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Toimitukselta

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Saaja:
Katolinen kirkko

Suomessa

Pankkitili: 
NORDEA

101430–237491

Viitenumero:
90010

Lisätietoja: 
www.catholic.fi/
hiippakunta/maksu/

Pyhän	 isän	 sanat	 suomalaiselle	 eku-
meeniselle	 valtuuskunnalle	 vakuut-
tavat	kirkkomme	näkyvän	pään	iloit-
sevan	niistä	rohkeista	askeleista,	joita	
ekumenian	saralla	Suomessa	on	otettu	
ja	toivottavasti	otetaan	vastedeskin.
	 Paavi	kannustaa	meitä	ei	vain	iloitse-
maan	ja	hykertelemään	tyytyväisyyt-
tämme	joistakin	menneistä	saavutuk-
sista	 ja	 nykyisistä	 tiiviistä	 suhteista,	
vaan	myös	rehellisesti	tunnustamaan	
omat	 virheemme	 ja	 puutteemme,	
”tuskalliset	muistot”	ja	”inhimillisen	
heikkouden	 muodot”,	 jotka	 suuresti	
ovat	vaikuttaneet	kristittyjen	hajaan-
nukseen	—	ja	yhä	vaikuttavat	(s.	13).
	 Kristittyinä,	eri	tunnustuksiin	kuu-
luvinakin,	me	muodostamme	yhden	
perheen,	 tosin	 mainitun	 hajaannuk-
sen	rikkoman.	Niin	kuin	oikeassa	per-
heessä,	myös	 kristittyjen	 perheessä	
yhteiselo	 on	 mahdollista	 oikeastaan	
vain	 silloin,	 kun	 kaikkia	 perheenjä-
seniä	 kunnioitetaan	 juuri	 sellaisina	
kuin	ne	ovat.	Perheessä	myös	jokaisen	
perheenjäsenen	luonteenpiirteet,	niin	
hyvät	kuin	huonotkin,	tulevat	väistä-
mättä	esille.
	 Siksi	 emme	 saisi	 pelätä	 totuutta	
toisesta	perheenjäsenestä.	Emme	kos-

kaan	saisi	kieltää	sitä.	Yhteistä	perhet-
tä	voimme	rakentaa	vain	totuuden	ja	
rakkauden	 tukemana.	Rakastaen	sil-
loinkin,	kun	 totuus	 sattuu	eikä	vält-
tämättä	ole	helppo	ottaa	vastaan,	luo-
pumatta	koskaan	 siitä	 toivosta,	 että	
näkyvä	ykseys	on	mahdollinen.

Vähän	aikaa	 sitten	 luin	protestantti-
sen	teologin	artikkelin,	jossa	epäiltiin	
paavin	ekumeenisuutta.	Argumentit	
olivat	heikkoja	ja	pinnallisia.	Haluai-
sinpa	nähdä	jonkun	tai	kuulla	kerrot-
tavan	 jostakusta,	 joka	 vielä	 nöyrem-
min	 ja	 rehellisemmin	 kuin	 pyhä	 isä	
olisi	valmis	keskustelemaan	tai	selit-
tämään	kirkon	kantaa	mistä	tahansa	
ongelmallisesta	uskoon	tai	moraaliin	
liittyvästä	kysymyksestä,	vieläpä	 tu-
keutuen	kirkon	2000-vuotiseen	tradi-
tioon!
	 Molemminpuolinen	 kunnioitus	 ja	
nöyryys	totuuden	edessä	rakkauden	
hengessä	on	meille	kristityille	välttä-
mätöntä,	 jotta	yhteisestä	 rukoukses-
tamme	todella	voisi	tulla	ekumenian	
kuninkaallinen	ovi.
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1.2.

Ekumenian kuninkaallinen ovi

3.2. KIRKKOVUODEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L	Sef.	2:3,	3:12-13
Ps.	146:7-8ab,	8c-9,	10.	-	Matt.	5:3
2L	1.	Kor.	1:26-31
Ev.	Matt.	5:	1-12a
Jumalalle vihityn elämän päivä

6.2. TUHKAKESKIVIIKKO
1L	Joel	2:12-18
Ps.	51:3-4,	5-6a,	2-13,14+17.	-	vrt.	3
2L	2.	Kor.	5:20	-	6:2
Ev.	Matt.	6:1-6,	16-18
Paasto- ja abstinenssipäivä

10.2. PAASTON 1. SUNNUNTAI (I)
1L	1.	Moos.	2:7-9,	3:1-7
Ps.	51:3-4,	5-6ab,	12-13,	14+17.	-	3a
2L	Room.	5:12-19	tai	2L	Room.	5:12,	17-19
Ev.	Matt.	4:1-11
Sairaiden päivä

17.2.  PAASTON 2. SUNNUNTAI (II)
1L	1.	Moos.	12:1-4a
Ps.	33:4-5,	18-19,	20+22.	-	22
2L	2.	Tim.	1:8b-10
Ev.	Matt.	17:1-9

24.2.  PAASTON 3. SUNNUNTAI (III)
1L	2.	Moos.	17:3-7
Ps.	95:1-2,	6-7abc,	7d-9.	-	7d-8a
2L	Room.	5:1-2,	5-8
Ev.	Joh.	4:5-42	tai	Ev.	Joh.	4:5-15,19-26,	39a,	40-42

2.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI (Laetare) (IV)
1L	1.	Sam.	16:1b,	6-7,	10-13a
Ps.	23:1-3a,	3b-4,	5,	6.	-	1
2L	Ef.	5:8-14
Ev.	Joh.	9:1-41	tai	Ev.	Joh.	9:1,	6-9,	13-17,	34-38

Sunnuntait ja juhlapyhät

1 28.12.2007 11.1.
2   �8.�.  1.2.
3   8.2.   22.2.
4   29.2.   14.3.

5   28.3.   11.4.
6   25.4.   9.5.
7   23.5.   6.6.

8   25.7.   8.8.
9   �5.8.   29.8.
10   5.9.   19.9.

11   26.9.   10.10.
12   �7.�0.   31.10.
13   7.��.   21.11.
14   28.��.   12.12.

Vuoden 2008 aikataulu
numero   aineisto   ilmestyy

Tue omaa 
kirkkoasi!

Suomessa vain luterilaiset ja 
ortodoksit tukevat kirkkoaan 
automaattisesti maksamalla kir-
kollisveroa. Kuukausittain kirkol-
lisveroa kerätään keskimäärin n. 
�5 euroa jäsentä kohti.
 Meidän katolilaisten on itse 
oltava tässä asiassa vastuullisem-
pia. Kirkolle riittäisi, että jokainen 
katolilainen maksaisi keskimäärin 
edes �0 euroa kuussa — rikkaat 
enemmän, köyhät vähemmän. 
Siksi pidä mielessäsi:

10 € kuussa
on hyvä alku
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Pääsiäinen	 on	 tänä	 vuonna	
poikkeuksellisen	aikaisessa.	
Sitä	vietetään	jo	23.	maalis-
kuuta.	 Pääsiäisen	 ajankoh-
dasta	 sovittiin	 vuonna	 325	
pidetyssä	Nikaian	kirkollis-
kokouksessa,	 ja	 vähitellen	
päätös	 pantiin	 täytäntöön	
eri	puolilla	kristikuntaa.	

Niinpä	 pääsiäistä	 viete-
tään	 (läntisessä	 kirkossa)	
kevään	 ensimmäistä	 täysi-
kuuta	 seuraavana	 sunnun-
taina	 eli	 aikaisintaan	 22.	
maaliskuuta	 ja	 viimeistään	
25.	 huhtikuuta.	 Sanonta	
”kevätpäiväntasausta	 seu-
raavan	 täydenkuun	 jälkei-

Pääsiäinen 
poikkeuksellisen 
aikaisessa

nen	sunnuntai”	ei	ole	täysin	
eksakti,	 sillä	 todellinen	 ke-
vätpäiväntasaus	ei	aina	osu	
juuri	21:nnelle	maaliskuuta.	

Aikaisimmillaan	 paasto-
najan	 alku	 eli	 tuhkakeski-
viikko	 sijoittuu	helmikuun	
4.	päivälle	(karkausvuotena	
se	on	aikaisintaan	5.2.).	Näin	
on	 viimeksi	 ollut	 vuonna	
1818.	 Tänä	 vuonna	 tuhka-
keskiviikkoa	 vietetään	 6.	
helmikuuta.

KATT

Lisätietoa esim. 
http://aa.usno.navy.mil/
faq/docs/easter.php

HIIHTOLOMALEIRI 
STELLA MARIKSESSA 
16.2. – 23.2. 2008 
Lauantaina	16.2.	saapuminen	klo	15.00	paikkeilla	ja	lo-
petetaan	seuraavana	lauantaina	lounaan	jälkeen.	Messu	
klo	11.00	johon	vanhemmat	myös	tervetulleita.

Hinta	 on	 täysihoidolla	 vain	 110e	 ja	 sisaruksilta	 100e.	
Isoset	pääsevät	puolella	hintaa	55e,	koska	heille	jää	pieni	
työosuus	leikkien	ja	pelien	järjestämisessä.	Liinavaatteet	
tai	makuupussi	mukaan	ja	kunnon	ulkoiluvälineet,	var-
sinkin	kengät,	koska	ollaan	mahdollisuuksien	mukaan	
paljon	ulkona.

Siis	 vaihtovaatteita	myös,	 jos	 on	 kovin	märkää.	 (Ota	
myös	uimapuku	varmuuden	vuoksi).Myös	omat	urhei-
luvälineet	voi	ottaa	mukaan	ja	sopivia	videoita.	

Ilmoittautumiset	Katekeettiseen	keskukseen:	
09-2416095	tai	katekeesi@catholic.fi.		
	

ENNAKKOTIETOJA KESÄN LEIREISTÄ 

SPORTTILEIRI		1.6.-7.6.		9-13V
LASTENLEIRIT		8.6.-14.6./14.6.-20.6.		5-9V
VARHAISNUORET		22.6.-28.6.	10-14V
MAALAUSLEIRI	 19.7.-26.7.	Lapset	vain	huoltajan	
kanssa.
LASTENLEIRI/JYVÄSKYLÄ	1.6.-8.6.

Mahdollisesti muitakin leirejä, jos saamme 
vapaaehtoisaikuisia auttamaan

KOKKIKOULU
ISOSKOULUTUS
PERHELEIRI
PERHE/VAMMAISLEIRI

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Pyhän apostoli Paavalin 
juhlavuoden ohjelma 
julkistettiin Roomassa

Turkin katolilaiset viettävät pyhän 
apostoli Paavalin 2000-vuotisjuhlia 
Enemmistöltään	 muslimi-
valtion,	 Turkin,	 katolilaiset	
viettävät	pian	pyhän	apos-
toli	Paavalin	2000-vuotisjuh-
lia.	Paavali	syntyi	nykyisen	
Turkin	alueella.	

Uskovat	 ovat	 pyytäneet,	
että	Turkin	valtio	sallisi	juh-
lan	viettämisen	Pyhän	Paa-
valin	 kirkossa	 Tarsoksessa,	
joka	 on	 Paavalin	 syntymä-
paikka.	 Pyhän	 Paavalin	
kirkko	 on	 nykyään	 valtion	
omistama	museo.	

Piispa	 Luigi Padovese,	
joka	 on	Anatolian	 apostoli-

nen	 vikaari,	 kertoi	 suunni-
telmista	 Ecumenical	 News	
International	 uutistoimis-
tolle.	

”Tämä	merkkipäivä	vetää	
varmasti	 puoleensa	 suuria	
määriä	 pyhiinvaeltajia,	 jot-
ka	luonnollisesti	tarvitsevat	
kirkon,	 jossa	 he	 tuntevat	
olevansa	kotonaan	ja	voivat	
rukoilla”,	sanoi	piispa	Pado-
vese.	
Hallituksen	asettama	ko-

mitea	 tutkii	 nyt	 virallisesti	
pyyntöämme,	 mutta	 van-
hemmat	 virkamiehet	 ovat	

suostuneet	 siihet,	 että	 voi-
simme	viettää	messua	tässä	
kyseisessä	kirkossa.	

”Me	 emme	 ole	 lähetys-
saarnaajia	 -	 me	 yritämme	
vain	vastata	kirkon	jäsenten	
tarpeisiin.”	

Kaikissa	Turkin	katolisis-
sa	kirkoissa	luettiin	paimen-
kirje	 tammikuun	25.	päivä-
nä,	 joka	 on	 pyhän	 apostoli	
Paavalin	kristityksi	käänty-
misen	muistopäivä.	

KATT/CNA

Kardinaali Lehmann eroaa 
Saksan piispainkokouksen johdosta
Mainzin	 piispa	 ja	 Saksan	
piispainkokouksen	puheen-
johtaja,	kardinaali	Karl Leh-
mann	 on	 ilmoittanut	 ero-
avansa	 piispainkokouksen	
puheenjohtajan	 tehtävistä	
18.2.	 alkaen.	 Eroilmoituk-

sen	 syyksi	 kardinaali	 Leh-
mann	 mainitsee	 sydämen	
rytmihäiriöt.	 Kardinaali	
Lehmann	 ilmoitti	 samalla	
kuitenkin	 jatkavansa	 yhä	
Mainzin	 piispan	 virassa.	
Joulukuussa	kardinaali	Leh-

mann	joutui	sairaalahoitoon	
sydänvaivojen	 vuoksi,	 eikä	
hän	 esimerkiksi	 kyennyt	
viettämään	joulun	tai	uuden	
vuoden	messua	Mainzissa.

KATT/Kath.net

Tammikuun	22.	päivänä	pi-
dettiin	Vatikaanissa	 lehdis-
tötilaisuus	paavi	Benedictus 
XVI:n	 julistamasta	 pyhän	
apostoli	 Paavalin	 juhlavuo-
den	ohjelmasta.	 Juhlavuosi	
alkaa	 28.6.2008	 ja	 päättyy	
29.6.2009.

Pyhän	Paavalin	basilikan	
(San Paolo fuori le mura)	ark-
kipappi,	kardinaali	Andrea 
Cordero Lanza di Monte-
zemolo	esitteli	tilaisuudessa	
lähinnä	 tuohon	 basilikaan	
liittyviä	 tapahtumia.	 Hän	
kertoi	 muun	 muassa,	 että	
Moskovan	 ortodoksinen	
patriarkka	 Aleksei II	 on	
kutsuttu	 juhlavuoden	 ava-
jaisiin.	

Kardinaalin	mukaan	juh-
lavuoden	ohjelmalla	on	seit-
semän	ulottuvuutta:	
1)	 päivittäiset	 liturgiat,	

rukoustapaamiset	 ja	 ripin	
sakramentin	vietto;	2)	uskon-

nollis-kulttuurinen	ohjelma,	
esimerkiksi	 katekeesi	 py-
hän	Paavalin	kirjoituksista;		
3)	pyhiinvaellus	pyhän	Paa-
valin	haudalle,	ensimmäise-
nä	paavi	juhlavuoden	aluksi	
-	samalla	basilikassa	avataan	
”Paavalin	ovi”	ja	sytytetään	
”Paavalin	 liekki”,	 joka	 pa-
laa	koko	 juhlavuoden	ajan;		
4)	 kulttuuria	 ja	 taidetta;		
5)	julkaisuja;	6)	restaurointi-
töitä;	sekä	7)	ekumeniaa.

Ekumenian	 osuus	 tässä	
on	 merkittävä.	 Basilikan	
pääkirkon	 ja	 luostaripihan	
välisessä	tilassa	nyt	sijaitse-
va	kastekappeli	uudistetaan	
kappeliksi	 ekumeenisia	 ti-
laisuuksia	varten.

KATT/VIS/Kath.net

Pyhän apostoli Paavalin juhlavuo-
si ulottuu kesäkuusta 2008 kesä-
kuuhun 2009.  Rooman muurien 
ulkopuolella sijaitseva Pyhän Paa-
valin basilika, jossa apostolin hauta 
sijaitsee, on juhlavuoden tapahtu-
mien keskipisteessä. Muun muassa 
basilikan kastekappeli uudistetaan 
ekumeenisia tilaisuuksia silmällä 
pitäen.
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Katolisia kirjoja
Muistathan, että hyvää katolista 
kirjallisuutta on tarjolla myös 
suomen kielellä:

Pieni ristintie on kaunis ja 
lyhyehkö ristintien hartaus, 
joka sopii käytettäväksi sekä 
kotona että kirkossa, yksin ja 
yhdessä. 5,- €

Kristillinen syvämietiskely 
on karmeliittaisä Wilfrid Sti-
nissenin OCD jo klassikoksi 
muodostunut kirja. 12,- €

Paluu hyveeseen on kuului-
san yhdysvaltalaisen Peter 
Kreeftin houkutteleva kirja, 
joka kutsuu lukijaa takaisin 
hyveiden pariin. 17,- €

Johdatus katolisen kirkon 
yhteiskuntaopetukseen on 
Alexandre Havardin kattava 
yleisesitys kristillisen yhteis-
kunnallisen ajattelun pääkoh-
dista. 14,- €

Kaikki tämä ja paljon muuta Katolisesta tiedotuskeskuksesta: www.catholic.fi/kirjamyynti

Uusi nuntius 
Pohjoismaihin
Paavi	 Benedictus XVI	
on	 nimittänyt	 lauantaina	
26.1.2008	uudeksi	 apostoli-
seksi	nuntiukseksi	Ruotsiin,	
Tanskaan,	 Suomeen,	 Islan-
tiin	ja	Norjaan	hänen	ylhäi-
syytensä	 monsignore	 Emil 
Paul Tscherrigin,	Volin	titu-
laariarkkipiispan,	 joka	 tällä	
hetkellä	toimii	apostolisena	
nuntiuksena	 Koreassa	 ja	
Mongoliassa.

Arkkipiispa	 Tscherrig	
syntyi	Sveitsin	Unteremsis-
sä	 3.2.1947,	 hänet	 vihittiin	
papiksi	11.4.1974	ja	nimitet-
tiin	Volin	titulaariarkkipiis-
paksi	 ja	 samalla	 Burundin	
apostoliseksi	 nuntiukseksi	

4.5.1996.	 Hänet	 vihittiin	
piispaksi	 27.6.1996.	 Sen	 jäl-
keen	hän	on	ennen	nykyistä	
ja	tulevaa	asemapaikkaansa	
toiminut	nuntiuksena	myös	
Trinidadissa	 ja	 Tobagossa	
sekä	 Antilleilla,	 Domini-
kaanisessa	 tasavallassa,	 Ja-
maicalla,	Grenadalla,	Guya-
nassa,	 Saint	Luciassa,	 Saint	
Vincentillä	 ja	 Grenadiineil-
la,	Bahamalla,	Barbadosilla,	
Antigualla	 ja	 Barbudassa,	
Surinamissa	 ja	 Saint	 Kitt-
sissä	 ja	Nevisissä.	Koreassa	
hän	 on	 työskennellyt	 vuo-
desta	2004	lähtien.

KATT/VIS

Pyhä isä kastoi 13 lasta
Messu vietettiin sikstiiniläiskappelin vanhalla alttarilla.

Paavi	Benedictus XVI	kastoi	
perinteisen	 tavan	 mukaan	
Herran	 kasteen	 juhlan	 yh-
teydessä	13	lasta	loisteliaas-
sa	 Sikstiiniläiskappelissa.	
Kastemessu	 sai	 maailmalla	
paljon	huomiota,	koska	tänä	
vuonna	 kappeliin	 ei	 ollut	
tuotu	enää	erillistä	”vapaa-
na	 seisovaa”	 alttaria,	 vaan	
paavi	vietti	messun	kappe-
lin	 alkuperäisellä	 kivialtta-
rilla.	Kansainvälisen	lehdis-
tön	 pitäessä	 tätä	 merkkinä	
taantumuksesta,	monsigno-

re	 Guido Marini	muistutti	
vieton	olleen	täysin	nykyis-
ten	liturgisten	normien	mu-
kaisen.

	 Paavin	 seremoniames-
tarin	 mukaan	 jokaisen	 li-
turgisen	 vieton	 keskeisellä	
paikalla	 pitää	 olla	 ristiin-
naulitun	 ja	 ylösnousseen	

Vapahtajan.	Lisäksi	 Sikstii-
niläiskappelin	poikkeuksel-
lisen	 kauniit	 taiteelliset	 ja	
arkkitehtoniset	puitteet	 an-
toivat	 syyn	 ylimääräisestä	
alttarista	luopumiselle.

VastauksessaanViettäs-
sään	messua	tällä	tavalla	se-
lebrantti	 ei	 sulje	 seurakun-
taa	 pois	 tapahtumista	 eikä	
itseään	eroon	seurakunnas-
ta.	Päinvastoin:	Kun	pappi	
viettää	 messua	 näin	 päin,	
”hän	 ei	 jätät	 seurakuntaa	
oven	taakse,	vaan	avaa	sille	

kaikki	ovet	 johtaessaan	sitä	
Herran	 luokse.	Eukaristian	
vietossa	 ei	 katsella	 toisia	
vaan	Häntä,	joka	on	meidän	
’Itämme’,	Vapahtajaamme”.

Joissakin	medioissa	esitet-
tyyn	huoleen	viime	vuonna	
julkaistun	 apostolisen	 kir-
jeen	 Summorum Pontificum	

vaikutuksista	 (roomalaisen	
riituksen	 erityisen	 muodon	
vieton	 vapaudesta)	 mons.	
Marini	 vastasi	 seuraavasti:	
”Kirkko	 kulkee	 eteenpäin	
tiellään	 historiassa	 ilman,	
että	 se	 kadottaisi	 näkyvis-
tään	omat	juurensa	ja	oman	
elävän	 traditionsa.”	 Sere-
moniamestarin	 sanoi	 vielä:	
”Siksi	on	joskus	tarpeellista	
ottaa	 käyttöön	 arvokkaita	
ja	 tärkeitä	 elementtejä,	 jot-
ka	 välillä	 ovat	 hävinneet	 ja	
unohtuneet	ja	joiden	autent-

tinen	merkitys	on	ajan	kulu-
essa	tullut	epäselväksi.”
Mons.	 Marinin	 mukaan	

paavin	 liturginen	 huomio	
yleensä	samoin	kuin	esimer-
kiksi	motu	proprion	 julkai-
seminen	 korostavat	 ”kehi-
tystä	jatkuvuudessa”.

KATT/VIS/Kath.net

SiR

Ortodoksinen kaupunki sai 
suojeluspyhimyksensä reliikit 
katoliselta luostarilta 
Pyhän	 Pietari	 Argoslaisen	
reliikit	 on	 palautettu	 kau-
punkiin,	 jonka	 suojeluspy-
himys	hän	on,	kertoo	kreik-
kalainen	Katheriminin	lehti.	
Pyhä	Pietari	Argoslainen	oli	
900-luvulla	 elänyt	 piispa	 ja	
ihmeiden	tekijä.	

Reliikit	 oli	 vienyt	 Roo-
maan	frankkien	piispa,	kun	
frankit	 valloittivat	 alueen	
1300-luvulla.	

Paikalliset	 papit	 alkoivat	
etsiä	 reliikkejä	 1990-luvul-
la,	 ja	he	 löysivät	ne	 lopulta	
Rooman	lähellä	olevan	luos-

tarin	kappelista.	”Me	etsim-
me	 niitä	 kaikkialta”,	 sanoo	
paikallinen	piispa	Iakovos.	

Tuhannet	 uskovat	 kan-
soittivat	katuja	ja	kirkonkel-
lot	soivat,	kun	reliikit	vietiin	
paikalliseen	 katedraaliin	
esille	pantavaksi	ja	kunnioi-
tettavaksi.	
Tarkkailijat	 sanovat,	 että	

reliikkien	palauttaminen	on	
jälleen	 yksi	 merkki	 katoli-
sen	 ja	 ortodoksisen	 kirkon	
parantuneista	suhteista.	

KATT/CNA

Torinolainen kirkko 
satanistien rituaalipaikkana

Torinolaisen	 La	 Stampa	
-lehden	 mukaan	 kaupun-
gin	 kuuluisaan	 Pyhän	 Ju-
malanäidin	 kirkkoon	 olisi	
murtauduttu	 ja	 	 siellä	 olisi	
vietetty	 satanistisia	 riittejä.	
Murron	yhteydessä	kirkosta	
on	ilmeisesti	varastettu	mes-
sukirja	ja	ensimmäisen	maa-

ilmansodan	 uhrien	muisto-
na	säilytetty	siunattua	vettä	
sisältävä	ampulli.	Torinossa	
pitää	majapaikkaansa	kaksi	
seitsemästä	 tunnetusta	 ita-
lialaisesta	 satanistijärjestös-
tä.

KATT/CWN
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Rukouksen
apostolaatti

Helmikuu	

Rukoilemme,	että	mielenter-
veyden	ongelmista	kärsivät	
eivät	 syrjäytyisi	 vaan	 että	
heitä	kunnioitettaisiin	ja	ra-
kastaen	autettaisiin	elämään	
fyysisen	ja	sosiaalisen	tilan-
teensa	mukaisesti.	
	 Rukoilemme,	 että	 vihi-
tyn	elämän	instituutit,	jotka	
kukoistavat	 lähetysmaissa,	
löytäisivät	 uudestaan	 lähe-
tysulottuvuuden	 ja	 uskol-
lisina	 evankelisten	 neuvo-
jen	 radikaalille	 valinnalle	
olisivat	 auliit	 todistamaan	
Kristuksesta	 ja	 julistamaan	
häntä	maan	ääriin	saakka.	

Maaliskuu	

Rukoilemme,	 että	 anteeksi	
antamisen	 ja	 sovinnon	 tär-
keys	 ihmisten	 ja	 kansojen	
kesken	 ymmärrettäisiin	 ja	
että	 kirkko	 todistuksensa	
kautta	 levittäisi	Kristuksen	
rakkautta,	joka	on	uuden	ih-
misyyden	lähde.	
	 Rukoilemme,	 että	 kristi-
tyt,	 joita	 evankeliumin	 täh-
den	 vainotaan	 eri	 puolilla	
maailmaa	 monin	 eri	 tavoin	
kokisivat	 Pyhän	 Hengen	
voimaa	ja	jatkuvasti	todistai-
sivat	 rohkeasti	 ja	 avoimesti	
Jumalan		sanasta.	

Böne-
apostolatet 
Februari

Vi	ber,	att	de	mentalt	handi-
kappade	 inte	 blir	 margina-
liserade	utan	möter	respekt	
och	får	hjälp	att	leva	värdiga	
liv.
	 Vi	ber,	att	institutionerna	
för	dem,	som	vigt	sitt	liv	åt	
Kristus	 på	 nytt	 upptäcker	
värdet	av	missionen	och	att	
de,	trogna	evangeliet	och	sin	
kallelse,	hängivet	vittnar	om	
Kristus	ända	till	världens	yt-
tersta	gränser.

Mars

Vi	ber,	att	man	förstår	bety-
delsen	av	förlåtelse	och	för-
soning	mellan	individer	och	
folk	och	att	Kyrkan	genom	
sitt	 vittnesbörd	 förmedlar	
Kristi	kärlek,	som	är	källan	
till	en	ny	mänsklighet.
	 Vi	ber,	att	de	kristna,	som	
på	 många	 håll	 i	 världen	
och	på	olika	sätt	förföljs	på	
grund	 av	 evangeliet,	 med	
den	Helige	Andes	kraft	fort-
sätter	att	helhjärtat	vittna	om	
Guds	ord.	

Oremus

Oi Maria, en-
kelten ja 

pyhien kuninga-
tar, sinä olet mi-
nun sydämeni 
kuningatar. E15

Tähän päättyy sarja autuaan 
Bartolo Longon mariaanisista 
huudahduksista.

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, 
var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. 

”Må Gud betvinga honom,” därom ber vi ödmjukt, 
men du, de himmelska härskarornas furste, 
kasta med Guds kraft ned till helvetet 
Satan och de andra onda andarna 
som irrar omkring på jorden 
för att fördärva själarna. Amen.

www.katolik.nu

Bön till ärkeängeln Mikael

Sunnuntaiden ja 
juhlapyhien lu-
kukappaleet nyt 
sivulla 2.

ilja Repin: Job ja hänen ystävänsä.

Silloin	Job	sanoi	Herralle:
Nyt minä ymmärrän, että kaikki on 

sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi 
ole mahdoton sinun toteuttaa.

Sinä kysyit: ”Kuka on tämä, joka näin 
peittää minun tarkoitukseni mielettömillä 
puheillaan?” Minä se olen. Olen puhunut 
mitään ymmärtämättä asioista, joita en kä-
sitä -- ne ovat minulle liian ihmeellisiä.

Sinä sanoit: ”Kuuntele nyt, kun minä 
puhun. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä 
vastaat.”

Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt 
ovat silmäni nähneet sinut.

Sen tähden minä häpeän puheitani ja ka-
dun niitä tomussa ja tuhkassa.

Kun	Herra	oli	puhunut	Jobille,	hän	sa-
noi	temanilaiselle	Elifasille:	”Minä	olen	
vihastunut	sinuun	ja	kahteen	kumppa-
niisi,	 sillä	 te	 olette	puhuneet	minusta	
vastoin	totuutta,	toisin	kuin	palvelijani	
Job.	Ottakaa	 siis	 seitsemän	 sonnia	 ja	
seitsemän	pässiä,	menkää	minun	palve-
lijani	Jobin	luo	ja	uhratkaa	hyvitykseksi	
omasta	puolestanne	polttouhri.	Palveli-
jani	Job	rukoilee	teidän	puolestanne,	ja	
minä	kuulen	hänen	rukouksensa.	Näin	
minä	 säästän	 teidät	 rangaistukselta	 ja	
häpeältä,	vaikka	te	olette	puhuneet	mi-
nusta	vastoin	totuutta,	toisin	kuin	pal-
velijani	Job.”
Temanilainen	Elifas,	suahilainen	Bil-

dad	 ja	 naamalainen	 Sofar	 tekivät	 niin	

kuin	Herra	oli	heitä	käskenyt,	ja	Herra	
kuuli	Jobin	rukouksen.

Kun	Job	oli	rukoillut	ystäviensä	puo-
lesta,	Herra	käänsi	hänen	kohtalonsa.	
Herra	antoi	Jobille	kaksin	verroin	kaik-
kea,	mitä	hänellä	oli	ennen	ollut.

Kaikki	 veljet	 ja	 sisaret	 ja	 entiset	 ys-
tävät	tulivat	Jobin	luo	ja	aterioivat	hä-
nen	talossaan.	He	rohkaisivat	häntä	ja	
osoittivat	hänelle	myötätuntoa	kaikkien	
niiden	onnettomuuksien	vuoksi,	joiden	
Herra	oli	antanut	kohdata	häntä.	Jokai-
nen	toi	lahjanaan	yhden	kesitan	verran	
hopeaa	ja	yhden	kultaisen	renkaan.

Job 42:1-11

Tuhkakeskiviikko 6.2.
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Lourdesin juhlavuosi

Lourdesin 
juhlavuoden 
rukous 2008
Tässä rukouksessa on kuusi osaa. 
Siitä voidaan valita rukoiltavaksi 
myös vain ensimmäiset kolme tai 
jälkimmäiset kolme osaa. Tai sit-
ten ne voidaan rukoilla eri aikaan. 
Jokaisen osan jälkeen voidaan 
rukoilla myös yksi Terve Maria 
-rukous.

�. isä Jumala, kaikkien luotuje-
si joukosta sinä valitsit Marian, 
täydellisen luodun — ”perisyn-
nittömän sikämisen”. (Täällä) 
Lourdesissa hän lausui tuon 
nimen ja Bernadette toisti sen. 
”Perisynnitön sikiäminen” on 
toivon huudahdus: paha, synti ja 
kuolema eivät enää voita. Maria, 
sinä olet tienraivaaja, pelastuksen 
aamurusko!
 Maria, itse viattomuus, sinä 
olet syntisten turva, kuule ru-
kouksemme. Terve Maria, armoi-
tettu!

2. Herra Jeesus, sinä annoit meille 
Marian äidiksi. Hän oli osallinen 
kärsimyksestäsi ja ylösnousemuk-
sestasi. (Täällä) Lourdesissa hän 
ilmestyi Bernadettelle surullisena 
synneistämme ja kuitenkin loista-
en sinun valoasi. Hänen kauttaan 
me uskomme sinulle ilomme ja 
surumme, omamme mutta myös 
sairaiden ja koko ihmiskunnan.
 Maria, meidän sisaremme ja 
äitimme, sinä olet luotettumme 
ja apumme, kuule rukouksemme.  
Terve Maria, armoitettu!

3. Pyhä Henki, sinä olet rakkau-
den ja ykseyden Henki. (Tänne) 
Lourdesiin Maria, Bernadetten 
kautta, pyysi rakentamaan kap-
pelin, johon tultaisiin kulkueissa. 
innoita kirkkoasi, jonka Kristus 
rakensi Pietarin uskon varaan, 
ja vahvista sen ykseyttä. Johda 
kirkon pyhiinvaellusta, olkoon se 
aina uskollinen ja rohkea!
 Maria, sinä olet Pyhän Hen-
gen täyttämä, sinä olet puoliso 
ja palvelija. Sinä olet kristittyjen 
esikuva ja kirkon äidilliset kasvot. 
Kuule rukouksemme. Terve Ma-
ria, armoitettu!

4. Kaiken täällä saamamme armon 
tähden, kaikkien kääntymysten 
tähden, kaikkien anteeksisaamis-
ten tähden, kaikkien parantumis-
ten tähden, niiden kutsumusten 
ja lupausten tähden, joita sinä 
olet täällä herättänyt tai vahvista-
nut, sen palvelemisen ilon tähden, 
jonka meille lahjoitat: 
 Lourdesin Neitsyt, me kiitäm-
me sinua!

5. Kaikkien veljiemme ja sisar-
temme kanssa, niiden kansojen 
kanssa, jotka eivät saa elää rau-
hassa ja oikeudenmukaisuudessa,  
ja tietään etsivien nuorten kanssa, 
sinä, joka ilmestyit nuorena vielä 
nuoremmalle Bernadettelle, nii-
den kanssa, joita on kohdannut 
murhe, sairaus, vamma tai epä-
onnistuminen, niiden kanssa, joilla 
on syytä epäilykseen:
 Lourdesin Neitsyt, kuule ru-
kouksemme!

6. Koska sinä olet Jumalan hymy, 
Kristuksen valon heijastus ja 
Pyhän Hengen asuinsija, koska 
sinä valitsit Bernadetten hänen 
kurjuudessaan, koska sinä olet 
kointähti ja taivaan portti, ensim-
mäinen uuteen elämään herätet-
ty luotu: sinua, Lourdesin Neitsyt, 
me kunnioitamme, sinua huudam-
me ja sinun kanssasi ylistämme 
Jumalan ihmeellisiä tekoja.
 Minun sieluni ylistää Herran 
suuruutta!

Kutsu rukoukseen ja 
katumukseen
Kardinaali Ivan Diasin saarna Lourdesin juhlavuoden avajaismessussa 8.12.2007

”Neitsyt Maria kutsuu meitä sydämen 
kääntymykseen, suureen hartauteen py-
hää eukaristiaa kohtaan, jokapäiväiseen 
ruusukon rukoilemiseen, taukoamatto-
maan ja vilpittömään rukoukseen sekä 
kärsimysten hyväksymiseen maailman 
pelastumiseksi.”

Olemme	kokoontuneet	tän-
ne	 Neitsyt	 Marian	 jalkojen	
juureen	 aloittaaksemme	
juhlavuoden	 hänen	 tässä	
siunatussa	 paikassa	 tapah-
tuneiden	ilmestystensä	150.	
vuoden	 muistoksi.	 Tuon	
teille	 hyvin	 sydämelliset	
terveiset	 hänen	 pyhyydel-
tään	paavi	Benedictus	XVI:
lta,	 joka	 antoi	 minulle	 teh-
täväksi	 ilmaista	 teille	 hä-
nen	rakkautensa	ja	isällisen	
huolenpitonsa	 teitä	 koh-
taan,	vahvistaa	teille	hänen	
rukoilevan	 teidän	 puoles-
tanne	 ja	 antaa	 teille	 hänen	
apostolisen	 siunauksensa.	
Kristuksen	rakkaudessa	yh-
distyneinä	 pyhiinvaeltajina	
me	haluamme	muistella	kii-
tollisina	 ja	 lämpimin	 miet-
tein	 niitä	 ilmestyksiä,	 jotka	
tapahtuivat	 täällä	 vuonna	
1858.	 Yhdessä	 yritämme	
kuunnella	 rakkaan	 taivaal-
lisen	äitimme	äidinsydämen	
sykettä,	muistella	hänen	sa-
nojaan	 ja	 ottaa	 vastaan	 se	
viesti,	 jota	 hän	 yhä	 tänään	
meille	tarjoaa.

Tunnemme	 hyvin	 täällä	
tapahtuneiden	 ilmestysten	
historian.	Neitsyt	Maria	las-
keutui	 taivaasta	 niin	 kuin	
äiti	 huolissaan	 pojistaan	
ja	 tyttäristään,	 jotka	 elivät	
synnissä,	 kaukana	 hänen	
Pojastaan	 Jeesuksesta.	Hän	
ilmestyi	 Massabiellen	 luo-
lalla,	 joka	 siihen	 aikaan	 oli	
sikojen	laitumena	käytettyä	
rämemaata.	Juuri	sinne	Ma-
ria	halusi	pystyttää	pyhäkön	
näyttääkseen,	että	tuon	suon	
päälläkin	 Jumalan	 armo	 ja	
armeliaisuus	 voittaisivat	
varmasti	inhimilliset	synnit.	
Lähellä	 ilmestysten	 paik-
kaa	Neitsyt	Maria	 nostatti	
runsaan	 ja	 puhdasvetisen	
lähteen,	 josta	 pyhiinvaelta-
jat	 juovat	 ja	 jonka	vettä	he	
vievät	mukanaan	kaikkialle	
maailmaan	täynnä	hartautta.	
Niin	he	toteuttavat	äidillem-
me	niin	tärkeää	toivetta,	että	
hänen	rakkautensa	ja	hänen	
Poikansa	 pelastus	 leviäisi-
vät	maailman	ääriin	saakka.	
Ja	niin	Neitsyt	Maria	lähet-
ti	 tästä	 siunatusta	 luolasta	
käsin	 painavan	 kutsunsa	
kaikille	 ihmiselle:	 kutsun	
rukoukseen	 ja	 katumuksen	
tekoihin,	 jotta	 onnettomat	

syntiset	kääntyisivät.

Neitsyt Marian viesti 
tänään

Voidaan	 kysyä:	 Mikä	 mer-
kitys	 Lourdesin	 Neitsyen	
sanomalla	 voi	 olla	 meille	
tänään?	Haluaisin	 sijoittaa	
nämä	 ilmestykset	 suurem-
paan	 kokonaisuuteen,	 ni-
mittäin	 siihen	 ikuiseen	 ja	
kiivaaseen	 taisteluun,	 jota	
on	 käyty	 hyvän	 ja	 pahan	
voimien	 välillä	 ihmiskun-
nan	 historian	 alusta,	 para-
tiisin	 puutarhasta	 alkaen	
ja	 joka	 on	 jatkuva	 aikojen	
loppuun	saakka.	Lourdesin	
ilmestykset	 ovat	 itse	 asias-

sa	 ensimmäisten	 ilmestys-
ten	 joukossa	 siinä	 pitkässä	
Neitsyt	 Marian	 ilmestysten	
sarjassa,	 joka	oli	alkanut	28	
vuotta	 aiemmin,	 vuonna	
1830,	 Pariisin	 Rue	 du	 Ba-
cilla.	 Siellä	 saatiin	 ilmoitus	
Neitsyt	Marian	ratkaisevas-
ta	 astumisesta	 mukaan	 nii-
den	 vihollisuuksien	 keski-
pisteeseen,	 jotka	 vallitsevat	
hänen	 ja	paholaisen	välillä;	
niitä	kuvataan	Raamatussa,	
Ensimmäisessä	 Mooseksen	
kirjassa	 ja	 Ilmestyskirjassa.	
Ihmeitätekeväksi	 kutsuttu	
medaljonki,	 jonka	 Neitsyt	
Maria	 oli	 käskenyt	 tehdä,	
kuvasi	 häntä	 avoimin	 kä-
sin,	 joista	 kirkkaat	 valokei-
lat	 lähtivät.	 Ne	 kuvasivat	
niitä	armoja,	 joita	hän	jakoi	
kaikkialle	maailmaan.	Hä-
nen	 jalkansa	seisoivat	maa-
pallon	päällä	ja	murskaavat	
käärmeen,	paholaisen,	pään	
merkkinä	 voitosta,	 jonka	
Neitsyt	 oli	 saanut	 valeh-
telijasta	 ja	pahan	voimista.	
Kuvan	 alapuolella	 luki	 ru-
kouspyyntö:	”Oi	Maria,	joka	

sikisit	 ilman	syntiä,	 rukoile	
meidän	puolestamme,	jotka	
käännymme	 sinun	 puolee-
si.”	On	syytä	huomata,	että	
tämä	 suuri	 totuus	 Marian	
perisynnittömästä	 sikiämi-
sestä	vahvistettiin	jo	24	vuot-
ta	ennen,	kuin	paavi	Pius	IX	
julisti	 sen	 uskon	 dogmiksi	
(1854).	 Neljä	 vuotta	 myö-
hemmin	 täällä	 Lourdesissa	
Neitsyt	 Maria	 halusi	 itse	
paljastaa	Bernadettelle	 sen,	
että	hän	on	perisynnitön	si-
kiäminen.

Lourdesin	 ilmestysten	
jälkeen	Maria	ei	ole	 luopu-
nut	osoittamasta	koko	maa-
ilmalle	 eri	 ilmestyksissään	
elävää	 äidillistä	 huoltaan	

ihmiskunnan	 kohtalosta.	
Kaikkialla	hän	on	pyytänyt	
rukousta	ja	katumusta	syn-
tisten	kääntymiseksi,	koska	
hän	on	saanut	nähdä	ennalta	
tiettyjen	maiden	hengellisen	
turmion,	 kärsimykset,	 joita	
pyhä	isä	joutuisi	kokemaan,	
kristillisen	 uskon	 yleisen	
heikentymisen,	 kirkon	 vai-
keudet,	antikristuksen	tule-
misen	 ja	 yritykset	 korvata	
Jumala	 ihmisten	 elämässä	
—	yritykset,	jotka	loistavista	
menestyksistään	huolimatta	
on	kuitenkin	 tuomittu	epä-
onnistumaan.

Täällä	 Lourdesissa,	 niin	
kuin	kaikkialla	maailmassa,	
Neitsyt	 Maria	 kutoo	 valta-
vaa	 hengellisten	 poikiensa	
ja	 tytärtensä	 verkkoa.	 Sen	
avulla	 hän	 aikoo	 aloittaa	
vahvan	hyökkäyksen	Paho-
laisen	joukkoja	vastaan	koko	
maailmassa.	Hänen	 tarkoi-
tuksensa	 on	 saattaa	 taiste-
lu	 päätökseen	 ja	 valmistaa	
siten	 jumalallisen	 Poikansa	
Jeesuksen	Kristuksen	lopul-
linen	voitto.

Neitsyt	 Maria	 kutsuu	

meitä	 tänään	 vielä	 kerran	
osallistumaan	 hänen	 ri-
veissään	 tähän	 taisteluun	
pahan	voimia	vastaan.	Hä-
nen	 hyökkäykseensä	 osal-
listumisen	 merkiksi	 hän	
kutsuu	meitä	muun	muassa	
sydämen	 kääntymykseen,	
suureen	 hartauteen	 pyhää	
eukaristiaa	 kohtaan,	 joka-
päiväiseen	ruusukon	rukoi-
lemiseen,	taukoamattomaan	
ja	vilpittömään	rukoukseen	
sekä	 kärsimysten	 hyväk-
symiseen	 maailman	 pelas-
tumiseksi.	 Nämä	 saattavat	
näyttää	pikku	jutuilta,	mut-
ta	 ne	 ovat	 voimakkaita	 Ju-
malan	käsissä,	 jolle	mikään	
ei	ole	mahdotonta.	Niinhän	
nuori	Daavid	kiven	ja	lingon	
avulla	tappoi	jättiläismäisen	
Goljatin,	joka	oli	tullut	hän-
tä	vastaan	mukanaan	miek-
ka,	tappara	ja	keihäs	(vrt.	1.	
Sam.	17:4-51).	Samoin	mekin	
ruusukkomme	pikkuruisten	
helmien	avulla	voimme	san-
karillisesti	 kohdata	pelotta-
van	vastustajamme	hyökkä-
ykset	ja	voittaa	hänet.

Bernedetten kaltaisena ja 
hänen kanssaan

Jumalan	 ja	 hänen	 viholli-
sensa	 välinen	 taistelu	 on	
aina	raivoisa.	Tänään	se	on	
vielä	 raivoisampi	kuin	Ber-
nadetten	aikaan	150	vuotta	
sitten.	Maailma	on	kauheal-
la	tavalla	joutunut	sellaisen	
sekularismin	nielaisemaksi,	
joka	 haluaa	 luoda	 maail-
man	 ilman	 Jumalaa;	 se	 on	
joutunut	 sellaisen	 relati-
vismin	 nielaisemaksi,	 jota	
eivät	hetkauta	korkeammat	
hyvyydet	eivätkä	Jumalaa	ja	
kirkkoa	koskevat	 asiat.	Tä-
män	 taistelun	 seurauksena	
syntyy	lukemattomia	uhreja	
perheittemme	 ja	nuorisom-
me	 joukosta.	 Vain	 joitakin	
kuukausia	ennen	valintaan-
sa	 paavi	 Johannes	 Paavali	
II:ksi,	 9.	marraskuuta	1976,	
kardinaali	 Karol	 Wojtyla	
sanoi:	”Tänään	me	olemme	
suurimman	 taistelun	 edes-
sä,	jonka	ihmiskunta	on	kos-
kaan	nähnyt.	En	usko,	 että	
kristillinen	yhteisö	olisi	tätä	
asiaa	 täysin	käsittänyt.	Tä-
nään	 me	 seisomme	 kirkon	
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Paimenelta

Helsingin	piispan	paastokäsky,	joka	toistaa	Pohjoismaiden	piispainko-
kouksen	suositukset	vuodelta	1985.	Tänä	vuonna	(2008)	tuhkakeskiviik-
ko	on	6.2.	ja	pitkäperjantai	21.3.

1.	Uskovia	velvoittaa	paasto	 ja	 liharuoasta	pidättyminen,	abstinenssi,	
tuhkakeskiviikkona	ja	pitkänäperjantaina.	Paastoamisvelvollisuus	kos-
kee	täysi-ikäisiä	siihen	asti,	kun	he	täyttävät	60	vuotta,	abstinenssi	14	
vuotta	täyttäneitä.

2.	Perjantaisin	jokainen	14	vuotta	täyttänyt	täyttää	katumusvelvollisuu-
den	esimerkiksi:

pidättymällä	liha-	tai	jostakin	muusta	ruoasta,
pidättymällä	 alkoholin	 tai	 tupakan	käytöstä	 tai	 jostakin	muusta	
nautinnosta,
pidättymällä	kaikesta	ruoasta	tavallista	pidemmän	ajan;	näin	sääs-
tynyt	raha	voidaan	lahjoittaa	hiippakunnan	Caritas-järjestön	kautta	
käytettäväksi	hätää	kärsivien	hyväksi,

•
•

•

omistamalla	erityistä	huomiota	perheen	yhteiseen	rukoukseen,	osal-
listumiseen	pyhään	messuun,	sakramentin	palvontaan	tai	ristintien	
hartauteen,
antamalla	erityistä	huomiota	niille,	jotka	ovat	köyhiä,	sairaita,	van-
huksia	tai	yksinäisiä.

3.	Jokainen	voi	vapaasti	valita	sen	katumuksen	harjoittamisen	muodon,	
jota	hän	 tavallisina	perjantaina	noudattaa,	 eikä	 sen	 tarvitse	 aina	olla	
sama.

4.	Ei	ole	katsottava	synniksi,	jos	joku	ei	täytä	katumusvelvollisuuttaan	
jonain	perjantaina.	Vakava	aikomus	katumuksen	harjoittamiseen	on	
kuitenkin	velvoittava.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

•

•

Paastokäsky

Pyhän Bernadette Soubirousin 
patsas Auchin katedraalissa Rans-
kassa.

ja	antikirkon,	evankeliumin	
ja	antievankeliumin	välisen	
lopullisen	taistelun	edessä.”	
Yksi	 asia	on	kuitenkin	var-
ma:	 lopullinen	 voitto	 kuu-
luu	 Jumalalle;	 se	 toteutuu	
Marian	 avulla,	 1.	Moosek-
sen	kirjan	 ja	 Ilmestyskirjan	
naisen	 avulla,	 joka	 taiste-
lee	poikiensa	 ja	 tyttäriensä	
joukkojen	 kärjessä	 viholli-
sen,	Saatanan	joukkoja	vas-
taan	ja	joka	lopulta	murskaa	
käärmeen	pään.

Massabiellen	 luolalla	
Neitsyt	Maria	 opetti	meitä	
ymmärtämään,	 että	 todelli-
nen	onnellisuus	löytyy	vain	
taivaasta.	 ”En	 lupaa	 tehdä	
teitä	onnelliseksi	tässä	maa-
ilmassa,	vaan	toisessa”,	hän	
sanoi	 Bernadettelle.	 Ja	 sen	
Bernadetten	 elämä	 osoitti	
mitä	 selvimmin:	 hän,	 joka	
sai	ainutkertaisen	etuoikeu-
den	nähdä	Marian,	oli	perin	
juurin	Jeesuksen	ristin	mer-
kitsemä;	tuberkuloosi	kulut-
ti	hänet	kokonaan	loppuun,	
ja	 hän	 kuoli	 nuorena,	 vain	
35	vuoden	ikäisenä.
Kiittäkäämme	tänä	juhla-

vuotena	Herraa	kaikista	niis-
tä	ruumiillisista	ja	hengelli-
sistä	 armoista,	 joita	 hän	 on	
tahtonut	antaa	niin	monille	
sadoille	 tuhansille	 pyhiin-
vaeltajille	 tällä	 pyhällä	 pai-
kalla.	Kiittämäämme	pyhän	
Bernadetten	esirukouksista	
ja	 pyytäkäämme	 Neitsyt	
Mariaa	vahvistamaan	meitä	
jokapäiväisessä	hengellises-
sä	taistelussamme,	jotta	voi-
simme	 elää	 kristillisen	 us-

komme	täyteydessä	pannen	
täytäntöön	ne	hyveet,	 jotka	
leimasivat	Mariaa,	nimittäin	
”fiat”,	 ”magnificat”	 ja	 ”sta-
bat”:	 vankka	usko,	mittaa-
maton	 toivo	 ja	 uskollisuus,	
joka	ei	tee	kompromisseja.
Oi	Maria,	Lourdesin	Neit-

syt,	sinä	olet	siunattu	kaikki-
en	 naisten	 joukossa,	 ja	 siu-
nattu	on	Jeesus,	sinun	koh-
tusi	 hedelmä.	 Pyhä	Maria,	
Jumalanäiti,	rukoile	meidän,	
onnettomien	syntisten	puo-
lesta,	 nyt	 ja	 kuolemamme	
hetkenä.	Aamen.

Kardinaali Ivan Dias

Kardinaali	 Dias	 on	 Kansojen	
evankelioimisen	kongregaation	
prefekti,	 joka	osallistui	paavin	
lähettiläänä	 Lourdesin	 juhla-
vuoden	avajaistilaisuuteen.

Lourdesin	 juhlavuoden	
rukouskortteja	 on	 saata-
villa	seurakunnista.

Ajanjakso	 täydellisen	
aneen	saamiseksi	muual-
la	kuin	Lourdesissa	on	2.-
11.2.	Ks.	lisätietoa	Fidesin	
numerosta	14/2007,	s.	4.
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio �, 00�40 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-62246�8. Sähköposti hen-
rik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

La �7.40 vesper, �8.00 aattomessu. Su 9.45 mis-
sa latina (�. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 
5. su engl), ��.00 päämessu, �2.30 erikielisiä 
messuja ja perhemessu, �8.00 iltamessu. Ma, ke, 
pe messu �8.00, ti, to messu 7.30. Ke �7.30 ruu-
sukkorukous, pe �7.30 adoraatio. Ke, la �9.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
�7.00-�7.45 ja sopimuksen mukaan.

3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
��.00 päämessu, �2.30 messu italiaksi, �6.00 
messu puolaksi, �8.00 iltamessu

4.2. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

6.2. ke tuhkakeskiviikko: �8.00 messu ja tuhkan 
jakaminen

9.2. la �3.00 huutokauppa lasimaalausten res-
tauroinnin tueksi seurakuntasalissa (�0.00 
tutustuminen huutokaupattaviin esineisiin), 
�7.40 vesper, �8.00 aattomessu

�0.2. su paaston �. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
�0.30-�3.00 lastenkerho, ��.00 päämessu, 
�2.30 perhemessu, �3.30-�7.45 adoraatio, 
�8.00 iltamessu

��.2. ma ei messua pappienneuvoston koko-
uksen vuoksi

�2.2. ti ei messua pappienneuvoston kokouksen 
vuoksi, �9.00 avioliittokurssi seurakuntasa-
lissa

�5.2. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
�6.2. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

��.00 päämessu, �2.30 messu ruotsiksi/Mäs-
sa på svenska, �6.00 messu Porvoossa, �8.00 
iltamessu

�8.2. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

�9.2. ti �8.00 CSC:n ruusukko ja messu, �9.00 
avioliittokurssi seurakuntasalissa

22.2. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
23.2. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
24.2. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp, ��.00 

päämessu, �2.30 messu venäjäksi, �6.00 mes-
su Tikkurilassa, �8.00 iltamessu

diaspora
Porvoo �7.2. su �6.00
Tikkurila (ort. kirkko) 24.2. su �6.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-24��633, 
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. 
Kotisivu maria.catholic.fi.

La �8.00 aattomessu, su �0.00 päämessu suo-
meksi, kirkkokahvit, su ��.30 messu (�. su ruot-
si, 2. su englanti, 3. su vietnami, 4. su englanti, 
5. su saksa), kirkkokahvit, su �8.00 iltamessu. 
Ma �3.30 messu, ti, to, pe �8.00 iltamessu, ke, 
pe 7.30 aamumessu. Ti �7.30 ruusukkoruokus, 
to ja kuukauden �. pe adoraatio. Rippitilaisuus 
paaston aikana ti, to ja la �7.30–�8.00. Confes-
sions during the Season of Lent: Tues., Thurs., 
Sat. �7.30–�8.00.

2.2. la Herran temppeliintuominen: �0.00 mes-
su suomeksi, �0.00 opetus ensikommuuniota 
varten seurakuntasalissa, tämän jälkeen pa-
rannuksen sakramentti kirkossa ja juhla seu-
rakuntasalissa, �8.00 iltamessu

3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: �0.00 mes-
su suomeksi, ��.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, �8.00 iltamessu

5.2. ti �9.00 avioliittokurssi Pyhän Henrikin seu-
rakuntasalissa

6.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssi-
päivä): �8.00 iltamessu

9.2. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
�0.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-

tilaisessa koulussa, ��.00 messu suomeksi, 
�8.00 iltamessu

�0.2. su paaston �. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-
taus, �0.00 messu suomeksi, ��.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English, �8.00 iltamessu

�2-�3.2. ti-ke Huom! ei messua (pappienneu-
voston kokous)

�6.2. la �8.00 iltamessu
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus, Huom! �0.00 messu suomeksi (radioin-
ti), ��.30 messu vietnamiksi, �8.00 iltamessu

23.2. la �8.00 iltamessu
24.2. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus, �0.00 messu suomeksi, ��.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English, �8.00 iltamessu

Pyhän	 Marian	 seurakuntaneuvoston	
vaalit	maaliskuussa	2008!	Ks.	takasivu.

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu �5a, 20�00 Turku. Puh. 02-23�4389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.

Su �0.00 ruusukko, �0.30 päämessu, �8.30 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/Mass in English 
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
�8.30 iltamessu. To �8.00 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

2.2. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu, �7.00 
messu puolaksi

3.2. su Herran temppeliintuominen: �0.00 ruu-
sukkorukous, �0.30 juhlamessu, �8.30 messu 
latinaksi

5.2. ti �9.00 miestenpiiri
6.2. ke tuhkakeskiviikko: �8.30 messu
7.2. to �8.00 ristintie
9.2. la �0.00 messu Ahvenanmaalla
�0.2. paaston �. sunnuntai: �0.00 ruusukkoruko-

us, �0.30 päämessu, �2.00 messu vietnamiksi, 
�4.00 messu Eurajoella, �7.00 messu Kan-
kaanpäässä, �8.30 Mass in English

�4.2. to �8.00 ristintie
�5.2. pe �7.00 katekeesi Porissa, �8.00 messu 

Porissa
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: �0.00 ruusukko-

rukous, �0.30 päämessu, �4.00 Messu Eurajo-
ella, �8.30 Mass in English

�9.2. ti �9.00 teologinen opintopiiri
2�.2. to �8.00 ristintie
23.2. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu
24.2. su paaston 3. sunnuntai: �0.00 ruusuk-

korukous, �0.30 päämessu, �8.30 Mass in 
English

diaspora
Ahvenanmaa: 9.2. la �0.00
Eurajoki: �0.2., �7.2. su �4.00
Kankaanpää: �0.2. su �7.00
Pori: �5.2. pe �7.00 katekeesi, �8.00 messu

katekeesi
2.2. la 9.30

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
 Yrjönkatu 36, 40�00 Jyväskylä. Puh. 0�4-6�2659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. 
Kotisivu olavi.catholic.fi.

Su �0.30 päämessu. Messut Jyväskylän kirkossa 
yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/
Mon �8.00 (sisarten kappelissa/in sisters’ Cha-
pel, Kalervonkatu 6), ti/Tue 7.00, ke/Wed �8.00, 
to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat �8.00 englan-
niksi/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.

�.2. pe �8.00 messu Kiteellä
2.2. la Herran temppeliintuominen: 9.45 us-

konnonopetus Joensuussa, ��.00 messu Joen-
suussa, �6.00 messu Varkaudessa, �8.00 Mass 
in English (Jyväskylä)

3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 ruus-
ukkorukous, �0.30 päämessu, �6.00 messu 
Mikkelissä

6.2. ke tuhkakeskiviikko: �8.00 messu ja tuhkan 
jakaminen

9.2. la �5.00 Marian hartaus, keskustelu seu-
rakuntasalissa, �8.00 Mass in English (Jyväs-
kylä)

�0.2. su paaston �. sunnuntai: �0.00 ristintiehar-
taus, �0.30 päämessu

��.-�3.2. ma-ke Huom! ei messua (pappien ko-
kous Stella Mariksessa)

�4.2. to �4.00 seniorien kokous
�6.2. la 9.00 lauantaikurssi, �2.�5 messu, �8.00 

Mass in English (Jyväskylä)
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: �0.00 ristintiehar-

taus, �0.30 päämessu
23.2. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 

��.00 messu Savonlinnassa, �8.00 Mass in 
English (Jyväskylä)

24.2. su paaston 3. sunnuntai: �0.00 ristintie-
hartaus, �0.30 päämessu, �6.00 messu Kuo-
piossa

diaspora
Kitee (ev.-lut. kirkko, Savikontie 5) pe �8.00: 

�.2., 7.3., ��.4., 9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 

32) la ��.00 (uskonnonopetus 9.45): 2.2., 8.3., 
�2.4., �0.5.

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la �6.00: 
2.2., 8.3., �2.4., �0.5.

Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta Savilah-
denkatu 20) su �6.00: 3.2., 9.3., �3.4., ��.5.

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu ��) 
la ��.00 (uskonnonopetus 9.45): 23.2., 29.3., 
26.4., 24.5.

Kuopio (ort. tuomiokirkon seurakuntasali, 
Snellmaninkatu 8): 24.2. su �6.00, 30.3. Huom! 
su �7.00, 27.4. su �6.00, 25.5. su �6.00

iisalmi (ort. kirkko): pääsiäismaanantai/Easter 
Monday klo �2.00

lasten uskonnonopetus:
�6.2., �5.3., �9.4., �7.5.

seniorit:
�4.2., �3.3., �7.4., �5.5.

Paastonaika	alkaa	tuhkakeskiviikkona.	
Messu	 ja	 tuhkan	 jakaminen	klo	 18.00.	
The	Lenten	Season	begins	on	Ash	Wed-
nesday.	Mass	and	distribution	of	ashes	
at	18.00.

Rippi:	 keskiviikkoisin	 ja	 sunnuntaisin	
puoli	tuntia	ennen	messua	tai	sopimuk-
sen	mukaan.	Confessions:	Wednesdays	
and	 Sundays	 30	 minutes	 before	 Mass	
and	upon	request.

Ristintie	 suomeksi	 sunnuntaisin	 klo	
10.00,	englanniksi	lauantaisin	klo	17.30.	
The	Way	of	the	Cross	(in	English),	Sa-
turdays	 at	 17.30	 (on	Sundays	 at	 10.00	
in	Finnish).

Marian	 hartaus	 Lourdesin	 juhlavuo-
den	kunniaksi	lauantaina	9.2.	klo	15.00	
Hartauden	 jälkeen	keskustelu	aiheesta	
seurakuntasalissa.

Special	Marian	Prayer	in	honor	of	150th	
anniversary	of	 the	first	 apparitions	 at	
Lourdes;	 a	disccusion	 to	 follow	 in	 the	
Parish	Hall.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 2� A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2�27280, fax 03-2�478�4. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su �0.00 ruusukkorukous, �0.30 päämessu, 
�8.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 
�7.40 iltarukous, pe �8.30 adoraatio. La messu 
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, 
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat 
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Var-
sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

2.2. la kynttilänpäivä: �0.30 juhlamessu
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �8.00 Mass in English
6.2. ke tuhkakeskiviikko: �8.00 messu ja tuhkan 

jakaminen
9.2. la 9.30 katekeesi, �2.00 lastenkerho, �4.00 

perhemessu
�0.2. su paaston �. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 Mass in English
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�4.00 messu puolaksi, �8.00 Mass in English
24.2. su paaston 3. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 Mass in English
 
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu ��): su klo 

�5.00: 3.2., 2.3.
Kokkola (Katariinankatu 3) su �6.00: 9.3.
Kurikka: �6.2. la �8.30, �.3. la �8.30, 23.3. su 

�7.00
Lapua: 2.2. la 9.00, �6.2. la �2.00, 24.3. ma 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo �2.00: su 2.2., la 

�.3., ma 24.3.
Vaasa (Koulukatu 45) klo �6.00: la 2.2., la �6.2., 

la �.3., ma 24.3.

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

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie �, 45�00 Kouvola. Puh. 05-37��25�. 
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: 
Sampo 8000�5-�88844�. 

Su ��.00 (�., 2. ja 5. su) tai �8.00 (3. ja 4. su) 
päämessu  kirkossa, to �8.00 iltamessu. Joka 
kuukauden �. pe messu ja adoraatio klo �8.00. 
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.
 
�.2. pe kuukauden �. perjantai: �8.00 messu ja 

adoraatio
3.2. su Herran temppeliintuominen: ��.00 juh-

lamessu
6.2. ke tuhkakeskiviikko: �8.00 messu ja tuhkan 

jakaminen
7.2. to �8.00 iltamessu
8.2. pe �8.00 ristintiehartaus
9.2. la �3.00 perhemessu
�0.2. su paaston �. sunnuntai: ��.00 messu
�4.2. to �8.00 iltamessu
�5.2. pe �8.00 ristintiehartaus
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: �8.00 messu
2�.2. to �8.00 iltamessu
22.2. pe �8.00 ristintiehartaus ja messu
24.2. su paaston 3. sunnuntai: �8.00 messu

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

mintie �2): 24.2. klo ��.00 
Lahti (ort. kirkko): 2.2. klo �6.00 
Lappeenranta (ort. kirkko): �7.2. klo �2.00 
Sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20): 

�0.2. klo �6.00 

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 2.2. klo �4-�6
Kouvola: 9.2. klo ��-�3, messu klo �3.00

Seurakunnat
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Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. 
isä Paolon gsm 045-�226365. Sähköposti per-
he@catholic.fi. Kotisivut perhe.catholic.fi

Su ��.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe �7.00 ilta-
messu. Ke, la �9.30 neokatekumenaaliyhteisön 
liturgia. Rippitilaisuus pe �7.30 - �8.30, puoli 
tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

2.2. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
3.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: �0.00 Mass 

in English, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Tor-
niossa

6.2. ke tuhkakeskiviikko: �7.00 messu ja tuhkan 
jakaminen

7.2. to �7.00 messu, �7.30 adoraatio
8.2. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
9.2. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
�0.2. su paaston �. sunnuntai: �0.00 Mass in 

English, ��.�5 päämessu, �7.30 messu Rova-
niemellä

�4.2. to �7.00 messu, �7.30 adoraatio, �9.00 
ekumeeninen jumalanpalvelus ortodoksisen 
kirkon seurakuntasalissa (Torikatu 74)

�5.2. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
�5.2. pe �8.00 johdantokurssi katoliseen us-

koon: �. osa johdatus sakramentteihin ja kas-
te

�6.2. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
�7.2. su paaston 2. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-

lish, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Torniossa, 
�8.00 scrutatio (Raamatun tutkiminen, katso 
erillinen ilmoitus)

22.2. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
23.2. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
24.2. su paaston 3. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-

lish, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Raahessa

diaspora
Tornio: 3.2., �7.2. klo �7.00
Raahe: 25.2. klo �7.00
Rovaniemi: �0.2. klo �7.30 

Johdantokurssi katoliseen uskoon 
Oulussa	keväällä	2008

15.2.	pe	18.00	johdatus	sakramentteihin,	
kaste
14.3.	pe	18.00	vahvistuksen	sakramentti	
ja	eukaristia
4.4.	pe	18.00	parannuksen	 ja	 sairaiden	
voitelun	sakramentit
9.5.	pe	18.00	papiksi	vihkimisen	ja	avio-
liiton	sakramentit

Avoinna	kaikille,	myös	ei-katolilaisille.	
Tervetuloa!	Katolisen	kirkon	seurakun-
tasalissa	(Liisantie	2,	Oulu)

Scrutatio	 (Raamatun	 tutkiminen)	 sun-
nuntaina	17.2.	klo	18.00	Oulun	katolisen	
kirkon	 seurakuntasalissa:	 Päämääränä	
on	vastata	kysymykseen	”Mitä	Jumala	
tahtoo	sanoa	minulle	tänään	tämän	Raa-
matuntekstin	kautta?”	Lectio	Divinan	
moderni	 versio.	Tarkoitettu	aikuisille,	
nuorille,	sekä	katolilaisille	että	ei-kato-
lilaisille.	Oma	Raamattu	kannattaa	ottaa	
mukaan.	Tervetuloa!

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-24�6095. 
Fax 09-5885�57. Sähköposti katekeesi@cat-
holic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio �, 00�40 Helsinki. Puh. 
09-6�29470, fax 09-6�294770. Sähköpos-
ti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. 
Avoinna arkisin �0-�6.  

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle  
22.2.–17.3. on toimitettava viimeistään 8.2. mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

KESKUKSET

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 0�9-
335793, fax 0�9-335892. Sähköposti stellama-
ris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00 
ja keskiviikkoisin klo �6.00. Muina päivinä mes-
su on klo 7.30.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00�70 Helsinki. Puh. 09-
6�2067��, fax 09-6�2067�0. Email: kirjasto@
studium.fi.

Studium Catholicumin remontti jatkuu. Kirjas-
to ja kappeli avataan kevään aikana. Kiitämme 
joulutervehdyksistä ja toivotamme kaikille hy-
vää alkanutta vuotta!

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00�70 Helsinki. Puh 09-
�357998, fax 09-68423�40. Sähköposti cari-
tas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.cc

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, 
Ritarik. 3 b A, Helsinki. / Möteslokal är Studium 
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuu-
det ovat avoimia kaikille. / Öppet för alla. 

Keskiviikkona 20.2. kl. �8.30: Veli Antoine 
Lévy, OP, puhuu aiheesta ”After Ravenna: the 
papacy and the service of Christian unity”, 
esitelmä on mahdollisesti suomeksi. / Föredrag 
av Br. Antoine Lévy (möjligen på finska) ”After 
Ravenna: the papacy and the service of Christian 
unity”. HUOM. PÄIVÄ! / OBS. DAGEN!  

Torstaina 27.3. klo �8.30: ”Onko kristityn 
rakkaus erilainen?” isä Jan Aarts puhuu paavi 
Benediktus XVi:n kiertokirjeestä ”Deus Cari-
tas est”/ Fader Jan Aarts föredrag på finska om 
påven Benedict XVI:s ensyklika ”Deus Caritas 
est”. 

Torstaina 17.4. klo �8.00 AC:n jäsenet kutsu-
taan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. 
klo �8.30 Yrsa Grüne, Hufvudstadsbladetin ul-
komaantoimittaja, kertoo ruotsiksi kokemuk-
sistaan kriisialueilla / Torsdagen 17.4. kl.18.00 
sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte. På 
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. C:a kl. 
18.30 ”Att tackla kulturskillnader i katastrofer”. 
Yrsa Grüne, utrikesredaktör på Hufvudstadsbla-
det, berättar om sina erfarenheter i krisdrabbade 
områden. 

Lauantaina 24.5. teemme retken yhdessä 
P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen 
kanssa. Tarkemmat tiedot julkistetaan Fidesis-
sä kevään aikana./Den 24 maj gör vi en utflykt 
med St. Henriks sällskap och Teresa-föreningen. 
Programmet publiceras i Fides under våren

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass in Latin and English in 
St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at �8.00: 

5. 2.     19.2.     4.3. 
1. 4.     15. 4.     29.4.     13. 5.    27.5.

All students and young adults and others in-
terested in the Catholic Faith, welcome! Af-
terwards, a nice get-together. www.catholic.
fi/soc/csc/.

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen 
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, 
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pyhän Marian 
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 HELSiNKi. 
Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello �7-�9. 
Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden 
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhtei-
sön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Unkarin pyhän Elisabethin (s.�207), fransis-
kaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800-
vuotis- juhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna. 
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu 
fransiskaanista oppimateriaalia.

Keskiviikko �3.2. Kuka minä olen? Aihe Henrik 
Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du, Gud, och 

Tapahtumat

vem är jag?
Keskiviikko �2.3. Parannuksesta ja Kristuksen 

ruumiista. Aihe pyhän Franciscuksen mukaan.
Keskiviikko �6.4.  OFS:t Suomessa 9.4.�948 

alkaen. Yhteisömme historiaa.
Keskiviikko �4.5. Tervehdys hyveille. Aihe pyhän 

Franciscuksen mukaan.
Vuoden 2008 EUFRAn rukous- ja paastopäivä 

on maanantaina 28.5. Messua vietämme omis-
sa seurakunnissamme.

Kesällä Kökarin Franciscus-juhla perinteiseen 
tapaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppu-
na. Kysy Ålandsresorista.

Hiippakuntapäivänä �6.8. on Stella Marisissa 
maassamme toimivien sitoutuneiden maalli-
koiden näyttelyt ja esittelyt.

Keskiviikko �7.9. Syksyn ensimmäinen koko-
usilta.

 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.

Vanhan messun viikko 4.-8. helmikuuta 
isä Benjamin Durham FSSP Englannista vierailee 
Suomessa. Ohjelma: 

Tiistaina 5.2. messu TURUN seurakunnassa 
klo �7.00, sen jälkeen keskustelu

Tuhkakeskiviikkona 6.2. missa cantata HEL-
SiNGiSSä Pyhän Henrikin katedraalissa klo 
�6.00, sen jälkeen mietiskely/keskustelu

Torstaina 7.2. mietiskely Henrikin srk-salissa 
klo �6.00, messu katedraalissa klo �8.00. 

Perjantaina 8.2. messu TAMPEREEN seura-
kunnassa klo �8.00, sen jälkeen keskustelu.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo �7.00-�7.30) ja vesper 
(�7.30-�7.45) maanantaisin Pyhän Henrikin ka-
tedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
jatkaa kokoontumistaan kevätkaudella Katoli-
sen tiedotuskeskuksen tiloissa, kunnes toisin 
ilmoitetaan. Maanantaisin klo �8.30:
 
��.2. Philippe Claudel: Harmaat sielut
�0.3. Risto isomäki: Sarasvatin hiekkaa
7.4. Mihail Bulgakov: Saatana saapuu Mosko-

vaan
5.5. Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Tiikerikis-

sa
 
Kaikki uudet ja vanhat kirjojen ystävät - ter-
vetuloa!

Maanantaiklubi
Tilaisuus on kaikille avoin ja pidetään maanan-
taisin Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa 
klo �3.30 alkavan messun jälkeen.

4.2. Maanantaikahvila
��.2. Paastonajan lauluja, Martti Savijoki
�8.2. Maanantaikahvila
25.2. Kirkko Jumalan valtakuntana, Emil Anton
3.3. Maanantaikahvila
�0.3. Agricola ja katolinen rukousperinne, Mar-

jatta Jaanu-Schroeder
�7.3. Maanantaikahvila
3�.3. Pääsiäisajan lauluja, Martti Savijoki
7.4. Maanantaikahvila
�4.4. isä Kazimierz Lewandowski (aihe auki)
2�.4. Maanantaikahvila
28.4. Muisteluja Stella Mariksesta
5.5. Pyhiinvaellus Fatimaan, isä Tri
�2.5. Kevätjuhla

Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Katso tar-
kemmin seurakunnan ilmoitustaululta.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A �2, 00�70 Helsinki, puh. 09-
3403795. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM, 
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at 
�7:30

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitel-
mien aiheista ja työilloista kiinnostuneet. Ter-
vetuloa mukaan! illoista muovautuu aina osal-
listujien näköisiä ja oloisia. Työilloissa on helppo 
tutustua uusiin ihmisiin. Tule mukaan, saat teh-
dessäsi hyvän mielen ja annat sitä myös lahjaksi 
niille, jotka hankkivat valmistamiasi tuotteita.  
 Teresa ry on Helsingin katolisten seurakun-
tien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi 
katolisen identiteetin vahvistaminen on toimin-
nassamme tärkeää. Kokoonnumme P. Marian 
seurakuntasalissa. Ensin vietämme messua klo 
�8.00. Ruusukkorukous alkaa klo �7.30.  

ti �9.2. Työilta
ti 26.2. Vuosi- ja vaalikokous. Keskustelua. Koko-

uksen jälkeen isä Teemu ja ritarit kertovat ko-
kemuksia ja tuntemuksia israelin-matkaltaan  

ti 4.3. Työilta
la 8.3. Kirpputorin valmistelu klo �0.00 – 

�4.00  
su 9.3. Kirpputori päämessun jälkeen klo ��.�5. 

– �4.00 
ti �5.4. Kanttori Marco Bonacci jatkaa aiheesta 

musiikki Jumalan kunniaksi ja ihmisten raken-
tumiseksi 

ti 29.4.  Työilta  
ti �3.5. Kevätjuhlat 

Jäsenmaksun (suuruus päätetään vuosikokouk-
sessa) voit vaivattomimmin maksaa kokousil-
loissa suoraan rahastonhoitajalle, tällöin kum-
mallekaan ei synny pankkikuluja. Voit maksaa 
jäsenmaksun myös pankkiin, tili on �27�30-
82960, saajana Teresa ry.

HARTAUSOHJELMAT
Morgonandakt �2.2. kl. 8.53 Ulla Hörhammer 
Morgonandakt �3.2. kl. 8.53 Ulla Hörhammer 
Radiomessu �7.2. klo �8.00 Pyhän Marian 
kirkko (nauhoitus klo �0.00)

Suomeksi Radio Ylen �, Ruotsiksi Radio Vega

SEKALAISTA

SENIORIT
Vuoden	 ensimmäinen	 messu	 on	
Pyhän	 Henrikin	 katedraalissa		
tiistaina	14.2.2008	klo	14.00	ja	sen	
jälkeen	 kokoontuminen	 seura-
kuntasalissa.	Tervetuloa!

Mother-Child Club helsinki

We meet on the �st and 3rd Friday of each 
month at ��.00 inside Leikkipuisto Ranta-
puisto in Pikku-Huopalahti. This is a city-
owned playground open to anyone with 
children. Times and location are subject to 
change, so please e-mail for further infor-
mation: info@catholic.fi. We look forward 
to meeting new mothers with babies or 
children!
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Katolisia 
kirjoja
Muistathan, että hyvää katolista 
kirjallisuutta on tarjolla myös 
suomen kielellä:

Katolisen kirkon katekis-
mus	 on	 perinpohjainen	 pe-
rusteos	 jokaiseen	 katoliseen	
kotiin	ja	jokaiselle	katolisesta	
uskosta	 kiinnostuneelle	 —	
postiennakkohinta	 53	 euroa,	
noutohinta	45	euroa.

Hetkipalvelukset,	varsinkin	
laudes	ja	vesper,	kuuluvat	ka-
toliseen	 rukousperinteeseen,	
kirkkovuoden	 eri	 ajoille	 on	
oma	 kirjansa	 —	 17	 euroa.		
Kompletorium,	 päivän	 vii-
meinen	hetki	—	7	euroa.

Ordo,	 lukukappaletiedot	
kirkkovuoden	 joka	 päivälle	
—	8	euroa.

Kaikki tämä ja paljon muuta 
Katolisesta tiedotuskeskuksesta:
www.catholic.fi/kirjamyynti

Helige fadern avböjde inbjudan till Roms 
universitet ”La Sapienza”

Roms	statliga	universitet	La	
Sapienza	hade	bjudit	Bene-
dikt XVI	 till	 sin	 invigning	
av	 det	 nya	 året	 torsdagen	
den	17	januari,	under	vilken	
Benedikt	XVI	skulle	hålla	ett	
föredrag.	Detta	ledde	till	po-
lemik	 och	 kritik	 från	 67	 av	
universitetets	 lärare,	 som	
skriftligt	 krävde	 att	 Bene-
dikt	XVI	 inte	 skulle	 få	 tala	
vid	universitetet.	Under	de	
senaste	 dagarna	 har	 en	 en	
våldsam	 debatt	 brutit	 ut	 i	
Italiens	 intellektuella	 och	
politiska	värld.
Italiens	 största	 dagstid-

ningar	 hade	 påven	 på	 sin	
första	sida	och	några	av	tid-
ningarna	 har	 bjudit	 på	 de-
batter	som	stundtals	inte	har	

dragit	 sig	 för	 att	vara	både	
grovt	 förolämpande	 och	
uppviglande.	Artiklar	 som	
visar	 en	 djup	 avsaknad	 på	
respekt,	tolerans,	och	frihet.	
Andra	 tidningar	 har	 svarat	
med	att	ta	påvens	rätt	att	tala	
vid	 universitetet	 i	 försvar,	
om	inte	annat	som	den	lärde	
professor	han	är.	Att	frånta	
en	kollega	rätten	att	tala	för	
att	man	inte	håller	med	om	
hans	 åsikter	 tyder	 på	 bris-
tande	 tolerans	 och	 respekt,	
skriver	 tidningarna,	 vilket	
67	av	universitetets	4000	lä-
rare	har	visat.

Vatikanen	som	inte	faller	
i	denna	typ	av	debatt	fällor,	
hade	 fram	 till	 onsdagsef-
termiddagen	svarat	mycket	

kort	att	det	planerade	besö-
ket	inte	ska	dras	in	eftersom	
inbjudan	kvarstod.	Men	vid	
6-tiden	 eftermiddag	dagen	
innan	lät	Benedikt	XVI	med-
dela	att	han	inte	såg	det	som	
lämpligt	att	delta	vid	invig-
ningen,	 men	 att	 han	 ska	
skicka	sitt	föredrag.	Nu	kan	
ni	 tänka	 er	 vilket	 ramaskri	
detta	har	lett	till	i	hela	Italien	
och	världen.	En	liten	grupps	
intolerans	vann,	och	nu	upp-
står	Roms	universitetsvärld	
som	torftig	i	sitt	oacceptabla	
sätt	 att	 strida	mot	 ett	 uni-
versitetets	grundprincip;	en	
plats	där	olika	idéer	mognar	
i	dialog.

Tyvärr	 glömmer	 många	
bort	att	det	var	påven	Boni-

facius	VIII	som	år	1303	grun-
dade	 universitetet	 La	 Sapi-
enza,	som	nu	är	statligt.	Jag	
förstår	påvens	beslut,	säger	
La	Sapienza’s	rektor	Renato 
Guarini,	 även	 om	 det	 gör	
mig	 bedrövad.	Mötet	med	
påven	hade	kunnat	vara	ett	
viktigt	tillfälle	för	reflektion	
både	 för	 troende	 och	 icke-
troende.	En	 reflektion	över	
civila	 och	 etiska	 problem,	
som	 t.ex	 dödsstraffets	 av-
skaffande.

Presidenten	vid	det	påv-
liga	 rådet	 för	 kultur,	 Mons	
Gianfranco Ravasi,	säger	att	
händelsen	är	ett	nederlag	för	
kulturen	och	att	i	kulturens	
natur	 ligger	kapaciteten	att	
mötas	 och	 tala.	Denna	 typ	

av	fundamentalistisk	kultur	
förnekar	 sig	 själv	 och	 sina	
grundprinciper.	Det	är	dess-
utom	fattigt	att	religion	och	
andlighet	 inte	 anses	 vara	
komponenter	i	kulturen.
De	som	har	skapar	detta	

tillstånd	 som	 har	 lett	 till	
att	påven	 tackat	nej	 till	 in-
bjudan,	har	begått	ett	 stort	
fel,	 säger	 även	 den	 italien-
ske	 universitetsministern	
Fabio Mussi,	 i	 sitt	 försvar	
av	påvens	 rätt	att	 tala.	Na-
turligtvis	skäms	stora	delar	
av	Roms	politiska	och	aka-
demiska	värld.	Med	denna	
episod	tystas	frihetens	röst,	
säger	 hårt	 Francesco Ru-
telli,	 Roms	 borgmästare.	
Att	stoppa	ett	påvligt	besök	
på	detta	vis,	har	inte	skett	i	
någon	huvudstad	i	Europa.	
Under	 det	 senaste	 året	 har	
dessutom	 en	 mängd	 kate-
gorier	 representerats	 bland	
de	inbjudna	föreläsarna	i	La	
Sapienza’s	 katedrar;	 sång-
are,	 komiker,	 journalister,	
skådespelare,	 fotbollsspe-
lare.	Men	det	är	uppenbart	

SiR
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att	en	lärd	man	som	talar	om	
tro	 och	 förstånd	 är	 mycket	
mer	hotfull.

Men	 den	 katolska	 värl-
den	måste	komma	 ihåg	att	
behålla	 sin	 milda	 karak-
tär,	 och	 även	 ironiska	 om	
det	 behövs,	 säger	 den	 ita-
lienska	 föreningen	 Azione	
Cattolica’s	president.	Under	
sådana	 här	 episoder	 är	 det	
viktigt	 att	 inte	 falla	 i	 fällan	
att	 gå	 till	 motattack,	 utan	
behålla	 sin	 strävan	 mot	 en	
ömsesidig	respekt	och	kon-
struktiv	dialog.

Universitetsvärlden	 vill	
nu	visa	hur	de	beklagar	hän-
delsen.	En	professor	i	medi-
cin	på	La	Sapienza,	Giorgio 
Israel,	 skrev	 en	 artikeln	 i	
Vatikanens	 tidning	 Osser-
vatore	Romano	i	vilken	han	
reflekterar	 de	 67	 professo-
rernas	motivering.	Han	bör-
jar	med	att	 citera	Voltaire’s	
berömda	fras;	”jag	kommer	
till	min	död	 att	kämpa	 för	
att	du	ska	säga	motsatsen	till	
det	 jag	 tycker”.	Det	verkar	
som	de	som	sätter	sig	emot	
påven	 på	 La	 Sapienza	 har	
tagit	denna	fras	som	motto.
I	professorernas	brev	 lä-

ser	man	som	en	av	motive-
ringarna	att	porta	påven	är	
att	Benedikt	XVI	vid	sitt	be-
sök	som	kardinal	Ratzinger,	
på	La	Sapienza	1990	skulle	
ha	uppträtt	 som	fiende	 till	
Galileo	Galilei,	och	de	cite-
rar	 en	 mening	 i	 påvens	 fö-
redrag.	Det	rör	sig	dock	inte	
om	 Kardinal	 Ratzingers	
ord	 utan	 han	 citerar	 själv	
filosofen	 Feyerabend,	 som	
han	sedan	beskriver	som	en	
skeptisk	 och	 gnostisk	 filo-
sof.	Detta	är	 ett	perfekt	 ex-
empel	 på	 vad	 som	 händer	
när	man	klipper	ur	citat	ur	
dess	kontext.

La	 Sapienza	 måste	 nu	
ta	 sig	 upp	 ur	 en	 situation	
där	de	inte	står	upp	för	sitt	
namn.	La	Sapienza	betyder	
”Kunskapen”,	 och	 omvärl-
dens	uppfattning	är	att	där	
tycks	den	deklinera.	Vi	 le-
ver	 i	 en	 värld	 där	 faktorn	
”i”	 styr,	 säger	Mons.	Rino 
Fisichella,	 rektor	 vid	 Late-
ranense	universitetet.	I	som	
i	ignorans,	i	som	i	intolerans	
och	i	som	i	intransigens.

Kardinal	 Ruini	 som	 är	
”cardinal	 vicario”	 i	 Rom	
uppmanade	 snart	 efter	be-
slutet	 alla	 rom-bor	 att	visa	
sin	närhet	till	påven	genom	
att	delta	vid	Angelusbönen	
på	söndag.	Det	gjorde	över	
200.000	 människor,	 under	
vilka	 ett	 stort	 antal	 stude-
rande	från	La	Sapienza.

KATT/RV

Jesuiittojen	uudeksi	yleisesi-
mieheksi	 (kenraaliksi)	 on	
valittu	 71-vuotias	 espanja-
lainen	 isä	 Adolfo	 Nicolás	
SJ.	
Paavi	Benedictus	XVI	on	

jo	antanut	suostumuksensa	
lauantaina	 19.1.	 espanja-
laisen	 jesuiitan	Adolfo	 Ni-
colásin	valinnalle	Jeesuksen	
seuran	uudeksi	yleisesimie-
heksi.	Hänet	valittiin	toisel-
la	äänestyskierroksella.	Ni-
colás	on	kotoisin	Palencias-
ta	Espanjasta	ja	on	syntynyt	
29.4.1936.	
Jesuiittojen	uusi	yleisesi-

mies	on	elänyt	viimeiset	43	
vuotta	Aasiassa,	 erityisesti	
Japanissa,	missä	hän	opiske-
li	ja	toimi	teologian	profes-
sorina	 Jesuiittojen	 vuonna	
1913	perustamassa	Sophia-
yliopistossa	Tokiossa.

Nicolás	 oli	 yleiskokouk-
sessa	Itä-Aasian	ja	Tyynen-

meren	saarten	edustajana.	
Isä	 Peter	 Hans	 Kolven-

bachin	SJ	seuraaja	liittyi	je-
suiittoihin	Aranjuezissa	Es-
panjassa	vuonna	1953,	 teki	
filosofian	 tutkinnon	Mad-
ridissa	 ja	muutti	 Tokioon.	
Siellä	hän	opiskeli	loppuun	
teologian	opintonsa	ja	hänet	
vihittiin	papiksi	17.3.1967	

Vuosien	1968	ja	1971	vä-
lillä	 hän	 opiskeli	 dogma-
tiikkaa	 Rooman	 Gregoria-
na-yliopistossa	ja	toimi	sen	
jälkeen	 1978-1984	 Manilan	
Pastoraali-instituutin	johta-
jana	Filippiineillä.	

Uusi	 yleisesimies	 oli	
myös	 rehtorina	 novisiaa-
tissa	Tokiossa,	 jesuiittojem	
provinsiaalina	 Japanissa	
(1993-1999)	ja	vuodesta	2004	
vuoteen	2007	moderaattori-
na	Itä-Aasian	ja	Tyynenme-
ren	 saarien	 jesuiitta-konfe-
renssissa.	

Isä	Adolfo	Nicolás	on	29.	
pyhän	Ignatius	de	Loyolan	
seuraaja	 Jeesuksen	 seuran	
johtajana.	 Seuralla	 on	 vii-
meisten	 tilastojen	 mukaan	
19	126	jäsentä.

KATT/CNA

Jesuiittojen 35. yleiskokous
Vatikaani vaatii jesuiitoilta uutta uskollisuutta.

Jesuiittasääntökunnan	 his-
torian	35.	yleiskokous	avat-
tiin	Roomassa	maanantaina	
7.1.	 Yleiskokous	 oli	 tullut	
tarpeelliseksi,	 kun	 sääntö-
kunnan	 yleisesimies,	 isä	
Peter-Hans Kolvenbach	 SJ	
(SJ-sääntökuntatunnus	tulee	
sanoista	Societas Iesu,	Jeesuk-
sen	 seura)	 jokin	aika	 sitten	
sai	 paavilta	 poikkeusluvan	
erota	tehtävästään.	Normaa-
listi	jesuiittojen	yleisesimies	
pysyy	 tehtävässään	 kuole-
maansa	saakka.
Yleiskokouksen	 tärkeim-

pänä	 tehtävänä	 on	 valita	
seuraaja	isä	Kolvenbachille.	
Hänet	valitaan	äänestämällä	
ilman	 minkäänlaista	 kam-
panjointia.	 Äänivaltaisia	
edustajia	 on	 217,	 ja	 uuden	
yleisesimiehen	 valitsemi-
seen	tarvitaan	110	ääntä.

Samalla	 yleiskokouksen	
edustajat	 saavat	 käsiteltä-
väkseen	 myös	 monia	 haas-
teita,	 joita	 pyhän	 Ignatius	
Loyolalaisen	 perustamalla	
sääntökunnalla	 on	 edes-
sään.	Merkittävin	niistä	on	
sääntökunnan	 jäsenkato.	
Sääntökunnalla	on	nykyään	
vähän	yli	19	tuhatta	jäsentä,	
kun	 parhaimmillaan	 luku	
on	ollut	yli	30	tuhatta.	Pää-
osa	 uusista	 kutsumuksista	
on	Intiasta.
Yleiskokouksen	 avajais-

messussa	 Rooman	 kuului-
sassa	 Il	Gesù	 -kirkossa	Py-
hän	 istuimen	 terveiset	 toi	
Sääntökuntien	ja	apostolisen	
yhteisöelämän	kongregaati-
on	prefekti,	kardinaali	Franc 
Rodé CM.	Saarnassaan	hän	
vaati	jesuiittoja	olemaan	us-
kollisia	kirkolle.	Hän	 sanoi	
katsovansa	 surullisena	 ja	
huolissaan	 jesuiittojen	kas-
vavaa	 etääntymistä	 kirkon	
hierarkiasta,	 mihin	 aito	 ig-
natiaaninen	apostolisen	pal-
velun	henki	ei	oikeuta.	Hän	

muistutti	 yleiskokouksen	
edustajia,	 että	 ”ignatiaani-
sen	hengellisyyden	perusy-
din	 on	 siinä,	 että	 yhdiste-
tään	Jumalan	rakastaminen	
hierarkkisen	kirkon	rakasta-
miseen”.

Saarnassaan	 kardinaali	
Rodé	varoitti	myös,	että	”eri	
tasoilla	totuuden	ja	rakkau-

den	 Valtakunnan	 julistami-
seen	 kutsuttujen	 opillinen	
vaihtelevuus	johtaa	uskovia	
harhaan	ja	vie	kohti	rajaton-
ta	 relativismia”.	 Siksi	 eri-
tyisesti	 niiden	 jesuiittojen,	
jotka	 valvovat	 jesuiittojen	
kustantamien	lehtien	 ja	 jul-
kaisujen	 oppia,	 tulisi	 tehdä	
se	 kuunnellen	 ja	 seuraten	

ohjetta	”sentire cum ecclesia”	
(tuntea	kirkon	mukana).

KATT/CNA/Kath.net

Kardinaali Rodén saarna koko-
naisuudessaan: http://www.jesuit.
org/AboutJesuitConference/gc35/
gc35rome/523.aspx

Pyhä ignatius de Loyola (�49�-
�556), jesuiittaveljeskunnan perus-
taja.

Espanjalainen Adolfo Nicolás valittiin 
jesuiittojen uudeksi yleisesimieheksi 

SiR
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Pyhän Henrikin juhla Roomassa
Paavi Benedictus:  yhteinen rukous on ”ekumenian kuninkaallinen ovi”.

Suomessa toimivan katolisen kirkon ja Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon edustajat 
vierailivat tänäkin vuonna Roomassa mo-
nikymmenvuotista ekumeenista perinnettä 
seuraten. 

Vierailun merkittävimpiin osuuksiin kuu-
luvat paavin audienssin lisäksi Santa Maria 
sopra Minerva -basilikassa vuorovuosina 
vietetty katolinen messu tai luterilainen ju-
malanpalvelus, ekumeeninen vesper sekä ta-
paamisia Kristittyjen ykseyden edistämisen 
neuvostossa. 

Katolista kirkkoa edustivat tänä vuonna Hel-
singin piispa Józef Wróbelin SCJ ohella piis-
panvikaari, monsignore Rudolf Larenz ja Ka-
tekeettisen keskuksen johtaja Mervi Sarimo 
puolisoineen. Luterilaisen kirkon valtuus-
kuntaa johti Turun piispa Kari Mäkinen.

Perjantaina 18.1. klo 17.00 Kristittyjen yk-
seyden edistämisen neuvoston prefekti, kar-
dinaali Walter Kasper vietti ekumeenisen 
vesperin birgittalaissääntökunnan päätalon 
(Casa Santa Brigida) kappelissa.

Lauantaina 19.1. klo 16.00 Helsingin piispa 
Józef Wróbel SCJ vietti pyhän messun Santa 
Maria sopra Minervan basilikassa; messussa 
saarnasi piispa Mäkinen.

Pyhän isän luona valtuuskunta vieraili per-
jantaina 18.1. aamupäivällä.

KATT

Paavi Benedictus XVI lausui 
rukousviikosta keskiviikkona 
16.1. näin:
Ylihuomenna,	perjantaina	18.	tammikuuta,	alkaa	jälleen	
kristittyjen	ykseyden	rukousviikko,	joka	tänä	vuonna	saa	
aivan	erityisen	arvon,	 sillä	 sen	alusta	 tulee	kuluneeksi	
100	vuotta.	Rukousviikon	 teemana	on	pyhän	Paavalin	
kutsu	 tessalonikalaisille:	 ”Rukoilkaa	 lakkaamatta”	 (1.	
Tess.	5:17).	Se	on	kutsu,	jonka	mielelläni	otan	omakseni	
ja	tarjoan	koko	kirkolle.	Kyllä,	on	välttämätöntä	rukoilla	
taukoamatta	ja	päättäväisesti	pyytää	Jumalalta	kaikkien	
Herran	opetuslasten	välisen	ykseyden	suurta	lahjaa.	Py-
hän	Hengen	ehtymätön	voima	innostakoon	meitä	yksey-
den	vilpittömään	etsintään,	jotta	kaikki	yhdessä	voisim-
me	tunnustaa,	että	Jeesus	on	maailman	ainoa	Pelastaja.

Yläkuvassa oman piispamme vierellä Turun luterilainen piispa Kari Mäkinen.
Alakuvassa vasemmalta: Matias ja Mervi Sarino, piispa ja rouva Mäkinen sekä mons. Rudolf Larenz.
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Pyhän isän audienssi suomalaisel-
le ekumeeniselle valtuuskunnalle 
18.1.2008:

Arvostetut	vieraat	Suomesta!

Olen	iloinen	saadessani	tervehtiä	ekumeenista	
valtuuskuntaanne	nyt,	 kun	olette	 jokavuotisella	
vierailullanne	 Roomassa	 Suomen	 suojeluspyhi-
myksen	pyhän	Henrikin	 juhlan	yhteydessä.	Toi-
votan	lämpimästi	tervetulleeksi	piispa	Mäkisen	ja	
piispa	Wróbelin	ja	ryhmänne	kaikki	jäsenet.

Vierailunne	 sattuu	 samaan	aikaan,	kun	viete-
tään	 kristittyjen	 ykseyden	 rukousviikon	 alkua.	
Itse	asiassa	isä	Paul	Wattsonin	”Kirkon	ykseysok-
taavin”	nimellä	 aloittamaa	 rukousviikkoa	viete-
tään	tänä	vuonna	100.	kertaa.

Tietyssä	mielessä	rukousviikon	juuret	ulottuvat	
Jeesuksen	kärsimisen	ja	kuoleman	aattoon,	jolloin	
hän	rukoili	opetuslastensa	puolesta:	”että	he	kaik-
ki	olisivat	yhtä,	niin	kuin	sinä,	 Isä,	olet	minussa	
ja	minä	 sinussa.	Niin	 tulee	heidänkin	olla	 yhtä	
meidän	kanssamme,	jotta	maailma	uskoisi	sinun	
lähettäneen	minut”	(Joh.	17:21).	Kristittyjen	ykse-
ys	on	lahja	ylhäältä,	se	on	lähtöisin	Isän,	Pojan	ja	
Pyhän	Hengen	rakastavasta	yhteydestä	ja	kasvaa	
taas	sitä	kohti.	Suomen	luterilaisten	ja	katolilaisten	
yhteinen	 rukous	 on	 Jeesuksen	 rukouksen	 jaka-
mista	nöyrällä	mutta	uskollisella	 tavalla.	 Jeesus	
lupasi,	että	jokainen	hänen	nimessään	Isälle	osoi-

tettu	rukous	kuultaisiin	(vrt.	Joh.	15:7).	Tämä	on	
todellakin	ekumenian	kuninkaallinen	ovi:	sellai-
nen	 rukous	 johtaa	 meidät	 katselemaan	 Jumalan	
valtakuntaa	ja	kirkon	ykseyttä	tuoreella	tavalla;	se	
vahvistaa	yhteyden	siteitämme;	ja	se	antaa	meille	
kyvyn	 kohdata	 rohkeasti	 ne	 tuskalliset	 muistot,	
yhteiskunnalliset	ongelmat	sekä	inhimillisen	heik-
kouden	muodot,	jotka	ovat	niin	suuresti	osallisia	
hajaannukseemme.

Kutsu	rukoilla	lakkaamatta	(vrt.	1.	Tess.	5:17),	
joka	 tänä	 vuonna	 on	 kristittyjen	 ykseyden	 ru-
kousviikon	 lukukappaleiden	 keskeisenä	 teema-
na,	muistuttaa	meitä	myös	siitä,	että	autenttinen	
elämä	 yhdessä	 on	 mahdollista	 vain	 silloin,	 kun	
opilliset	sopimukset	ja	muodolliset	lausunnot	ovat	
jatkuvasti	Pyhän	Hengen	valon	ohjaamia.	Meidän	
täytyy	olla	kiitollisia	Suomen	 ja	Ruotsin	katolis-
luterilaisen	teologisen	vuoropuhelun	hedelmistä.	
Vuoropuhelussa	käsitellään	kristinuskon	keskei-
siä	 asioita,	 mukaan	 lukien	 kysymystä	 vanhurs-
kauttamisesta	kirkon	elämässä.	Johtakoon	jatkuva	
vuoropuhelu	 käytännöllisiin	 tuloksiin,	 sellaisiin	
toimiin,	jotka	ilmaisevat	ja	rakentavat	ykseyttäm-
me	Kristuksessa	ja	siten	myös	vahvistavat	kristit-
tyjen	välisiä	suhteita.

Viime	 vuonna	 Suomessa	 muistettiin	 teologi	
Mikael	Agricolan	kuoleman	450.	vuotta.	Hänen	
raamatunkäännöksellään	 oli	 valtava	 vaikutus	
suomen	kieleen	ja	kirjallisuuteen.	Tämä	tilaisuus	
korosti	 uudestaan	 Raamatun	 merkitystä	 kirkol-
le,	yksittäisille	kristityille	ja	koko	yhteiskunnalle.	

Todellakin,	Jumalan	Sana	on	elämämme	perusta.	
Pyhä	 Hieronymus	 sanoi:	 ”Jos	 ei	 tunne	 Raamat-
tua,	ei	tunne	Jeesusta	Kristusta”	(Comm.	in	Isaias,	
Prol.).	Jumalan	Sanan	kohtaaminen,	varsinkin	kun	
se	 kuullaan	 kirkossa	 ja	 sen	 liturgiassa,	 on	 myös	
tärkeää	 ekumeeniselle	 vaelluksellemme.	Kuten	
Vatikaanin	II	kirkolliskokous	totesi:	”[Tämän	Sa-
nan	kautta	pyhä	teologia]	myös	mitä	voimakkaim-
min	vahvistuu	 ja	 jatkuvasti	 nuortuu	 tutkiessaan	
uskon	valossa	kaikkea	totuutta,	jonka	Kristuksen	
salaisuus	sisäänsä	kätkee”	(Dei	Verbum,	24).

Rakkaat	ystävät,	on	palava	toiveeni,	että	Roo-
man	 vierailunne	 tuottaa	 teille	 paljon	 iloa,	 kun	
muistelette	 ensimmäisten	kristittyjen	 todistusta	
ja	varsinkin	Rooman	kirkon	perustajien,	aposto-
lien	Pietarin	ja	Paavalin	marttyyrikuolemaa.	Pyhä	
Henrik	seurasi	heidän	jalanjäljissään	ja	toi	evanke-
liumin	viestin	ja	sen	pelastavan	voiman	Pohjolan	
kansojen	elämään.	Euroopan	uudessa	ja	haasteel-
lisessa	nykypäivässä,	ja	myös	omassa	maassanne,	
on	 paljon,	 mitä	 luterilaiset	 ja	 katolilaiset	 voivat	
tehdä	yhdessä	evankeliumin	palvelijoina	ja	Juma-
lan	valtakunnan	hyväksi.

Tällaisin	miettein	 ja	Herrassa	 rakastaen	pyy-
dän	teille	 ja	rakkaillenne	Jumalan	ilon	ja	rauhan	
siunauksen.

Paavi Benedictus XVI

L’OR
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Hankkiessamme	 perheellemme	 sopivan	
asunnon	meidän	 on	 otettava	 huomioon	
paitsi	 kukkaromme	 varat	 myös	 monet	
muut	asiat,	kuten	työ-	ja	koulumatkat,	lii-
kenneyhteydet,	talon	kunto,	sen	lämmitys	
ja	ilmastointimahdollisuudet	ja	kaikenlai-
set	määräykset,	 joiden	 tarkoitus	on	 taata	
talon	viehättävyys	sekä	ympäristön	ja	per-
heen	turvallisuus.
Mutta	miten	perheen	jäsenet,	sekä	aikui-

set	että	lapset,	viihtyvät	yhdessä	toistansa	
kanssa	 asunnossaan,	 riippuu	 sen	 lisäksi	
monista	muista	tekijöistä.

Nykyisin	 keskustellaan	 vilkkaasti	 per-
heen	onnellisesta	yhdessäolosta	ja	hyväs-
tä	 toiminnasta.	 Teoreettisesti	 tiedämme	
perheen	 olevan	 yhteiskunnan	 pienin	 ja	
ellei	tärkein,	ainakin	tärkeä	solu.	Koulun	
opettajat	pyrkivät	 tosin	mahdollisimman	
hyvin	kasvattamaan	 lapsia	 ja	nuoria.	Vi-
ranomaiset	ovat	perustaneet	monia	hyviä	
kasvatusneuvoloita	ja	kannattaneet	auliisti	
resursseillaan	kolmannen	sektorin	aloittei-
ta	vanhempien	auttamiseksi.	Kuitenkaan	
koulu	 ja	 yhteiskunta	 eivät	 ole	 pystyneet	
korvaamaan	vanhempien	osaa.	Päinvas-
toin	perheen	osa	näyttää	tulevan	päivästä	
päivään	tärkeämmäksi.	

Teologit	 ja	kirkon	asiakirjat	korostavat	
vakavasti	itse	perhe-elämän	ainutlaatuista	
ja	ensisijaista	merkitystä.	Perhettä	nimite-
tään	jopa	pieneksi	kirkoksi,	kirkon	perus-
soluksi,	jota	opettajien	ja	viranomaisten	on	
suojattava	ja	palveltava	hyvässä	yhteisym-
märryksessä	vanhempien	ja	kirkon		palve-
lijoiden,	katekeettojen	ja	papiston	kanssa.

Kristillinen	 kasvatustyö	 niin	 kuin	 yli-
päänsä	kristityn	elämä	ei	ole	tästä	maail-
masta,	vaikka	se	toimii	tässä	maailmassa,	
sillä	 sen	 voimavarat	 eivät	 ole	 pelkästään	
tästä	ajasta.	Tämä	toteamus	ei	mielestäni	
ole	ristiriidassa	ihmisen	ihmiseksi	tulemi-
sen	periaatteitten	kanssa,	vaan	haluaa	täy-
dentää	niitä.	Vaikka	kristinusko	ei	 lupaa	
kenellekään	 paratiisia	 maan	 päälle,	 se	 ei	
sodi	lainkaan	ihmisarvoisen	elämän	kans-
sa,	vaan	antaa	sille	arvokkaan	 loppusila-
uksen.	Loppujen	 lopuksi	 ihmiselämä	on	
pyhiinvaellus,	toivioretki,	jonka	päämäärä	
saavutetaan	vasta	kuoleman	 jälkeen.	 Ih-
miset,	jotka	jo	tässä	ajassa	haluavat	saada	
elämästä	 irti	 kaiken,	 tulevat	 pettymään	
sekä	nyt	että	tuonpuolisessa	elämässä,	sillä	
heiltä	puuttuu	antenni,	jonka	avulla	iloita	
ikuisesta	arvomaailmasta.	

Pikemminkin	 kristillisen	 kasvatuksen	
tavoite	 on	 herättää	 lapsissa	 ja	 nuorissa	
herkkyyttä	 näitä	 ikuisia	 arvoja	 kohtaan	
opettamalla	toisaalta	elämään	henkilökoh-
taisessa	suhteessa	 Jumalan	 ja	 lähimmäis-
tensä	kanssa,	toisaalta	ottamaan	terveelli-
sen	etäisyyden	omista	haluista	sekä	maail-
masta	ja	sen	vaihtelevista	trendeistä.
Kasvatuksen	A	 ja	 O	 on	 auttaa	 lapsia	

ja	nuoria	 löytämään	oikea	tasapaino	näi-
den	 läheisyyden	 ja	 etäisyyden	 tarpeitten	
välillä.	 On	 kunnioitettava	 heidän	 omaa	

elämäänsä,	 heidän	 henkilökohtaista	 kut-
sumustaan,	 mutta	 samalla	 opastettava	
heitä	elämäntielle	juuri	heidän	ikäänsä	ja	
kehitystään	vastaavalla	tavalla.	On	kunni-
oitettava	heidän	kasvunsa	omaa	aikatau-
lua	ja	tarvittaessa	päättäväisesti	suojeltava	
heitä	pahalta	kuten	lasta,	joka	ei	tajua	että	
avotakan	 tuli	voi	vahingoittaa	häntä.	On	
odotettava	viisaasti	sitä	hetkeä,	jolloin	aika	
on	kypsä	ja	ilmapiiri	on	suotuisa	järkevään	
keskusteluun	ja	opastukseen,	ja	käytettävä	
kaikkea	apua,	mitä	tarjotaan	koulussa	tai	
muualla.	

Koti	 on	 enemmän	 kuin	 asunto,	 jossa	
eri	henkilöt	asuvat	ja	käyttävät	samaa	jää-
kaappia.Vasta	vanhempien	 ja	 lasten	kes-
kinäinen	rakkaus	tekee	asunnosta	kodin.	
Toisten	läheisyydessä	voi	kasvaa	kaikissa	
sellaista	 yhteisöllisyyden	 tunnetta,	 että		
perheen	 jäsenet	 luottavat	 lujasti	 toisiinsa	
sekä	myötä-	että	vastoinkäymisissä.	Mutta	
jos	heidän	yhteisessä	asunnossaan	joku	ei	
löydä	omaa	nurkkaansa,	johon	hän	silloin	
tällöin	voi	vetäytyy	ja	jossa	hän	voi	olla	yk-
sin	ja	mennä	itseensä,	hänellä	ei	ole	oikeaa		
kotia.	 Silloin	 talo	hänen	mielestään	vai-
kuttaa	enemmän	motellilta	tai	pahimmas-
sa	 tapauksessa	vankilalta.	Silloin	kaikilla	
perheenjäsenillä	 ei	 ole	paljoa	 annettavaa	
toisilleen,	eivätkä	he	saa	toisiltaan	sitä	rak-
kautta	ja	apua,	jota	he	odottavat.	Toisinaan	
toisen	 läheisyys	 tuntuu	ahdistavalta	eikä	
miellyttävältä,	jos	hän	ikään	kuin	pakottaa	
toista	 tekemään	 tai	 jättämään	 tekemättä	
jotakin.Vaikka	hyvä	tarkoitus	itsessään	ei	
olisi	epäilyttävää,	tässäkään	hyvä	päämää-
rä	ei	siunaa	automaattisesti	kaikkia	keino-
ja.	Rakkautta	ei	voi	saada	kiristämällä	eikä	
se	ole	rahalla	ostettavissa.	Kasvattajien		ja	
erityisesti	 vanhempien	on	vältettävä	 sel-
lainen	virhe.	

Lasten	ja	nuorten	sitä	vastaan	on	totut-
tauduttava	 siihen,	 etteivät	 he	 voi	 saada	
aina	tahtoansa	läpi	tai	tehdä	sitä,	mitä	he	
haluavat.	Rakkaus	ei	ole	myöskään	hem-
mottelua.	Mutta	onneksi	hyvässä	kodissa	
jokaisella	on	oma	nurkkansa,	jossa	hän	voi	
olla	oma	itsensä	ja	mennä	kaikessa	rauhas-
sa	 itseensä.	 Sellaiset	 hetket	 ovat	 sangen	
arvokkaita,	 mikäli	 ne	 kirkastavat	 suhtei-
ta	perheen	muihin	jäseniin	ja	vahvistavat	
keskinäistä	luottamusta.	Yhteinen	rukous	
ennen	 ateriointia	 ja	 yhteinen	 messussa-
käynti	sunnuntaisin	voi	myös	vahvistaa	ja	
tarvittaessa	eheyttää	perhe-elämää,	mikäli	
kaikki	 perheen	 jäsenet	 -	 jokainen	 omalla	
tavallaan	-	tulevat	Jumalan	kasvojen	edes-
sä	tietoisiksi	omasta	elämäntehtävästään.	
Samalla	 heidän	 sydämensä	 avautuvat	
myös	 toisille	 ihmisille,	 jotka	 eivät	 kuulu	
heidän	 omaan	 perheeseensä	 tai	 sukuun-
sa.	Oikeassa	kodissa	jaetaan	iloa	ja	surua,	
myös	 niiden	 kanssa,	 jotka	 	 käyvät	 siellä	
vierailulla.

isä Frans  

Kolumni      
Perhe-elämä aikamme kasvumaana 

Jeesuksen	pyhän	sydämen	maallikot	
kutsuvat	kaikki	halukkaat	mukaansa

retrettiin
				

Stella	Marikseen	7.-9.3.2008

Retretin pitää isä Wieslaw Swiech SCJ. Ilmoittautumiset Stella 
Marikseen: puh. 019-335793. Tervetuloa!

Nuorten tapaaminen 
 
Lukiolaisille ja ammattikoululaisille rakkauden lähetyssisarten luona ker-
ran kuussa lauantaisin klo �5.30 - �7.30. 

Seuraava kokoontuminen on lauantaina 23.2.  

Osoite on Vironkatu 6 A, bussi �8 ajaa lähelle. Sisar Marianna ja isä Frans 
ovat mukana. Lisätietoja: isä Frans Voss SCJ, gm 040-5278746, E-mail: frans.
voss@catholic.fi; sisar Marianna MC, puh. 09-3403795

Uusi seurakunta-
neuvosto jo valmis 
Turussa
Turun	 Pyhän	 Birgitan	 ja	
autuaan	 Hemmingin	 seu-
rakunnassa	 on	 uusi	 seura-
kuntaneuvosto	 jo	 valittu.	
Seurakunnan	 papiston	 li-
säksi	 siihen	 kuuluvat	 kirk-
koherran,	isä	Peter Gebaran	
SCJ	mukaan	seuraavat	seu-
rakuntalaiset:	 Vale Ishak, 
Teija-Liisi Kontkanen, Lam 

Thi Lien, Jouni Leinonen, 
Michael Mills, sr. Leena 
Veigas, Kalevi Vuorela ja	
Saandra Yusuf.

Seurakuntavaalien	 ajan-
kohdista	 kerrottiin	 Fidesin	
numerossa	 14/2007	 sivulla	
6.

KATT

Uusi hiippakuntakalenteri 
ilmestyy näinä päivinä
Seurakuntiin	tulee	lähiaikoina	 jaettavaksi	vuoden	2008	
hiippakuntakalenteri.	 Siihen	on	kerätty	hiippakunnan,	
seurakuntien	ja	eri	yhteisöjen	uusimmat	yhteystiedot	ja	
lyhyt	liturgisten	päivien	kalenteri.	Seuraavan	kalenterin	
tietoja	kerätään	taas	ensi	syksystä	alkaen.

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

Uusi sähköposti: caritas@caritas.fi
		
HYVÄÄ	ALKAVAA	VUOTTA!

Caritaksen	uudet	kotisivut	on	avattu	www.caritas.fi.
Toivomme	runsasta	kävijämäärää	sivuilla.		

ADVENTTIKERÄYS 2007

	 Kokonaistulos	 5	418.95

Seurakunnat	yms.

	 Nasaretin	pyhän	perheen	seurakunta					 142.45
	 Pyhän	Birgitan	ja	autuaan	Hemmingin	srk			 211.00
	 Pyhän	Henrikin	katedraaliseurakunta				 224.85
	 Pyhän	Marian	seurakunta						 694.60
	 Pyhän	Olavin	seurakunta						 146.45
	 Pyhän	ristin	seurakunta														 1	048.00
	 Pyhän	Ursulan	seurakunta																	 135.00
	 Pietarsaaren	kappeli																				 50.00
	 Karmeliittaluostari																				 53.00

Yhteensä																																																				 2	705.35

Suorat	tilisiirrot															 2	713.60

Caritas kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita! 
	

Vaikka	joulu	on	juuri	takanamme	on	paastonaika	jo	ovel-
la.	Tuhkakeskiviikkona,	6.2.	messun	jälkeen	Henrikissä	ja	
Mariassa	myydään	paastoleipää	à	3,00.	

	

CARITAKSEN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEITA:

Ulkoasiainministeriön	kehityspoliittinen	osasto	on	hyväk-
synyt	seuraavat	Caritaksen	hankkeet	vuosille	2008-2010:

Luonnonmukainen	 maanviljelysohjelma	 lapsityövoi-
man	vapauttamiseksi,	Intia
Maanviljelijöiden	perehdyttäminen	kestävään	ekologi-
seen	ja	ympäristöystävälliseen	maanviljelykseen,	Intia

	

CARITAS-KAUPASTA

kynttilöitä
suklaata
kortteja
kookospähkinätuotteita
silkkiä
ihovoiteita
saippuoita
MakePovertyHistory-rannekeita

Huom. Caritas-kauppa myös internet-sivuilla.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Lukijoilta

LASTENKERHO 
4-, 5- ja 6-VUOTIAILLE
Pyhän  Henrikin  katedraaliseurakunnassa, lastentarhan tiloissa – Puistokatu � A. Olet tervetullut kasvamaan Jumalan  
lapsena, viettämään yhteisiä hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.

Lastenkerhon  päivät ovat:

�0.02.07     9.03.07     �3.04.07     ��.05.07

Tänäkin	 vuonna	 meillä	 on	
ilo	kokoontua	yhdessä	Jee-
suksen	 ympärille,	 joka	 on	
tullut	 ja	 jatkuvasti	 tulee	
pelastamaan	meitä.	Oman	
seurakuntamme	 perhejuh-
la,	jota	vietämme	joka	vuo-
si	 loppiaisena	 eli	 Herran	
ilmestymisen	 juhlapyhänä,	
on	aina	mielenkiintoinen.	

Tänä	 vuonna	 ohjelmaan	
kuului	 kirkkoherran	 juh-
lapuhe	 ja	 sisar	 Malgorzata	
johti	 lasten	 avulla	 arpa-
jaiset.	 Lasten	 ryhmä	 esitti	
Tiernapojat.	Tietokilpailun	
oli	valmistanut	Pawel	Wier-

zchowiecki.	Berta	Sipi	 lau-
sui	 runon	 joulusta	 ja	 Suo-
mesta.	Jurek	Hoffman	soitti	
viulua.	Balettitanssia	 esitti	
Anna	Korotysheva	Pietarin	
Mariinski-teatterista.	

Lauloimme	myös	suoma-
laisia	 joululauluja	Othmar	
Donnerin	 johdolla	 ja	 eng-
lanninkielisiä	 joululauluja	
Barbara	 Crawfordin	 joh-
dolla.	

Tämänvuotisen	ohjelman	
oli	valmistanut	sisar	Barba-
ra.	

Haluan	 kiittää	 kaikkia,	
jotka	antoivat	voittoja	arpa-

jaisia	varten	tai	valmistivat	
ruoat	 ja	 leipoivat	 kakkuja.	
Tiedän,	 että	 monet	 olivat	
meidän	kanssamme	hengel-
lisesti	ja	rukouksessa.	Myös	
me	 rukoilimme	 kaikkien	
niiden	puolesta,	jotka	eivät	
voineet	 tulla	 juhlaan	 sai-
rauden,	 pitkän	 matkan	 tai	
muun	esteen	takia.	Kiitäm-
me	 Jumalaa	 kaikesta,	 mitä	
hän	 antaa	 meille,	 ja	 pyy-
dämme	hänen	siunaustaan	
tälle	uudelle	vuodelle.

Zdzislaw Huber SCJ



�6 – Fides 02/2008

Ajassa

Johdantokurssi katoliseen 
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LOPPUKAUDEN OHJELMA

2�.�.    Katolisena maallikkona kirkossa ja maailmassa – kirkon 
sosiaaliopetus (Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko 
Tervaportti)

4.2.    Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat (piispa Józef 
Wróbel SCJ)

�8.2.   Sakramentit – kaste ja vahvistus (isä Teemu Sippo SCJ)
3.3.   Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu (isä Kazimierz 

Lewandowski SCJ)
�7.3.   Kirkon liturgia, kirkkovuosi (isä Teemu Sippo SCJ)
3�.3.   Eukaristia (isä Kazimierz Lewandowski SCJ)
�4.4.   Avioliitto (isä Manuel Prado)
28.4.   Pappeus (isä Teemu Sippo SCJ)
�2.5.   Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt (sisar Marta Koltko 

SJK)

Kurssi-illat pidetään ilmoitettuina maanantai-iltoina klo �8.30-20.30 Py-
hän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin 
aukio � (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00�40 Helsinki. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Kristittyjen	 ykseyden	 rukousviikon	 aattoiltana	 17.1.2008	
järjestettiin	Lahdessa	ekumeeninen	vaellus,	 johon	osallistui	
kiitettävä	määrä	katolilaisia,	jotka	myös	nuorensivat	tihkusa-
teiseen	ja	pilviseen	säähän	nähden	suurikokoisen	vaeltajajou-
kon	keski-ikää	huomattavasti.	Kävelimme	pelastusarmeijan	
tiloista	luterilaiseen	Ristin	kirkkoon,	jossa	sekä	katolinen	että	
luterilainen	puoli	 sai	 lausua	kuulijoille	pienen	 sanoman	 ja	
johtaa	yhteiseen	rukoukseen.	Matkan	varrella	ohjelmassa	oli	

myös	ortodoksinen	rukouspalvelus	ja	visiitti	vapaakirkkoon.	
Vaelluksen	 jälkeen	 Ristin	 kirkon	 seurakuntasalissa	 teen	 ja	
leivän	 äärellä	 oli	 myös	 hieno	 tilaisuus	 tutustua	 paremmin	
Lahden	vahvaan	katoliseen	yhteisöön.	Kuinka	kaunista	 ja	
suloista	onkaan	veljien	yhdessäolo	 (vrt.	Ps.	133:1)!	Rukous-
viikon	 teeman	 mukaisesti	 älkäämme	 lakatko	 rukoilemasta	
kristittyjen	ykseyden	puolesta	(vrt.	1.	Tess.	5:17).

Emil Anton

Lahtelaiset kristityt yhdessä

Vaellus kristittyjen ykseyden puolesta Pyhän Marian 
seurakunta-
neuvoston 
vaalit maalis-
kuussa 2008 ! 

Hyvä	 seurakuntalai-
nen	asetu	itse	tai	esitä	
joku	mielestäsi	sopiva	
ehdokas	 seurakun-
taneuvoston	 ehdo-
kaslistalle	 29.2.2008	
mennessä.

Ehdokkaaksi	 ase-
tettavan	 on	 oltava	
vastuuntuntoinen	
18	 vuotta	 täyttänyt	
seurakunnan	jäsen	ja	
hänen	 on	 kirjallisesti	
vahvistettava	suostu-
muksensa.	

Lomakkeita	 ehdok-
kaaksi	 asettumista	
varten	 saa	 Pyhän	
Marian	 pappilasta,	
kirkosta	 ja	 kirkko-
kahveilla.

Kazimierz Lewandowski  SCJ
Kirkkoherra


