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Toimitukselta

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Saaja:
Katolinen kirkko

Suomessa

Pankkitili: 
NORDEA

101430–237491

Viitenumero:
90010

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

Pitkien	 ja	 välillä	 raskaidenkin	 neu-
vottelujen	päätteeksi	Pyhän	Henrikin	
katedraaliseurakunta	ja	Turun	ja	Kaa-
rinan	luterilainen	seurakuntayhtymä	
ovat	löytäneet	yhteisen	sävelen	kated-
raalin	alttariin	 sijoitetun	 reliikin	 tut-
kimisesta	ja	tulevaisuudesta.	Reliikki	
tutkitaan,	mutta	palautetaan	viimeis-
tään	kesällä	takaisin	Pyhän	Henrikin	
katedraaliin.	Rauha	on	maassa	aina-
kin	vuoden	2012	loppuun	saakka.
	 Voimme	 olla	 kiitollisia	 Jumalalle	
siitä,	että	neuvotteluosapuolet	 saivat	
aikaan	 ratkaisun,	 jossa	 molempien	
tavoitteet	 jossakin	 määrin	 saadaan	
toteutumaan	 ja	 joka	samalla	”pakot-
taa”	osapuolet	entistä	tiiviimmin	kes-
kustelemaan	 ja	 tutustumaan	toisten-
sa	 näkökantoihin	 ja	 toiveisiin.	 Mitä	
paremmin	tunnemme	toisemme,	sitä	
rehellisempiä	voimme	olla	 ja	sitä	ki-
perämpiä	 kysymyksiä	 voimme	 kä-
sitellä	—	 ja	 silti	kunnioittaa	 toista	 ja	
jopa	 toisen	 eriävääkin	mielipidettä.	
Voimme	 samalla	 olla	 varmoja	 siitä,	
että	nimenomaan	kirkkojemme	vah-
va	sitoutuminen	kristittyjen	ykseyden	
edistämiseen	on	ajanut	osapuolia	so-
pimuksen	taakse.
	 Samanlaisen	kunnioituksen	hengen	
soisi	ulottuvan	myös	 siihen,	 että	us-

kontokuntien	 tasavertainen	 kohtelu	
taloudellisessa	 mielessä	 tulisi	 vih-
doinkin	mahdolliseksi	myös	Suomes-
sa.	 Toisin	 kuin	 melkeinpä	 missä	 ta-
hansa	muussa	länsimaassa,	Suomes-
sa	 kaksi	 uskontokuntaa	 on	 erotettu	
muista	antamalla	niille	oikeus	kerätä	
kirkollisveroa.	 Oikeudenmukaisuu-
den	nimessä	olisi	aika	luoda	järjestel-
mä,	joka	takaisi	kaikille	tunnustetuille	
uskontokunnille	saman	tai	vastaavan-
laisen	 mahdollisuuden.	 Onhan	 niin	
Ruotsissakin.
	 Lähimmäisen	kunnioittaminen	on-
nistuu	 varmaankin	 aina	 sitä	 parem-
min,	mitä	vähemmän	 toisen	kohtaa-
miseen	 ottaa	 mukaan	 omia	 turhia	
ennakkoasenteita.	Näin	paastonajalla	
kaikista	ylimääräisistä	asennekerros-
tumista	voisikin	oikein	hyvin	yrittää	
luopua.	Kannattaa	etsiä	sitä,	mikä	on	
kristillisen	elämän	ydin.

	 PS.	Uskonopin	kongregaatio	 julkaisi	 jou-
lukuussa	opillisen	selvityksen	tietyistä	evan-
keliointiin	 liittyvistä	näkökohdista.	 Selvitys	
ilmestyy	 näinä	 päivinä	 suomeksi	 nimellä	
”Lähetyskäskyn	seuraamisesta”,	tilattavissa	
tiedotuskeskuksesta,	8€	+	lähetyskulut.
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22.2.

Lähimmäisen kunnioittamisesta

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

9.3. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)
1L	Hes.	37:12-14
Ps.	130:1-2,	3-4,	5-6,	7-8.	-	7b
2L	Room.	8:8-11
Ev.	Joh.	11:1-45	tai	Ev.	Joh.	11:3-7,	17,	20-27,	33b-45
Vanhan perinteen mukaan voidaan peittää ristejä
pitkänperjantain jumalanpalveluksen loppuun asti ja
patsaita sekä kuvia pääsiäisvigilian alkamiseen asti.

15.3. lauantai, aamulla, PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN 
PUOLISO, juhlapyhä, velvoittava (19.3., siirretty)
1L	2	Sam.	7:4-5a,	12-13a,	16
Ps.	89:2-3,	4-5,	27+29.	-	37
2L	Room.	4:13,	16-18,	22
Ev.	Matt.	1:16,	18-21,	24a	tai	Ev.	Luuk.	2:41-51a

Pyhä viikko

16.3. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI
Ennen palmukulkuetta:
Ev.	Matt.	21:1-11
Messussa:
1L	Jes.	50:4-7
Ps.	22:8-9,	17-18a,	19-20,	23-24.	-	2a
2L	Fil.	2:6-11
Ev.	Matt.	26:14	-	27:66	tai	Ev.	Matt.	27:11-54
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.

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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Fides-lehden 
osoitteisto uudistuu 
Ilmoittakaa virheistä ja tulematta 
jääneistä tai liiallisista lehdistä!

Fides-lehti	 lähetetään	 seuraavasta	 numerosta	
(04/2008)	 alkaen	 hiippakunnan	 jäsenrekisterin	
osoitteiston	perusteella.	Muutoksesta	saattaa	olla	
seurauksena	joidenkin	lehtien	”katoaminen”	mat-
kalla	tai	useamman	lehden	tuleminen	samaan	ko-
tiin.	

Pyydämme,	että	mahdollisimman	pian	seuraavan	
lehden	ilmestymisen	jälkeen	(14.3.)	ilmoitatte	Ka-
toliseen	tiedotuskeskukseen	tai	omaan	seurakun-
taanne	 tulematta	 jääneistä	 tai	 liiallisista	 lehdistä	
tai	 annatte	 tarvittavat	korjaukset	osoitetietoihin.	
Kiitos!

Lehden tulemisen peruminen: omaan	seurakuntaan.	

Adressystemet för 
Fides förnyas
Meddela om eventuella fel, om tid-
ningar som uteblivit eller som ni fått 
för många exemplar av!

Stiftsbladet	Fides	skickas	från	och	med	nästa	num-
mer	(04/2008)	till	de	adresser	som	finns	i	stiftets	
medlemsregister.	En	följd	av	det	här	kan	vara	att	
vissa	 tidningar	 ”försvinner”	 eller	 att	fler	 än	 en	
tidning	kommer	till	samma	adress.

Vi	ber	 att	ni	 så	 fort	 som	möjligt	 efter	 att	nästa	
tidning	 har	 utkommit	 (14.3)	 meddelar	 Katolsk	
informationstjänst	 eller	 er	 egen	 församling	 om	
tidningar	som	uteblivit	eller	som	ni	fått	överlopps-
nummer	av	eller	att	ni	meddelar	om	rättelser	i	era	
adressuppgifter.	Tack!

Om ni inte vill ha Fides,	vänligen	meddela	er	egen	församling.

The address database 
of Fides is changing
Please let us know if you do not re-
ceive Fides or you receive too many 
copies!

Starting	with	the	next	issue	(04/2008)	Fides	will	be	
sent	according	to	the	information	in	the	member	
registry	 of	 the	 Diocese.	 This	 change	 may	 result	
in	some	papers	“being	lost”	in	the	mail	or	more	
than	one	copy	of	the	paper	being	sent	to	the	same	
household.	

Soon	after	 the	printing	of	 the	next	 issue	 (14.3.),	
please	let	the	Catholic	Information	Centre	or	you	
parish	know	if	you	have	not	received	a	magazine	
or	if	you	have	received	more	than	one	copy,	or	if	
there	are	errors	 in	 the	name	or	address	of	your	
magazine.	Thank	you!

If you do not wish to receive Fides,	please	contact	the	parish	to	which	
you	belong.

Pyhän Henrikin 
reliikistä sopimus

Pyhän	 Henrikin	 katedraa-
liseurakunta	 on	 31.1.2008	
tehnyt	 sopimuksen	 Turun	
ja	 Kaarinan	 seurakuntayh-
tymän	kanssa	katedraalikir-
kon	pääalttariin	deponoidun	
pyhän	Henrikin	kyynärvar-
sireliikin	 tulevaisuudesta.	
Sopimus	 julkistettiin	 per-
jantaina	8.2.	Turun	tuomio-
kirkossa	 järjestetyssä	 tiedo-
tustilaisuudessa.

Sopimuksen	mukaan	ka-
tedraaliseurakunta	 luovut-
taa	reliikin	museovirastolle,	
joka	 puolestaan	 toimittaa	
sen	 edelleen	 tutkimuksiin	
Turun	 yliopistoon	 ja	 Tuo-
miokirkkomuseoon.	 Tutki-
musten	 jälkeen,	 kuitenkin	
viimeistään	 29.6.2008,	 seu-

rakuntayhtymä	 deponoi	
reliikin	Pyhän	Henrikin	ka-
tedraaliin	vuoden	2012	lop-
puun	saakka.	Tämän	jälkeen	
deponoinnin	 jatkamisesta	
voidaan	sopia	uudestaan.

Sopimuksessa	 mainitaan	
lisäksi,	 että	 mikäli	 tutki-
muksissa	saavutetaan	uutta	
tietoa	 pyhästä	 Henrikistä,	
eli	käytännössä	jos	joidenkin	
luiden	 kuulumista	 pyhälle	
Henrikille	 voidaan	 tehtävi-
en	 tutkimusten	 perusteella	
pitää	todennäköisenä,	lupaa	
seurakuntayhtymä	deponoi-
da	 pysyvästi	 jonkin	 pyhän	
Henrikin	 reliikin	 Helsingin	
katoliseen	katedraaliin.

Sopimuksen	 syntyminen	
on	tulos	pitkästä	ja	avoimes-

ta	keskustelusta,	jota	on	lei-
mannut	luja	halu	vahvistaa	
entisestään	 Suomen	 kristit-
tyjen	kesken	vallitsevaa	hy-
vää	ja	veljellistä	ekumeenis-
ta	ilmapiiriä.

Reliikissä	 on	 kysymys	
pienestä	 pyhän	 marttyyri-
piispa	Henrikin	kyynärvar-
ren	 luun	 kappaleesta,	 joka	
on	 ommeltu	 sisään	 kääree-
seen.	Kääreeseen	puolestaan	
on	 kiinnitetty	 pergament-
ti,	 jossa	 lukee	 ”De	 brachio	
Sancti	Henrici”.	Reliikki	on	
jo	toimitettu	Museoviraston	
haltuun.

KATT

Uusi puheenjohtaja 
Saksan piispainkokoukselle
Saksan	katoliset	piispat	va-
litsivat	 tiistaina	 12.	 helmi-
kuuta	Würzburgissa	kevään	

täysi-istunnossaan	 Saksan	
piipainkokouksen	 uudeksi	
puheenjohtajaksi	Freiburgin	
i	Br.	arkkipiispa	Robert Zol-
litschin.	 Hän	 seuraa	 Main-
zin	piispaa,	kardinaali	Karl 
Lehmannia,	 joka	 luopui	
puheenjohtajan	paikasta	yli	
20	vuotta	kestäneen	kauden	
jälkeen.	

Arkkipiispa	 Zollitsch	
syntyi	 9.	 elokuuta	 1938	Fi-
lipovossa,	 entisessä	 Jugos-
laviassa.	Hänet	vihittiin	pa-
piksi	 27.	 toukokuuta	 1965	
Freiburgissa.	 Paavi	 Johan-
nes	Paavali	 II	nimitti	hänet	
Freiburgin	 arkkipiispaksi	
16.	 kesäkuuta	 2003.	 Emeri-

tusarkkipiispa	 Oskar	 Saier	
vihki	hänet	piispaksi	20.	hei-
näkuuta	2003	ja	hänestä	tuli	
14.	Freiburgin	arkkipiispa.	

Saksan	 piispainkokouk-
sessa	 arkkipiispa	 Zollitsch	
on	 ollut	 syyskuusta	 2003	
lähtien	 hengellisiä	 kutsu-
muksia	ja	kirkon	palveluvir-
koja	käsittelevän	komission	
jäsen.	Syyskuusta	2003	syys-
kuuhun	 2006	 hän	 oli	 myös	
uskoa	 käsittelevän	 komis-
sion	 jäsen.	 Sen	 lisäksi	 ark-
kipiispa	 Zollitsch	 on	 ollut	
piispainkokouksen	 hallin-
toneuvoston	 puheenjohtaja	
sekä	 Saksan	 hiippakuntien	
liiton	 liittovaliokunnan	pu-
heenjohtaja.

Kardinaali	Karl	Lehmann	
ilmoitti	15.	tammikuuta	2008	
eroavansa	 puheenjohtajan	
virasta	 terveyssyihin	 vedo-
ten.	Ero	tapahtui	18.	helmi-
kuuta.	Kardinaali	Lehmann	
jatkaa	 Mainzin	 piispana	 ja	
Saksan	 piispainkokouksen	
jäsenenä.	

Piispainkokouksen	 va-
rapuheenjohtajana	 jatkaa	
Aachenin	 piispa	 Heinrich 
Mussinghoff.	 Sihteeri,	 isä	
Hans Langendörfer	 SJ	 ja	
sihteerin	 varamies	 Rainer 
Ilgner valittiin	toiselle	kuu-
sivuotiskaudelle.

KATT/DBK/Kath.net
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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,- €

Vuosi vuodelta on Kalevi 
Vuorelan loistava katsaus ka-
tolisen kirkon vaiheisiin Suo-
messa reformaation jälkeen. 
12,- €

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

Seurakunnissa tapahtuu
Lourdes

Lourdesin	 Neitsyen	 juhla-
vuoden	 kunniaksi	 ainakin	
Jyväskylässä	 ja	 Helsingissä	
asetettiin	 Neitsyt	 Marian	
kuva	juhlallisesti	esille.	

Yläkuvassa	 Pyhän	 Ola-
vin	kirkkoon	asetettu	patsas	
kauniisti	koristeltuna;	keski-
kuvassa	 katedraaliin	 asete-
tun	kuvan	siunaaminen.

Karnevaalit 

Aivan	 oikeaan	 aikaan	 eli	
lauantaina	 ennen	 tuhka-
keskiviikkoa	 kerääntyi	 sa-
lintäysi	 katolilaisia	 Pyhän	
Henrikin	 katedraalin	 seu-
rakuntasaliin	 viettämään	
iloisia	 karnevaaleja.	 Kovin	
monet	 eivät	 olleet	 nähneet	
vaivaa	 pukeutua	 karnevaa-
liasuihin,	mutta	ne	jotka	oli-
vat,	näyttivät	 sitäkin	vauh-
dikkaammilta.	
	 Karnevaaleissa	 laulettiin	
yhdessä,	 ja	 siitä	 vastasi	 ur-
kuri	Marko Pitkäniemi.	Täl-
lä	kertaa	emme	kuulleet	isä	
Melvinin	 karaokesooloja,	
kuten	viime	vuonna.	Mutta	
ehkä	taas	ensi	vuonna.	
	 Yhdessä	 syöminen	 on	
karnevaaleissa	 tärkeä	 oh-
jelmanumero.	 Marja-Leena 
Rautakorpi,	 Tuula Luoma 
ja	 Salud Mendoza olivat	
nähneet	 suuren	 vaivan	 ja	
taikoneet	 runsaasti	 hyvää	
syötävää.	 Ja	 värikkäät	 kar-
tonkilaatikot	 huolehtivat	
siitä,	 että	 oli	 myös	 hyvää	
juotavaa.	 Solveig Winteriä 
saimme	kiittää	suurista,	vä-
rikkäistä,	 mehevistä	 täyte-
kakuista.	
	 Ohjelmana	 oli	 erilaisia	
kilpailuja,	 kuten	 keihään-
heittoa	 hammastikuilla	 ja	
lantinheittoa	maaliin.	 Kes-
keinen	 ohjelmanumero	 oli	
tietenkin	 arpajaiset	 monine	
hyvine	 voittoneen,	 joista	
risteilymatkat	tietysti	olivat	
halutuimpia.	
	 Karnevaalihassuttelun	
jälkeen	 olikin	 hyvä	 siirtyä	
laskiaisen	 kautta	 tuhka-
keskiviikkoon	 ja	 hiljaiseen	
paastonaikaan.	

De sjuka kan bli medaktörer 
i frälsningshistorien

Den	 11	 februari,	 den	 dag	
den	 Heliga	 Maria	 uppen-
barade	 sig	 i	 Lourdes,	 firar	
den	 katolska	 kyrkan	 de	
sjukas	världsdag.	Eftersom	
kyrkan	 i	 år	 firar	 150	 års	
minnet	 av	 uppenbarelsen	 i	
Lourdes,	 belyser	 Benedikt 
XVI:s	 budskap	 i	 år	 Marias	
roll	 i	 frälsningshistorien.	
Benedikt	XVI	talar	även	om	
eukaristin,	 eftersom	 den	
Eukaristiska	 kongressen	 i	
Quebec,	 glädjande	 infaller	
samtidigt.
150-minnet	 av	 Lourdes	

inbjuder	 oss	 att	 reflektera	
över	den	sublima	gåva,	som	
Gud	 gav	 en	 kvinna,	 läser	
vi	 i	 budskapet.	 En	 kvinna	
som	 med	 fast	 tro	 gav	 sitt	
totala	 samtycke	 till	 Guds	
plan,	 även	 om	 det	 innebar	
att	hon	gick	mot	prövningar	
och	 lidande.	 Det	 är	 därför	
som	Maria	är	en	modell	för	
oss;	att	lägga	sin	vilja	i	Guds	
händer,	att	med	tillit	lämna	
över	till	honom.	Hon	litade	
på	Gud.

Hon	är	starkt	förknippad	
med	sin	son	i	frälsningshis-
torien,	 läser	 vi	 vidare	 i	
påvens	 budskap.	 Hon	 är	
Mater	dolorosa	–	den	lidan-
de	modern,	som	vid	korsets	
fot	 lider	 med	 sin	 son.	 Och	
hon	 lider	 med	 de	 kristna	
som	 i	 lidandet	 tyr	 sig	 till	
henne.	 När	 kyrkans	 kropp	
bär	 tecken	 av	 hennes	 sons	
lidande,	 tröstar	 och	 stöd-
jer	 hon	 med	 sin	 moderliga	

hjälp,	skriver	Benedikt	XVI.
Lourdes	får	oss	att	tänka	

på	 Marias	 moderliga	 om-
sorg	 för	 de	 sjuka.	 En	 sjuk	
och	lidande	människa	är	fö-
renad	 med	 Kristus,	 och	 de	
människor	 som	 lider	 med	
kärlek,	 lägger	 sin	 tillit	 och	
lämnar	över	till	den	gudom-
liga	 viljan	 blir	 med	 aktörer	
i	frälsningshistorien.	På	det	
viset	bär	lidandet	frukt	och	
får	en	mening.

Benedikt	 XVI	 citerar	 sin	
företrädare	Johannes	Paulus	
II	som	skrev	i	sitt	apostolis-
ka	 brev	 Salvifici Doloris:	 Ju	
starkare	syndens	strukturer	
i	 världen	 är,	 desto	 starkare	
är	människan	hotad	av	syn-
den,	och	desto	starkare	kraft	
har	 det	 mänskliga	 lidandet	
som	motvikt.	Det	är	därför	
kyrkan	känner	 behovet	 att	
understryka	 värdet	 av	 det	
mänskliga	lidandet	för	värl-
dens	frälsning.
Benedikt	XVI	avslutar	sitt	

budskap	med	att	be	Maria	
om	att	hjälpa	oss	 att	 förstå	
att	det	enda	svaret	på	män-
niskans	smärta	och	lidande	
finns	 i	 Kristus,	 som	 vann	
över	döden	och	skänkte	livet	
utan	ände.	Och	han	tackade	
alla	 de	 inom	 sjukvården,	
präster	 och	 volontärer	 som	
engagerar	 sig	 för	 att	 tjäna	
de	 sjuka	 och	 lindra	 deras	
lidande.

KATT/RV

Seurakuntaneuvosto uudistui jo 
Kouvolassakin
Pyhän	Ursulan	seurakunnan	
uuteen	 seurakuntaneuvos-
toon	 tulevat	 kirkkoherran	
lisäksi	Leena Friberg,	Cleo-
fe Honkanen,	 Rosa Hurs-
kainen,	 Martti Nyström,	
Maria Priklopilova	 ja	 Hel-
mut Wiemers.	 Sihteeriksi	

on	kutsuttu	Anja Purhonen.		
Seurakunnan	talousneuvos-
toon	 kuuluvat	 Maria Prik-
lopilova,	Henry Toikander	
ja	Helmut Wiemers.

KATT
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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

Förbarma	dig,	o	Gud,	efter	din	stora	barmhärtighet,
förbarma	dig	över	mig,	Herre,
inte	med	människornas	lilla	barmhärtighet,
utan	med	din	stora,	obegripliga	barmhärtighet,
som	är	större	än	all	skuld.
Böj	dig	till	mig,	Herre,	med	din	stora	barmhärtighet,
i	vilken	du	så	har	älskat	världen	
att	du	utgav	din	ende	Son.
Finns	det	någon	större	nåd?
Har	någon	kärlek	någonsin	gått	längre?
Vem	kan	då	förtvivla,	i	stället	för	att	hoppas	och	förtrosta?
Gud	blev	människa,	och	för	oss	människor	blev	han	spikad	

vid	korset.
Förbarma	dig	över	oss,	Herre,	efter	din	stora	barmhärtig-

het,
i	vilken	du	utgav	din	Son,
och	genom	honom	försonade	världens	synd	
och	utplånade	den.

I	hans	kors	har	du	givit	hela	världen	ljus	och	frälsning.
Av	barmhärtighet	har	du	förnyat	och	återupprättat	allt
som	finns	i	himmlen	och	på	jorden.
Herre,	gör	mig	ren	i	hans	blod!
Uppres	mig	i	hans	förnedring!
Förnya	mig	i	hans	uppståndelse!
Var	mig	nådig,	o	Herre,
inte	efter	din	lilla	barmhärtighet,
den	son	ser	liten	ut,	när	du	befriar	människorna	
från	kroppens	lidanden.
Ty	stor	är	din	barmhärtighet,	när	du	förlåter	synder
och	genom	din	nåd	lyfter	människor	upp	över	jorden.
Var	mig	nådig,	Herre,	efter	din	stora	barmhärtighet,
omvänd	mitt	hjärta	till	dig,
så	att	jag	ångrar	mina	missgärningar	och	begråter	dem.
Gör	mig	rättfärdig,	och	återlös	mig	genom	din	nåd!	

Girolamo Savonarola OP
ur	Stora Bönboken (Libris)

I botens anda

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet nyt sivulla 2.

Joosefin uni. 1000-luvulta. Tänä vuonna pyhän Joosefin juhlapyhää vietetään pyhän viikon aikaisuuden vuoksi jo 15.3.

Kun	 Joosef	 ajatteli	
tätä,	hänelle	ilmes-

tyi	yöllä	unessa	Herran	
enkeli,	joka	sanoi:	”Joo-
sef,	 Daavidin	 poika,	
älä	pelkää	ottaa	Mariaa	
vaimoksesi.	 Se,	 mikä	
hänessä	 on	 siinnyt,	 on	
lähtöisin	 Pyhästä	 Hen-
gestä.	 Hän	 synnyttää	
pojan,	ja	sinun	tulee	an-
taa	pojalle	nimeksi	Jee-
sus,	 sillä	 hän	 pelastaa	
kansansa	 sen	 synneis-
tä.”	Tämä	kaikki	tapah-
tui,	 jotta	kävisi	 toteen,	
mitä	 Herra	 on	 profee-
tan	 suulla	 ilmoittanut:	
—	 Katso,	 neitsyt	 tulee	
raskaaksi	 ja	 synnyttää	
pojan,	 ja	 hänelle	 anne-
taan	nimeksi	Immanuel	
—	se	merkitsee:	Jumala	
on	meidän	kanssamme.	
Unesta	herättyään	 Joo-
sef	 teki	 niin	 kuin	 Her-
ran	enkeli	oli	käskenyt	
ja	 otti	Marian	vaimok-
seen.

(Matt. 1:20-25).
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Rakkaat	veljet	ja	sisaret!	

1.	 Joka	 vuosi	 paastonaika	 antaa	 meille	 kaitsel-
muksen	 lähettämän	mahdollisuuden	 syventää	
kristillisen	elämämme	merkitystä	 ja	arvoa,	 ja	se	
kannustaa	 meitä	 löytämään	 uudelleen	 Jumalan	
armon,	niin	että	meistä	puolestamme	tulisi	armah-
tavaisempia	 veljiämme	 ja	 sisariamme	 kohtaan.	
Paaston	ajalla	kirkko	pitää	velvollisuutenaan	esit-
tää	joitakin	erityisiä	tehtäviä,	jotka	auttavat	usko-
via	konkreettisesti	 tässä	 sisäisen	uudistumisen	
prosessissa:	näitä	ovat	 rukous,	paastoaminen	 ja	
almujen	antaminen.	Tämän	vuoden	paastoviestiä	
ajatellen	haluan	käyttää	vähän	aikaa	tutkistellen	
almujen	antamista,	joka	on	erityinen	tapa	auttaa	
tarpeessa	olevia	ja	samalla	tapa	harjoittaa	itsekiel-
täymystä,	 jotta	vapautuisimme	kiinnittymises-
tämme	maallisiin	asioihin.	Aineellisen	rikkauden	
puoleensa	vetämisen	voiman	ja	sen	kuinka	ehdo-
ton	meidän	päätöksemme	pitää	olla,	jotta	emme	
tekisi	siitä	idoliamme,	Jeesus	vahvistaa	lujasti	sa-
noessaan:	”Te	ette	voi	palvella	Jumalaa	ja	mam-
monaa”	 (Luuk.	16:13).	Almujen	antaminen	aut-
taa	meitä	voittamaan	tämän	pysyvän	kiusauksen	
opettamalla	meitä	vastaamaan	lähimmäistemme	
tarpeisiin	ja	jakamaan	toisten	kanssa	kaiken	sen,	
mitä	olemme	saaneet	 jumalalliselta	hyvyydeltä.	
Tämä	on	niiden	köyhien	hyväksi	 järjestettävien	
keräysten	tarkoitus,	joita	tehdään	paastonaikana	
monella	puolella	maailmaa.	Tällä	tavalla	sisäistä	
puhdistumista	 seuraa	 kirkollisen	 yhteyden	 ele,	
joka	heijastaa	sitä,	mikä	 tapahtui	 jo	varhaisessa	
kirkossa.	 Pyhä	 Paavali	 puhuu	 kirjeissään	 tästä	
viitaten	keräykseen	Jerusalemin	seurakunnan	hy-
väksi	(vrt.	2.	Kor.	8-9;	Room.	15:25-27).	

2.	 Evankeliumin	 opetuksen	 mukaan	 me	 emme	
ole	 niinkään	 hallussamme	 olevien	 tavaroiden	
omistajia	kuin	niiden	hoitajia:	niitä	ei	siis	katsota	
meidän	yksinomaiseksi	omistukseksemme	vaan	
välineiksi,	 joiden	 kautta	Herra	 kutsuu	meistä	
jokaista	 toimimaan	 hänen	 kaitselmuksensa	 ta-
loudenhoitajana	lähimmäisiämme	varten.	Kuten	
Katolisen	kirkon	katekismus	muistuttaa	meitä,	
aineellisilla	omaisuuksilla	on	sosiaalinen	arvo	nii-
den	yhteisen	päämääran	periaatteen	mukaisesti	
(vrt.	n.	2404).	

Evankeliumissa	Jeesus	selvästi	nuhtelee	ihmis-
tä,	 joka	omistaa	 ja	käyttää	maallisia	 rikkauksia	
vain	itsensä	hyväksi.	Niiden	monien	edessä,	joilta	
puuttuu	kaikkea	ja	jotka	näkevät	nälkää,	pyhän	
Johanneksen	sanat	saavat	kaikuvan	nuhtelun	sä-
vyn:	 ”Jos	 joku,	 jonka	 toimeentulo	on	 turvattu,	
näkee	veljensä	kärsivän	puutetta	mutta	 sulkee	
häneltä	sydämensä,	kuinka	Jumalan	rakkaus	voi-
si	pysyä	hänessä?”	(1.	 Joh.	3:17).	Maissa,	 joiden	
väestön	enemmistönä	ovat	kristityt,	kutsu	 jaka-
miseen	on	sitäkin	tärkeämpi,	koska	heidän	vas-
tuunsa	niistä	monista,	jotka	kärsivät	köyhyydestä	
ja	hylättynä	olemisesta,	on	vielä	suurempi.	Hei-
dän	auttamisensa	on	ennemminkin	velvollisuus	
oikeudenmukaisuutta	kohtaan	kuin	 rakkauden	
teko.	

3.	Evankeliumi	tähdentää	kristillisen	almujen	an-
tamisen	 tyypillistä	piirrettä:	 sen	 tulee	 tapahtua	
salassa:	 ”Kun	 annat	 almun,	 älköön	 vasen	 käte-
si	tietäkö	mitä	oikea	tekee”,	Jeesus	sanoo,	”jotta	
hyvä	tekosi	pysyisi	salassa”	(Matt.	6:3-4).	Vain	vä-
hän	aikaisemmin	hän	kielsi	ylpeilemästä	omilla	

hyvillä	töillä,	ettei	kukaan	menettäisi	taivaallista	
palkkiota	 (vrt.	Matt.	 6:1-2).	Opetuslapsen	 tulee	
kantaa	huolta	Jumalan	kunniasta.	Jeesus	muistut-
taa:	”Niin	loistakoon	teidänkin	valonne	ihmisille,	
jotta	he	näkisivät	teidän	hyvät	tekonne	ja	ylistäisi-
vät	Isäänne,	joka	on	taivaissa”(Matt.	5:16).	Kaikki	
pitää	siis	 tehdä	 Jumalan	kunniaksi	eikä	omaksi	
kunniaksi.	Tämän	ymmärtämisen,	rakkaat	veljet	
ja	sisaret,	 tulee	olla	mukana	kaikkea	avussanne	
lähimmäisillenne,	ja	teidän	on	vältettävä	sitä,	että	
avusta	 tulee	 keino	 tehdä	 teistä	 itsestänne	 huo-
mion	kohde.	 Jos	me	tehdessäämme	hyvän	työn	
emme	 pidä	 päämääränämme	 Jumalan	 kunniaa	
ja	veljiemme	ja	sisartemme	todellista	hyvinvoin-
tia,	 vaan	 pikemminkin	 odotamme	 saavamme	
henkilökohtaisen	 palkkion	 tai	 vain	 kiitosta,	 me	
sijoitumme	evankeliumin	näkökulman	ulkopuo-
lelle.	 Nykyisessä	 kuvien	 maailmassa	 vaaditaan	
tarkkavaista	 valppautta,	 koska	 se	 kiusaus	 on	
suuri.	Almujen	 antaminen	 ei	 ole	 evankeliumin	
mukaan	pelkkää	 ihmisrakkautta.	Pikemminkin	
se	 on	 konkreettinen	 osoitus	 rakkaudesta,	 teo-
loginen	 hyve,	 joka	 vaatii	 sisäisen	 kääntymisen	
rakastamaan	Jumalaa	ja	lähimmäistä,	Jeesuksen	
seuraamista,	hänen,	joka	kuollessään	ristillä	antoi	
itsensä	kokonaan	meidän	puolestamme.	Kuinka	
me	voisimme	olla	kiittämättä	Jumalaa	niistä	mo-
nista	ihmisistä,	jotka	hiljaisuudessa,	kaukana	me-
diamaailman	katseelta,	 täyttävät	tässä	hengessä	
aulista	työtänsä	vaikeuksissa	olevien	lähimmäis-
tensä	hyväksi?	Ei	ole	paljon	hyötyä	antaa	henki-
lökohtaista	 apua	 muille,	 jos	 se	 johtaa	 sydämen	
turhamaisuuteen.	Sen	tähden	se,	joka	tietää,	että	
Jumala	”näkee	salassa”	ja	palkitsee	salassa,	ei	etsi	
ihmisten	kiitosta	laupeudenteoille.	

4.	Kutsuessaan	meitä	 ajattelemaan	almujen	an-
tamista	 syvällisemmin,	 pelkän	 aineellisen	 teon	
ylittävällä	 tavalla,	Raamattu	opettaa	meille,	että	
on	autuaampi	antaa	kuin	ottaa	(Apt.	20:35).	Kun	
me	 teemme	 asioita	 rakkaudesta,	 ilmaisemme	
olemassaolomme	totuutta;	todellakin,	meidät	on	
luotu	 Jumalaa	 ja	 veljiämme	 ja	 sisariamme	 var-
ten	eikä	itseämme	varten.	(vrt.	2.	Kor.	5:15).	Aina	
kun	rakkaudesta	Jumalaan	jaamme	omastamme	
tarpeessa	 olevalle	 lähimmäisellemme,	 me	 huo-
maamme,	että	elämän	täyteys	tulee	rakkaudesta	
ja	että	kaikki	palaa	meille	siunauksena	rauhan,	si-
säisen	tyydytyksen	ja	ilon	muodossa.	Meidän	tai-
vaallinen	Isämme	palkitsee	almujen	antamisem-
me	ilollaan.	Ja	vielä	enemmän:	pyhä	Pietari	lukee	
almujen	antamisesta	saataviin	hedelmiin	syntien	
anteeksisaamisen:	”Rakkaus	peittää	syntien	pal-
jouden”	(1.	Piet.	4:8).	Niin	kuin	paastonajan	litur-
gia	 monta	 kertaa	 toistaa,	 Jumala	 tarjoaa	 meille	
syntisille	 mahdollisuuden	 saada	 anteeksi.	 Sen	
jakaminen	köyhille,	mitä	meillä	on,	tekee	meille	
mahdolliseksi	saada	tuollaisen	lahjan.	Tällä	het-
kellä	ajatukseni	kääntyvät	niiden	puoleen,	jotka	
ymmärtävät	 tekemänsä	 pahan	 painavuuden	 ja	
jotka	juuri	siitä	syystä	tuntevat	olevansa	kauka-
na	Jumalasta,	peloissaan	ja	melkein	kykenemät-
tä	 kääntymään	 hänen	 puoleensa.	 Lähestymällä	
muita	almujen	antamisen	kautta	me	lähestymme	
Jumalaa:	Siitä	voi	tulla	aidon	kääntymyksen	kei-
no	ja	sovinnonteko	hänen	ja	veljiemme	kanssa.	

5.	Almujen	antaminen	opettaa	meille	rakkauden	
anteliaisuutta.	Pyhä	Joseph	Benedict	Cottolengo	
sanookin	osuvasti:	”Älä	koskaan	pidä	kirjaa	ko-

likoista	 jotka	annat,	 sillä	sanon	aina:	 jos	almuja	
jakaessa	vasen	käsi	ei	saa	tietää,	mitä	oikea	tekee,	
silloin	ei	myöskään	oikea	saa	tietää,	mitä	se	itse	
tekee”	(Detti	e	pensieri,	Edilibri,	n.	201).	Tässä	asi-
assa	on	sitäkin	tärkeämpi	evankeliumin	kertomus	
leskestä,	joka	köyhyydessään	pani	temppelin	uh-
riarkkuun	”kaiken	mitä	hänellä	oli”	(Mark.12:44).	
Hänen	pienestä	 ja	merkityksettömästä	kolikos-
taan	tulee	kaunopuheinen	symboli:	Tämä	leski	ei	
anna	Jumalalle	rikkautensa	runsaudesta,	ei	niin-
kään	sitä	mitä	hän	omistaa,	vaan	sen	mitä	hän	on.	
Itsensä	kokonaan.	
Me	löydämme	tämän	koskettavan	raamatun-

kohdan	 sijoitettuna	 niiden	 päivien	 kuvauksen	
edelle,	 jotka	 välittömästi	 edelsivät	 Jeesuksen	
kärsimystä	 ja	 kuolemaa,	 hänen,	 joka	 teki	 itsen-
sä	 köyhäksi	 tehdäkseen	 meidät	 köyhyydestään	
rikkaiksi,	 kuten	pyhä	Paavali	 kirjoittaa	 (vrt.	 2.	
Kor.	 8:9).	 Hän	 antoi	 itsensä	 kokonaan	 meidän	
puolestamme.	Paastonaika,	myös	almujen	anta-
misen	kautta,	innoittaa	meitä	seuraamaan	hänen	
esimerkkiään.	 Hänen	 koulussaan	 me	 voimme	
oppia	tekemään	koko	elämästämme	lahjan;	seu-
ratessamme	 häntä	 me	 pystymme	 antamaan	 it-
semme	käytettäväksi,	ei	niinkään	antamaan	osaa	
siitä,	mitä	me	omistamme,	vaan	antamaan	oman	
itsemme.	Eikö	koko	evankeliumi	voidakin	ehkä	
tiivistää	 yhdeksi	 rakkaudenkäskyksi?	 Paasto-
najan	almujenannosta	tulee	siten	keino	syventää	
kristillistä	kutsumustamme.	Uhraamalla	itsensä	
ilmaiseksi	 kristitty	 antaa	 todistuksen	 siitä,	 että	
rakkaus	 eikä	 aineellinen	 rikkaus	 määrää	 hänen	
olemassaolonsa	 säännöt.	 Rakkaus	 siis	 antaa	 al-
mujen	antamiselle	arvon;	se	innoittaa	monenlai-
seen	antamiseen	kunkin	ihmisen	mahdollisuuk-
sien	ja	elämisen	ehtojen		mukaan.	

6.	 Rakkaat	 veljet	 ja	 sisaret,	 paastonaika	 kutsuu	
meitä	harjoittamaan	itseämme	hengellisesti,	myös	
almuja	antamalla,	jotta	kasvaisimme	rakkaudessa	
ja	 tunnistaisimme	 köyhissä	 itsensä	 Kristuksen.	
Apostolien	 teoista	me	 luemme,	kuinka	apostoli	
Pietari	sanoi	temppelin	portilla	almuja	kerjääväl-
le	 halvaantuneelle:	 ”Hopeaa	 tai	 kultaa	 minulla	
ei	ole,	mutta	mitä	minulla	on,	 sitä	minä	sinulle	
annan.	Jeesuksen	Kristuksen,	Nasaretilaisen,	ni-
messä:	nouse	ja	kävele”	(Apt.	3:6).	Almuja	antaes-
samme	me	annamme	jotakin	aineellista,	merkin	
suuremmasta	 lahjasta,	 jonka	 me	 voimme	 antaa	
eteenpäin	 toisille	 ilmoittamalla	 ja	 todistamalla	
Kristuksesta,	 jonka	 nimessä	 löytyy	 todellinen	
elämä.	 Painakoon	 siis	 tähän	 aikaan	 merkkinsä	
henkilökohtainen	ja	yhteisöllinen	pyrkimys	kiin-
nittyä	Kristukseen,	jotta	olisimme	hänen	rakkau-
tensa	todistajia.	Auttakoon	Maria,	Herran	äiti	ja	
uskollinen	palvelija,	 uskovia	 käymään	paasto-
najan	 hengelliseen	 taisteluun	 varustautuneina	
rukouksin,	paastoin	 ja	 almuja	 antaen,	niin	 että	
saapuisimme	pääsiäisjuhlan	viettämiseen	hen-
gessä	uudistuneina.	

Näiden	toivotusten	kanssa	annan	mielelläni	kai-
kille	apostolisen	siunaukseni.	

Vatikaanissa 30. lokakuuta 2007 

Paavi Benedictus XVI
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Paavi Benedictus XVI:n paastoviesti 2008 
”Kristus tuli köyhäksi teidän vuoksenne” (2. Kor. 8:9) 
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Paimenelta

Piispamme saarna paastonajan alussa:

Jeesuksen Kristuksen pääsiäiseen valmistautuminen on meidän 
kuolemaamme ja ylösnousemukseemme valmistautumista
Rakkaat	sisaret	ja	veljet!	

Neljä	päivää	sitten	vietimme	
Herran	temppeliintuomisen	
juhlaa.	Tänään	vietämme	jo	
tuhkakeskiviikkoa	 ja	 paas-
tonaika	 alkaa.	 Tällaisissa	
tilanteissa	 huomaamme,	
kuinka	nopeasti	aika	kuluu.	
Se	kertoo	meille	myös	siitä,	
kuinka	nopeasti	elämämme	
kuluu.	 Tämä	 kokemus	 an-
taa	 meille	 mahdollisuuden	
pysähtyä	 hetkeksi	 elämän	
tuoksinassa	 ja	 ajatella	 ajan-
kulkua,	sillä	muuten	työm-
me	 ja	 muut	 tehtävämme	
vaativat	 tiiviin	 keskittymi-
semme.	Aikahan	 tarkoittaa	
meille	 juuri	 elämää.	 Siksi	
ajan	mietiskely	on	aina	elä-
män,	oman	elämämme	mie-
tiskelyä.

Muutamat	 kreikkalaiset	
filosofit	ovat	 esitelleet	 syk-
listä	 aikakäsitystä.	 Heidän	
mukaansa	 historia	 toteu-
tuu	ikuisena	kiertokulkuna.	
Tämä	 ajatus	 näkyy	 jossain	
muodossa	 myös	 sellaisissa	
hengellisissä	 ideologioissa,	
joissa	 usko	 jälleensyntymi-
seen	 on	 keskeistä.	 Ihmisen	
on	mahdollista	elää	elämän-
sä	yhä	uudelleen,	korjata	tai	
sovittaa	sitä,	eritoten	silloin,	
jos	 hän	 on	 elänyt	 kunniat-
tomasti.

Tuollainen	 käsitys	 johtaa	
erehdyttävästi	harhaan.	 Ih-
miselle	on	annettu	mahdol-
lisuus	elää	vain	kerran.	Hän	
ei	voi	aloittaa	elämäänsä	yhä	
uudelleen	niin	kuin	tietoko-
nepeleissä	tehdään.

Ehkä	myös	Kirkossa	joku	
voi	saada	vaikutelman,	että	
historia	 kertautuu	 aina	 uu-
delleen.	 Me	 elämme	 joka	
vuosi	 toistuvan	 liturgisen	
kalenterin	 mukaan.	 Tässä	
ei	 kuitenkaan	 ole	 kysymys	
historian	loputtomasta	kier-
tokulusta.	Liturginen	kalen-
teri	 antaa	 meille	 mahdolli-
suuden	 muistella	 pelastus-
historian	tärkeimpiä	 tapah-
tumia	 ja	elää	ne	uudelleen.	
Tämän	 kertaamisen	 pitäisi	
tehdä	 meidät	 tietoisiksi	 sii-
tä,	kuinka	paljon	Jumala	us-
kollisuudessaan	 on	 tehnyt	
meidän	ja	pelastumisemme	
puolesta	ja	kuinka	hän	myös	
tänä	 päivänä	 on	 sitoutunut	
pelastumiseemme.	 Hän	 te-
kee	 sen	 siksi,	 koska	 meillä	
on	 vain	 yksi	 mahdollisuus,	

yksi	elämä.
Me	 tiedämme,	 rakkaat	

sisaret	 ja	 veljet,	 ettei	 mei-
dän	 elämämme	 tästä	 litur-
gisesta	 toistosta	huolimatta	
polje	paikallaan.	Kristillisen	
käsityksen	 mukaan	 aika,	
myös	 meidän	 aikamme,	
on	 jatkuvaa	 liikettä	 eteen-
päin.	 Voimme	 sanoa,	 että	
elämämme	 on	 pyhiinvael-
lusmatka	 lähtökohdastaan	
kohti	 päämäärää.	 Kukaan	
ei	 voi	 sanoa,	 että	 en	 lähde	
mukaan;	 minä	 jään	 tänne,	
palaan	takaisin,	aloitan	kai-
ken	vielä	alusta.	Elämämme	
päivät	 juoksevat	 eteenpäin,	
kohti	päämäärää,	eivätkä	ne	
hidasta	vauhtiaan.

Jumala	on	rakkaudessaan	
määrännyt	meille	tämän	elä-
mämme	 päätepisteen.	 Mitä	
hänen	oli	mahdollista	tehdä	
puolestamme,	 sen	 Jumala	
lupasi	meille	kasteessa;	Poi-
kansa	ristin	kautta	hän	antoi	
toivon	siihen.	Mutta	se,	mitä	
tämän	 päätepisteen	 jälkeen	
tapahtuu,	 riippuu	 meistä.	
Me	 itse	 päätämme	 siitä	 tä-
män	elämämme	aikana.

Rakastava	Jumala	haluai-
si	 lahjoittaa	meille	 taivaan-
sa.	Hänen	Poikansa	risti	on	
siitä	 suurin	 todistus.	Mutta	
meistä	 riippuu,	 olemmeko	
tämän	lahjan	vastaanottami-
sen	arvoisia.	Juuri	niin,	kuin	
Jeesus	Kristus	sanoi	selvästi	
vertauksessaan	hääateriasta:	
”Kun	 kuningas	 tuli	 sisään	
katsomaan	 juhlavieraitaan,	
hän	näki	 siellä	miehen,	 jol-
la	 ei	 ollut	 hääpukua.	 Hän	
kysyi	 tältä:	 ’Ystäväni,	kuin-
ka	saatoit	tulla	tänne	ilman	
häävaatteita?’	Mies	 ei	 saa-

nut	 sanaa	 suustaan.	 Silloin	
kuningas	 sanoi	 palvelijoil-
leen:	 ’Sitokaa	 hänet	 käsistä	
ja	 jaloista	 ja	 heittäkää	ulos	
pimeyteen.	 Siellä	 itketään	
ja	 kiristellään	 hampaita”	
(Matt.	22:11-13).

Edellä	 kerrottu	 ateria-
vertaus	 taustanaan	 tänään	
alkava	 paastonaika	 saa	 eri-
tyisen	 merkityksen.	 Täs-
sä	 ajanjaksossa	 voi	 nähdä	
kaksi	 tärkeää	ulottuvuutta.	
Toisaalta	meidän	pitää	tänä	
aikana	valmistautua	Jeesuk-
sen	Kristuksen	pääsiäisjuh-
laa	 varten.	 Osallistumalla	
tähän	kirkolliseen	liturgiaan	
me	osallistumme	Jeesuksen	
Kristuksen	 tärkeimpään	 te-
koon.	Vatikaanin	toinen	kir-
kolliskokous	 opettaa	 litur-
giasta,	että	”Kristus	on	alati	
läsnä	Kirkossaan,	varsinkin	
liturgisissa	 toimituksissa.	
Hän	 on	 läsnä	 messun	 uh-
rissa	sekä	sen	viettäjän	per-
soonassa	[...]	että	vielä	suu-
remmassa	määrin	ehtoollis-
aineissa.	 [...]	 Hän	 on	 läsnä	
sanassaan	niin,	että	hän	itse	
puhuu,	kun	pyhiä	Kirjoituk-
sia	 kirkossa	 luetaan.	 Hän	
on	myös	 läsnä,	kun	Kirkko	
rukoilee	ja	veisaa,	hän,	joka	
lupasi:	’Missä	kaksi	tai	kol-
me	on	kokoontunut	minun	
nimeeni,	 siinä	 minä	 olen	
heidän	 keskellänsä’	 (Matt.	
18:20)”	(Sacrosanctum Conci-
lium,	7).	Kun	me	siis	Kirkon	
jäseninä	vietämme	liturgiaa,	
Jeesus	 Kristus	 itse	 täyttää	
meissä	pyhän	työnsä,	pelas-
tustyönsä	(vrt.	SC	7).

Kun	me	otamme	huomi-
oon	 tämän	 liturgisen	 ulot-
tuvuuden,	voimme	ymmär-

tää	 paljon	 paremmin	 myös	
toisen	 paastonajan	 ulottu-
vuuden.	 Vatikaanin	 toisen	
kirkolliskokouksen	 konsti-
tuutio	painottaa	myös	 sitä.	
Asiakirjassa	 sanotaan	 näin:	
”ennen	kuin	 ihmiset	voivat	
tulla	ja	osallistua	liturgiaan,	
heidät	täytyy	kutsua	uskoon	
ja	kääntymykseen.	[...]	Myös	
uskoville	on	aina	saarnatta-
va	 uskoa	 ja	 parannusta	 ja	
valmistettava	 heitä	 sakra-
menttien	vastaanottamiseen,	
opetettava	 heitä	 pitämään	
kaikki	Kristuksen	käskyt	 ja	
kehotettava	 heitä	 kaikkiin	
rakkauden,	 hurskauden	 ja	
apostolisen	mielen	innoitta-
miin	töihin”	(SC	9).
Rakkaat	 sisaret	 ja	 veljet!	

Tässä	 toisessa	 konsiiliteks-
tissä	meille	näytetään	paas-
tonajan	merkitys	 ja	meidän	
hengelliset	tehtävämme	sen	
aikana	 sekä	 mikä	 merkitys	
niillä	on.				

Paastonaika	 on	 katu-
muksen	 ja	 kääntymyksen	
aikaa.	 Katumus	 ei	 tarkoita	
vain	 itsensä	 kuolettamista.	
Katumus	 tarkoittaa	 myös,	
niin	 kuin	 juuri	 kuulimme:	
rakkauden	tekoja,	armahta-
vaisuutta,	hurskautta	 ja	us-
kon	 todistuksen	 antamista.	
Katumuksen	ja	paastonajan	
keskuksena	 on	 rippi,	 joka	
on	Jumalan	kanssa	tehtävän	
sovituksen	 sakramentti.	 Ei	
ole	 olemassa	 aitoa	 käänty-
mystä,	ei	mitään	hengellistä	
tai	moraalista	uudistumista	
ilman	harrasta	rippiä.	Ilman	
rippiä	ei	voi	olla	myöskään	
syvällistä	 ja	 vakavaa	 val-
mistautumista	 pääsiäiseen.	
Jeesuksen	 Kristuksen	 ylös-

nousemukseen	 osallistumi-
nen	edellyttää	myös	meidän	
moraalista	 ylösnousemus-
tamme.

Tällainen	 moraalinen	
uudistuminen	 liittyy	 lä-
heisesti	 kristilliseen	 aika-
käsitykseen,	 josta	 puhuin	
alussa.	 Meillä	 on	 vain	 yksi	
elämä	 ja	 me	 kuljemme	 ala-
ti	 eteenpäin.	 Me	 kuljemme	
kohti	omaa	pääsiäistämme.	
Jeesuksen	 Kristuksen	 pää-
siäiseen	 valmistautuminen	
on	 meidän	 kuolemaamme	
ja	 ylösnousemukseemme	
valmistautumista.	 Tästä	 to-
tuudesta	 on	 kysymys,	 kun	
apostoli	 Paavali	 kirjoittaa	
Ensimmäisessä	kirjeessä	tes-
salonikalaisille:

”Tahdomme,	 veljet,	 tei-
dän	 olevan	 selvillä	 siitä,	
mitä	 tapahtuu	 kuoleman	
uneen	nukkuville,	 jotta	ette	
surisi	 niin	 kuin	 nuo	 toiset,	
joilla	ei	ole	toivoa.	Jos	kerran	
Jeesus	on	kuollut	ja	noussut	
kuolleista,	niin	kuin	me	us-
komme,	silloin	Jumala	myös	
on	Jeesuksen	tullessa	tuova	
poisnukkuneet	elämään	yh-
dessä	 hänen	 kanssaan”	 (1.	
Tess.	4:13-14).
Käyttäkäämme	 siis	 tämä	

aika	oman	elämämme	tutki-
miseen.	Ja	olkoon	tämä	aika	
myös	 hengellisen	 uudistu-
misen	 aikaa.	 Tämä	 ajanjak-
so	 on	 Jumalan	 meille	 anta-
ma	 erityinen	 lahja	 matkal-
la	 omaan	 pääsiäiseemme.	
Tämä	matka	on	ainutkertai-
nen.	Aamen.	

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa         
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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.

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, 18.00 iltamessu

29.2. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
�.3. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (��.00 

messu), ��.00–�3.00 uskonnonopetus ensi-
kommuuniota varten, �5.30–�8.00 uskon-
nonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 
�7.40 vesper, �8.00 aattomessu

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

3.3. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

4.3. ti �6.00–�8.30 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten, �8.00 CsC: ruus-
ukko ja messu, �9.00 avioliittokurssi seura-
kuntasalissa

7.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
8.3. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
9.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 

�0.30-�3.00 lastenkerho, ��.00 päämessu, 
�2.30 perhemessu, �3.30-�7.45 adoraatio, 
�8.00 iltamessu, �9.30 Lumen Valon konsert-
ti kirkossa

�5.3. la pyhä Joosef: 9.45 uskonnonopetus 
ranskaksi (��.00 messu), �7.40 vesper, �8.00 
aattomessu

�6.3. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, ��.00 pal-
mukulkue ja päämessu, Caritas-basaari seu-
rakuntasalissa, �2.30 messu ruotsiksi/Mässa 
på svenska, �6.00 messu Porvoossa, �8.00 
iltamessu

diaspora
Porvoo �6.3. su �6.00
Tikkurila (ort. kirkko) 24.2. su 16.00

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 17.30 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.

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

29.2. pe �8.30 ristintiehartaus
�.3. la �0.00-�4.00 opetus vahvistuksen sakra-

menttia varten Englantilaisessa koulussa, 
�8.00 iltamessu

2.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintieharta-
us, �0.00 messu suomeksi, ��.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, �8.00 iltamessu

7.3. pe �8.30 ristintiehartaus
8.3. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 

�0.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englanti-
laisessa koulussa, ��.00 ristintiehartaus, kirp-

putorin valmistelu, �8.00 iltamessu
9.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus, �0.00 messu suomeksi, messun jälkeen 
kirpputori, ��.30 messu englanniksi/Mass in 
English, �8.00 iltamessu

��.3. ti �5.00 katumushartaus ja rippi koulu-
laisille

�4.3. pe �8.30 ristintiehartaus
�5.3. la pyhä Joosef: �0.00 messu suomeksi, 

�0.00 opetus ensikommuuniota ja vahvis-
tuksen sakramenttia varten Englantilaisessa 
koulussa, �8.00 iltamessu

�6.3. su palmusunnuntai: �0.00 messu suomeksi, 
Huom! �2.00 messu vietnamiksi, �8.00 ilta-
messu, tänä sunnuntaina kerätään paastouhrin 
kolehti

Pyhän	 Marian	 seurakuntaneuvoston	
vaalit	maaliskuussa	2008!	Ks.	takasivu.

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 �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 
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

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

26.2. ti �9.00 informaatiokurssi
28.3. to �8.00 ristintiehartaus
�.3. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu
2.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.00 ruusukkoru-

kous, �0.30 päämessu, �8.30 messu latinaksi
4.3. ti �9.00 miestenpiiri
6.3. to �8.00 ristintiehartaus
7.3. pe �7.00 katekeesi Porissa, �8.00 messu 

Porissa
8.3. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu, 

�7.00 messu puolaksi
9.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.00 ruusukko-

rukous, �0.30 päämessu, �2.00 messu viet-
namiksi, �4.00 messu Eurajoella, �7.00 messu 
Kankaanpäässä, �8.30 Mass in English

��.3. ti �9.00 teologinen opintopiiri
�3.3. to �8.00 ristintiehartaus
�5.3. la �0.00 messu Ahvenanmaalla
�6.3. su palmusunnuntai: �0.00 ruusukkoruko-

us, �0.30 päämessu, �8.30 Mass in English 

diaspora
Ahvenanmaa: �5.3. la �0.00
Eurajoki: 9.3. su �4.00
Kankaanpää: 9.3. su �7.00
Pori: 7.3. pe �7.00 katekeesi, �8.00 messu

katekeesi
�.3. 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 18.00, 
to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat 18.00 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.

23.2. la 9.45 uskonnonopetus savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa, 17.30 Way of the 
Cross, �8.00 Mass in English (Jyväskylä)

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

1.3. la 17.30 Way of the Cross, 18.00 Mass in 
English (Jyväskylä)

2.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.00 ristintiehar-
taus, �0.30 päämessu

7.3. pe �8.00 messu Kiteellä
8.3. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, ��.00 

messu Joensuussa, �6.00 messu Varkaudessa, 
17.30 Way of the Cross, 18.00 Mass in English 
(Jyväskylä)

9.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.00 ristintiehar-
taus, �0.30 päämessu, �6.00 messu Mikke-
lissä

�3.3. to �4.00 seniorien kokous
�5.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä/Holy 

Day of Obligation): 9.00 lauantaikurssi, �0.30 
informaatiokurssi, 12.15 messu, 17.30 Way of 
the Cross, �8.00 Mass in English (Jyväskylä)

�6.3. su palmusunnuntai: �0.30 kulkue ja pää-
messu

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

7.3., ��.4., 9.5.
Joensuu: (ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkoka-

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

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26) la 16.00: 
8.3., �2.4., �0.5.

Mikkeli (ev.-lut. tuomiokirkon krypta savilah-
denkatu 20) su �6.00: 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 Jyväsky-
lässä:
�5.3., �9.4., �7.5.

seniorit:
�3.3., �7.4., �5.5.

rippi: keskiviikkoisin ja sunnuntaisin puoli tuntia 
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Con-
fessions: Wednesdays and Sundays 30 minutes 
before Mass and upon request.

ristintie suomeksi sunnuntaisin klo �0.00, eng-
lanniksi lauantaisin klo 17.30. The Way of the 
Cross (in English), saturdays at �7.30 (on sun-
days at �0.00 in Finnish).

Katumushartaus maanantaina �7.3. klo �7.00, 
messu klo �8.00

Liturgy of reconciliation on Monday �7.3. at 
�7.00, Mass at �8.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 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.

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

�.3. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu
2.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 Mass in English
8.3. la 9.30 katekeesi, �4.00 perhemessu

9.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.30 päämessu, 
�8.00 Mass in English

�5.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 
�0.30 juhlamessu

�6.3. su palmusunnuntai: �0.30 päämessu, �8.00 
Mass in English

 
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangonkatu ��): su klo 

�5.00: 2.3.
Kokkola (Katariinankatu 3) su �6.00: 9.3.
Kurikka: �.3. la �8.30, 23.3. su �7.00
Lapua: 24.3. ma 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5) klo �2.00: la �.3., ma 

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

24.3.

seurakuntamme papit viettävät messuja myös 
Kristiinankaupungissa, seinäjoella ja Korsnäsis-
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.
 
22.2. pe �8.00 ristintiehartaus ja messu
24.2. su paaston 3. sunnuntai: �8.00 messu
28.2. to �8.00 iltamessu
29.2. pe �8.00 ristintiehartaus
2.3. su paaston 4. sunnuntai: ��.00 messu
6.3. to �8.00 iltamessu
7.3. pe kuukauden �. perjantai: �8.00 ristintie-

hartaus
8.3. la �3.00 perhemessu
9.3. su paaston 5. sunnuntai: ��.00 messu
�3.3. to �8.00 iltamessu
�4.3. pe �8.00 ristintiehartaus
�5.3. la pyhä Joosef: ��.00 messu
�6.3. su palmusunnuntai: �8.00 messu

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

mintie �2): 24.2. klo ��.00 
Lahti (ort. kirkko): �.3. klo �6.00 
Lappeenranta (ort. kirkko): �6.3. klo �2.00 
sunila (seurakuntatalo, Valliniemenkatu 20): 9.3. 

klo �6.00 

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): �.3. klo �4-�6
Kouvola: 8.3. klo ��-�3, messu klo �3.00

OULU

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.

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
29.2. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
�.3. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
2.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-

lish, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
7.3. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
8.3. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
9.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.00 Mass in 

Seurakunnat
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English, ��.�5 päämessu, �7.30 messu rova-
niemellä

�3.3. to �9.00 ekumeeninen sananpalvelus ka-
tolisen kirkon seurakuntasalissa

�4.3. pe �8.00 johdantokurssi katoliseen us-
koon (Katso erillinen ilmoitus.)

�4.3. pe �7.00 ristintiehartaus (Via Crucis)
�5.3. la ��.00 uskonnonopetus koululaisille
�6.3. su palmusunnuntai: �0.00 Mass in English, 

11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

diaspora
Tornio: 2.3., 16.3. klo 17.00
raahe: 24.2. klo �7.00
rovaniemi: 9.3. klo �7.30 

Johdantokurssi katoliseen uskoon 
Oulussa keväällä 2008

�4.3. pe �8.00 vahvistuksen sakramentti ja eu-
karistia

4.4. pe �8.00 parannuksen ja sairaiden voitelun 
sakramentit

9.5. pe �8.00 papiksi vihkimisen ja avioliiton 
sakramentit

Avoin kaikille. Tervetuloa! Katolisen kirkon seu-
rakuntasalissa (Liisantie 2, Oulu)

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.  

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. 

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. 

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-

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle  
14.3.–13.4. on toimitettava viimeistään 29.2. mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

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: 

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 �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. Franciscus ja Chiara, dvd-elo-
kuva.

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 kokous-
ilta.

 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 �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:
 
�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.

25.2. Kirkko Jumalan valtakuntana, Emil Anton
3.3. Maanantaikahvila
�0.3. Agricola ja katolinen rukousperinne, Mar-

jatta Jaanu-schroeder
�7.3. Maanantaikahvila

Tapahtumat

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. illoista 
muovautuu aina osallistujien näköisiä ja oloisia. 
Työilloissa on helppo tutustua uusiin ihmisiin. 
Tule mukaan, saat tehdessäsi 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 seurakuntasalis-
sa. ruusukkorukous alkaa klo �7.30. Vietämme 
messua klo �8.00. 

ti 26.2. Vuosi- ja vaalikokous. Keskustelua.             
Kokouksen jälkeen isä Teemu ja ritarit kerto-
vat kokemuksia ja tuntemuksia israelin-mat-
kaltaan  

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
Radiomessu 20.3. klo �8.00 Pyhän Henrikin 
katedraali (suora lähetys kiirastorstaina)

Suomeksi radio Ylen �, Ruotsiksi radio Vega

SEKALAISTA

SENIORIT
Pyhä	 messu	 Pyhän	 Henrikin	 ka-
tedraalissa	 tiistaina	 18.3.2008	 klo	
14.00	 ja	sen	 jälkeen	kokoontumi-
nen	 seurakuntasalissa.	 Tervetu-
loa!

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

Mother-Child Club helsinki

We meet on the 1st 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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Etelä-Intiassa	Tamil	Nadun	
osavaltiossa	 Caritas	 tukee	
valmiuskoulutuksen	 anta-
mista	 kastittomille	 naisil-
le.	 Nämä	 dalit-naiset	 ovat	
omassa	 yhteiskunnassaan	
alistetussa	 asemassa	 ja	 syr-
jittyjä.	Yli	puolet	heistä	elää	
köyhyysrajan	 alapuolella.	
Koulutus	antaa	naisille	val-
miuksia	 toimia	 itsenäisesti		
omassa	 yhteisössään	 ja	 yh-
teiskunnassaan.	

Koulutusta	 annetaan	 yh-
teiskunnallisissa	 kysymyk-

sissä.	 Naisille	 selvitetään	
naisten	 oikeudet.	 Jo	 koulu-
tetut	dalit-naiset	 opastavat	
ja	 kouluttavat	 naisia	 sosi-
aalisten,	 terveydellisten	 ja	
taloudellisten	 kysymysten	
ratkaisemisessa.	 Hankkeen	
tuloksena	 naiset	 oppivat	
valitsemansa	 tavan	 tukea	
perheen	toimeentuloa	vaik-
kapa	yrttikasvien	tai	sienten	
viljelyllä,	 lehmien	 hoidolla	
tai	hedelmämehujen	tuotta-
misella.		

Naisia	 tuetaan	 ryhtymään	
pienyrittäjiksi	mikroluotoin.	
Yrittäjätoiminta	 edellyttää	
heiltä	luku-	ja	kirjoitustaitoa.	
Naiset	opiskelevat	kirjanpi-
toa	ja	muita	yhteiskunnassa	
vaadittavia	taitoja	oma-apu-
ryhmissä.	

Caritaksen	 yhteistyökump-
pani	Madurai	Jesuit	Down-
trodden	 People’s	 Welfare	
–säätiö	on	perustettu	alueen	
syrjäytetyn	dalit-väestön	hy-
väksi	tehtävää	työtä	varten.	
Alueella	 toimii	 jo	koulutet-

tujen	 dalit-naisten	 ryhmiä	
ja	uusien	naisryhmien	kou-
lutustarve	 on	 suuri.	 Myös	
koulutetut	 ryhmät	 tarvitse-
vat	jatkokoulutusta.		

Hankkeessa	saa	jatkokoulu-
tusta	250	kouluttajaa	 ja	500	
naisryhmien	 vastuuhenki-
löä.	Hanke	tukee	250	jo	ole-
massa	olevaa	naisryhmää	eli	
yhteensä	 4900	 dalit-naista	
sekä	200	uutta	naisryhmää,	
joihin	 kuuluu	 4000	 dalit-
naista.	 Hankkeesta	 hyötyy	
8	900	naista.	

Kuvassa	 dalit-naisten	 ryh-
mä	 on	 oppitunnilla.	 Mon-
ta	 iloista	kättä	nousee,	kun	
kouluttaja	 kysyy:	 Kuinka	
moni	 osaa	 kirjoittaa	 oman	
nimensä?

Caritas’ Lenten Col-
lection for 2008

Readiness course for dalit 
(untouchable) women in 
India 

In	 the	 Tamil	 Nadun	 state	
of	Southern	India	Caritas	is	
supporting	readiness	cours-
es	to	be	given	to	Dalit	wom-
en.	 	 These	 women	 are	 op-
pressed	 and	 discriminated	
against	in	their	own	society.	
Over	half	of	them	live	below	
the	 poverty	 line.	 Schooling	
gives	these	women	the	read-
iness	 to	 live	 independently	
in	 their	 own	 community	
and	society.	

The	 women	 are	 educated	
to	 cope	 with	 social	 ques-
tions	 and	 are	 enlightened	
as	to	their	own	rights.		Dalit	
women,	 who	 have	 already	
been	 educated	 in	 these	
things,	 guide	 and	 instruct	
the	women	to	make	choices	
in	social,	hygienic	and	eco-
nomic	matters.	As	 a	 result	
of	these	courses	the	women	
learn	to	choose	among	vari-
ous	 means	 of	 supporting	
their	 families;	 for	 example,	
by	growing	herbs	or	mush-
rooms,	by	dairy	work,	or	by	
producing	fruit	juices.		

The	 women	 are	 supported	
in	their	endeavours	to	start	
small	 businesses	by	micro-
credit	 systems.	 In	 order	 to	
do	 this,	 they	 must	 learn	 to	
read	and	write.		The	women	
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also	learn	bookkeeping	and	
other	necessary	skills	in	their	
own	self-help	groups.	

Caritas’	 partner	 in	 this	
project	 is	 Madurai	 Jesuit	
Downtrodden	People’s	Wel-
fare		Foundation,	which	was	
founded	to	benefit	the	area’s	
dalit-population,	which	has	
been	the	object	of	discrimi-
nation.	 	 There	 are	 groups	
of	 Dalit	 women,	 who	 have	
already	 had	 these	 courses,	
but	the	need	for	training	for	
other	groups	is	great.		Also	
the	 already	 trained	 groups	
need	additional	training.		

This	 project	 will	 support	
additional	 training	 for	 250	
instructors	 and	 for	 leaders	
of	500	groups	of	women.	It	
will	support	250	already	es-
tablished	groups,	thus	4900	
Dalit	women,	plus	200	new	
groups,	 to	 which	 belong	
4000	 Dalit	 women.	 	 The	
project	 in	 all	 will	 benefit	
8900	women.	

In	the	picture	the	Dalit	wom-
en	are	having	a	class.	Many	
joyful	 hands	 are	 raised,	
when	 the	 instructor	 asks:		
How	many	of	you	can	write	
your	own	name?		

KUINKA 
MONI OSAA 
KIRJOITTAA 

OMAN 
NIMENSÄ? 

Naiset 
köyhyyttä 

vastaan

Kvinnor 
mot fattigdom

Women 
against 
Poverty

HOW MANY 
OF YOU CAN 
WRITE YOUR 
OWN NAME? 

Fra’	 Andrew	 Bertien	 sielu	
nousi	Jumalan	luo	torstaiyö-

nä	7.	helmikuuta.	Silloin	poistui	
joukostamme	 78-vuotias	Mal-
tan	suvereenin	hospitaaliritari-
kunnan	 (SMOM)	 suurmestari.	
Juhlallinen	 sielunmessu	 hänen	
muistokseen	järjestetään	kuole-
man	 kolmantenakymmenente-
nä	päivänä,	8.	maaliskuuta.	Pai-
kalle	 kutsutaan	 Italian	 valtion	
edustajat,	 ritarikuntaan	 akkre-
ditoidut	diplomaatit	sekä	muut	
viralliset	 edustajat.	 Hänelle	
osoitetaan	 valtioiden	 päämie-
hille	 kuuluvaa	 kunnioitusta,	
sillä	lähes	100	maata	tunnustaa	
Maltan	ritarikunnan	suvereeni-
na	valtiona.	

Viimeinen	 kunnianosoitus,	
jonka	suurmestari	sai	ottaa	vas-
taan,	oli	liikuttava:	eivät	vain	eri	
puolilta	 maailmaa	 saapuneet	
ritarit	 –	 juuri	 Fra’	 Andrew’n	
toiminnan	 ansiosta	 ritarikunta	
on	niin	laajalle	levinnyt	–	vaan	
myös	monet	roomalaiset	halusi-
vat	jättää	hänelle	hyvästit.	Hän	
oli	 lempeä	 ja	 lämmin,	 ja	 usein	
hänet	saattoi	tavata	kulkemasta	
kaupungin	kadulla	ilman	saat-
tuetta	 ja	 turvamiehiä,	 ainoana	
valtionpäämiehenä	 maailmas-
sa.	

Fra’	Andrew	Willoughby	Ninian	Ber-
tie	valittiin	 suurmestariksi	 edeltäjän-
sä	Fra’	Angelo	de	Mojanan	kuoltua	8.	
päivänä	huhtikuuta	1988.	Hän	oli	syn-
tynyt	Lontoossa	15.	 toukokuuta	1929	
Britannian	armeijan	korkean	upseerin,	
Lindseyn	 ja	Abbingdonin	 kreivin	 Ja-
mes	Bertien	ja	Buten	markiisitar	Lady	
Jean	Crichton-Stuartin	esikoisena.	Fra’	
Andrew	 kuului	 siis	 äitinsä	 puolelta	
Skotlannin	 kuningassukuun.	 Bertiet	
puolestaan	ovat	merkittävä	aatelissu-
ku	1500-luvulta.		

Fra’	Andrew	opiskeli	uuden	ajan	his-
toriaa	 ja	 valmistui	 Oxfordin	 Christ	
Church	-Collegesta	vuonna	1951.	Hän	
oli	 liian	 nuori	 osallistuakseen	 maail-
mansotaan.	 Hän	 suoritti	 asepalve-
luksen	 Skotlannin	 kaartissa	 reservi-
nupseerina	 vuosina	 1946–1950.	 Näin	
ollen	 hänen	 koulutuksensa	 perustui	
–	ritarille	soveliaalla	tavalla	–	toisaalta	
opintoihin	ja	toisaalta	sotilaskoulutuk-
seen.	Kahdenkymmenen	vuoden	ajan	
hän	opetti	ranskaa,	espanjaa	ja	venäjää	
Worthin	benediktiinien	ylläpitämässä	
koulussa.	 hän	 oli	 myös	 kiinnostunut	
itämaisista	 kielistä,	 varsinkin	 tiibetis-
tä.	

14.	 toukokuuta	 1956	 hänet	 otettiin	
Maltan	ritarikunnan	 jäseneksi.	Vuon-
na	1975	hänestä	tuli	oikeuden	ritari	ja	
vuonna	1981	antamansa	uskontunnus-
tuksen	 myötä	 munkki.	 Maltan	 ritari-
kunta	on	todellakin	viimeinen	ja	ainut	
ritarikunta,	johon	hierarkian	huipulla	
kuuluu	kuuliaisuuden,	köyhyyden	 ja	
naimattomuuden	lupaukset	antaneita	
veljiä.	

Fra’	Andrew	 oli	 syvästi	 hengellinen	
mies.	Häntä	ravitsi	se	erikoislaatuinen	
katolisuus,	 joka	 oli	 pysynyt	 juurtu-
neena	Iso-Britanniaan	anglikaanisesta	
reformaatiosta	ja	sitä	seuranneista	vai-
noista	huolimatta.	Hän	kunnioitti	suu-
resti	katolisen	liturgian	traditionaalisia	
muotoja;	ennen	kaikkea	hän	kuitenkin	
eli	veljenä	ja	suurmestarina	järjestössä,	
jota	pyhä	roomalainen	kirkko	suuresti	
arvostaa.		

Hänet	 saattoi	 löytää	 avustajan	 vir-
kapuku	 päällään	 Lourdes’ista,	 jonne	
maltalaisritarit	ovat	tehneet	perinteisiä	
pyhiinvaelluksia	jo	yli	puolen	vuosisa-
dan	ajan.	Siellä	hän	auttoi	sairaita,	joita	
ritarikunta	oli	 tuonut	 sadoittain	pai-
kalle	kaikista	maanosista.	Väsymättö-
mästi	ja	miellyttävästi	hän	osasi	sanoa	
lohduttavan	sanan	sille,	 joka	oli	Her-
ralta	saanut	elämän	lahjan	mutta	myös	
voiman	elää	sairauden	uuvuttamana.	

Niin	 hänestä	 tuli	 ritarikunnan	
hengellisen	 lähetystehtävän	 ja	
avustustyön	 rohkea	 puolusta-
ja,	hylättyjen	ja	sairaiden	tukija,	
meidän	 herrojemme	 sairaiden	
auttaja,	kuten	Bertie	 itse	 tapasi	
sanoa.	

Vuosien	ajan	hän	 itse	eli	 levol-
lisesti	 parantumattoman	 sai-
rauden	 kanssa,	 ja	 aivan	 viime	
päiviin	saakka	hän	pysyi	aktii-
visena	 ja	 valoisana	 valtionpää-
miehenä	ja	12	000	ritarin	ja	daa-
min	hengellisenä	ohjaajana.	

Minulla	 on	 Fra’	 Andrew’sta	
hyvin	 elävä	 henkilökohtainen	
muisto.	Tapasin	häntä	aina	sil-
loin	 tällöin	 joidenkin	 virallis-
ten	 juhlatilaisuuksien	 tai	 semi-
naarien	 yhteydessä.	 Erityisesti	
muistan	 joitakin	 vuosia	 sitten	
käymämme	pitkän	keskustelun	
Vallettassa.	 Fra’	Andrew	 istui	
yksinään	 hotellissa,	 jossa	 se-
minaarin	 osallistujat	 yöpyivät.	
Kysyin,	 voinko	 pitää	 hänelle	
seuraa.	Alkoi	pitkä	keskustelu:	
Bertie	 kertoi	 minulle	 kiinnos-
tuksestaan	 ja	 suoranaisesta	 in-
tohimostaan	kieliä	kohtaan,	sitä	
syvää	merkitystä	kohtaan,	joka	
sanoilla	 on,	 niiden	 sanakirja-

merkityksenkin	ylitse,	Sanan	suhtees-
ta	Jumalaan.	

Yllättäen	minusta	 tuntui	 aivan	 siltä,	
kuin	olisin	seissyt	John	R.	R.	Tolkienin	
edessä,	 jota	Bertie	 epäilemättä	muis-
tutti.	Tiesin,	että	suurmestari	oli	opis-
kellut	Oxfordissa,	ja	siksi	kysyin,	oliko	
hän	koskaan	tuntenut	Tolkienia.	Hän	
kertoi	”sormusten	herrasta”	ja	profes-
sori	 Tolkienin	 syvästä	 kristillisestä	 ja	
katolisesta	 hengestä.	 Löysimme	 kes-
kustellessamme	myös	toisen	yhteisen	
mielenkiinnon	 kohteen:	 kumpikin	
meistä	oli	harrastanut	judoa.	Suurmes-
tari,	 jolla	 oli	 musta	 vyö,	 harrasti	 sitä	
edelleen	ja	opetti	sitä	lapsille	Maltalla.	
Tatamilla	 lasten	kanssa	vietetty	 aika	
oli	hänelle	todella	rakas.	Viimeisen	kir-
jeen	sain	häneltä	vain	muutamia	päi-
viä	ennen	hänen	kuolemaansa.	

Lindseyn	 ja	Abbingtonin	Kreivi	 Fra’	
Andrew	 Bertie,	 hänen	 korkeutensa	
prinssi	ja	suurmestari	tässä	maailmas-
sa,	on	antanut	pitkän	elämäntaipaleen-
sa	päättyessä	 sielunsa	 Jumalalle	 Fra’	
Andrew’na,	 Jumalan	 köyhien	 palve-
lijana.	

Luigi G. de Anna
Maltan ritarikunnan jäsen

Fra’ Andrew Bertie in memoriam

Jäähyväiset Maltan ritarikunnan suurmestarille

Fra’ Andrew Bertie �929–2008
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Jäsenmäärän kasvu
jatkuu yhä vahvana
Katolilaisia oli vuodenvaihteessa 9859 eli lähes 5%
enemmän kuin vuosi sitten.

Noin kaksi tuhatta	 vuotta	 sitten,	 sen	alus-
sa,	mikä	myöhemmin	on	opittu	tuntemaan	

ensimmäisenä	vuosituhantena,	kaksitoista	juuta-
laista	miestä	sai	tehtäväkseen	työn,	joka	vaikutti	
–	kuten	yhä	 tänäkin	päivänä	usein	voi	 tuntua	 -	
aivan	liian	suurelta	ollakseen	järkevä.	Ilman	va-
rallisuutta,	sotajoukkoja,	tietoverkkoja,	moottori-
ajoneuvoja	tai	mitään	vastaavaa	heidän	tuli	saada	
koko	maailma	kääntymään.	Tämä	puolestaan	tarkoitti	
Rooman	 valtakunnan	 –	 historiallisessa	 ajassaan	 yhä	
kaikkien	aikojen	vahvimman	valtion	–	pakanakulttuu-
rin	voittamista.	
Ja	 kuitenkin,	 käsittämättömistä	 vastoinkäymisistä	

huolimatta,	nämä	kaksitoista	miestä	onnistuivat	muut-
tamaan	maailman	aina	sen	perustuksia	myöten.	Heidän	
työnsä	 sai	 aikaan,	 ei	 vain	 kristikunnan	 perustamisen,	
vaan	 myös	 alun	 sille,	 minkä	 nykyisin	 tunnemme	 Eu-
rooppana.	Pohtiessamme	tänään	tätä	lähes	uskomaton-
ta	 tarinaa,	 tulemme	 kasvokkain	 kysymyksen	 kanssa:	
”Mikä	 sai	 käännettyä	mahdottoman	 todellisuudeksi	
niin,	että	kristillinen	kulttuuri	valloitti	maailman?”	Sa-
malla	voidaan	todeta,	ettei	mikään	kulttuuri	maailmas-
sa,	ei	ennen	kristillisyyden	syntyä	eikä	sen	jälkeen,	ole	
yltänyt	samanlaiseen	menestystarinaan.
Vaikuttaa	siltä,	 ettei	 tätä	 tarinaa	voi	 selittää	muulla	

tavoin	kuin	toteamalla,	että	kristinuskossa	ja	sen	aikaan-
saamassa	kulttuurissa	on	 täytynyt	olla	 jotakin	 todella	
erityistä.	 Ja	 tämä	 erityisyys	 vuorostaan	 kumpuaa	 sen	
sisältämästä	totuudesta,	joka	ei	johdu	ainoastaan	Juma-
lan	ilmoituksesta,	vaan	ensisijaisesti	sen	järkevyydestä:	
pakanatkin	 tunnistivat	 kristillisen	kulttuurin	omaan-
sa	paremmaksi.	Kristinuskon	havaittiin	puhuvan	totta	
maailmasta	ja	ihmisestä.

Yksi	vanhimmista	säilyneistä	kristillisistä	Uuden	Tes-
tamentin	ulkopuolisista	teksteistä	on	nimeltään	Didak-
he.	Siitä	löydämme	kovan	valinnan,	joka	esitettiin	kris-
tityiksi	haluaville.	Kertoo	paljon,	että	sen	ensimmäiset	
sanat	 ovat	 seuraavat:	 On olemassa kaksi tietä, toinen on 
elämän tie ja toinen kuoleman tie. Nämä kaksi tietä eroavat 
suuresti toisistaan.	Lisäksi	tekstissä	sanotaan:	

Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä häpäise poikia, älä harjoita 
huoruutta, älä varasta, älä harjoita noituutta, älä sekoittele 
myrkkyjä [koskien erityisesti ehkäiseviä ja abortoivia aineita], 
älä surmaa lasta lähdettämällä äläkä tapa sitä kun se on syn-
tynyt. Älä himoitse mitään lähimmäisesi omaa. (Didakhe 2,2-)

Emme	voi	olla	huomaamatta,	 että	monet	 tässä	 lue-
tellut	Rooman	pakanalliset	tavat	ovat	nyt,	2000	vuotta	
myöhemmin,	tulleet	kulttuurissamme	hyväksytyiksi	tai	
jopa	täysin	tavallisiksi.	Länsimaat	ovat	jälleen	omaksu-
neet	 seksin	 avioliiton	 ulkopuolella,	 homoseksuaaliset	
teot,	 taikuuden	harjoittamisen,	 ehkäisyn,	 abortin,	 las-
tenmurhan	 ja	 eutanasian.	 Kristilliseltä	 kannalta	 tämä	
todellisuus	on	pelottavaa.	 Jopa	 siinä	määrin,	 että	Äiti	
Teresa	kysyi	kerran,	mitä	pelastettavaa	on	kulttuurissa,	
joka	sallii	äidin	tappaa	lapsensa.
Todellakin,	 voimme	miettiä,	mitä	pelastettavaa	on	

jäljellä.	Olisi	 kuitenkin	väärin	 ajatella,	 että	 abortti	 on	
kuoleman	kulttuurin	perimmäinen	syy.	Itse	asiassa	syn-
tymättömien	ja	vastasyntyneiden	lasten	tappaminen	on	
”vain”	oire,	sillä	kuoleman	kulttuurin	juuret	ulottuvat	
syvälle	yhteiskunnan	eri	osiin,	uskonnosta	ja	filosofiasta	
aina	taiteeseen,	musiikkiin,	koulutukseen	ja	tieteeseen	
saakka.

Tulevana	vuonna	tässä	kolumnissa	käsitellään	elämän	
kulttuuriin	ja	kuoleman	kulttuuriin	liittyviä	kysymyk-
siä,	selventäen	näitä	käsitteitä,	kuinka	ne	näyttäytyvät	
kultuurin	eri	muodoissa	ja	mitä	kristityt	(ja	todellakin	
kuka	 tahansa)	voi	 tehdä	elääkseen	elämän	kulttuurin	
tietoisena	rakentajana,	ei	kuoleman	kulttuurin	orjana.

Varro Vooglaid

Elämän  
    kulttuuri 

Vooglaid

Hiippakunnan	 vastikään	 ilmestyneet	 jä-
senmaksutilastot	paljastavat,	 ettei	vapaa-
ehtoisesti	kerättävän	jäsenmaksun	kehitys	
ole	ollut	kovin	hyvä.	Vuonna	2006	 jäsen-
maksua	 kertyi	 63.843	 euroa,	 ja	 vuonna	
2007	sitä	kertyi	65.231	euroa	eli	vain	noin	
1.500	euroa	edellisvuotta	enemmän.	Jäsen-
maksua	maksetaan	siis	vain	noin	6,6	euroa	
per	jäsen	per	vuosi.	

Jo	 kolminkertaisella	 summalla	 hiippa-
kunnan	talous	ja	hiippakunnan	seurakun-
nille	tarjoamien	palvelujen	ylläpitäminen	

saataisiin	 jotakuinkin	 toimivalle	 tasolle.	
Ja	 silloinkin	 hiippakuntalaisten	 antama	
avustus	 kirkon	 toiminnalle	 (jäsenmaksu,	
seurakuntien	 tukeminen	 ja	Fides-lehden	
maksu)	 olisi	 vielä	 vain	 noin	 neljäsosan	
verran	siitä,	mitä	kirkollisveroa	maksavi-
en	kirkkojen	(luterilaiset	ja	ortodoksit)	jä-
senet	vuosittain	maksavat	 (kirkollisveroa	
maksetaan	 noin	 175	 euroa	 per	 vuosi	 per	
jäsen).

Hiippakunnan	taloudellinen	tukeminen	
on	nyt	sitäkin	tärkeämpää,	kun	aiemmin	
Saksasta	tulleet	avustukset	ovat	viime	vuo-
sina	 käytännössä	 tyrehtyneet	 kokonaan	
eikä	valtionverotuksen	yhteydessä	kerät-
tävän	jäsenmaksun	perintäoikeudesta	ole	
vieläkään	tehty	mitään	päätöksiä.	Samaan	
aikaan	 hiippakunnassa	 ja	 seurakunnissa	
on	käynnissä	 tai	olisi	 tarpeen	käynnistää	
suuriakin	remontteja.

Onneksi	viime	aikoina	on	julkisuudes-
sa	esiintynyt	kannanottoja	uskontokuntien	
tasa-arvoisen	taloudellisen	kohtelun	puo-
lesta.	 Ennen	 kuin	 valtiovallan	 päätökset	
ovat	todellisuutta,	katolilaisten	tulisi	kui-
tenkin	 huomata	 seurakuntiensa	 ja	 koko	
kirkkonsa	 tarpeet	 entistä	 paremmin	 ja	
ottaa	niistä	nykyistä	huomattavasti	enem-
män	vastuuta.

KATT

Helsingin	 hiippakunnan	 ti-
lastot	 viime	 vuodelta	 ovat	
valmistuneet.	 Tilastoista	
ilmenee,	 että	 jäsenmäärän	
kasvu	jatkaa	tasaista	kasvu-
aan.	 Vuoden	 2007	 lopussa	
Helsingin	 hiippakuntaan	
kuului	 (rekisterin	 mukaan)	
9859	 katolilaista.	 Edellis-
vuoden	 luvusta	 kasvua	 on	

Taulukko

seurakuntien jäsenmäärä 
3�.�2.2007 

Muutos edellisvuodesta Osuus hiippakunnan 
jäsenmäärästä

HENRIK	 3243	 (4,4%)	 32,9%
MARIA	 2792	 (3,3%)	 28,3%
BIRGITTA	 1278	 (6,1%)	 13,0%
OLAVI	 479	 (6,0%)	 4,9%
RISTI	 1013	 (8,7%)	 10,3%
URSULA	 513	 (4,5%)	 5,2%
PERHE	 541	 (4,2%)	 5,5%

450	henkeä.	Tämä	tarkoittaa	
noin	4,8	prosentin	kasvua.	

Prosentuaalista	kasvu	oli	
suurinta	 Tampereen	 Pyhän	
ristin	seurakunnassa	(8,7%).	
Absoluuttisesti	 suurinta	
kasvu	 oli	 Pyhän	 Henrikin	
katedraaliseurakunnassa,	
jonka	 jäsenmäärä	 lisääntyi	
136	jäsenellä.

Kielet

Suomea	äidinkielenään	pu-
huu	 4271	 katolilaista,	 vas-
taavasti	 ruotsia	 puhuu	 628	
ja	 muita	 kieliä	 4960	 katoli-
laista.	Prosenttiosuudet	ovat	
43,3%	suomea,	6,4%	ruotsia	
ja	 50,3%.	 Kielisuhteet	 ovat	
pysyneet	lähes	ennallaan.

Vuonna	2007	jäsenmaksutili	
kasvoi	seuraavasti	(euroa):
	
	 31.01.				 5.739
	 28.02.		 12.784
	 31.03.		 17.849
	 30.04.		 22.935
	 31.05.		 28.769
	 30.06.		 33.078
	 31.07.		 38.325
	 31.08.		 42.237
	 30.09.		 46.492
	 31.10.		 53.596
	 30.11.		 59.278
	 31.12.		 65.231

Jäsenmaksukehitys hidasta
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Jäsenmäärän kasvu
jatkuu yhä vahvana
Katolilaisia oli vuodenvaihteessa 9859 eli lähes 5%
enemmän kuin vuosi sitten.

Kristittyjen ykseys vahvistuu rukouksella

Apostoli Paavalin sanoin: Rukoilkaa lakkaamatta!
	

Kun	apostoli	Paavali	opettaa	
tutuille	 seurakuntalaisille	
kristillisen	 elämän	 keskei-
simpiä	asioita,	hän	kirjoittaa	
mm.	 sanat	 ”rukoilkaa	 lak-
kaamatta”	ja	”rukoilkaa	hel-
littämättä”.	Näin	tehdessään	
hän	rakentaa	hyvin	vakaalle	
perustalle.	Aivan	Raamatun	
ensi	lehdiltä	alkaen	Jumalan	
ihmiset	rukoilevat	ja	pystyt-
tävät	alttareita.	Muistamme	
varhaisilta	ajoilta	esim.	Aab-
rahamin,	 Jaakobin,	 Moo-
seksen	 ja	Aaronin.	 Jumalan	
äänen	kuuleminen	liittyi	ru-
kouksiin.	Ihminen	sai	vasta-
uksia	 myös	 siinä,	 mitä	 hä-
nelle	 ja	 hänen	 ympärillään	
oleville	tapahtui.		
Jo	noin	 tuhat	 vuotta	 en-

nen	 Paavalia	 kuningas	 Sa-
lomo	 rakensi	 temppelin	 ja	
sen	 vihkimistilaisuudessa	
rukoili	 Herraa,	 Israelin	 Ju-
malaa	polvistuen	ja	kätensä	
kohottaen.	Hän	pyysi,	 että	
Jumala	 kuulisi	 yksityisen	
ihmisen	 ja	 koko	 kansan	
hartaat	rukoukset,	kun	hei-
tä	 kohtaavat	 monet	 onnet-
tomuudet.	 Hän	 anoo	 myös	
kansan	syntejä	anteeksi.

Psalmien	 kirja	 sisältää	
paljon	 kiitosrukouksia,	
ylistystä,	 turvautumista	
Jumalaan	 ja	 katumuksen	
ilmaisua.	 Monia	 muitakin	
ihmisen	ja	Jumalan	väliseen	
suhteeseen	kuuluvia	asioita	
niissä	 on	 talletettuina.	 On	
hyvä	muistaa,	 että	psalmit	
ovat	 Jeesukselle	 rukouskir-
ja.	 Tämä	 paljastuu	 evanke-
liumeissa.	Hän	tunsi	psalmit	
ja	 käytti	niitä	niin	kuin	oli	
juutalaisuudessa	 tapana.	
Psalmeja	 lausuttiin	 kotona	
aterioilla,	 aamulla	 ja	 illalla.	
Tämä	 lapsi	 oppi	 kotonaan.	
Ristillä	Jeesus	muisti	Hänel-
le	tutun	iltarukouksen:	”Isä,	
Sinun	 käsiisi	 minä	 uskon	
henkeni	”.		

Jeesus	 eli	 jatkuvassa	 ru-
kousyhteydessä	 Isään.	Hän	
ylisti	 ja	 kiitti.	 Hän	 rukoili	
ihmisten	 puolesta.	 Jeesus	
lupasi	rukoilla	Pietarin	puo-
lesta,	ettei	tämän	usko	sam-
muisi.	Jäähyväispuheessaan	
hän	vakuutti	aterialla	olevi-
en	lisäksi	muistavansa	esiru-
kouksin	 niitä,	 jotka	 tulevat	
uskomaan	häneen	apostoli-
en	todistuksen	tähden.	Hän	
tekee	saman	meidänkin	hy-
väksemme.	 Tähän	 sanaan	
on	meidän	hyvä	luottaa.

Evankeliumeissa	 rukoi-

Me	rukoilemme	sinua	Kristus,
Jumalamme,	kuninkaamme,	
levitä	väkevät	kätesi	seurakuntasi	yli,
kansasi	yli,	joka	aina	on	kuuluva	sinulle,
puolusta	sitä,	varjele	sitä,	taistele	sen	taistelut,	
lyö	sen	viholliset,	nosta	yllemme	voitonlippusi!
Ei	kenenkään	enää	tarvitse	surra	köyhyyttään,	
taivasten	valtakunta	on	kaikille	avoin,
ei	kenenkään	tarvitse	itkeä	syntejään.	
Anteeksiantamisen	valo	on	noussut	haudasta.
Ei	kenenkään	enää	tarvitse	pelätä	kuolemaa,	
Herran	kuolema	on	tehnyt	kaikista	vapaat.
Kristus	on	noussut	kuolleista	ja	kuolema	on	kukistettu.
Sinulle,	Kristus,	kuuluu	kunnia	ja	valta
kautta	kaikkien	sukupolvien.

lemisen	 keskeisyys	 tulee	
ilmi	ja	oppilaat	pyysivätkin	
Jeesukselta	 opetusta	 tässä	
asiassa.	 Jeesus	 antoi	 silloin	
rukouksen	 parhaan	 mallin,	
kun	hän	opetti	 Isä	meidän	
rukouksen,	 jota	 sanotaan	
myös	 Herran	 rukoukseksi.	
Jumalan	 palvominen,	 ylis-
tys	 ja	 kiitos	 aloittavat	 sen	
ja	 näitä	 seuraa	 ihmisen	 jo-

kapäiväisen	 ja	 ikuisen	 elä-
män	tarpeiden	pyytäminen.	
Me	elämme	jokapäiväisestä	
leivästä.	 Me	 tarvitsemme	
paljon	 armahtavaisuutta	 ja	
keskinäistä	 anteeksiantoa.	

Meidän	 tilanteemme	on	se,	
että	anomme	syntejä	anteek-
si	 Jumalalta,	 koska	 emme	
ole	toteuttaneet	elämässäm-
me	 hänen	 tahtoaan	 ehjästi.	
Opettelemme	armahtamaan	
toisia.	Me	tarvitsemme	tukea	
Jumalalta,	ettemme	joutuisi	
kiusauksiin	 ja	 kestäisimme	
koettelemuksissa.	

Isä	 meidän	 on	 kaikkien	

kristittyjen	 rukous.	 Se	 lau-
sutaan	 yksin	 tai	 yhdessä	
toisten	 uskovien	 kanssa	
kirkoissa,	 tavallaan	 lakkaa-
matta,	kun	esim.	aamu	ja	ilta	
ovat	maapallolla	eri	aikoina	

idässä	 ja	 lännessä.	 Luosta-
riväki	 ja	papit	lukevat	vuo-
rokauden	 hetkirukoukset	
säännöllisesti	ja	on	olemassa	
muitakin	ihmisryhmiä,	jotka	
tekevät	samoin.	Rukouksen	
mieli	 on	esimerkki	hellittä-
mättömästä	 kääntymisestä	
Jumalan	puoleen.		

Jeesus	 neuvoi	 rukoile-
maan	 yksin	 ja	 yhteisönä.	
Meidän	on	hyvä	ajatella,	että	
on	monia	erilaisia	rukousta-
poja	 ja	 perinteitä.	 Jokaisen	
tulisi	 pitää	 kiinni	 omasta	
perinteestään	ja	olla	sille	us-
kollinen	samalla	kunnioitta-
en	toistemme	rukouksia.	On	
onnellista	 tottua	 jo	 lapsena	
rukoilemaan	ja	oppia	ulkoa	
keskeiset	 rukoukset.	 Joku	
aikuinen	sanoi:	”Haluan	ru-
koilla,	mutta	en	 tiedä,	mitä	
pitää	sanoa”.	Tänään	ei	ole	
myöhäistä	 pyytää	 Jeesus-
ta	 opettajaksi.	 Ihminen	voi	
päästä	 rukouksen	 salaisuu-
desta	 osalliseksi,	 kun	 hän	
tulee	yhteisöön,	jossa	ruko-
us	 on	 elämää.	 Rukous	 opi-
taan	rukoilemalla.	
200-luvulta	asti	 on	 säily-

nyt	 katkelma	 pääsiäiseen	
liittyvästä	 rukouksesta	
(ohessa).	 Kirkossa	 jatkuu	
lakkaamatta	kiitos	 ja	 sama	
Jumalan	laupeuteen	turvau-
tuminen.		

Anja Purhonen

Teksti	 oli	 kirjoittajan	puheen-
vuoro	ekumeenisen	rukousvii-
kon	tilaisuudessa.

Muutosten syyt

Kasteessa	hiippakunnan	jä-
seneksi	 liitettiin	 179	 ihmis-
tä,	 ja	 kirkkoon	 ottamisen	
kautta	jäsenmäärä	kasvoi	26	
ihmisellä.	 Muualta	 hiippa-
kunnan	alueelle	muutti	371	
katolilaista.

Jäsenmäärä	 väheni	 kuo-
lemien	kautta	 (36),	muual-
le	muuttamisen	 takia	 (177)	
sekä	kirkosta	eroamisen	ta-
kia	(50).

Sakramentit ja opetus

Ensikommuunio	 annettiin	
138	 seurakuntalaiselle,	 ja	
vahvistuksen	 sakramentti	
jaettiin	131	henkilölle.	Avio-
liittoja,	 joissa	 vähintään	
toinen	 osapuoli	 oli	 hiippa-
kunnan	jäsen,	solmittiin	47.	
Näistä	 7	 tapauksessa	 mo-
lemmat	 aviopuolisot	 olivat	
katolilaisia.

Uskonnonopetusiässä	 oli	
1548	 lasta,	 joista	 vain	 1026	
(66%)	osallistui	opetukseen	
tavalla	tai	toisella.

Tilastoja	lukiessa	kannat-
taa	 huomioida,	 että	 rekis-
terilukuihin	 saattaa	 jäädä	
pieniä	 epätäsmällisyyksiä,	
kun	 esimerkiksi	 seurakun-
tien	sisäiset	siirrot	on	voitu	
eri	 seurakunnissa	 merkitä	
eri	vuoden	puolelle.

Jäsenkehitys

Katolisen	 kirkon	 jäsenkehi-
tys	 on	 Suomessa	 ollut	 vii-
meisten	 vuosikymmenten	
ajan	hyvin	myönteinen:

31.12.1988		 4.195
31.12.1996	 6.742
31.12.2001	 7.986

Viimeisten	 kolmenkym-
men	 vuoden	 aikana	 jäsen-
määrä	on	kasvanut	yli	kak-
sinkertaiseksi	 ja	 viimeisten	
11	 vuoden	 aikana	 kirkon	
jäsenmäärä	 on	 lisääntynyt	
46	prosentilla.

KATT
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Paastonaika	on	monien	mielestä	aikamois-
ta	urakkaa.	Ei	riitä	se,	että	kerran	osallis-
tumme	yhteisvastuukeräykseen,	kun	ovel-
le	 koputetaan.	 Kun	 tuhkakeskiviikkona	
pappi	 vihki	 meidät	 paastoamiseen	 piir-
tämällä	 tuhkaristin	 otsallemme,	 saimme	
tehtäväksi	pyhittää	neljäkymmentä	päivää	
ja	 yötä	 rukoilemalla	 tavallista	 enemmän	
ja	 elämällä	vaatimattomasti	pidättäytyen	
elämän	huvituksista	 ja	mukavuuksista	 ja	
välittämällä	enemmän	lähimmäisistämme	
varsinkin	niistä,	 jotka	tarvitsevat	kipeästi	
apua.	Meidän	paastonajan	säästämisemme	
annamme	palmusunnuntaina	uhrilahjaksi	
kolehtiin.	Suomen	Caritas	huolehtii	siitä,	
että	kerätyt	varat	pääsevät	tämän	vuoden	
avustuskohteisiin.

Paastoamisen	 tarkoitus	 on,	 että	 eläytyi-
simme	 Vapahtajan	 elämänuhrin	 syihin		
ja	kiittäisimme	taivaallista	Isäämme,	joka	
rakkaudestaan	 meihin	 ihmisiin	 antoi	 ai-
noan	 Poikansa	 puhdistaakseen	 meidät	
synneistämme	 ja	 antaakseen	 meille	 osan	
Poikansa	ylösnousemuksesta.

Nykyisin	 ei	 enää	 pidetä	 oikeita	 ahtisaar-
noja	 (ahti	 tulee	 sanasta	 akt	 ja	 tarkoittaa	
katkelmaa	Jeesuksen	kärsimyshistoriasta),	
jotka	herättivät	aikoinaan	 ihmisissä	syyl-
lisyyttä	 ja	 kutsuivat	 heitä	 voimakkaasti	
tekemään	katumusta	ja	parannusta.	Tämä	
puute	 lienee	 syy	 synnintunnon	 vähene-
miseen	 uskovien	 sieluissa,	 jopa	 joistakin	
sen	häviämiseen.	Reilusti	ja	julkisesti	tun-
nustetaan,	että	 rajoja	on	oltava	 ja	opetet-
tava	niitä	nuorisolle,	mutta	miksei	myös	
aikuisille?	Miksi	melkein	kaikki	on	sallit-
tua	niille,	jotka	ovat	yli	18	vuotta	vanhoja?	
Ihmisarvon	 mukainen	 elämähän	 ei	 riipu	
pelkästään	iästä.

Mutta	millä	ehdoilla	on	elettävä	-	omin	vai	
lähimmäisten,	yhteiskunnan	vai	 Jumalan	
ehdoin?	Mitä	oikeastaan	on	synti,	jota	mei-
dän	on	kaduttava	ja	josta	tehtävä	parannus	
paastonaikana?	On	niin	monta	tekijää,	jot-
ka	vapauttanevat	 ihmisen	 syyllisyydestä	
ja	 tekemistään	 virheistä:	 ikä,	 geenit,	 ha-
lut	 ja	 esteet	 sekä	ympäristötekijät	 kuten	
kasvatus,	 koulutus,	 perhe	 ja	 ystäväpiiri,	
ammatti	ja	yhteiskunta,	hyvinvoinnin	aste	
sekä	yleinen	mielipide	ja	trendit.	Varmasti	
jokainen	 tekijä	 tavalla	 tai	 toisella	vaikut-
taa	ihmisen	valintoihin	hyvästä	ja	pahasta,	
puhumattakaan	kiusaajan	houkuttelevasta	
toiminnasta.

Toisaalta,	ellei	pidettäisi	maailmaa	yhtenä	
mielisairaalana,	mikään	näistä	tekijöistä	ei	
voi	ottaa	 ihmiseltä	pois	hänen	 Jumalalta	
saamaansa	omaa	itseisarvoaaan	ja	vastuu-
taan	omasta	elämästään,	lähimmäisistään	
ja	 maailman	 kehityksestä.	Tutkiessamme	
omaatuntoamme	 voimme	 helposti	 taker-
tua	 kaikenlaisiin	 pikkusääntöihin,	 joita	
emme	 ole	 noudattaneet	 ja	 niihin	 petty-
myksiin,	 joita	 olemme	 ”heikkoudestam-
me”	aiheuttaneet	lähimmäisillemme.

Pikemminkin	 	 meidän	 on	 	 tarkasteltava	
niitä	 tehtäviä,	 joita	varten	 Jumala	on	hy-
vin	varustanut	meitä	 ja	 joista	sen	tähden	
meillä	on	vastuu:	omasta	itsestämme	ja	lä-
himmäisistämme	sekä	maailman	ja	kirkon	
kehityksestä	ja	Jumalan	valtakunnasta.	Jos	
meidän	 on	 tunnustettava	 tekemiämme	
virheitä	 ja	 laiminlyöntejä	 tässä	 tai	 tuossa	
kohdassa,	meillä	on	hyvä	syy	katumiseen	
ja	 parannuksen	 tekemiseen.	 Kun	 sitten	
havaitsemme,	 ettemme	pysty	hoitamaan	
kaikkea	niin	kuin	pitäisi,	silloin	saa	meitä	
lohduttaa	 apostoli	 Paavalin	 sana	 ”	 juuri	
heikkona	olen	voimakas”	(	2	Kor.12:20).

Tämä	 Raamatun	 sana	 ei	 ole	 halpa	 keino	
siirtää	meidän	omia	vastuitamme	Vapah-
tajalle,	vaan	haaste	evankeliumin	henges-
sä	uudelleen	arvioida	tehtäviämme	ja	an-
tautua	hänen	opastukseensa,	 joka	itse	on	
tie,	 totuus	 ja	 elämä.	 Saamme	 luottavasti	
rukoilla,	että	meissä	oleva	vääryys	ja	epä-
täydellisyys	tulee	joskus	Jumalan	aikatau-
lun	mukaan	hoidetuksi	ja	korjaantuu	sillä	
hetkellä,	 kun	 aika	 on	 kypsä,	 tai	 ainakin	
aikojen	 lopussa.	 Silloin	 kun	 Vapahtajan	
pelastustyö	on	täyttynyt,	voimme	esteittä	
iloita	 häneltä	 saamastamme	 pelastuksen	
täydellisyydestä	taivaan	kirkkaudessa.

Kaukana	siitä,	että	meidät	olisi	jätetty	yk-
sin	 tehdessämme	parannusta	paaston	ai-
kana.	Vapahtaja	tulee	meidän	avuksemme	
kirkossaan.	Tätä	todellisuutta	esimerkiksi	
vietämme	joka	kerran,	kun	vastaanotam-
me	parannuksen	sakramentin.	Sana	vietto	
on	paikallaan	eikä	ole	liioiteltua,	koska	pa-
rannuksen	sakramentissa,	niin	kuin	muis-
sakin	 sakramenteissa	 ylösnoussut	 Herra	
hoitaa	kirkkonsa	 jäseniä	vapauttaakseen	
heidät	synnin	tuhoavasta	voimasta	ja	vah-
vistaakseen	heissä	toivon	taivaallisen	Isän	
ikuiseen	rakkauteen.	

isä Frans  

Kolumni      
Aateluus velvoittaa 

Vanhaa messua vietettiin 
jälleen Pyhän Birgitan 
ja autuaan Hemmingin 
kirkossa 
Tuttua ja ennen kokema-
tonta

Laskiaistiistaina	 me	 turku-
laiset	koimme	hengessä	pa-
luun	 seurakuntakirkkom-
me	 valmistumisen	 jälkei-
siin	 vuosiin.	 Tridentiinisen	
kaavan	 mukaan	 vietetyn	
messun	jälkeen	yksi	messu-
vieraista	eteisessä	hengähti:	
”Oli	ihan	kuin	60-luvulla	isä	
Jan	Pausin	messussa!”	
Kaksi-kolmekymmentä	

seurakuntalaista	 oli	 tullut	
paikalle	osallistuakseen	 jäl-
leen	 nuoruutensa	 messuun	
tai	kokeakseen	ennen	koke-
matonta.	 	Ei	mikään	vähäi-
nen	määrä	arki-iltana,	otta-
en	huomioon,	että	 tiedotta-
minen	 vanhasta	 messusta	
oli	 tapahtunut	 yksityisten	
verkostojen	kautta.		Ilmoitus	
Fideksessä	oli	valitettavasti	
jäänyt	monelta	huomaamat-
ta.

Olen	 itse	 tullut	 katolilai-
seksi	 siinä	 vaiheessa,	 kun	
paavi	Paavali	VI:n	uudistet-
tu	messukaava,	”Missa	nor-
mativa”,	 oli	 juuri	hiljattain	
tullut	 ainoana	 Suomessa	
käyttöön.	Vanhaan	messuun	
osallistuin	 nyt	 	 kiinnostuk-
sesta	hartaaksi	ja	arvokkaak-
si	kuvattuun	liturgiaan.	

Olen	 vuosien	 mittaan	
kuullut	vanhempien	suoma-
laisten	katolilaisten	muiste-

levan	 nuoruutensa	 messun	
kauneutta.		Ja	viime	aikoina	
olen	kuullut	ulkomailla	van-
haan	 messuun	 osallistunei-
den	nuorten	katolilaisten	in-
nostuksesta.	Vanhaa	messua	
on	moni	kaivannut.

Paavi	 Benedictus XVI	
näki	viime	vuonna	hyväksi	
avata	 kaikille	 katolilaisille	
mahdollisuuden	 osallistua	
vuoden	1962	messuun	omis-
sa	 seurakunnissaan.	 Päätös	
oli	 monen	 turkulaisenkin	
mielestä	tervetullut,	ja	upeaa	
on,	että	saimme	tätä	messua	
viettää	vain	puolen	vuoden	
kuluttua	paavin	ohjeiden	as-
tumisesta	voimaan.

Kaksi kaavaa on 
rikkautta

Aikoinaan	 vanhan	 messun	
viettäminen	oli	kuin	symboli	
sellaisille	liikkeille	kirkossa,	
jotka	 kritisoivat	 Vatikaanin	
II	 konsiilia	 ja	 katsoivat	 sen	
pilanneen	 liturgian	 ja	 kat-
kaisseen	 tradition.	 Kyseis-
ten	 liikkeiden	 uhkakuvissa	
uudistettu	messukaava	joh-
taisi	 sunnuntaimessuihin	
osallistumisen	ja	pappiskut-
sumusten	 vähenemiseen.	
Näkyvimmät	 uudistuksen	
vastustajat	 kuuluivat	 ääri-
liikkeisiin,	 jotka	 uhmasi-
vat	 konsiilia	 ja	 pyhää	 isää.	
Vanha	 messu	 edusti	 siksi	

Isä Benjamin Durham FSSP saarnaamassa Tampereen Pyhän ristin kirkossa.

Katolisia kirjoja:    www.catholic.fi/kirjamyynti
Muistathan, että hyvää katolista kirjallisuutta on tarjolla myös suomen kielellä, esimerkiksi:

Kiinnostaako HYVEIDEN PALUU? Peter Kreeftin kirja Paluu hyveeseen	on	selkeä	kannan-
otto	perinteisten,	kristillisten	hyveiden	puolesta	ja	kutsu	hyveiden	mukaiseen	elämään.	231	
s.	17	euroa.	—	Mikäli tilattujen kirjojen yhteenlaskettu tilaushinta on 35 euroa tai enemmän, postituskulut (8 
euroa) jäävät pois. Kirjat toimitetaan postiennakolla. KATTista noutaessa vain käteismaksu on mahdollinen.
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Naiset köyhyyttä vastaan 
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Tulevia tapahtumia

16.3.	BASAARI-BASAR-BAZAAR	klo	11.-14.30

Pyhän	 Henrikin	 srk-sali	 /	 St.Henriks	 församlingsal	 /
St.Henry’s	Parish	Hall.	

MAAILMA	KYLÄSSÄ	–	WORLD	VILLAGE	FESTIVAL

24.-25.5.2008,	Kaisaniemen	puisto	
	
	
TERVETULOA OSTOKSILLE CARITAS-KAUPPAAN!

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 – Puisto-
katu � A. Olet tervetullut kasvamaan Jumalan  lapsena, viettämään yhteisiä 
hetkiä leikkien, laulaen, askarrellen ja rukoillen.

Lastenkerhon  päivät ovat:      9.03.07     �3.04.07     ��.05.07

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

Seuraavat kokoontumiset 5.4., 19.4. ja 17.5.  

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.

meille	 konsiilin	 jälkeisen	
vuosikymmenen	 nuorille	
taantumusta;	 sen	kannatta-
jat	 tuntuivat	olevan	valmiit	
pirstomaan	 kirkkoa	 kieltä-
essään	kaavojen	ja	muotojen	
kehittymistarpeet.		
Aika	 on	 osoittanut	 vää-

räksi	pelot	messuun	osallis-
tumisen	ja	pappiskutsumus-
ten	 vähenemisestä	 uuden	
messukaavan	 myötä.	 Näitä	
ilmiöitä	ei	ole	muualla	kuin	
länsimaissa,	 missä	 yleinen	
maallistuminen	on	tosiasia.	
Toisaalta	 aika	 on	 pehmen-
tänyt	 niiden	 katolilaisten	
asenteita,	 jotka	 pitävät	 ar-
vossa	konsiilin	jälkeisiä	uu-
distuksia.	 	On	ymmärretty,	
että	myös	 traditionaalisten	
muotojen	 kunnioittaminen	
ja	säilyttäminen	elävänä	pe-
rinteenä	on	kulttuurisesti	ja	
spirituaalisesti	arvokasta.	

Vanha	messu	ei	ole	ollut	
koskaan	katolisessa	kirkossa	
kielletty	eikä	kokonaan	pois-
sa	käytöstä.	Paavi	Paavali	VI	
salli	Englannissa	ja	Walesis-
sa	vanhan	messun	 ajoittai-
sen	viettämisen.	Sen	liturgia	
on	 ollut	 saarivaltakunnan	
katolilaisille	erityisen	rakas,	
koska	 sen	on	katsottu	kan-
tavan	 katolisuuden	 vainon	
ajan	marttyyrien	muistoa.

Liturgisen	 tradition	 rik-
kaus	on	jälleen	kaikkien	ka-
tolilaisten	 koettavissa.	 On	
hyvä,	 että	 kirkko	 tälläkin	
tavoin	haluaa	vastata	usko-
vien	 tarpeisiin.	 Ja	 on	 hyvä,	
että	 paavi	 vapauttaessaan	
vanhan	 messun	 vieton	 sa-
malla	 korosti	 vuoden	 1970	
messukaavan	 rakentuvan	
samalle	 perinteelle.	 ”Roo-
malaisen	 messukirjan	 kah-
den	 laitoksen	 välillä	 ei	 ole	

ristiriitaa.	Liturgian	histori-
assa	 on	 tapahtunut	 kasvua	
ja	kehitystä,	ei	repeämistä.”	
Kun	 puhutaan	 ”vanhasta”	
ja	”uudesta”	messusta,	tulee	
ymmärtää,	 että	ne	 ovat	 ai-
noan	roomalaisen	riituksen	
kaksi	 muotoa,	 jotka	 kuu-
luvat	 samaan	 liturgiseen	
jatkumoon.	 Kummallakin	
muodolla	 on	 omat	 ansion-
sa.

Pyhän Pietarin veljeskun-
ta, FSSP

Runsaan	 kymmenen	 papin	
ryhmä	perusti	vuonna	1988	
Sveitsissä	 Pyhän	 Pietarin	
pappisveljeskunnan.	Veljes-
kunta	käyttää,	Pyhän	 Istui-
men	 ja	 paikallisten	 piispo-
jen	 luvalla,	 paavi	 Johannes	
XXIII:n	vuonna	1962	julkai-
semia	liturgisia	tekstejä.	Ny-
kyisin	veljeskuntaan	kuuluu	
melkein	200	pappia	 ja	alun	
toistasataa	seminaristia.	Se-
minaareja	 on	 kaksi,	 toinen	
Saksassa,	 toinen	 Yhdysval-
loissa.	Veljeskunnan	pappe-
ja	 on	 Ranskassa,	 Italiassa,	
Isossa	Britanniassa,	Saksas-
sa,	 Sveitsissä,	 Itävallassa,	
Yhdysvalloissa,	 Kanadas-
sa,	 Nigeriassa,	 Beninissä	 ja	
Australiassa.		

Isä	Daniel Eichhorn	FSSP	
Saksasta	vietti	vanhaa	mes-
sua	 viime	 lokakuussa	 Hel-
singissä.	 Nyt	 helmikuun	
alussa	 isä	 Benjamin Dur-
ham FSSP	Englannista	vie-
raili	monien	iloksi	Helsingin	
lisäksi	myös	Turussa	ja	Tam-
pereella.

Hiljaa mysteerin äärellä

Isä	 Durham	 siis	 vietti	 las-
kiaistiistain	 messua	 Turus-
sa	 vuoden	 1962	 missalen	
mukaan.	 Vietettiin	 pyhän	
marttyyri	Agathan	muisto-
päivää,	ja	liturginen	väri	oli	
punainen.	

Entuudestaan	tiesin	muu-
tamia	eroja	nykyisen	ja	van-
han	 messukaavan	 välillä.	
Vanhaa,	 ns.	 tridentiinistä	
messua	pappi	viettää	altta-
rin	edessä,	kasvot	”ad	orien-
tem”.	 Nykyisestä	 kaavasta	
on	 jätetty	pois	 joitakin	 sen	
rukouksista,	 ja	 eukaristian	
uhriluonteen	 sanotaan	 tu-
levan	vanhassa	selkeämmin	
esiin.	 Kommuunio	 otetaan	
vastaan	 polvistuneena.	
Vanhassa	 messussa	 messu-
palvelijat	 puhuvat	 kansan	
puolesta;	 kansa	 osallistuu	
silmillään	 ja	 sydämellään	
mutta	ei	äänellään.

Turun	 seurakunnassa	
on	aivan	viime	vuosiin	asti	

ollut	 tapana	viettää	kerran	
kuussa	sunnuntain	päämes-
sua	 latinan	 kielellä.	 Vaikka	
tavasta	nyt	onkin	 luovuttu,	
messun	latinankieliset	ruko-
ukset	ovat	seurakuntalaisille	
ainakin	jossakin	määrin	tut-
tuja	 ja	muistissa.	Tämä	hel-
potti	messun	seuraamista	ja	
salli	silmien	seurata	alttarin	
tapahtumia,	 sen	 sijaan	 että	
olisi	tarvinnut	keskittyä	kai-
ken	aikaa	tekstien	suomen-
noksen	seuraamiseen.	

Isä	Durhamin	ja	messussa	
palvelleen	Marko Tervapor-
tin	 yhteistyö	 oli	 harmonis-
ta.	Messu	eteni	arvokkaasti	
ja	 vähäeleisesti,	 vastaukset	
soljuivat	 tasaisen	 sujuvasti,	
messukirja	 siirtyi	 ajallaan	
epistolan	 puolelta	 evanke-
liumin	 puolelle,	 kello	 he-
lähti	 kolmasti,	 kerran,	 taas	
kolmasti…	 	 Latinan	 kieli	
häivyttää	 tekstin	 luennas-
ta	 inhimilliset	 korostukset,	
mikä	sekin	auttoi	kuulijoita	
häiriöttömään	 keskittymi-
seen.	 Papin	 ja	 messupalve-
lijan	 liikkeiden	 ja	 eleiden	
kunnioittava	 arvokkuus	
johdattivat	 suuntamaan	
mielet	ja	sydämet	eukaristi-
an	viettoon	yhdessä	taivaan	
pyhien	kanssa,	ilman	monia	
sanojakin.

Vanha	 liturgia	 ilmentää	
vahvasti	 ristinuhrin	 tuloa	
alttarilla	 läsnä	olevaksi.	 Se,	
että	 suuri	 osa	 papin	 ruko-
uksista	on	äänettömiä,	ohjaa	
messuvieraat	pyhyyden	ko-
kemiseen.	Aistiärsykkeiden	
katoaminen	sallii	rukouksen	
virrata	sielun	läpi	anoen	sille	
osallisuutta	alttarille	laskeu-
tuvan	Jumalan	ihmeelliseen	
armoon.	Kukin	henkilökoh-
taisesti	 saimme	 osallistua	
hiljaiseen	 mysteeriin	 Kris-
tuksen	 todellista	 läsnäoloa	
palvoen.

Kiitos

Minulla	 on	 ilo	 turkulaisten	
puolesta	kiittää	kaikkia,	jot-
ka	olivat	tehneet	työtä	tämän	
kauniin	messun	tuomiseksi	
kirkkoomme.	 Toivottavasti	
jatkoa	 seuraa.	 Kiinnostu-
neita	 seurakuntalaisia	 on	
varmasti	enemmänkin	kuin	
laskiaistiistain	 iltapäivällä	
mukaan	päässyt	joukko.

Verna Santamala

Isä	 Durhamin	 vierailuun	 si-
sältyi	 messuja	 ja	 keskusteluja	
myös	 Helsingissä	 (6.-7.2.	 ja	
Tampereella	 (8.2.).	 Vierailun	
järjesti	 hiippakunnassamme	
toimiva	Societas	Sancti	Gregorii	
Magni	eli	Gregorius-yhdistys.

Isä Benjamin Durham FSSP saarnaamassa Tampereen Pyhän ristin kirkossa.
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Ajassa

Johdantokurssi katoliseen 
uskoon 2007 – 2008 Helsingissä
LOPPUKAUDEN OHJELMA

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

Lewandowski sCJ)
17.3.   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 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki. Ei en-
nakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

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.

Inner Healing
Week-end retreat with Father Michael Gwinnel and 
his team.

Place: stella Maris sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi

starting from Friday 23th May �7h, ending sunday 25 May �3h

registration:  stella Maris, tel. 0�9-335793
     e-mail: stellamaris@elisanet.fi

Costs: �00 e

Welcome!

yhteinen Fundamentalismi 
– seminaari
5.3.2008 Tieteellisten seurojen talo, Iso sali (Kirkkoka-
tu 6), klo 9-16. Seminaarin juontaa toimittaja Sirkku 
Nyström.

Akateemisessa	 keskustelussa,	 kristillisissä	 järjestöis-
sä	 ja	 islamilaisessa	yhteisössä	on	 selkeästi	 odotettu	 ti-
laisuutta,	 jossa	päästä	puhumaan	avoimesti	 ilmiöistä,	
jotka	liittyvät	tiukkaan	uskonnollisen	tradition	ja	oman	
sosiaalisen	yhteisön	normien	korostamiseen	pyrkivään	
uskonnollisuuteen,	fundamentalismiin.	
Fundamentalismi	ei	ole	opillinen	ilmiö.	Muulle	yhtei-

sölle	ei	ole	olennaista	selvittää,	mitkä	fundamentalistis-
ten	liikkeiden	opilliset	taustat	ovat,	vaan	selvittää	niiden	
globaalilla	tasolla	ja	eri	uskontokunnissa	hämmästyttä-
vän	yhteneväisiä	sosiaalisia,	poliittisia	ja	yksilöpsykolo-
gisia	ulottuvuuksia.	

Ekumeeninen	 yhteisö	 on	 mielestämme	 luontainen	
keskustelemaan	aiheesta,	koska	eri	tavalla	fundamenta-
listisia	 liikkeitä	 löytyy	kaikista	uskontokunnista.	Tämä	
keskustelu	voi	toimia	myös	uskontojenvälisen	dialogin	
avaajana.	Uskontojen	välinen	dialogi	on	koko	SENin	ensi	
vuoden	teema.
Järjestää:	 Suomen	Ekumeenisen	neuvoston	eettisten	

kysymysten	jaosto.	Tervetuloa.

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!

Teresa ry:n kirpputori 
P. Marian seurakuntasalissa 9.3.  

Jos	sinulla	on	ylimääräisiä	astioita,	myös	paripuolia	kuppeja	ja	lautasia	tai	muita	kodin	
tarvikkeita,	otamme	ne	mielellämme	kirpputorille.	Samoin	toimettomaksi	jääneitä	leluja,	
kun	pieni	leikkijä	onkin	äkkiä	kasvanut	isoksi.	Moni	lukijaansa	odottava	kirja	voi	löytää	
omansa	 kirpputorilta.	 Ehkä	 joku	 kaipaa	 juuri	 niitä	 kirjoja,	 jotka	 nyt	 vievät	 hyllytilaa	
kotonasi.	Jos	vaatekaapissasi	on	hyväkuntoisia,	mutta	väärän	kokoisia	vaatteita,	tuo	ne	
kirpputorille.	Tai	voisitko	tuoda	itse	tekemiäsi	leivonnaisia	ja	ruokatarvikkeita?	(Ruokiin	
ja	leivonnaisiin	pyydämme	merkitsemään	valmistuspäivän	ja	-aineet.)
Valitettavasti	emme	voi	ottaa	vastaan	sähkölaitteita.			
Tavarat	voi	tuoda	edeltävällä	viikolla	P.	Marian	kansliaan	tiistaina	tai	torstaina	ja	mes-

sun	jälkeen	seurakuntasaliin.	Olemme	järjestämässä	myyntipöytiä	lauantaina	8.3.	klo	10.00	
-	14.00.	Silloin	tuodut	leivonnaiset	ja	ruokatarvikkeet	pääsevät	heti	viileään	säilytykseen.		
Lahjasi	 ilahduttaa	monia!	Avustamme	kirpputorin	 tuotolla	 seurakuntiemme	 lapsia,	

nuoria	ja	senioreita.

Etukäteen kiittäen

Teresa ry:n johtokunta  	
	

For	the	benefit	of	the	Catholic	parishes	in	Helsinki:

Teresa Association is preparing for the annual FLEE MARKET 
	
The	Market	will	be	held	in	the	Parish	Hall	of	St.	Mary’s,	Mäntytie	2,	on	Sunday,	March	

9th,	2008	at	11.15	am	-	2.00	pm.	
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,	new	items	suitable	for	lottery	prizes.	
You	can	bring	your	donations	to	the	office	of	St.	Mary’s	(at	Mäntytie	2)	on	Tuesdays	and	

Thursdays	or	to	the	parish	hall	on	Sundays	after	mass.	Please,	bring	the	perishable	foods	
to	the	parish	hall	on	Saturday	March	8th,	between	10	am	and	2	pm,	when	we	are	setting	
up	the	Market.	
Help	us	to	make	a	successful	Flee	Market!	

With gratitude

Teresa Association 

Pyhän Marian seurakuntaneuvoston vaalit 
maaliskuussa 2008 ! 
Hyvä	 seurakuntalainen	 asetu	 itse	 tai	 esitä	 joku	 mielestäsi	 sopiva	 ehdokas	
seurakuntaneuvoston	ehdokaslistalle	29.2.2008	mennessä.
	 Ehdokkaaksi	asetettavan	on	oltava	vastuuntuntoinen	18	vuotta	 täyttänyt	
seurakunnan	jäsen	ja	hänen	on	kirjallisesti	vahvistettava	suostumuksensa.	
	 Lomakkeita	ehdokkaaksi	asettumista	varten	saa	Pyhän	Marian	pappilasta,	
kirkosta	ja	kirkkokahveilla.

Kazimierz Lewandowski  SCJ, Kirkkoherra


