yleisyys, moniavioi-
suus ja sukupuolitaudit ovat 

suoraan seurausta avioliiton 
ja perhe-elämän virheelli-
sesti ymmärtämisestä”.

Tässä yhteydessä paavi 
huomautti myös, että kan-
sainvälinen painostus hei-
kentää avioliiton merkitys-
tä samoin kuin ihmiselämän 
pyhyyden arvostusta. Abor-
tista pyhä isä totesi:

”Tällainen suora viat-
toman ihmiselämän tuho-
aminen ei voi koskaan olla 
oikeutettua, vaikka olosuh-
teet, jotka johtavat jonkun 
harkitsemaan noin vakavaa 
askelta, olisivatkin vaike-
at. Kun te julistatte elämän 
evankeliumia, muistuttakaa 
ihmisiä, että jokaisen viatto-
man ihmisen, niin syntyneen 
kuin syntymättämänkin, oi-
keus elämään on ehdoton ja 
se koskee yhtä lailla kaikkia 
ihmisiä ilman mitään poik-
keusta.”

KATT/VIS/CWNews

Saudi-Arabian kuningas 
vieraili paavin luona
Paavi Benedictus XVI otti 
marraskuun 6. päivänä 
vastaan virka-asunnossaan 
Saudi-Arabian kuninkaan 
Abdallah bin Abdulaziz 
Al Saudin. 

Vatikaanin lehdistöosas-
ton tiedonannossa kerro-
taan, että ”tapaaminen sujui 
sydämellisessä hengessä 
ja että se tarjosi mahdol-

lisuuden ottaa esiin kum-
mankin osapuolen tärkeinä 
pitämiä asioita. Erityisesti 
kiinnitettiin huomiota si-
toutumiseen uskontojen ja 
kulttuurien väliseen vuoro-
puheluun, jonka tavoitteena 
on rauhanomaisen ja hedel-
mällisen rinnakkainelon 
aikaansaaminen yksilöiden 
ja kansojen kesken. Samoin 
painotettiin kristittyjen, 
muslimien ja juutalaisten 
yhteistyön tärkeyttä rauhan, 
oikeudenmukaisuuden sekä 
hengellisten ja moraalisten 
arvojen edistämisessä, var-
sinkin perheen aseman tu-
kemiseksi.”

Vatikaani toivoi myös, että 
kaikkien Saudi-Arabiassa 
asuvien ihmisten menestys 
otettaisiin huomioon, myös 
maassa elävien kristittyjen, 
joiden panos maan kehittä-
misessä on ”positiivinen ja 
ahkera”.

Lopulta kiinnitettiin huo-
miota myös Lähi-idän tilan-
teeseen ja oikeudenmukai-
sen ratkaisun löytymiseen 
tuolla alueella, varsinkin 
Israelin ja palestiinalaisten 
välillä.

KATT/VIS

LASIMINIATYYREJÄ
Pyhän Henrikin katedraalikirkolla on myytävänä pieniä lasiminiatyyrejä Pyhän Henrikin 
katedraalin kauniista lasimaalauksista. Osa maalauksista on juuri viime aikoina restauroi-
tu, kuten voitte nähdä vieraillessanne kirkossa. Toiveemme on, että loput lasimaalaukset 
voitaisiin restauroida mahdollisimman pian. Pienen kokonsa ansiosta miniatyyrit ovat 
juuri täydellisiä sisustuselementtejä kotiinne. 

Jos haluatte lisäinformaatiota tai haluatte tilata puhelimitse, olkaa hyvä ja soittakaa Pyhän 
Henrikin katedraalin numeroon: 09-637 853.

Glass Miniatures

The Parish of St.Henrik has in sell little glass miniatures of the beautiful glass-paintings. 
A part of those glass-paintings were restorated just recently as you can see in the church. 
The rest of the glass-paintings will be restorated as soon as possible. Because of the small 
size of the miniatures they are perfect to decorate your home. 

If you prefer more information or wish to order by telephone, please call St. Henry’s Cat-
hedral parish: 09-637 853.

sir
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Rukouksen
apostolaatti

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 so-
vinnon ja rauhan henki 
leviäisi Korean niemi-
maalla. 

Joulukuu

Rukoilemme, että yhteis-
kunta viipymättä pitäisi 
huolta aidsiin sairastu-
neista, erityisesti naisista 
ja lapsista ja että kirkko 
auttaisi heitä tuntemaan, 
että Herra rakastaa heitä.
 Rukoilemme, että Ju-
malan Pojan ihmiseksi tu-
leminen, jota kirkko viet-
tää juhlallisesti jouluna, 
auttaisi Aasian kansoja 
tunnistamaan Jeesuksessa 
Jumalan lähettilään, maa-
ilman ainoan Pelastajan.

Böne-
apostolatet 
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 
försoning och fred växer 
på den koreanska hal-
vön.

December

Vi ber att samhället och 
enskilda blir angelägna 
om att hjälpa alla som 
drabbats av AIDS, särskilt 
barn och kvinnor, och att 
Kyrkan låter dem förstå, 
att de är älskade av Gud.
 Vi ber att Guds sons 
födelse, som Kyrkan fi-
rar under julen, hjälper 
människorna i Asien att 
känna igen Jesus, Guds 
sändebud, som världens 
ende Frälsare.

För kyrkan under förföljelse

Fader, i din hemlighetsfulla försyn låter du 
kyrkan dela Kristi lidanden. Ge alla som lider 

förföljelse för Guds rikes skull Kristi tålamod och 
kärlek, och gör dem till sanna och trogna vittnen 
om hans uppståndelse och härlighet. Låt dem 
glädja sig i gemenskapen med hans offer för värl-
den, och ge dem den fasta tillförsikten att deras 
namn är skrivna i livets bok. Ge dem kraften att 
bära Kristi kors intill slutet och nåden att aldrig 
förneka honom som lever och råder från evighet 
till evighet.

Ur Oremus, 32�

Oremus

Sunnuntait ja juhlapyhät
25.11.  kirkkovuoden 34. sunnuntai, KRISTUS, KAIKKEUDEN 
KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Hes. 34: 11–12,15–17
Ps. 23: 1–2a, 2b–3, 5, 6. - 1
2L 1. Kor. 15: 20–26, 28
Ev. Matt. 25: 31–46

2.12. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 2:1-5
Ps. 122:2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9. - 1
2L Room. 13:11-14
Ev. Matt. 24:37-44

Adventtiuhri kerätään.

8 .12. la AUTUAAN NEITSYT MARIAN PERISYNNITÖN SI-
KIÄMINEN, juhlapyhä, velvoittava
1L Moos. 3:9-15, 20
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1:3-6, 11-12
Ev. Luuk. 26-38

9.12. ADVENTIN 2 . SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 11:1-10
Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. - 7
2L Room. 15:4-9
Ev. Matt. 3:1-12

16.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI (Gaudete) (III)
1L Jes. 35:1-6a, 10
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - Jes. 35:4
2L Jaak. 5:7-10
Ev. Matt. 11:2-11

Oi Maria, maailman kuningatar, ota 
haltuusi levoton sydämeni. E11

Autuaan  
Neitsyt Marian  

perisynnitön  
sikiäminen 

8. joulukuuta

Minä riemuitsen 
Herrasta, minä 
iloitsen Jumalas-
tani.

Hän pukee minun 
ylleni pelastuksen 
vaatteet ja kietoo 
minut vanhurskau-
den viittaan, niin 
että olen kuin mor-
sian, koruillansa 
kaunistettu.

Juhlapyhän alkuvirsi 
(Jes. 61:10)
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Pyhimys

Adventti-
kalentereita 
Caritaksesta

A3-kokoiset eli itä-
maan tietäjät ja Enkelit 
rappusilla sekä pieni 
kirjemallinen kalente-
ri maksavat 4,00 euroa 
kappale.

Pitkulainen kalenteri 
kirjekuoren kanssa sa-
moin kuin A5-kokoinen 
kalenteri kirjekuoren 
kanssa maksavat 5,00 
euroa kappale.

Autuas Albertina Berkenbrock 
— neitsyt ja marttyyri (1919-1931)

Albertina Berkenbrock 
syntyi São Luísissa, 

Brasiliassa huhtikuun 11. 
päivänä vuonna 1919. Hä-
net kastettiin samana vuon-
na 25. toukokuuta ja hän 
sai vahvistuksen sakramen-
tin maaliskuun 9. päivänä 
vuonna 1925. Ensikomuu-
nionsa autuas Albertina sai 
elokuun kuudentena päivä-
nä 1928.  

Albertina kasvoi hurs-
kaassa perheessä. Hän aut-
toi mielellään vanhempiaan 
kotona ja pellolla. Jo piene-
nä lapsena hän oppi rukoi-
lemaan hartaasti ja oli vahva 
katolisen uskonsa harjoitta-
misessa. Albertina puhui 
ensikommuuniopäivästään 
elämänsä kauneimpana päi-
vänä ja oli erityisen omis-
tautunut Neitsyt Marialle 
ja pyhälle Aloysius Gonza-
galle, São Luísin suojelus-
pyhimykselle ja puhtauden 
esikuvalle.  

Koulussa Albertina oli 
luokkatovereidensa idoli ja 
myös aikuiset ihailivat hän-
tä. Opettajat ylistivät erityi-
sesti hänen hengellisyyttään 
ja vahvaa moraaliaan, joissa 
hän oli muita samanikäisiä 
lapsia huomattavasti edisty-
neempi. Hän oli tunnollinen 
oppilas, joka tunsi katekis-
muksensa ja noudatti Juma-
lan käskyjä. 

Kun Albertinan veljet 
kiusasivat ja härnäsivät 
hänta, niin kuin sisaruksilla 
usein on tapana, Albertina 

ei maksanut samalla mital-
la. Kristillisen kasvatuksen 
seurauksena jopa hänen 
leikkinsä heijastivat syvää 
uskonnollista ymmärrys-
tä. Hän leikki mielellään 
kaikkein köyhimpien lasten 
kanssa ja jakoi leivänpalan-
sa heidän kanssaan.  

Kotona tyttö oli erityisen 
hellä erään isänsä alaisen 
lapsia kohtaan, tietämättä, 
että eräänä päivänä tästä tu-
lisi hänen murhaajansa.

Miehen nimi oli Maneco 
Palhoça, mutta hänet tunnet-
tiin myös nimellä Indalício 
Cipriano Martins ja Manuel 
Martins da Silva. Albertina 
antoi usein ruokaa, ei vain 
hänen lapsilleen, vaan myös 
Manecolle itselleen. Kos-
ka mies oli afrikkalainen ja 
rasismi oli tänä aikana yhä 
vakava sosiaalinen ongel-
ma, nuoren tytön hyvyys oli 
erityisen huomattavaa.  

Eräänä päivänä Alberti-
nan ollessa etsimässä karan-
nutta sonniaan, hän tapasi 
Manecon, joka lastasi pa-

puja autoonsa. Albertinan 
kysyessä Manecolta, josko 
tämä olisi nähnyt karannut-
ta sonnia, mies osoitti tahal-
laan väärään suuntaan. Hän 
halusi johdattaa tytön paik-
kaan, jossa voisi käyttää tätä 
himonsa tyydyttämiseen he-
rättämättä muiden kyläläis-
ten huomiota.  

Albertina seurasi viatto-
masti Manecon ohjeita ja 
päätyi paikkaan, jossa kas-
voi paljon puita. Kuulles-
saan takanaan katkeilevi-
en oksien ääniä, Albertina 
kääntyi uskoen näkevänsä 
karanneen sonnin. Hän jäh-
mettyi kauhusta huomates-
saan, että hänen takanaan 
seisoikin Maneco.  

Maneco ilmaisi aiko-
muksensa Albertinalle, joka 
tyrmäsi ne vahvoin sanoin. 
Albertina taisteli kaikin voi-
min siveytensä puolesta. 
Manecon heitettyä tämän 
maahan, tyttö yritti vielä 
parhaansa mukaan peittää 
itseään. Raivostuneena siitä, 
että tyttö oli moraalinsa vah-
vuudella päihittänyt hänet, 
Maneco tarttui Albertinaa 
hiuksista ja viilsi puukolla 
hänen kaulaansa. 

Maneco yritti peittää ri-
koksensa selittämällä, että 
oli löytänyt tytön ruumiin 
sekä syyttämällä murhasta 
João Candinhoa. Syytetty 
vetosi turhaan viattomuu-
tensa puolesta. Paikalliset 
alkoivat kuitenkin pian 
epäillä Manecoa murhaa-
jaksi, sillä aina tämän kä-
vellessä huoneeseen, jossa 
Albertinan ruumis lepäsi, 
tytön kaulasta alkoi uudel-
leen vuotaa verta.  

Kahden päivän kuluttua 
Imaruin prefekti pyysi João 
Candinhon puheilleen. Pre-
fekti otti mukaansa krusifik-
sin ja meni Albertinan kotiin 
Candinhon ja muun väen 
kanssa. Hän asetti krusifik-
sin tytön rinnalle, ja määräsi 
sitten João Candinhon lait-

tamaan kätensä ristiinnau-
litun päälle ja vannomaan 
viattomuuttaan. Kerrotaan, 
että juuri tuolla hetkellä ve-
renvuoto tyrehtyi.  

Pakoakin yrittänyt Ma-
neco pidätettiin pian ja hän 
tunnusti rikoksensa sekä 
kaksi muuta murhaa. Mies 
joutui oikeuden eteen ja hä-
net tuomittiin vankeuteen 
loppuelämäkseen. Vankilas-
sa hän myönsi muille van-
geille tappaneensa Alberti-
nan juuri siksi, että tämä oli 
vastustanut hänen moraali-
tonta lähestymisyritystään.  

Tämä tunnustus oli pe-
rustavan tärkeä Albertinan 
marttyyriuden toteamisessa. 
Albertinan suhtautuminen 
ei jättänyt mitään arvailun 
varaan, sillä hän piti kuole-
maa parempana kuin antau-
tumista murhaajalleen. 

Jo Albertinan kuolinpäi-
vänä paikalliset alkoivat 
kutsua tätä marttyyriksi, 
sillä kaikki tytön tunteneet 
saattoivat todistaa hänen 
kristillisestä kasvatukses-
taan, hyvästä käytöksestään, 
hurskaudestaan ja lähim-
mäisenrakkaudestaan.  

Albertinan maine mart-
tyyrinä sai vahvistuksensa, 
kun tämän ruumiin tutki-
nut paikallinen kätilö kertoi 
selvittäneensä, ettei rais-
kausyritys ollut onnistunut. 
Pian ihmiset alkoivatkin 
kertoa Jumalan armolah-
joista, joita olivat saaneet 
nuoren tytön esirukousten 
välityksellä. 

Albertina haudattiin 
aluksi paikalliselle hau-
tausmaalle, mutta hänen 
marttyyrikuolemansa sekä 
voimallisiksi osoittautunei-
den esirukoustensa saaman 
huomion vuoksi hänen ruu-
miinsa siirrettiin myöhem-
min são Luísin kirkkoon. 

Albertina Berkenbrockin 
autuaaksi julistaminen vah-
vistettiin 20.10.2007 kardi-
naali José Saraiva Martinsin 
viettämässä messussa Tu-
barãon katedraalissa Brasi-
liassa.

Hänen muistopäivänsä 
on 15. kesäkuuta.

KATT/VIS

... ja meille, joiden ei todennäköisesti tarvitse kohdata 
marttyyrikuolemaa mutta kylläkin marttyyrius pyrkies-
sämme kestämään kristillisessä uskollisuudessa, on jätet-
ty autuaan Albertinan kristillisten hyveiden esimerkki, 
hänen voimansa ja hänen ehdottomuutensa esimerkki: 
edessämme on hänen rukouksensa esimerkki, jonka ha-
luamme omaksua ja tehdä siitä tänään myös meidän ru-
kouksemme hänelle, pyytäen hänen esirukouksiaan...

 (kardinaali Saraiva Martinsin saarnasta)



Fides 13/2007 – 7

Paimenelta

”Tätä lunastustyötä emme voi saada osaksemme metsässä, emme television 
välityksellä, emme oopperassa tai teatterissa. Se voi tapahtua vain täällä kirkossa.”

Sunnuntaimessuun osallistumisen 
välttämättömyydestä

Piispa Józefin saarna kaikkien pyhien juhlana 4.11.2007 Pyhän Henrikin katedraalissa.

”Sine dominico non possumus! 
– Emme voi elää ilman Herran 
lahjaa, ilman Herran päivää. 
Näin vastasivat nykyisen 
Tunisian alueella sijaitsevan 
Abienten kristityt vuonna 30�, 
kun heidät oli sunnuntaina 
saatu kiinni kielletystä eukaris-
tianvietosta ja viety tuomarin 
eteen. Heiltä kysyttiin ihmetel-
len miksi he viettivät kristillis-
tä sunnuntain messua, vaikka 
tiesivät, että siitä oli määrätty 
kuolemanrangaistus.” 

Rakkaat seurakuntalaiset! 

Lainasin edellä paavi Be-
nedictuksen sanoja hänen 
Wienin katedraalissa muu-
tama viikko sitten pitämäs-
tään saarnasta. Me vietäm-
me tänään Kaikkien pyhien 
juhlaa. Näin Kirkko kiinnit-
tää huomiomme myös nii-
hin pyhiin, joilla ei ole omaa 
muistopäivää liturgisessa 
kalenterissa. Heihin kuulu-
vat myös paavin edellä mai-
nitsemat pyhät. Hänen sa-
nansa panevat miettimään. 
Hänen mukaansa usko ei 
ole ainoastaan sisäinen va-
kaumus siitä, että Jumala 
on olemassa, ja että Jeesus 
Kristus on pelastajamme. 
Usko ilmenee monin erilai-
sin kouriintuntuvin tavoin 
ja arkielämä on täynnä esi-
merkkejä siitä. Kaikkia näitä 
ilmenemismuotoja yhdistää 
yksi yhteinen tekijä, nimit-
täin se, että Jumalalle on 
annettu ensimmäinen sija 
omassa elämässä. siihen 
perustuu Dekalogin ensim-
mäisen käskyn noudattami-
nen: ”Rakasta Herraa, Ju-
malaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi” 
(Matt. 22:37).

Jumalan palvonta tai ru-
kous eivät ole ainoita konk-
reettisia ilmauksia tämän 
käskyn noudattamisesta. 
Sitä on myös Hänelle omis-
tetun päivän, ”Herran päi-
vän”, pyhittäminen. Dekalo-
gin kolmas käsky edellyttää 
ihmisiltä juuri tätä kunni-
oittamista: ”Muista pyhittää 
lepopäivä. Kuutena päivänä 

tee työtä ja hoida kaikkia 
tehtäviäsi, mutta seitsemäs 
päivä on Herran, sinun Ju-
malasi, sapatti. Silloin et saa 
tehdä mitään työtä [...]” (2. 
Moos. 20:8-10).

Ensimmäiset kristityt säi-
lyttivät vanhan käskyn sisäl-
lön, mutta samalla korvasi-
vat sapatin vieton sunnun-
tain vietolla. Niin kuin en-
simmäinen Mooseksen kirja 
osoittaa, sapattina muistel-
laan luomista. ”Jumala oli 
saanut työnsä päätökseen, 
ja seitsemäntenä päivänä 
hän lepäsi kaikesta työs-
tään. Ja Jumala siunasi seit-
semännen päivän ja pyhitti 
sen, koska hän sinä päivänä 
lepäsi kaikesta luomistyös-
tään” (1. Moos. 2:2-3).

Sunnuntai taas on Kris-
tuksen ylösnousemuksen 
päivä. Kristityt, joilla kasteen 
kautta on osallisuus Kris-
tuksen ylösnousemukseen, 
tulevat uusiksi luomuksiksi, 
niin kuin pyhä Paavali opet-
taa. siksi sunnuntai on kris-
tityille sapatin täyttymys.

sunnuntai merkitsee 
meille kristityille samaa kuin 
sapatti Jumalan kansalle. Se 
on myös meille erityinen 
lahja. Se on pyhittämisen 
ja levon päivä. Se päivä on 
pyhitettävä Herralle Juma-
lalle, ja Hänet on pidettävä 
tämän päivän keskuksena. 
Meille esikuva on apostolien 
ja ensimmäisten kristittyjen 
yhteisö, joiden sunnuntain 
kokoontumisista Uusi tes-
tamentti niin usein kertoo 
(vrt. esim. Ap. t. 2:42-46; 
1. Kor. 11:17). He kokoon-
tuivat yhteen kuulemaan 
Jumalan sanaa, ylistämään 
Jumalaa psalmein ja viettä-
mään eukaristiaa. Toisaalta 
he myös nuhtelivat toisiaan, 
niin kuin Kirje heprealaisil-
le osoittaa: ”Me emme saa 
lyödä laimin seurakuntam-
me yhteisiä kokouksia, niin 
kuin muutamilla on tapana, 
vaan meidän tulee rohkais-
ta toisiamme, sitä enemmän, 
mitä lähempänä näette Her-
ran päivän olevan” (Hepr. 
10:25).

Myös kirkko toimii sa-
moin muistuttaessaan meitä 
sunnuntain eukaristian vie-
tosta, josta se on muotoillut 
kirkon käskyn seuraavasti: 
”Osallistu messuun sunnun-
taisin ja muina velvoittavina 
juhlapäivinä ja vältä arkista 
työntekoa” (KKK 2042).

Haluaisin tulevaisuudes-
sa vielä puhua enemmän 
sunnuntaista. Tänään kes-
kityn kuitenkin sunnuntain 
eukaristian viettoon, koska 
sillä on mitä suurin merki-
tys pyhityksemme kannalta; 
juuri niin kuin niille mart-
tyyreillekin, joista paavi Be-
nedictus saarnasi Wienissä.

Tässä yhteydessä meidän 
pitäisi kysyä itseltämme, 
arvostammeko sunnuntain 
ja juhlapäivien messua niin 
paljon, että osallistumme sii-
hen mikäli se on meille vain 
mahdollista?

On hyvää ja kaunista, rak-
kaat ystävät, kun me koem-
me pyhään messuun osal-
listumisen sellaisena tapah-
tumana, joka tuottaa meille 
suurta iloa; joka herättää 
meissä enemmän kiinnos-
tusta kuin mikään maail-
man tarjoama vaihtoehto, 
kuten esimerkiksi metsässä 
tai merellä vietetty aika, te-
levisio-ohjelma, konsertti-, 
teatteri tai oopperaesitys tai 
vaikkapa vain kävely raik-
kaassa ilmassa.

Mutta kirkossakäynti 
maksaa meille jonkin ver-
ran, joskus se vaatii paljon, 

kuten silloin, kun meillä on 
pitkä kirkkomatka tai kun 
olemme työstä väsyneitä ja 
voisimme ainakin viikonlo-
pun olla rauhassa kotona. 
Se vaatii myös paljon silloin, 
kun emme tunne voivamme 
oikein hyvin.

Miksi meidän on siis rasi-
tettava itseämme ja tultava 
messuun? Tähän kysymyk-
seen emme voi vastata tyy-
dyttävällä tavalla ellemme 
ota huomioon eukaristian 
sisältöä ja sen merkitystä 
pelastuksemme kannalta.

Voimme päätellä jotain 
pyhän messun merkitykses-
tä meille ja maailmalle sii-
tä, että viime aikojen paavit 
ovat julkaisseet niin monia 
tärkeitä asiakirjoja eukaristi-
an sisällöstä. Nuo asiakirjat 
painottavat säännöllisesti 
sitä, että pyhää messua ei 
vietetä vain Jeesuksen Kris-
tuksen viimeisen ehtoollisen 
muistona. Pyhää messua 
ei voi myöskään ymmär-
tää vain uskovien yhteisön 
iloisena kokoontumisena 
Jeesuksen Kristuksen kir-
kossa. Pyhää messua ei voi 
myöskään ymmärtää vain 
ateriana, jossa Jeesus Kris-
tus vahvistaa meitä ruu-
miillaan ja verellään. Pyhä 
messu on ensiksi Jeesuksen 
Kristuksen uhri, jonka hän 
sakramentaalisella tavalla 
uhraa alttarilla. Hän on ker-
ran ja kaikkia aikoja varten 
kuollut ristillä pelastettujen 
puolesta. Tämän uhrin Hän 

tekee jatkuvasti meille läsnä-
olevaksi, jotta meillä olisi to-
dellinen ja välitön osallisuus 
ristin hedelmiin. Vain täällä, 
kirkossa, pyhän messun ai-
kana, Jeesus uhraa itsensä 
Isälle meidän puolestamme. 
Vain täällä, kirkossa, pyhän 
messun aikana tulee myös 
meidän, sinun ja minun 
puolesta tehty lunastustyö 
todelliseksi.

Tätä lunastustyötä emme 
voi saada osaksemme met-
sässä, emme television väli-
tyksellä, emme oopperassa 
tai teatterissa. Se voi tapah-
tua vain täällä kirkossa. Ja 
tämä on pääsyy sille, miksi 
meidän pitää osallistua py-
hään messuun.  

Tämä on myös syy siihen, 
miksi kirkko, joka kantaa 
vastuuta pelastumisestam-
me, on laatinut sunnuntain 
messuun osallistumisesta 
kirkon käskyn. Tässä maa-
ilmassa ei mikään ole meille 
tärkeämpää, kuin lunastuk-
semme ja pyhityksemme. Ja 
siinä on meidän todellinen 
ilomme, jonka Jeesus Kris-
tus valmistaa ja tarjoaa meil-
le. Tätä kautta myös meistä 
tulee pyhiä. Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Pyhiinvaellus Normandiaan 
ja Pariisiin 8.-15.5.2008

pyhän Jeesus-lapsen Teresan jäljillä
Pyhä Jeesuslapsen Teresa (1873-1897), joka tunnetaan myös nimellä pyhä Lisieux’n Teresa, on katolisen kirkon 
lähetyksen taivaallinen suojelija ja Ranskan suojeluspyhimys.  Hänen hengellisen opetuksensa ydin on ”pieni tie 
pyhyyteen”. Vuonna 1997 hänet julistettiin kirkon opettajaksi. Kirjallisuutta: Pieni tie (KATT).

 
Aika: 8.-15.5. 2008 Ilmoittautuminen: 12.12. mennessä
Ohjelma: 5 yötä Lisieux’ssä ja 2 Pariisissa. Retket Alençoniin sekä Mont Saint Michel / Deauvilleen. 
Lennot: Ryanairillä Tukholma (Skavsta) – Pariisi (Beauvais). Liittymälennot 8.5. ja 15.5. Tukholma/Arlanda +bussi tai 

laivalla Turusta +bussi, meno 7.5. ja paluu 16.5.
Hinta: noin 750 e (+ 1 h huoneen lisä) + laiva (91 e) tai liittymälennot. Käsittää kaiken paitsi ateriat 14.5. ja paikal-

lisliikenteen liput. Hengellinen johtaja: isä Tri Nguyen. Matkanjohtaja, jolle myös ilmoittautudutaan: Heidi Tuorila-
Kahanpää, 050-3410248 kahanpaa@ulc.jyu.fi.
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Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

24.11. la 15.00 A.C:n tapaaminen seurakuntasa-
lissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 9.45 
lat/esp, 11.00 päämessu, 10.30-14.30 Caritak-
sen marrasmarkkinat, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

26.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

1.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

2.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

3.12. ma 9.30 koululaisten adventtimessu
4.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
6.12. to 11.00 itsenäisyyspäivän messu
7.12. pe 18.00 autuaan Neitsyt Marian perisyn-

nittömän sikiämisen juhlan aattomessu
8.12. la 15.30-18.00 uskonnonopetus vahvis-

tuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

9.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/rans-
ka, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

10.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

11.12. ti 16.00–18.00 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten

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

15.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa, 
9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 mes-
su), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

16.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa 
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

diaspora
Porvoo: 16.12. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 25.11. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
24.11. la 18.00 iltamessu, AC-foorumi seura-

kuntasalissa 15-18
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.00 

messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu, Caritaksen 
myyjäiset Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

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

1.12. la 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördag-
skursen Englantilaisessa koulussa, 9.30 mes-
su ruotsiksi/Mässa på svenska, 11.00 messu 
suomeksi, myyjäisten pystyttäminen, 18.00 
iltamessu

2.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu suo-
meksi, joulumyyjäiset seurakuntasalissa, 11.30 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 il-
tamessu

3.12. ma 14.00 maanantaiklubi seurakuntasa-
lissa

6.12. to 10.00 messu suomeksi, ei iltamessua 
7.12. pe 18.00 Jeesuksen pyhän sydämen messu, 

18.30 adoraatio
8.12. la autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 10.00 messu suomeksi, 18.00 il-
tamessu

9.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.00 iltamessu

10.12. ma 14.00 maanantaiklubi seurakuntasa-
lissa, 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa

11.12. ti 18.30 Teresat seurakuntasalissa
15.12. la 10.00–14.00 opetus vahvistuksen 

sakramenttia varten Englantilaisessa koulus-
sa, 18.00 iltamessu

16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 il-
tamessu

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

24.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.00 maalauskerho 

25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 mes-
su Eurajoella, 17.00 messu Kankaanpäässä, 
18.30 Mass in English 

27.11. ti 19.00 informaatiokurssi 
1.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu 

2.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu la-
tinaksi

4.12. ti 19.00 miestenpiiri 
6.12. to 10.30 juhlamessu isänmaan puolesta 
8.12. la autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 10.30 lastenkerho, 12.30 juh-
lamessu, 13.15 maalauskerho, 17.00 messu 
puolaksi 

9.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu viet-
namiksi, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass 
in English 

11.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri 
14.12. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 

Porissa 
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 ruus-

ukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English 

diaspora
Eurajoki: 25.11., 9.12. su 14.00
Kankaanpää: 25.11. su 17.00
Pori: 14.12. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
24.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 

11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass in 
English

25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.30 
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa

30.11. pe 18.00 messu Kiteellä
1.12. la 9.45  uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 

messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa, 
18.00 Mass in English

2.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 ruusukkoru-
kous, 10.30 päämessu, messun jälkeen advent-
timyyjäiset, 16.00 messu Mikkelissä

6.12. to 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. la autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen (velvoittava): 9.00 lauantaikurssi, 
12.15 messu, 18.00 Mass in English

9.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
messun jälkeen adventtimyyjäiset

15.12. la 11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 Mass 
in English

16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
16.00 messu Kuopiossa

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

30.11.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 

32) la 11.00 (uskonnonopetus 9.45): 1.12.
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00: 

1.12.
Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilah-

denkatu 20) su 16.00: 2.12.
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) la 

11.00 (uskonnonopetus 9.45): 24.11., 15.12.
Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali, 

Snellmaninkatu 8) su 16.00: 25.11., 16.12.

Lasten uskonnonopetus Jyväskylässä:
8.12.

Seniorit:
13.12.

Adventtimyyjäiset ensimmäisenä ja toi-
sena adventtisunnuntaina messun jälkeen. 
Tervetuloa!

Seniorien joulukuun kokouksessa 13.12. 
klo 14.00 vietämme pikkujoulua. Tervetu-
loa!

Joulunajan messut diasporassa
Masses in diaspora at Christmas time
Kuopio 25.12. ti klo 11.00
Joensuu 25.12. ti klo 16.00
Savonlinna 26.12. ke klo 11.00
Mikkeli 26.12. ke klo 16.00.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 10.30 

päämessu, 18.00 Mass in English
1.12. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
2.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 Mass in English
6.12. to 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. la autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 10.30 juhlamessu
9.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

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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18.00 Mass in English
12.12. ke 18.30 johdantokurssi katoliseen us-

koon
15.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho, 

14.00 perhemessu, 14.30 perhejuhla
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 Mass in English

diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu 11) su klo 

15.00: 2.12.
Lapua: 8.12. la 9.00, 26.12. ke 9.00.
Kurikka la klo 18.30: 8.12., ti 25.12. klo 17.00.
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo 12.00: la 8.12., 

ke 26.12.
Vaasa (Koulukatu 45) la klo 16.00: 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
25.11. su Kristus kaikkeuden kuningas: 18.00 

juhlamessu
29.11. to 18.00 iltamessu
2.12. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
6.12. to 11.00 messu isänmaan puolesta
7.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu 

ja adoraatio
8.12. la autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 13.00 juhlamessu
9.12. su adventin 2. sunnuntai, Pyhän Ursulan 

kirkon vihkimisen juhla: 11.00 messu, vahvis-
tuksen sakramentin jakaminen

13.12. to 18.00 iltamessu
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00 messu

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

mintie 12): 23.12. klo 11.00
Lahti (ort. kirkko): 1.12., 5.1. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 16.12. klo 12.00
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20): 

9.12. klo 16.00

Uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.12., 5.1. klo 14-16
Kouvola: 8.12., 12.1. klo 11-13, messu klo 

13.00

Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen juhla 
9.12. klo 11.00 juhlamessu, jonka yhteydessä 
piispamme Jozef Wrobel jakaa vahvistuksen 
sakramentin seurakuntamme nuorille. Mes-
sun jälkeen juhlinta jatkuu seurakuntasalissa. 
Tervetuloa!

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

23.-25.11. Rakkauden lähetyssisarten järjestä-
mä retretti Vasamon leirikeskuksessa (60 km 
Oulusta). Perheille, nuorille, aikuisille. 

24.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
25.11. su Kristus kaikkeuden Kuningas, juhla-

pyhä: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

29.11. to 19.00 ekumeeninen sanan jumalanpal-
velus, Tuiran ev.-lut. kirkon seurakuntasalissa 
(Myllytie 5)

1.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
2.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

6.12. to 12.00 messu Ylivieskassa 
8.12. su autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 11.00 messu
9.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rova-
niemellä

15.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
16.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 16.00 scrutatio (Raa-
matun tutkiminen)

diaspora
Tornio: 2.12. klo 17.00
Raahe: 25.11. klo 17.00
Rovaniemi: 9.12. klo 17.30 
Ylivieska (Toivolantie 5 A 8): 6.12. klo 12.00

Scrutatio (Raamatun tutkiminen) sunnuntaina 
16.12. klo 16.00. Aiheena ”Mitä Jumalan sana 
tarkoittaa minulle tänään?” Lectio Divinan mo-

derni versio. Tarkoitettu aikuisille, nuorille, sekä 
katolilaisille että ei-katolilaisille. 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. 
Henrikin seurakuntasalissa. Tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille. / På torsdagarna samlas vi i 
St. Henriks församlingssal. Mötena är öppna 
för alla. 

Lauantaina 24.11. klo 15.00 AC:n Forum: Onko 
Kirkolla Januksen kasvot? Keskustelua joh-
taa LKT Heimo Langinvainio./AC:s Forum: 
Har Kyrkan ett Janusansikte? Diskussionen 
leds av med. och kir.dr Heimo Langinvainio. 
HUOM. Järjestetään P. Marian seura-
kuntasalissa.

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. 

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

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 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. Moderaattori isä An-
toine Lévy OP.

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:

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. 
       
26.11. SCJ-papit Suomessa, jälkipuintia – isä 

Frans Voss
3.12. Maanantaikahvila - Mitä muistat Stella 

Mariksesta
11.12 Puurojuhla yhdessä Teresojen kanssa 

iltamessun jälkeen. (Huomaa, että päivä on 
tiistai!)

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 esitel-
mien aiheista ja työilloista kiinnostuneet. Teresa 
ry on Helsingin katolisten seurakuntien yhtei-

Seurakuntien	 ja	 yhdistysten	 ilmoi-
tukset	 seuraavaan lehteen ajalle 
14.12.-13.1.2008	 on	 toimitettava	
viimeistään	30.11.	mieluiten	sähkö-
postitse	osoitteeseen

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

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sono
schola cantorum

SENIORIT
Joulukuun messu on Py-
hän Henrikin katedraalissa 
18.12.2007 klo 14.00 ja sen jäl-
keen kokoonnutaan seurakun-
tasaliin. Tervetuloa!

K a l e n t e r i

nen yhdistys. Katolisen identiteetin vahvistami-
nen ja karitatiivinen työ on toiminnassamme 
tärkeää.  

Kokoonnumme P. Marian seurakuntasalissa 
kuukauden 3. tiistaina. Ruusukkorukous alkaa 
klo 17.30. ja messu klo 18.00.  

OHJELMAILLAT 

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 P. 
Marian seurakuntasaliin iltamessun jälkeen vielä 
ennen joulumyyjäisiä tiistaina 27.11. 

Tehdessäsi saat hyvän mielen ja annat sitä myös 
lahjaksi niille, jotka saavat valmistamiasi tuottei-
ta. Tule mukaan, hauskan tekemisen parissa on 
helppo tutustua myös uusiin ihmisiin. 

HARTAUSOHJELMAT
Morgonandakt 28.11. kl. 8.53 Heidi Tuorila-Ka-
hanpää 
Iltahartaus 4.12. klo 18.50 Juho Kyntäjä 

Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

SEKALAISTA
Mother-Child Club helsinki

We meet on the 1st and 3rd Friday of each 
month at 11.00 inside Leikkipuisto Rantapuisto 
in Pikku-Huopalahti. This is a city-owned playg-
round open to anyone with children. Times or 
location is subject to change, so please e-mail 
for further information: info@catholic.fi. We 
look forward to meeting new mothers with 
babies or children!
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Artikkeleita

Äiti Teresan pimeä yö 
”Minussa on pime-
yttä, niin kuin kaik-
ki olisi kuollutta. 
Niin on ollut siitä 
ajasta asti, kun aloin 
’työn’.” Sanat ovat 
Kalkutan äiti Tere-
san. Melkein koko 
viisikymmentävuo-
tisen ”köyhistä köy-
himpien” hyväksi 
tekemänsä työn ajan 
hän kamppaili pi-
meän yön kamppai-
lua. ”Mutta itse asi-
assa hän ei epäillyt”, 
sanoo karmeliittaisä 
Wilfrid Stinissen. 
”Pimeä usko ei ole 
sama kuin epäily. 
Äiti Teresan tun-
netta ilman uskoa 
olemisesta kannat-
ti luja, väistymätön 
usko.” 

Hiljattain ilmestyneessä 
kirjassa, joka sisältää 

autuaan Teresa Kalkutta-
laisen (1910-1997) henkilö-
kohtaisia kijoituksia, ennen 
kaikkea hänen kirjeitään 
rippi-isilleen ja hengellisille 
ohjaajilleen, kohtaamme hä-
net hänen pimeässä yössään. 
Yössä, joka on niin pimeä ja 
niin pitkäkestoinen, että se 
ylittää kaiken, mitä olem-
me lukeneet aiheesta pyhi-
myselämäkerroissa. Häntä 
voisi oikeutetusti kutsua 
”pimeän yön Teresaksi”. 

Miten siinä niin kävi? 
Syyskun 10. päivänä 1946 - 
hän oli 36-vuotias - hän sai 
junamatkan aikana kutsu-
muksen lähteä siitä sisarten 
kongregaatiosta, johon hän 
silloin kuului, ja mennä ulos 
kaduille palvelemaan köy-
histä köyhimpiä. Kutsumus 
on selvä, siinä ei ole epäilyk-
sen varjoakaan. Hän tietää, 
että se on Jumalan tahto ja 
että siitä tulee hänen työnsä. 
Kymmenen kuukauden ajan 
hän kuulee Jeesuksen puhu-
van hänelle ja vaativan, että 
hänen tulee aloittaa: ”Tule, 
ole minun valoni” (Kalku-
tan pimeissä slummikort-
teleissa). Tersa ei viivyttele. 
Hän kirjoittaa arkkipiispa 
Périerille SJ ja pyytää lupaa 

saada aloittaa. Arkkipiispa 
ei pitkään ole yhtä vakuut-
tunut siitä, että inspiraatio 
tulee Jumalalta. Hän antaa 
Teresan odottaa. Mutta Tere-
sa on  päättäväinen ja kerta 
toisensa jälkeen hän toistaa 
monissa kirjeissään: ”Anta-
kaa minun mennä”. 

Kun arkkipiispa vuoden 
harkinnan jälkeen antaa 
suostumuksensa ja vakuut-
taa, että hän nyt uskoo Tere-
san uuteen kutsumukseen, 
on hänen sisäinen yhteyten-
sä Jeesukseen lopussa. Hän 
ei enää kuule Jeesuksen 
ääntä. Jeesus jättää hänet 
täydelliseen pimeyteen, joka 
kestää hänen kuolemaansa 
saakka, lukuunottamatta 
muutamia päiviä vuonna 
1958.   

On koskettavaa lukea 
kirjeitä, joissa hän ku-

vaa arkkipiispalle tai rippi-
isälleen, miltä hänestä sisäl-
täpäin tuntuu. ”sisälläni on 
kauhea pimeys, kuin kaikki 
olisi kuollutta. Niin on ollut 
enemmän tai vähemmän sii-
tä ajasta alkaen, kun aloitin 
’työn’.” Hän tuntee olevansa 
erotettu Jumalasta, ei rakas-
tettu tai edes toivottu, vaan 
jopa hänen torjumansa. 

Oikein riipaiseva on äiti 
Teresan kirje isä Picachylle 
SJ (myöhemmin arkkipiis-
pa ja kardinaali), jossa hän 
osittain rukouksen muodos-
sa seikkaperäisesti selvittää 
sisäistä tilaansa: ”Herra, 
minun Jumalani, kuka minä 
olen, että sinä hylkäisit mi-
nut? Rakkautesi lapsi, ja nyt 
minusta on tullut kuin viha-
tuin, se jonka sinä olet heit-
tänyt pois kuin ei-rakaste-
tun, ei-toivotun. Minä huu-
dan, minä tarraudun lujasti, 
ja kukaan ei kuule. Pimeys 
on niin pimeä ja minä olen 
yksin ... Missä on uskoni? 
Ei edes syvällä minussa ole 
muuta kuin tyhjyyttä ja pi-
meyttä ... Minulla ei ole us-
koa. Minä en uskalla ilmais-
ta niitä sanoja ja ajatuksia, 
jotka kerääntyvät sisälläni 
ja saavat minut kärsimään 
sanoinkuvaamatonta kuo-
linkamppailua. Niin monia 
vastausta vaille jääneitä ky-
symyksiä elää minussa. Mi-
nua pelottaa paljastaa niitä 
häpäisemisen tähden. Jos 
on olemassa Jumala - suo-
kaa anteeksi ... Kun yritän 
kohottaa ajatukseni taivasta 
kohti, siellä on niin ilmei-

nen tyhjyys, että ajatukset 
kääntyvät takaisin kuin te-
rävät veitset ja haavoittavat 
sieluani ... Ennen kuin ’työ’ 
alkoi, oli niin syvä yhteys, 
rakkaus, usko, lohdutus, 
rukous, uhrimieli. Teinkö 
minä väärin jättäytymällä 
sokeasti Pyhän Sydämen 
kutsun varaan?” 

Mutta hän lisää: ”Itse ’työ-
tä’ minä en voi epäillä, sillä 
olen vakuuttunut siitä, että 
se on hänen eikä minun.” 

Kaksi vuotta myöhem-
min, vuonna 1961, hän 

tapaa isä Neunerin SJ, joka 
auttaa häntä ymmärtämään 
pimeän yönsä merkityksen. 
Hän saa ottaa osaa Jeesuk-
sen kärsimykseen ja työs-
kennellä hänen kanssaan 
maailman pelastamiseksi. 
”Ensimmäisen kerran yh-
teentoista vuoteen olen 
voinut rakastaa pimeyttä” 
hän kirjoittaa Neunerille. ” 
Tänään tunsin todella syvää 
iloa siitä, että Jeesus ei enää 
voi kokea kuolinkamppai-
luaan, vaan että hän haluaa 
elää sitä minussa.” samalla 
äiti Teresa ymmärtää, että 
hänen pimeytensä tekee 
mahdolliseksi radikaalin 
samaistumisen niiden kans-
sa, joita hän tahtoo palvella: 
Hän saa omassa ruumiis-
saan ja sielussaan kokea sen 
tunteen täydellisestä hylä-
tyksi tulemisesta, jonka köy-
histä köyhimmät päivittäin 
kokevat. 

Tämät ymmärtäminen 
merkitsee käännekohtaa 
hänen elämässään. Yöstä ei 
tule vähemmän pimeä, mut-
ta hän tietää nyt, ettei se ole 
seurausta hänen synnistään 
tai epätäydellisyydestään, 
vaan että se liittää hänet Get-
semanen ja ristin Jeesukseen 
ja kaikkiin niihin, jotka elä-
vät pimeydessä. ”Jos minun 
pimeyteni merkitsee valoa 
jollekin sielulle, olen täysin 
onnellinen.” 

Kun ristin Johannes pu-
huu pimeästä yöstä, 

hän ajattelee sielun puhdis-
tumista ennen yhdistymistä 
Jumalan kanssa. Vanha ih-
minen kuolee kivun ja kuo-
lemantuskan kanssa. Mutta 
kun se on kuollut, loppuu 
yö, ja sielu saa elää ylös-
nousseen Herran valossa. 
Mutta aina ei ole niin. Se Jee-
sus, joka eli äiti Teresassa, ei 
ollut ylösnoussut vaan kär-
sivä Herra, hän joka ristillä 
sanoi: ”Minun on jano.” 

Dominikaani-isä Garri-
gou-Lagrange (1877-1964) 
kirjoitti vuonna 1938 huo-
miota herättäneen artikke-
lin, jossa hän selittää, että 
puhdistavan pimeän yön 
lisäksi, joka edeltää lopul-
lista yhdistymistä Jumalan 
kanssa, voi olla myös toisen-
lainen yö yhdistymisen jäl-
keen, ja se kärsitään toisten 
puolesta. Hän viittaa pyhään 
Ristin Paavaliin (1694-1775), 
passionistisääntökunnan 

perustajaan, joka saavutet-
tuaan mystiikan huipun eli 
40 vuotta pimeässä yössä, 
jossa hän hän oli liittyneenä 
ristiinnaulittuun Herraan, 
joka kärsi maailman pelas-
tuksen tähden. Tiedämme, 
että myös Lisieuxin Pikku-
Teresan uskonkoetus, jonka 
hän kävi läpi elämänsä lo-
pulla, oli sellainen pelastava 
yö. Hän oli itse tietoinen sii-
tä. Hän kirjoittaa, että ”hän 
on halukas syömään kärsi-
myksen leipää niin kauan, 
kun sinä [Herra] niin tahdot, 
ja ettei hän nouse siitä katke-
ruutta notkuvasta pöydästä, 
josta syntisparat syövät, en-
nen sitä päivää, jonka sinä 
olet määrännyt” (Självbiog-
rafiska skrifter, s. 190). 

Äiti Teresan pimeä yö ei 
kestänyt puoltatoista 

tai neljääkymmentä vuotta 
vaan viisikymmentä. Myös 
hänellä oli hajanainen tie-
toisuus siitä, että hän oli yh-
distynyt Kristukseen. Hän 
kirjoittaa isä Neunerille: 
”Minä en ole yksin. Minulla 
on hänen pimeytensä, hä-
nen kärsimyksensä ... Minä 
tiedän, että minulla on Jee-
sus tässä katkeamattomassa 
yhdistymisessä, sillä minun 
henkeni on kiinnittynyt hä-
neen ja vain häneen, tahtoni 
kautta.” 

Niin, tahtonsa kautta. Hä-
nen tunteensa sanovat juuri 
päinvastaista. Ne sanovat, 
että hän on ”ilman Juma-

Äiti Teresa tervehtii tulevaa seuraajaansa, sisar Nirmalaa.

sir
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laa”. Äiti Teresassa käy ilmi, 
että ihmisessä on monia ker-
roksia, joiden ei tarvitse olla 
samalla aaltopituudella. Py-
hyys on jotakin muuta kuin 
täydellistä harmoniaa. Rak-
kaus Jumalaan syntyy siitä, 
että ihminen ”tahtoo” häntä. 
Jos tunteet eivät seuraa mu-
kana, tahdolla on koko vas-
tuu. Rakkaudelta puuttuu 
silloin se ”todellisuudenko-
kemus”, jonka tunteet taval-
lisesti antavat, mutta se saa 
sen sijaan mahdollisuuden 
tulla kokonaan epäitsek-
kääksi. Kun on lukenut äiti 
Teresan kirjeet, ymmärtää, 
että hän on vielä suurempi 
pyhimys kuin on luultu. 

Hänen selostuksistaan 
rippi-isälleen ei löydy jäl-
keäkään ekstaasista. Mutta 
koko hänen persoonansa 
oli ”ekstaattinen”: hän oli 
täydellisesti luopunut itses-
tään ja eli vain muita varten. 
”Koska  Jumala tahtoo, että 
minä olen vailla rikkaan 
hengellisen elämän iloa, 
minä omistan koko sydä-
meni ja sieluni auttaakseni 

sisariani käyttämään sitä 
täydellisesti. Minä näen hei-
dän päivä päivältä kasvavan 
pyhyydessä, näen heidän 
kasvavan rakkaudessa Ju-
malaan, ja sen näkeminen 
tekee minut onnelliseksi. 
Omasta puolestani minulla 
on vain se ilo, ettei minulla 
ole mitään, ei edes Jumalan 
läsnäolon todellisuutta; vain 
jatkuva tuskallinen kaipaus 
Jumalan puoleen.” 

Hänellä ei ollut mitään 
”tunnetta” uskosta, mutta 
hänen tuskallinen kaipauk-
sensa oli selvääkin selvempi 
todiste järkähtämättömästä 
uskosta. Kaikki hänessä 
liikkui Jumalan ympärillä. 
Kun hän oli 32-vuotias, hän 
antoi lähes tyhmänrohkean 
lupauksen olla koskaan kiel-
tämättä Jumalalta mitään. 
Pieninkin kieltäminen las-
kettaisiin silloin kuoleman-
synniksi. Hän tunnustaa 
itse, ettei ole koskaan pettä-
nyt lupaustaan. 

”Jos minusta koskaan 
tulee pyhimystä”, hän 

kirjoittaa vuonna 1962 isä 
Neunerille, ”minusta tulee 
varmasti ’pimeän pyhimys’. 
Tulen jatkuvasti olemaan 
pois taivaasta sytyttääkse-
ni valon niille, jotka elävät 
pimeydessä maan päällä.” 
Kun hän puhuu ’pimeydes-
tä maan päällä’, hän tarkoit-
taa ensi sijassa niitä köyhistä 
köyhimpiä, joiden tunteen 
olla hylättyjä, ei-toivottuja ja 
hyljeksittyjä hänellä oli armo 
jakaa heidän kanssaan. Kun 
hän myöhemmin alkaa pe-
rustaa luostareita rikkaisiin, 
maallistuneisiin maihin, hän 
ymmärtää, että on on vielä 
pimeämpää pimeyttä kuin 
se, minkä hän oli kohdannut 
Kalkutan slummeissa: pime-
yttä yhteiskunnassa, jolla on 
tieto Jumalasta, mutta joka 
on kadottamaisillaan hänet. 

Voitaisiin puhua kollek-
tiivisesta pimeästä yöstä, 
josta joudumme kärsimään. 
Jumala ei ole enää itsestään 
selvä todellisuus, joka ratkai-
see kaikki ongelmat ja vastaa 

kaikkiin kysymyksiin. Kris-
tittynä oleminen ei enää ole 
normaalia, yhteiskunta ra-
kentuu yhä vähemmän kris-
tillisille periaatteille. Monet 
kokevat olemassaolon kuin 
pimeäksi yöksi. Me voimme 
siis puhua tietynlaisesta pi-
meyden universalisoitumi-
sesta, edellyttäen että käy-
tämme käsitettä ”pimeä yö” 
laajennetussa merkitykses-
sä. Äiti Teresan kutsumus 
ei ollut ainoastaan työsken-
nellä köyhistä köyhimpien 
puolesta, joihin myös monet 
”rikkaat” aikanamme tosi-
asiallisesti kuuluvat, vaan 
myös jakaa heidän pimey-
tensä. Koska Jumala oli hä-
nelle kaikki kaikessa, hän 
eli yönpimeässä pimeydes-
sä, koska hän luuli Jumalan 
hylänneen hänet. Hän sai 
kokea, milta ”tuntui” olla 
ilman Jumalaa. On hyvä, 
että nykyajassa on olemassa 
pyhimys, jonka puoleen voi 
kääntyä, kun kaikki tuntuu 

pimeältä, tyhjältä ja merki-
tyksettömältä. 

Toisaalta hänen olisi ol-
lut vaikea olla samaa 

mieltä niiden kanssa, jotka 
väittävät, että epäily on ter-
ve ja normaali ilmiö myös 
uskovilla. Sellainen, joka ei 
koskaan epäile, leimataan 
naiiviksi, yksinkertaiseksi 
ja epäkriittiseksi. Epäilyä 
ei pidetä ainoastaan välttä-
mättömänä tienä kypsään, 
vastuulliseen uskoon, vaan 
monien mielestä koskaan ei 
voi olla varma ja uskoon on 
aina sekoittunut epäilyä. 

Äiti Teresa ei olisi pitä-
nyt siitä, että olisi viitattu 
häneen väittäen, että myös 
hän epäili. itse asiassa hän 
ei epäillyt. Pimentynyt usko 
ei ole sama asia kuin epäily. 
Hänen ”tunnettaan” ei-us-
komisesta kannatteli luja, 
pettämätön usko. 

Äiti Teresa ei opeta mei-
tä epäilemään. Hän opettaa 
meille, että usko voi olla ko-
vaa uskonkamppailua, jossa 
ei kuulu kiinnittyä tuntei-
siin. Hän opettaa meitä pi-
tämään lujasti kiinni uskos-
ta, huolimatta epäilemisen 
”tunteesta”. Todellinen usko 
merkitsee aina myös ”antau-
tumista”,  myöntymistä ei 
ainoastaan Jumalan olemas-
saoloon vaan antautumista 
Jumalalle, hänen olemuk-
selleen, joka on rakkaus. 
Jos joku on saavuttanut sel-
laisen uskon, uskosta tulee 
pysyvä tehtävä, ”talentti”, 
josta täytyy olla vastuussa 
ja jonka avulla täytyy tehdä 
työtä. Epäileminen on silloin 
rakkauden pettämistä. Se ei 
estä, etteikö voisi tulla het-
ki tai aikoja, jolloin koetaan 
pienoiskoossa se, minkä äiti 
Teresa koki isossa mittakaa-
vassa. silloin on tehtävä niin 
kuin hän teki: on korvattava 
ei-uskon tunne uskolla, voi-
tettava kiusaus epäillä ante-
liaalla uskolla. 

Hän sanoo meille saman 
asian, minkä Jeesus sanoi 
epäilevälle Tuomaalle: ”Älä 
epäile, usko ainoastaan!”   

Wilfrid Stinissen OCD

Artikkeli ilmestyi ruotsiksi 
Katolskt Magasin -lehden 
numerossa 11/2007, s. 11-
13.

Äiti Teresa opettaa meille, että usko voi 
olla kovaa uskonkamppailua, jossa ei 
kuulu kiinnittyä tunteisiin. Hän opettaa 
meitä pitämään lujasti kiinni uskosta, 
huolimatta epäilemisen ”tunteesta”.

En outtröttlig 
kärleksapostel
Don Oreste Benzi har avlidit

Han kanske inte var så känd 
i Sverige eller Finland, men 
i Italien var Don Oreste en 
välkänd person. Helt ovän-
tat dog han, 82 år gammal, 
på morgonen den 2 novem-
ber av en hjärtattack, och 
den 7.11. firades begrav-
ningen i staden Rimini, på 
den adriatiska kusten, där 
Don Oreste hade varit verk-
sam. Trehundra präster och 
tusentals troende deltog un-
der mässan, många av dem 
ungdomar. Det var Riminis 
biskop Mons. Francesco 
Lambiasi som firade mäss-
san, medcelebranter var ett 
tiotal kardinaler och bisko-
par, bland dem Mons. Carlo 
Caffarra, Bolognas ärkebis-
kop och Mons. Ersilio To-
nino.

Vem var då Don Oreste? 
Vi minns honom som en ex-
emplarisk präst, skrev Mons 
Bagnasco i sitt kondolians-
brev. Han var Guds man 
och därför de fattigas man. 
Han berikade kyrkan med 
sitt arbete för de mest utsat-
ta, försvarslösa och fattiga. 
Han nådde människornas 
hjärtan genom sin radikala 
vittnesbörd, och drog sam-
hällets uppmärksamhet till 
de lidande. De som lever i 
samhällsmarginalen, de för-
ödmjukade och nedtrampa-
de, prostituerade och narko-
tikaberoende, föräldrarlösa 
barn, ofödda barn, utveck-
lingsstörda. Han stred mot 
aborter och skapade möjlig-
heter för utsatta kvinnor att 
föda barnen.

Vid begravningen hängde 
en stor bild på Don Oreste 
vid altaret, på vilken han ler. 
Han ler mot sina ”minsta”, 
som satt längst fram i kyr-
kan, som sörjde honom, 
men samtidigt tackade ho-
nom för att ha gett dem hop-
pet och värdigheten tillbaka. 
Och det var till dessa ”mins-

ta”, som Mons. Lambiasi 
vände sig under sin pre-
dikan, när han skulle för-
klara vad Don Orestes 
hemlighet hade varit?

Don Oreste hade upp-
täckt kärleken, som inte 
är något, utan Någon. 
Kristus är Kärleken. Hela 
Don Orestes liv upplystes 
av denna kärlek. Han ville 
göra Kristus till världens 
hjärta. Han själv uttrycker 
sitt val att handla på detta 

vis:
”När Gud skapade oss 

tänkte han inte på hur 
mycket han tjänade på det. 
Han tänkte på hur mycket 
glädje han skulle kunna ge 
oss. Hans kärlek var gratis. 
Låt dig därför inte luras 
av att räkna ut hur mycket 
du kan tjäna eller förlora 
på saker. Tänk inte på hur 
mycket du kan få, tänk på 
hur mycket glädje du kan 
ge. Kom ihåg att bjuda dem 
som inte kan ge dig något 
i gengäld till dina fester. Ju 
mindre du tjänar, desto mer 
är din kärlek gratis.

Mons. Lambiasi påminde 
även om de hårda ord som 
Don Oreste uttryckte. Ibland 
mot de kristna som glöm-
mer bort att leva sin kallel-
se, ibland mot makthavare. 
Han sa i Pisa den 19 oktober: 
Skäms på er! Idag finns det 
över 100 000 kvinnor fångar 
i Italien som uttnyttjas sexu-
ellt. Varför tillåter man en 
sådan horribel massaker? 
För att inte förlora sina rös-
ter. Don Oreste hade svårt 
att tro att man kan göra gott, 
om man inte tror på det 
Goda.

Don Oreste grundade Jo-
hannes XXII förening. I sitt 
kondoliansbev skrev Be-
nedikt XVI att Don Oreste 
var en outtröttlig kärlekens 
apostel.

Mons. Lombiasi avslu-
tade sin predikan med Don 
Orestes ord: ”Om man ska 
hålla sig på fötter bör man 
knäböja, för bara den som 
är med Gud, kan hjälpa de 
fattiga”. Vila upp dig fort, 
Don Oreste , sa biskopen, 
och kom tillbaka för att hjäl-
pa oss. Det räknar vi med, 
för du kommer inte att stå 
ut med att hålla armarna i 
kors.

KATT/RV
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Caritaksen 
adventtikynttilän 
symboliikka

The Symbolism of Caritas’ 
Advent candle 

Adventtiaika lähestyy. Meil-
le kristityille adventti on 
valvomisen ja odotuksen 
aikaa. Rukouksen, rakkau-
den tekojen ja katumuksen 
avulla avaudumme saa-
puvalle Jeesukselle, mutta 
samalla avaudumme myös 
toisten ihmisten tarpeille. 
Miten voimme toivoa, että 
saamme Jumalalta runsas-
ta armoa, jos emme halua 
huomata veljiämme ja si-
sariamme, jotka tarvitsevat 
apuamme?

Tänä vuonna meillä on 
mahdollisuus auttaa köyhiä 
katulapsia Pietarissa sekä 
tarpeessa olevia maahan-
muuttajia Suomessa osta-
malla Caritaksen adventti-
kynttilä sekä osallistumalla 
adventtikeräykseen. Käyttä-
käämme tämä mahdollisuus 
tehdä hyvää ja ostakaamme 
Caritakselta itsellemme 
ja läheisillemme kynttilä 
– kristillisen rakkauden ja 
solidaarisuuden merkki. Li-
pas adventtikeräystä varten 
on kirkoissa yleensä taka-
osassa. Rakkauden teoilla 
valmistaudumme parhaiten 
rakkauden Herran vastaan-
ottamiseen jouluna. 

Adventtikynttilällä on 
erittäin syvä symboliikka. 
sen liekki symboloi rakkau-
desta hehkuvaa Kristusta, 
”ihmisten valoa” (vrt. Joh. 
1:4) joka on ”täynnä armoa 
ja totuutta” (vrt. Joh 1:14). 
Adventtikynttilän liekillä 
on kaksi perusominaisuut-

ta: lämpö ja valkeus. Liekin 
lämpöä voimme verrata 
Kristuksen armoon. Niin 
kuin tarvitsemme lämpöä 
pysyäksemme itse lämpimi-
nä, tarvitsemme Jeesuksen 
armoa, jotta itse pystyisim-
me olemaan armollisia lä-
himmäisillemme ja itsellem-
me. Valkeuden taas voimme 
rinnastaa Jeesuksen totuu-
teen. Niin kuin tarvitsemme 
valkeutta, jotta tietäisimme 
mihin suuntaan meidän tu-
lisi hämärässä tai pimeässä 
kulkea, niin tarvitsemme 
Jeesuksen totuutta elämäs-
sämme, jotta tietäisimme 
mikä on oikein ja mikä vää-
rin.

Erityisesti tänä pimeänä 
vuodenaikana adventtikynt-
tilän sytyttäminen muistut-
taa meitä samanaikaisesti 
Herramme ensimmäisestä 
ja toisesta tulemisesta, odot-
tamisesta ja valvomisesta. 
Sytytetty adventtikynttilä 
muistuttaa meitä siitä, että 
tarvitsemme odottaessam-
me ja valvoessamme sekä 
armoa että totuutta.

Valaiskoon meidän sydä-
memme Kristuksen valo ja 
sytyttäköön se meissä pala-
van rakkauden Jumalaa ja 
ihmisiä kohtaan.

isä Zenon Strykowski SCJ

Advent is approaching. For 
us Christians Advent is a 
time of watching and wait-
ing. With prayer, deeds of 
love and repentance we 
open ourselves to the com-
ing Jesus, but at the same 
time we open ourselves 
also to other people’s needs. 
How can we hope to receive 
boundless grace from God, 
if we don’t want to notice 
our brothers and sisters who 
need our help? 

This year we have the op-
portunity to help the poor 
street children in St. Peters-
burg as well as the immi-
grants in Finland who are 

in need, by buying a Caritas 
Advent candle or by partici-
pating in the Advent collec-
tion.  Put this opportunity to 
good use and buy a candle 
from Caritas for yourselves 
and for your family and 
friends as a mark of Chris-
tian love and solidarity.  Col-
lection boxes are usually in 
the back of our churches.  
By this act of love you will 
prepare in one of the best 
ways for receiving the Lord 
of love at Christmas. 

The Advent candle has 
very deep significance.  Its 
flame symbolizes the burn-
ing love of Christ, “the light 

of the people” (Joh. 1:4) 
which is full of “grace and 
truth” (Joh 1:14).  The flame 
of the Advent candle has 
two basic qualities: warmth 
and light.  The warmth of 
the flame can be compared 
to the mercy of Christ.  As 
we need warm in order for 
us to stay warm, we need 
the mercy of Jesus in order 
to be able to be merciful to 
those close to us, as well as 
to ourselves.  The light can 
be compared to the truth of 
Jesus.  As we need light, so 
that we can know what di-
rection we are going in the 
dark, so we need the truth 
of Jesus in our lives so that 
we know what is right and 
what is wrong. 

Especially in this dark 
season of the year burning 
the Advent candle reminds 
us at the same time of the 
first and second coming of 
the Lord, our waiting and 
watching.  A burning Ad-
vent candle reminds us then 
we need both mercy and 
truth during our watching 
and waiting.  

May the light of Christ 
shine in our hearts and ig-
nite in us a burning love for 
God and for God’s people.

Fr. Zenon Strykowski SCJ

Tänä vuonna meillä on mahdollisuus auttaa köyhiä katulapsia Pietarissa sekä tarpeessa olevia 
maahanmuuttajia Suomessa ostamalla Caritaksen adventtikynttilä sekä osallistumalla adventti-
keräykseen. This year we have the opportunity to help the poor street children in St. Petersburg as well as 
the immigrants in Finland who are in need, by buying a Caritas Advent candle or by participating in the 
Advent collection.
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Nuorten leiri Stella Mariksessa 
 

Viisitoista 16-18-vuotiasta 
nuorta ja kolme ohjaajaa 
(Marjatta Jaanu-Schröder, 
sisar Theresa Jezl CPPS ja 
Florence Schmitt) kokoon-
tuivat isä Fransin kutsuma-
na viettämään viikonloppua 
10.-11.11.2007 Stella Marik-
sessa. Viikonloppu oli lahja, 
jonka isä Frans oli saanut 
70-vuotis syntymäpäiväksi: 
hän oli toivonut rahaa voi-
dakseen järjestää nuorille 
viikonlopun, joka olisi omis-

tettu rukoukselle,  ajatusten 
kypsymiselle ja jakamisen 
ilolle. Näin tapahtuikin mar-
raskuun sateisena ja kylmä-
nä viikonloppuna.  

Perjantai-iltana jokainen 
esitteli itsensä käyttäen myös 
valokuvaa: tärkeätä oli, että 
nuorten vanhemmat olivat jo 
käyneet monta vuotta Stella 
Mariksen lasten, nuorten ja 
perheiden leirillä ja että itse 
nuoret olivat ”stelliksen” va-
kiokävijöitä. Heillä oli laaja 

kokemus leireistä ja isosten 
koulutuksesta sekä paljon 
yhteisiä muistoja, jotka pul-
pahtivat pöytärukouksina, 
lauluina ja muina rukous-
tapoina. He olivat oppineet 
nämä nimenomaan leireil-
lä ja saaneet huomattavan 
osan katolista kasvatustaan 
leirien aikana.  

Lauantaina aloitimme ru-
kouksella (laudes), sen jäl-
keen ryhmätöissä käsiteltiin 
mm. aikuisen ja katolilaisen 

velvollisuutta huolehtia 
heikoista, sairaista, köy-
histä. Miten voidaan lukea 
Matteuksen evankeliumin 
kohta 25: 31-46 ja elää sen 
mukaan nykypäivän suo-
messa? Mitä se tarkoittaa 
aivan konkreettisesti ja mil-
laisiin valintoihin se myös 
velvoittaa, se puhutti koko 
aamupäivän. Luonnollisesti 
puhuttiin myös Jokelan kou-
lun tapahtumista. iltapäiväl-
lä pidettiin kappelissa kaksi 

pitkää hetkeä: ensin oli edel-
lä mainitun evankeliumin 
(Matt 25:31-46) meditaatio 
ja meditaation lopuksi sisar 
Theresa esitteli marionetti-
nuken, jonka hän oli tehnyt 
roskiksesta löytämistään ta-
varoista ja joka puhui siitä, 
miten jokainen meistä on 
ainutlaatuisen ja ainutker-
taisen arvokas Jumalan sil-
missä, siitä huolimatta, että 
tuntuu joskus vähän ”ros-
kikselta”. Nuoret tavoittivat 

sekä meditaation että mario-
netin puheen todella hyvin. 
Myöhemmin kokoonnuttiin 
viettämään tunti hiljaista 
adoraatiota pyhän sakra-
mentin edessä, muistaen 
hiljaa kaikkia Jokelan väki-
vallan uhreja. Lopuksi isä 
Frans antoi siunauksen.  

Näiden hartauden ja ajat-
telun tuokioiden lomassa 
olivat ruokailut ja välipalat, 
jotka sisaret olivat valmista-
neet meille. Nuoret kuun-

telivat myös tosi tarkkaan 
isä Fransin puheet ja kerto-
mukset; he viihtyivät yhdes-
sä hyvin. Oli hienoa seurata 
sivusta, millä huumorilla isä 
Frans oli mukana, ja miten 
lämpimästi nuoret osoittivat 
hänelle kiintymystään heille 
tyypillisellä huulenheitolla.  

Lauantai-iltana leikittiin 
erilaisia leikkejä, jotka olivat 
sekä hauskoja että haastavia 
sekä nuorille mutta myös 
(ehkä enemmän) meille van-
hoille.  

sunnuntaina vietettiin 
messua, jota yksi ryhmä oli 
valmistanut, ja Florence piti 
pienen esitelmän nuoren 
psyykkisen ja fyysisen ke-
hityksen lainalaisuudesta. 
Aivot käyvät läpi suuria ra-
kenteellisia ja funktionaali-
sia muutoksia ensimmäisen 
elinvuoden aikana ja nuo-
ruuden aikana kahdessa ot-
teessa (11-13-v sekä 18-25v). 
Aivojen kypsymisen taus-
talla ei ole vain hyvä ruoka 
ja oppiminen vaan inhimil-
linen vuorovaikutus sekä se, 
millaista musiikkia kuunte-
lee, millaisia elokuvia ja pe-
lejä katselee, mitä ajatuksia 
pyörittelee päässään. Kaik-
kein tärkeintä on kuitenkin 
inhimillinen vuorovaikutus 
kasvoista kasvoihin, seurus-
teleminen elävien ihmisten 
kanssa (vs. virtuaalitodelli-
suus ja nettituttavuudet) ja 
elämän jakaminen perheen 
kanssa. Myös rohkaistiin 
nuoria olemaan myös van-
hojen ja keski-ikäisten kans-
sa, ei vain keskenään yksin 
ilman aikuisia.  

Lounaan jälkeen alkoi jo 
kotiinlähtö, mutta kaikki 
saivat sanotuksi, miten an-
toisa tämä viikonloppu oli 
ollut, miten hienoa oli tava-
ta samanhenkisiä ihmisiä, 
rukoilla yhdessä muiden 
nuorten kanssa. Isä Frans 
piti vielä yhteenvetona pie-
nen esitelmän siitä, miten 
rakkauden eri ulottuvuudet 
sekä persoonallisuuden eri 
osa-alueet tulee integroida. 
Tällainen viikonloppu ja 
osallistujien olemus osoitti-
vat myös vuosien Stella Ma-
riksen leirien työn merkitys-
tä katolisen identiteetin ra-
kentamisessa diasporassa.  

 
Florence Schmitt

Kuvat: Veronica Heilala, Nhu 
Ngoc Dinh

Caritas-
kynttilä ja 
joululeipä  

Hiippakuntamme piispa Józe-
fin ajatuksia lainaten ja muka-
ellen:

Kodeissamme jouluna palava 
kynttilä on merkki siitä, että 
jaamme jouluilomme niiden 
kanssa, joiden elämässä köy-
hyys ei paljon salli tilaa ilolle. 
Murrettu leipä on merkki siitä, 
että haluamme jakaa leipämme 
niiden kanssa, jotka elävät nä-
lässä tai jopa kuolevat siihen. 

Adventin aikana jouluilon ja-
kamiseksi Caritas järjestää 
Helsingin seurakunnissa  leipä-
kampajan ja muissa seurakun-
nissa Caritas-kynttiläkampan-
jan osana adventtikeräystä. 

Caritas-kynttilää
myydään seurakunnissa kirk-
kokahvien yhteydessä 5 euron 
hintaan. 

Caritas-joululeipää
myydään 16.päivänä joulu-
kuuta, kolmantena adventti-
sunnuntaina päämessujen jäl-
keen P.Henrikissä ja P.Mariassa 
neljän euron hintaan kirkkojen 
ovilla.

Sitä on myös myynnissä Ca-
ritaksen Marrasmarkkinoilla, 
Tuomaan Markkinoilla  sekä 
Helsingin Leipä Oy:n myymä-
lässä Runeberginkatu 6 B, a1. 
 

Paastoleipä 2007
Paaston aikana P.Birgitan, 
P.Henrikin, P.Marian, P.Olavin 
ja P.Ristin seurakunnat osallis-
tuivat paastoleipäkampanjaan. 
Caritas-pussissa  myytiin yh-
teensä 330 leipää. Tempaus to-
teutettiin tuhkakeskiviikkona 
ja kiirastorstaina P.Henrikin ja 
P.Marian kirkkojen ovilla sekä 
muissa seurakunnissa 4. maa-
liskuuta päämessujen jälkeen. 
Leipomon myymälässä myy-
tiin myös paastoleipää Caritak-
sen hyväksi.

Myynnistä kertyi yhteensä 
tuottoa 301,30 euroa, joka li-
sättiin paastokeräykseen mm. 
tukemaan vammaisten koulu-
tusta käsityötaitoihin. 

Siunattua adventin aikaa!

Caritaksen hallitus ja

toimistoväki 
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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.

Kolumni     Vapaa-
ehtoisia vai kunniatehtäviä? 
Sosiologit opettavat, että jokaisessa ryhmässä on eri tavoin ryh-
män tavoitteisiin ja toimintaan suhtautuvia ihmisiä. Toiset ovat 
innostuneita, toiset vakuuttuneita ja muut ovat myötäilijöitä. 
Nämä viimeiset ovat lähinnä hiljaisena enemmistönä. He seu-
raavat lojaalisti yleisiä pelisääntöjä. He voivat joskus olla ikään 
kuin penkkiurheilijoita. Kuitenkaan heidän osansa ei ole vähek-
syttävä. Loppujen lopuksi heidän myötävaikutuksestaan koko 
ryhmä toimii ja saavuttaa päämääränsä. Innostuneilla on enem-
män ovat mielikuvitusta ja he ovat äänekkäämpiä. Heissä on 
aineksia innovaatioon ja tällöin he innostavat mukavasti toisia 
osallistumaan. Mutta he lannistuvat helposti, kun he kohtaavat 
vastoinkäymisiä. Vakuuttuneet taas ovat harkitsevampia. He 
tuntevat parhaiten ryhmän resurssit ja ymmärtävät tavoitteet, 
joita he ajavat johdonmukaisesti ja sitkeästi. Vastusten ilmetessä 
he toimivat viisaasti ja kärsivällisesti.    
 Tämä erilainen suhtautumistapa on havaittavissa yhteiskun-
taelämän eri tahoilla ja myös kirkon ja seurakunnan elämässä. 
Tämä ilmiö on luonnollinen eikä se saisi ainakaan olla eripu-
raisuuden syynä. Päinvastoin on ryhmän rikkautta, jos on ole-
massa vuorovaikutus näiden kolmen ihmistyypin välillä. On 
huolehdittava siitä, että kukaan ei putoaisi pois kärryiltä ja että 
koko karavaani pääsisi yksimielisesti määränpäähän.
 Nykyisin tehdään ero niiden välillä, jotka palvelevat kirkkoa 
viran puolesta ja niiden välillä, jotka tekevät vapaaehtoista työ-
tä esimerkiksi seurakuntansa hyväksi.  Tämä vapaaehtoisten 
panos on aina ollut suuri meidän hiippakunnassa ja se on yhä 
kasvamassa. Saamme suuresti iloita tästä kehityksestä. Kuiten-
kin tuntuu siltä, että sana ”vapaaehtoiset” ei ole kovin onnistu-
nut. Se jopa loukannee niitä, jotka ahkerasti rukoilevat kirkon 
penkissä ja pyrkivät kotonaan hyvin kasvattamaan lapsiaan ja 
työpaikallaan toimimaan kristillisesti. Hekin palvelevat Vapah-
tajaa ja hänen sydämensä valtakuntaa vapaaehtoisesti, vaikka 
heiltä puuttuu aikaa tai sisua enempään. Siksi esimerkiksi ka-
tolisessa kirkossa saksassa vapaaehtoisia nimitetään mielellään 
Ehrenamtliche-työntekijöiksi eli sellaisiksi, joilla on ylimääräistä 
aikaa ja jotka tuntevat sekä vastuuta kirkon elämästä että kutsua 
palvella kirkkoa omassa seurakunnassaan. saksankielinen sana 
”Ehrenamtliche” viittaa  nimenomaan siihen, että  heidän työ-
tänsä pidetään kunniatehtävänä  ja että se suoritetaan   vastarak-
kaudesta Jumalalle hänen ihmisille osoittamastaan hyvyydestä 
ja armosta.  
 Tämän vuoden keväällä on Saksassa ilmestynyt raportti siellä 
olevien ”vapaaehtoisten” työpanoksesta. Asiakirja toteaa, että 
heidän ryhmänsä jäsenet ovat kovasti vanhenemassa. Ansio-
työssä käyvät eivät ehdi enää tulla mukaan, koska oma työ vaatii 
yhä enemmän. Uraputkensa alussa olevat nuoret eivät uskalla 
sitoutua pitemmälle kuin korkeintaan joskus keikantapaiseen 
toimintaan. Raporttia varten tehdystä kyselystä tuli myös ilmi, 
että kirkonpalvelijoiden mielestä ”vapaaehtoisten ”  panos on 
tärkeätä, koska nämä  tuntevat usein avun tarpeessa olevia 
seurakuntalaisia paremmin ja sen lisäksi pääsevät helpommin 
yhteyteen  niiden kanssa, jotka ovat vieraantuneet seurakun-
taelämästä.  Mutta he eivät halua olla vain varamiehiä, kun 
papit tai muut seurakunnan palvelijat syystä tai toisesta eivät 
jaksa hoitaa joitakin tehtäviä. He toivovat, että heidän työtään 
pidettäisiin arvossa omaperäisyytensä tähden ja että he saisivat 
hoitaa saamiaan tehtäviä itsenäisesti, vaikka nämä olisivat vaa-
timattomia, vain muutaman tunnin viikossa tai kuukaudessa 
kestäviä. Toisaalta he toivovat saavansa tehtäviinsä vastaavan 
koulutuksen eivätkä halua sooloilemaan ilman yhteyttä seura-
kuntansa papistoon. Lopuksi raportti korostaa, että on kehitet-
tävä arvonannon kulttuuria ja dialogin henkeä seurakunnan va-
paaehtoisten kanssa. Mutta käytettäköön vapaaehtoiset-sanaa, 
niin kauan kuin ei löydy suomeksi parempaa. 
 On siis kunnioitettava vakavasti vapaaehtoisten ammatillista 
asiantuntemusta tai annettava heille koulutus, joka vastaa suo-
ritettavia tehtäviä. Epäilemättä tämä lisäisi heidän itseluotta-
mustaan ja avuntarpeessa olevissa uskalluksen kääntyä heidän 
puoleensa. Sillä tavalla seurakunta samalla välttää toiminnas-
saan byrokraattisuuden ansan.     
 Elämme ajassa, jossa ihmiset, jotka hyvinkin pystyisivät hoi-
tamaan tiettyjä tehtäviä seurakuntansa hyväksi, pitävät nöyryy-
dessään muita kelvollisempina kuin itseään. Sen tähden he eivät 
kehtaa tarjota itseään. Toiset pelkäävät sitä, että he saisivat liian 
suuren taakan suoritettavakseen. Mutta kun ihmisen henkilö-
kohtainen karisma on kysymyksessä, on tärkeää, että hän oppisi 
tuntemaan omia lahjojaan tai että häntä autetaan löytämään 
ja käyttämään niitä. Siinä seurakuntalaiset voivat tehdä arvo-
kasta etsivätyötä ja rohkaista niitä, joilla on jotakin annettavaa 
seurakunnan yhteisöelämän rikastumiseksi ja sen toiminnan 
elpymiseksi. Sellaisen ies on hyvä kantaa, sillä Vapahtajan oman 
sanan mukaan hänen kuormansa on kevyt (Mt. 11:29-30). Äl-
köön kukaan pelätkö ottaa hänen iestään harteilleen. Sen palkka 
on entistä syvempi sielun rauha ja suurempi elämänilo.

isä Frans

Karmeliittakuulumisia

Tukholman piispa Anders Arborelius ocd vastaanotti Kati Fehérin lopulliset lupaukset karmeliit-
tamaallikkona.5.7. Espoon Jumalanäidin karmeliittaluostarissa.

Helsingin yliopistossa suomen kieltä pääaineenaan opiskellut Paolo Michelletti puettiin 22.9. 
kotikaupungissaan Genovassa Karmel-vuoren Neitsyt Marian pyhään pukuun. Tuoreet karmeliit-
tanoviisit vasemmalta oikealle: Fra Giorgio della Beata Elisabetta della Trinità, Fra Paolo di Gesù, 
Fra Marco di Gesù Crocifisso.
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Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirje-
kuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “luki-
joilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista 
ilman kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa 
oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

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

ADVENTTIKERÄYS 2007

* Seurakuntien maahanmuuttotyöhön
* Pietarin Caritaksen katulapsityöhön

Sampo 800012-70154504, viite 2231 

ADVENTTILEIPÄ

16.12. myynnissä P. Henrikin ja P. Marian kirkkojen ovil-
la päämessun jälkeen 4,00/kpl 
 
TUOMAAN MARKKINAT 10.12. – 23.12.2007 

Esplanadin puisto, Helsinki
 
HYVÄN TAHDON JOULUTERVEHDYKSENÄ
CARITAS-KAUPASTA 

Adventtikalentereita
Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista
Joulukoristeita
ruusukoita
Suklaata espanjalaisesta luostarista
Hygieniatuotteita ranskalaisista luostareista
Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta
DVD,Veli Musisin lapset, 34 min, nyt myös englan-
niksi 

Myös postiennakolla. Em.tuotteita saatavana myös Py-
hän Birgitan ja autuaan Hemmingin ja Pyhän Ristin 
seurakunnissa. 
  
CARITAS-AUTTAVA PUHELIN 

0400-911874, klo 8.00-20.0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukijoilta

LASTENKERHO 
4-, 5- ja 6-VUOTIAILLE
Pyhän  Henrikin  katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puis-
tokatu 1 A

Olet tervetullut kasvamaan  Jumalan  lapsena, viettämään yhteisiä hetkiä 
leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.

Lastenkerhon  päivät ovat:

9.12.07  su  klo  10.30
13.01.07
10.02.07
9.03.07
13.04.07
11.05.07

Teresa ry:n JOULUMYYJÄISET lähestyvät 
Tule mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen joulumielen! 

Otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:
- kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme merkitsemään ruokiin valmistuspäivän ja –ai-
neet) 
- kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
- arpajaisvoitoiksi sopivia uusia tavaroita. 

Tällä kertaa emme voi ottaa vastaan käytettyjä vaatteita. Tavaroita voit tuoda P. Marian pappilaan (Mäntytie 2) tiistaisin 
ja torstaisin tai sunnuntaisin messun jälkeen seurakuntasaliin. Kylmäsäilytystä vaativat ruoat pyydämme tuomaan 
vasta lauantaina 1.12. klo 10 – 14 seurakuntasaliin, jolloin pystytämme myyjäisiä. 

Kiittäen, Teresa ry 

Teresa Association is preparing for the annual 
CHRISTMAS BAZAAR
Help us to make a successful Bazaar and share a joyful Christmas spirit!

We will be grateful for your donations, such as
- homemade foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind to attach information of the ingredients and date 
when made to the homemade food items, as this is required by the Finnish regulations),
- books, games, toys, Christmas items,
- new items suitable for lottery prizes.

This year we cannot take in second hand clothes. You can bring your donations to the office of St. Mary’s (at Mäntytie 
2) on Tuesdays and Thursdays or on Sundays after mass to the parish hall. Please, bring the perishable foods to the 
parish hall on Saturday December 1st, between 10 am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar.

With gratitude, Teresa Association 

Cathy Wright lsj:
Charles de Foucauld 
— Hengen matka
KATT 2007

Tässä kirjassa Jeesuk-
sen pikkusisar Cathy 
Wright antaa kiehto-
van kuvan autuaasta 
veli Charlesista, jonka 
hengellisyyden varassa 
myös hänen oma sään-
tökuntansa toimii. 152 
sivua, laaja kuvaliite. 
Mielenkiintoista luet-
tavaa sekä henkilöhis-
torian että hengellisen 
elämän syventämisen 
kannalta.
 Kirjaa saa Jeesuken 
pikkusisarten lisäksi 
Katolisesta tiedotus-
keskuksesta 12 euron 
hinnalla (postituskulut 
6 euroa).

ORDO 2007-2008
Tilaa itsellesi tai käy hakemassa kotiin oma 
Ordo: ensi kirkkovuoden messujen lukukappa-
leiden viitteet vuoden jokaiselle päivälle. Hinta 
8 euroa (+ postituskulut 6 euroa). Katolisesta 
tiedotuskeskuksesta.
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Ajassa

Johdantokurssi katoliseen 
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LÄHIAIKOJEN OHJELMA

26.11.  Rukous (sisar Marta Koltko SJK)
10.12.  Neitsyt Maria ja pyhät (dipl.teol. Leena Kangas)
7.1.   Ihminen, Jumalan kuva – viimeiset tapahtumat (sisar 

Theresa Jezl CPPS)
21.1.    Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon 

sosiaaliopetus (Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko 
Tervaportti)

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!

“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 

25.11.2007

CARITAS
BASAARI - BASAR - BAZAAR

10.30-14.30 

PYHÄN HENRIKIN SRK-SALI / ST. HENRIK’S FÖRSAMLINGSAL
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki 

 

LÄMMINTÄ RUOKAA/VARM MAT          LEIVONNAISIA/BAKVERK

KAHVIA/KAFFE          ARPAJAISET/LOTTERI 

KIRPPUTORI/LOPPTORG 
 

TERVETULOA-VÄLKOMMEN-WELCOME

Mereen jääneiden muistoksi
Piispa Józef oli ekumeenisessa hengessä kutsuttu pitämään muistopuhe me-
rimieskirkon perinteisen pyhäinpäivän kunniakäynnin yhteydessä (katolisen  
liturgisen kalenterin vainajienpäivänä, lauantaina 5.11.) Merenkulkijain muisto-
merkillä Eiran rannassa. Tilaisuutta kunnioittivat myös komea mieskuorolaulu 
ja meripelastusalusten ohimarssi.

Rakkaat Ystävät! 

Tällä päivällä on liturgisessa 
kalenterissa erityinen merki-
tys. Kirkko muistuttaa meitä 
poisnukkuneista sisaristam-
me ja veljistämme. Tämän 
muistomerkin äärellä ajat-
telemme nyt erityisesti niitä 
sukulaisia, ystäviä, tuttavia 
ja myös tuntemattomia, joi-
den elämä on päättynyt me-
rellä, heitä, jotka ovat löytä-
neet lepopaikkansa meren 
syvissä aalloissa.

Mietiskelemme tässä 
hetkessä heidän elämäänsä 
silloin, kun he olivat vielä 
keskuudessamme. Ajatte-
lemme sitä palvelusta, jonka 
he ovat tehneet yhteiskun-
nalle. Ajattelemme myös 
niitä hyviä tekoja, joita he 
ovat tehneet perheensä, ys-
täviensä ja myös joidenkin 
meidän läsnäolijoiden hy-
väksi. Tämä tilaisuus on ru-
koushetki näiden ihmisten 
puolesta, ja rukouksemme 
on kiitollisuuden osoitus 
heille. Älkäämme unohtako 
myöskään rukoilla niiden 
ihmisten puolesta, jotka 
ovat tuskallisesti kokeneet 
rakkaan menetyksen ja jotka 
yhä vielä surevat.

Kuolleemme ovat pois-
tuneet luotamme, mutta 
me emme unohda heitä. 
Ajan kuluessa heistä ei ole 
tullut meille vieraita. He 
ovat kanssamme ajatuksis-
samme ja muistoissamme. 
Tämä hetki kertoo myös us-
kostamme siihen, että nämä 
ihmiset edelleen ovat liitty-
neinä meihin. Me uskomme 
siis iankaikkiseen elämään 

ja elävien ja kuolleitten vä-
liseen yhteenkuuluvuuteen 
siinä yhteisössä, jonka kirk-
ko muodostaa.

Tämä päivä ja tämä tilai-
suus on näin ollen uskon-
todistus maanpäällisen ja 
taivaallisen kirkon välisestä 
yhteydestä. Me uskomme, 
että ihmiselämä ei rajoitu 
vain maanpäälliseen ole-
massaoloon ja että elämäm-
me ei pääty kuolemaan. 
Eräässä liturgisessa tekstis-
sä tämä totuus on muotoil-
tu kauniisti: ”Elämämme ei 
pääty kuolemassa, vaan se 
muuttuu toisenlaiseksi.”

Siispä uskokaamme, että 
veljemme ja sisaremme, 
joita me täällä muistamme 
ja joiden puolesta me ru-
koilemme, eivät ole kadon-
neet tyhjyyteen, vaan he 
jatkavat elämäänsä: tosin ei 
enää ruumiissaan meidän 
keskuudessamme, mutta 
Isän kodissa, niin kuin ylös-
noussut Jeesus Kristus on 
sanonut. Siellä he odottavat 
meitä. Maanpäällisen elä-
mämme päätyttyä meidän 
on määrä olla yhdessä hei-
dän kanssaan tässä uudessa 
asuinsijassa ja muodostaa 
heidän kanssaan taivaalli-
nen, ikuinen yhteys. Sanalla 
”koti” on tässä hyvin tärkeä 
merkitys. Jeesus Kristus 
sanoo siitä evankeliumis-
sa seuraavasti: ”Älköön 
sydämenne olko levoton. 
Uskokaa Jumalaan ja usko-
kaa minuun. Minun Isäni 
kodissa on monta huonetta 
[...] Minä menen valmista-
maan teille sijaa, mutta tu-
len sitten takaisin ja noudan 

teidät luokseni, jotta saisitte 
olla siellä missä minä olen” 
(Joh. 14:1-4).

Koti, jonka Jeesus Kris-
tus on valmistanut meille ei 
varmasti ole mikään maan-
päällinen paikka eikä se ole 
sementistä, tiilistä tai puus-
ta tehty rakennus. Koti, josta 
Jeesus puhuu evankeliumis-
sa, tarkoittaa ikuista yhteyt-
tä Jumalan kanssa taivaassa. 
se on evankeliumin kuvaa-
ma ateria, jonka Jumala on 
luvannut tarjota ystävilleen, 
jotka Häntä odottavat.

Luottaen tähän Jeesuksen 
lupaukseen me rukoilemme 
poisnukkuneiden sisariem-
me ja veljiemme puolesta, 
jotta Pelastajamme ottaisi 
heidät vastaan ja jotta he 
löytäisivät ikuisen rauhan 
isämme talossa.

Rukoilkaamme: Isä, Ju-
mala, uskovien kunnia ja 
autuaiden elämä, sinä olet 
pelastanut meidät Poikasi 
Kristuksen kuoleman ja ylös-
nousemuksen kautta. Katso 
laupiaasti merellä kuolleit-
ten palvelijoittesi puoleen, ja 
niin kuin sinä annoit heidän 
eläessään tuntea ylösnou-
semuksen salaisuuden, tee 
heidät myöskin osallisiksi 
ikuisesta autuudestasi. Tätä 
pyydämme saman Herram-
me Jeesuksen Kristuksen, 
sinun Poikasi kautta, joka 
kanssasi elää ja hallitsee 
Pyhän Hengen yhteydessä, 
Jumala, iankaikkisesta ian-
kaikkiseen. Aamen.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa


