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Toimitukselta
Totuuden kutsu
Kristillinen usko kutsuu
meitä joka hetki tarkastelemaan elämäämme
totuuden ja rakkauden
näkökulmasta. Vain rakastamalla totuutta me
voimme aidosti kohdata
itsemme ja ympäristömme.
Totuudella on monta
ulottuvuutta, mutta silti
on olemassa vain yksi totuus, Jeesus Kristus, joka itse sanoi olevansa ”tie,
totuus ja elämä”. Tätä toteamusta ei ole kuitenkaan
aina kovin helppo hyväksyä. Monesti haluamme
taistella sitä vastaan, ehkä joskus jätämme sen vain
huomioimatta, ehkä joskus emme tohdi ottaa sitä
kuuleviin korviimme.
Oma kristillinen elämämme on riippuvuussuhteessa totuuteen. Kristillisyys on todellista vain siinä
määrin, kuin se on totuudenmukaista. Näennäisyys
ja tekopyhyys eivät ole sen parempia ominaisuuksia
kuin reilu totuuden kieltäminenkään, viime kädessä asia on juuri päinvastoin. Tekemällä jotakin näennäisesti, vaan ei todellisesti, me nimittäin emme
elä totuudenmukaisesti. Joko kiellämme todellisen
näkemyksemme tai sitten emme edes tunne sitä.
Tekopyhyys taas on merkki ylpeydestä, joka estää
meitä toimimasta niin kuin oikein olisi.

Ehkäpä tänä kesänä voisimme ottaa tavoitteeksemme lukea evankeliumeita sillä silmällä, että oppisimme tuntemaan paremmin sen totuuden, jonka
seuraamiseen ja noudattamiseen Jeesus itse meitä
kutsuu pyhän sydämensä kautta. Hänessä ja hänestä me saamme mallin itsellemme, häntä seuraamalla
me voimme huomata, kuinka kipeänkin totuuden
tunnustaminen on parempi kuin joukko valheita.
Totuuden rakastaminen on uskoakseni ainoa keino
puolustaa ihmisen arvokkuutta sen kaikessa laajuudessa, oli kyse sitten syntymättömien lasten tai kuolevien vanhusten oikeuksista, yhteiskunnan oikeudenmukaisesta kehittämisestä, sodasta ja rauhasta,
tai vaikkapa pelkästä poliittisesta uskottavuudesta.
Oma rehellisyys on ainoa tie olla uskottava ja hyvä
ihminen.
Totuuden kutsu on suuri. Toivottavasti tänä kesänä
ehdimme avata ja puhdistaa silmämme ja suumme
näkemään, ymmärtämään ja tunnustamaan Jumalan suuri salaisuus, jotta entistä vakuuttuneempina voisimme loman jälkeen palata takaisin arkeen,
Kristuksen uskollisina opetuslapsina.
Koko tiedotuskeskuksen väen puolesta toivotan kaikille
Fidesin lukijoille iloista ja onnellista kesää.

Katolinen
hiippakuntalehti
Fides
Päätoimittaja: Marko
Tervaportti. Toimitus
ja tilaukset: Katolinen
tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio
1, 00140 Helsinki. Puhelin 09-6129470. Fax
09-61294770. Pankkiyhteys: Sampo 8000191242553. Ilmestyy 14
kertaa vuodessa. Vuosikerta 25 €, ulkomaille
30 €.
Katolskt
stiftsblad
Fides
Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenumeration: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1, 00140
Helsingfors. Telefon
09-6129470. Fax 0961294770. Bankförbindelse: Sampo 8000191242553. Utkommer
med 14 nummer årligen. Prenumeration 25
€, till utlandet 30 €.
Paino/tryck
I-print Oy
Internet
www.catholic.fi > fides
fides@catholic.fi

Sunnuntait ja juhlapyhät
8.6. KIRKKOVUODEN 10. SUNNUNTAI (II)
1L Hoos. 6:3-6
Ps. 50:1+8, 12-13, 14-15. - 23b
2L Room. 4:18-25
Ev. Matt. 9:9-13

29.6. PYHÄT APOSTOLIT PIETARI JA PAAVALI,
juhlapyhä, velvoittava (kirkkovuoden 13. sunnuntai) (I)
1L Ap.t. 12:1-11
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. - 5b
2L 2 Tim. 4:6-8, 17-18
Ev. Matt. 16:13-19

15.6. KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI (III)
1L 2. Moos. 19:2-6a
Ps. 100:1-2, 3, 5. - 3c
2L Room. 5:6-11
Ev. Matt. 9:36 - 10:8

6.7. KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI (II)
1L Sak. 9:9-10
Ps. 145:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14. - 1a
2L Room. 8:9, 11-13
Ev. Matt. 11:25-30

22.6. KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI (IV)
1L Jer. 20:10-13
Ps. 69:8-10, 14+17, 33-35. - 14bc
2L Room. 5:12-15
Ev. Matt. 10:26-33
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Uutisia
Apostoli Paavalin
juhlavuoden kunniaksi
täydellinen ane

Historiallinen päivä Suomessa:

Kolme uutta diakonia!

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ vihki lauantaina 10.5. Pyhän Henrikin katedraalissa kolme
Redemptoris Mater -lähetysseminaarin opiskelijaa diakoneiksi. Uudet diakonit Oscar Sinchi,
Francisco Garcia ja Krystian Kalinowski siirtyvät lähiaikoina palvelemaan eri seurakuntia.
Vihkimismessuun osallistui toistasataa uskovaa ja kymmenkunta pappia, osa omasta hiippakunnastamme, osa neokatekumenaalisesta tiestä.
Lauantaina 10. toukokuuta
vietettiin Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnassa
merkittävää juhlaa. Kirkossa vihittiin kolme uutta
diakonia, jotka ovat opiskelleet Hiippakunnallisessa
Redemptoris Mater -lähetysseminaarissa aloittaen
valmistautumisensa pappeuteen vuonna 2002. He
ovat 29-vuotias puolalainen
Krystian Karol Kalinowski,
Ecuadorista kotoisin oleva
30-vuotias Oscar Manuel
Sinchi Murillo ja 29-vuotias Milko Francisco Garcia
Harvey, joka tulee Dominikaanisesta tasavallasta.
Diakoniksi vihkiminen
on viimeinen etappi ennen
pappisvihkimystä. Tähän
tehtävään nämä kolme veljeämme ovat tunteneet kutsumusta; ja he toivovat pian
pääsevänsä siihen.
Diakonilla on alkukirkon
ajoista lähtien ollut tärkeä
tehtävä kristillisessa yhteisössä. Hänen tehtävänään
oli palvella kirkon jäseniä,
erityisesti köyhiä ja hylättyjä. Hän edusti Kristusta
ennen kaikkea palvelijana
ja Sanan julistajana. Saar-

nassaan piispamme Józef
alleviivasi erityisesti tätä
aspektia: ”Te olette nyt kuin
toisia Kristuksia”, hän sanoi.
Hän muistutti myös, että
vihkimisen kautta diakonit
sinetöidään peruuttamattomasti Kristuksen merkillä,
joka annetaan Pyhän Hengen vuodatuksen kautta.
Siksi hän kehotti heitä ennen
kaikkea olemaan todellisia
todistajia kirkossa ja kirkon
palveluksessa. ”Eläkää itse,
mitä opetatte”, hän sanoi ja
muistutti heitä, että ”valmistautuminen ei ole loppunut,
vaan nyt alkavat todelliset
vastuut”. Tämä sama viesti
tuli hyvin ilmi koskettavassa vihkimisrukouksessa:
Lähetä heihin Pyhä Henki seitsemine lahjoineen ja vahvista
heitä uskollisesti täyttämään
palvelutehtäväänsä.
Runsaana asukoon heissä hyveellinen elämä, vilpitön rakkaus, huoli sairaista ja
köyhistä,sävyisä ja vaatimaton
arvovalta, viattomuuden puhtaus sekä hengellisen itsekurin
noudattaminen.
Näkyköön heidän käytöksessään sinun käskyjesi seuraami-

nen, niin että uskova kansa löytäisi heissä puhtauden esikuvan
ja että he hyvän omantunnon
todistusta kantaen pysyisivät
lujasti ja vakaasti Kristuksessa
ja niin seuraten häntä, joka ei
tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, saisivat hänen kanssaan riemuita taivaan ilossa...
Diakonit lähtevät uusiin tehtäviin vihkimisen jälkeen.
Piispa nimitti diakoni Krystianin Oulun seurakuntaan
auttamaan isä Melviniä tämän uudessa työssä kirkkoherrana. Diakoni Oscar lähetetään auttamaan isä Paoloa
Pyhän Olavin seurakunnassa Jyväskylässä ja diakoni
Francisco avustaa jatkossa
lähetysseminaarissa.
Vihkimisliturgia oli kaunis ja siihen osallistui hyvin
kaukaakin tulleita vieraita,
sukulaisia ja ystäviä diakonien kotimaista.
KATT

Paavi Benedictus XVI on
myöntänyt täydellisen aneen
pyhän apostoli Paavalin 28.6.
alkavan juhlavuoden kunniaksi niille katolilaisille, jotka
tekevät juhlavuoden aikana
pyhiinvaelluksen Rooman
Pyhän Paavalin basilikaan
(San Paolo fuori le mura).
Juhlavuotta vietetään apostoli Paavalin syntymän oletettuna kahdentena tuhantena vuotena.
Roomaan päätyvien pyhiinvaellusten lisäksi täydellisen aneen voi saada
myös tavanomaisin ehdoin
osallistumalla juhlavuoden
avaus- tai päätöspäivänä tai
jonakin muuna paikallisen
piispan määrittämänä päivänä johonkin liturgiseen
tilaisuuteen, jossa muistetaan ja kunnioitetaan pyhää
Paavalia. myös koteihin tai
sairaaloihin sidotut pääsevät osalliseksi täydellisestä
aneesta, mikäli he ”hengellisesti yhdistyvät pyhän
Paavalin kunniaksi järjestettyyn liturgiseen tilaisuuteen
ja uhraavat rukouksensa ja
kärsimyksensä Jumalalle
kristittyjen ykseyden puolesta”.
Tavanomaiset ehdot täydellisen aneen saamiseksi
ovat seuraavat:
• sakramentaalinen rippi
• täydellinen irtautuminen synnistä
• pyhän kommuunion
vastaanottaminen
• pyhän isän tarkoitusten
puolesta rukoileminen
Pyhä isä julisti pyhän
apostoli Paavalin juhlavuoden viime kesänä. Juhlavuosi alkaa 28.6.2008 ja päättyy
29.6.2009. Juhlavuoden päätavoitteiksi paavi on määritellyt pakanoiden apostolin
arvostuksen lisäämisen,
kristinuskon edistämisen ja
uskovien ykseyden vahvistamisen.
Apostolisen katumusoikeusistuimen asiakirjassa
aneen ehdot määritellään
tarkemmin:
Kaikki Kristukseen uskovat
— jotka ovat todellisesti katuvaisia, ripin sakramentissa
aidosti puhdistuneita ja pyhän
kommuunion vahvistamia — ja

jotka tekevät hurskaan pyhiinvaelluksen paavilliseen Pyhän
Paavalin basilikaan Rooman
Via Ostiensella sekä rukoilevat
paavin tarkoitusten mukaisesti, saavat osakseen täydellisen
aneen syntiensä ajallisista
rangaistuksista, kunhan ovat
saaneet sakramentaalisen synninpäästön ja anteeksiannon
virheistään...
Jotta tällaisen pyhän vierailun aikana lausutut rukoukset
vetäisivät ja johtaisivat uskovat
yhä syvempään kunnioitukseen
pyhää Paavalia kohtaan, asetetaan seuraavat ehdot: uskovien
tulee, sen lisäksi, että he lausuvat omia rukouksiaan Pyhän
Sakramentin alttarin edessä,
... heidän on mentävä confessio-alttarille (apostolin haudalle) ja rukoiltava ”Isä meidän”
ja Uskontunnustus ja lisäksi
jokin hurskas rukous Neitsyt
Marian ja pyhän Paavalin
kunniaksi. Näiden tekojen on
oltava tiiviisti liittyneitä apostolien ruhtinaan pyhän Pietarin muistoon.
Kristukseen uskovat eri
paikalliskirkoista voivat kuitenkin tavanomaisin ehdoin
(sakramentaalinen rippi, eukaristinen kommuunio, paavin
tarkoitusten puolesta rukoileminen) ja täydellisesti kaikista synnin muodoista irtautumalla saada täydellisen aneen,
mikäli he hartaasti osallistuvat
pakanoiden apostolin kunniaksi järjestettyyn julkiseen
uskonnolliseen tilaisuuteen
tai hartauteen: juhlavuoden
juhlallisena alkamis- tai päättymispäivänä missä tahansa
jumalanpalvelustilassa, tai
jonakin muuna paikallisen ordinariuksen määrittämänä päivänä pyhän Paavalin mukaan
nimetyissä pyhissä paikoissa
ja, uskovien edun vuoksi, muissa ordinariuksen määräämissä
paikoissa.
Vatikaanin liturgiakongregaatio on juhlavuoden
vuoksi päättänyt sallia
poikkeuksen ensi vuoden
tammikuussa: vaikka apostoli Paavalin kääntymyksen
juhlan päivä sattuu sunnuntaille 25.1., saa sitä vuonna
2009 viettää poikkeuksellisesti tuona päivänä.
KATT/VIS/Kath.net/CWN
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Uutisia
Vihkimyksen sakramentin lainvastainen yrittäminen
johtaa automaattiseen ekskommunikaatioon
Uskonopin kongregaatio julkaisi 29.5.
L’Osservatore Romanossa yleisen
dekreetin, jossa säädetään rangaistuksista silloin, kun on
yritetty antaa vihkimyksen sakramentti naisille tai ottaa
sellainen vastaan.
Katolisen kirkon
pysyvän opetuksen
mukaan sillä ei ole
oikeutta vihkiä naisia papeiksi. Opetuksen vahvisti paavi Johannes Paavali
II apostolisessa kirjeessään Ordinatio
sacerdotalis (1994).
Dekreetti kokonaisuudessaan on vieressä:

Uskonopin kongregaatio:
Yleinen dekreetti lainvastaisesta yrityksestä
antaa naiselle vihkimyksen sakramentti
Suojellakseen vihkimyksen sakramentin olemusta ja pätevyyttä Uskonopin kongregaatio, kirkon ylimmän auktoriteetin sille antamalla valtuudella (vrt. Kirkkolain kaanon 30), on
säännönmukaisessa kokouksessaan joulukuun 19. päivänä
vuonna 2007 säätänyt seuraavaa:
Sen mukaan, mitä Kanonisen lain kaanonissa 1378 säädetään, sille, joka on yrittänyt antaa vihkimyksen sakramentin
naiselle, samoin kuin sille, joka on yrittänyt ottaa vastaan
vihkimyksen sakramentin, lankeaa ekskommunikaatio latae
sententiae [automaattisesti], joka on varattu Apostoliselle istuimelle.
Mikäli se, joka on yrittänyt antaa vihkimyksen sakramentin
naiselle, tai mikäli nainen, joka on yrittänyt ottaa vastaan vihkimyksen sakramentin, kuuluu Idän kirkkojen lakikokoelman
alaisuuteen, häntä rangaistaan suurella ekskommunikaatiolla,
josta vapautuminen on varattu Apostoliselle istuimelle tuon
lain kaanonin 1443 perusteella (vrt. Idän kirkkojen lakikokoelman kaanon 1423).
Tämä dekreetti astuu voimaan heti sen L’Osservatore Romanossa tapahtuneen julkaisun (29.5.2008) jälkeen.
Kardinaali William Levada
Prefekti
Angelo Amato SDB
Silan titulaariarkkipiispa
Sihteeri

Hiippakunnan tilit kunnossa
Keväällä on suoritettu koko
hiippakunnan — kuurian,
katekeettisen keskuksen,
tiedotuskeskuksen ja kaikkien seitsemän seurakunnan
— tilintarkastus kuluneelle
vuodelle 2007. Tilintarkastus on uskonnonvapauslain määräämä toimenpide
kaikille uskonnollisille yhteisöille, joita tuossa laissa
kutsutaan (valtion hyväksymiksi) uskonnollisiksi
yhdyskunniksi. Katolinen
kirkko Suomessa -nimisen
uskonnollinen yhdyskunnan 29.7.2006 päivätty yh-

dyskuntajärjestys hyväksyttiin 24.5.2007.
Tämän yhdyskuntajärjestyksen mukaan piispa
nimittää kolme hiippakunnan talousneuvoston jäsentä tilinpäätöstoimikunnan
jäseniksi, jotka suorittavat
koko taloushallintomateriaalin esitarkastuksen ja
luovuttavat sen tilintarkastajalle. Jos tilintarkastaja
puoltaa vastuu- ja tilivapauden myöntämistä piispalle,
tilintäätöstoimikunta voi
myöntää vastuu- ja tilivapauden piispalle ja kaikille

kirkkoherroille. Näin on nyt
tapahtunut.
Tilinpäätöstoimikunnan
jäsenet ovat Peter Hau, Tampere, Christer Sigmundt,
Helsinki, ja mons. Marino
Trevisini, Helsinki. Tilintarkastaja on Pentti Hongisto
KHT, ja varatilintarkastaja
on Maija-Liisa Aho, molemmat Helsingistä.
Koko hiippakunnan tulot
ja menot julkaistaan myöhemmin Fides-lehdessä.
mons. Rudolf Larenz
hiippakunnan ekonomi

Nimityksiä Helsingin hiippakunnassa
Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ on tehnyt seuraavat nimitykset 13.5.2008,
ja ne ovat astuneet voimaan
31.5.2008: kirkkoherra Paolo Berti on nimitetty Pyhän Olavin seurakunnan
kirkkoherraksi, isä Melvin
Llabanes Nasaretin pyhän perheen seurakunnan
kirkkoherraksi sekä isä
Donbosco Thomas Pyhän
Henrikin katedraaliseura-
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kunnan kappalaiseksi; lisäksi isä Rafal Czernia SCJ
on nimitetty Katekeettisen
keskuksen johtajaksi ja Pyhän Marian seurakunnan
assistentiksi.
Nimityskierros tuli tarpeelliseksi Jyväskylän seurakunnan kirkkoherran,
isä Zdzislaw Huberin SCJ
siirryttyä veljeskuntansa
tehtäviin Roomaan.
KATT

Prelaatti Clemens A.
Kathke on kuollut
Prelaatti Clemens A. Kathke
on kuollut 70 vuoden ikäisenä. Hän oli kymmenen
vuotta Saksan katolilaisten
Bonifatiuswerkin pääsihteeri ja oli työnsä tähden paljon
tekemisissä Pohjoismaiden
katolisten kirkkojen kanssa. Hän vieraili useita kertoja Pohjoismaissa ja osoitti
suurta kiinnostusta katolilaisten tilanteeseen täällä.
Prelaatti Kathke kehitti Bonifatiuswerkin työtä
ja Pohjoismaiden katoliset
hiippakunnat saivat vuosien kuluessa suurta taloudellista tukea tältä avustusjärjestöltä.
Prelaatti Kathke syntyi 2.
helmikuuta 1938 Bernburgissa ja vihittiin papiksi Paderbornissa 1962. Suurimman työpanoksensa ennen

Bonifatiuswerkiin siirtymistään hän teki vammaisten sielunhoidossa. Vuonna
1997 hänestä tuli Bonifatiuswerkin pääsihteeri, jossa
tehtävässä hän toimi lähes
kuolemaansa asti. Hänen
70-vuotispäiviään vietettiin tänä vuonna, ja juhlaan
Paderbornissa osallistuivat
myös Pohjoismaiden katoliset piispat.
Bonifatiuswerkin uudeksi
pääsihteeriksi on valittu isä
Georg Austens.
Prelaatti Kathke haudattiin Paderbornissa 14. toukokuuta. Muistakaamme
hänen sieluaan rukouksissamme.
KATT/KO

”Kontinuitet med det förflutna”
när påven firade Corpus Christi
På knä mottog 48 personer
under Corpus Christimässan Kommunionen från Benedikt XVI. Vatikanen har
sagt att gesten utanför San
Giovanni in Laterano basilikan i Rom inte innebär en
permanent förändring i den
påvliga liturgin utan att den
understryker högtidens helighet samt att den anknyter
med mässor från förr.
Medan påven förberedde
sig för att dela ut Kommunionen placerade två tjänare
en knäpall framför altaret på
basilikans trappsteg. De utvalda från lekfolket, ordenslivet, seminarier, präster och
barn vilka hade gått till första Kommunion knäböjde
och mottog på tungan.
Vanligtvis står menigheten under en påvlig mässa
för att motta Kommunion
från påven. Den stora majoriteten mottar Eukaristin på
tungan. Monsignor Guido
Marini, som sedan den 1 oktober 2007 är påvlig ceremonimästare, sade att beslutet
var en lösning anpassad till
firandet av Corpus Christi.
Vad framtiden håller har
han endast sagt: ”Vi får se”.
Ärkebiskop Albert Malcolm Ranjith, Gudsjänstkongregationens sekreterare har sagt att det inte råder
någon diskussion angående

om Vatikanen skulle insistera att de som mottar
Kommunion från påven gör
det på knä eller om de bör
motta på tungan istället för
handflatan. Han tillade att
det inte kommer några nya
normer vilka skulle ändra
1969 års beslut att låta de
enskilda biskoparna godkänna mottagandet av Eukaristin i handen medan de
är stående.
”Men Den Helige Faderns gest måste uppskattas”, sade Ärkebiskopen,
”Den uttrycker på ett bättre
sätt att vi vördar Herren vi
mottar”. ”Högtiden är en
speciell händelse”, fortsatte
han, ”därför att den fokuserar sig på Jesus verkliga närvaro i Eukaristin. Jag hoppas
att detta bruk sprids”.
Fader Ciro Benedettini,
assisterande direktör för Vatikanens presskontor, sade
att det var ett exempel på
vad Monsignor Marini velat
införa i den påvliga mässan,
nämligen: ”att alternera det
gamla med det nya för att
belysa en kontinuitet med
det förflutna”. I sin predikan
talade Påven om vikten i att
knäböja framför Herren, i
en djup vördnad som börjar
vid Mässan och sedan ledsagar hela processionen.
KATT/RV

Oremus
Halberstadtin mestari: Paavali ja hänen kirjeidensä vastaanottajat

M

inut itseni uhrataan jo pian,
lähtöni hetki on tullut.
Olen kilpaillut hyvän
kilpailun, olen juossut
perille ja säilyttänyt
uskoni. Minua odottaa
nyt vanhurskauden
seppele, jonka Herra,
oikeudenmukainen
tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka
hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.
Herra kuitenkin auttoi
minua ja antoi minulle voimaa, jotta voisin
saattaa julistustyöni
päätökseen ja evankeliumin kaikkien kansojen kuuluville, ja
näin pelastuin leijonan
kidasta. Herra pelastaa vastedeskin minut
kaikesta pahasta ja vie
minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa.
Hänen on kunnia aina
ja ikuisesti. Aamen.
Pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin
juhlapyhän 2. lukukappale
(2. Tim. 4: 6-8, 17-18)

Älskat vare
alltid och
överallt
Jesu heliga
Hjärta!

... jatkoa sivulta 2:
13.7. KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 55:10-11
Ps. 65:10abcd, 10e-11, 12-13, 14. - Luuk. 8:8
2L Room. 8:18-23
Ev. Matt. 13:1-23 tai Ev. Matt. 13:1-9
20.7. KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI (IV)
1L Viis. 12:13, 16-19
Ps. 86:5-6, 9-10, 15-16a. - 5a
2L Room. 8:26-27
Ev. Matt. 13:24-43 tai Ev. Matt. 13:24-30

27.7. KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI (I)
1L 1. Kun. 3:5-12
Ps. 119: 57+72, 76-77, 127-128, 129-130. - 97a
2L Room. 8:28-30
Ev. Matt. 13:44-52 tai Ev. Matt. 13:44-46
3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai (II)
1L Jes. 55:1-3
Ps. 145: 8-9, 15-16, 17-18. - 16
2L Room. 8: 35, 37-39
Ev. Matt. 14:13-21
10.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI (III)
1L 1. Kun. 19:9a, 11-13a
Ps. 85:9ab-10, 11-12, 13-14. - 8
2L Room. 9:1-5
Ev. Matt. 14:22-33
[15.8. on velvoittava juhlapyhä.]

Rukouksen
apostolaatti
Kesäkuu
Rukoilemme, että kristityt kehittäisivät syvän ja henkilökohtaisen
ystävyyden Kristuksen kanssa,
jotta he pystyisivät välittämään
hänen rakkautensa voimaa kohtaamilleen ihmisille.
Rukoilemme, että Kanadassa
kooontuva Kansainvälinen eukaristinen kongressi, ohjaisi yhä
syvempään eukaristian ymmärtämiseen, eukaristian, joka on
kirkon sydän ja evankelioimisen
lähde.
Heinäkuu
Rukoilemme, että niiden vapaaehtoisten määrä lisääntyisi, jotka
auliisti ja uskollisesti haluavat
palvella kristillistä yhteisöä.
Rukoilemme, että Maailman
nuorten päivä Australian Sydneyssä sytyttäisi Jumalan rakkauden tulen lukuisten nuorten
sydämiin ja tekisi heistä uuden
ihmisyyden toivon kylväjiä.
Elokuu
Rukoilemme, että ihmiskunnan
perhe oppisi kunnioittamaan Jumalan suunnitelmaa maailmaa
varten ja tulisi yhä tietoisemmaksi luomisesta Jumalan suurena
lahjana.
Rukoilemme, että koko Jumalan kansa tunnistaisi ja kehittäisi
erityisiä armolahjojaan ja siten
vastaisi Jumalan kutsuun pyhittyä
ja julistaa evankeliumia.

Böneapostolatet
Juni
Vi ber, att de kristna utvecklar en
djup och personlig vänskap med
Kristus, så att de kan förmedla
styrkan i hans kärlek till de människor de kommer i kontakt med.
Vi ber, att den internationella
eukaristiska kongressen, samlad i
Quebec, Kanada, hjälper oss att få
en djupare förståelse för att nattvarden är det centrala i Kyrkan
och källan till all evangelisation.
Juli
Vi ber, att antalet frivilliga, som är
beredda att troget tjäna den kristna församlingen, ökar.
Vi ber, att ungdomens
världsdag, som hålls i Sydney,
Australien, tänder den gudomliga
kärlekens eld hos de unga och förvandlar dem, så att de kan sprida
hopp om en ny mänsklighet.
Augusti
Vi ber, att den mänskliga familjen
respekterar Guds plan för världen
och blir allt mer medveten om den
stora gåva Gud givit oss i och med
skapelsen.
Vi ber, att var och en tar vara på
och utvecklar sina speciella gåvor
och därigenom svarar på Guds
kallelse till helighet och mission.
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Paimenelta
Piispamme saarna katedraalin Corpus Christi -messussa:

”Kristus haluaa olla kanssamme jatkuvasti,
seurata meitä elämässämme”

Rakkaat veljet ja sisaret!
Saarnani alussa haluan muistella kanssanne Jeesuksen
Kristuksen jäähyväissanoja
opetuslapsilleen ennen taivaaseenastumistaan. Apostoli Matteus siteeraa häntä
evankeliumissaan näin:
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettamalla heitä
noudattamaan kaikkea, mitä
minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti” (Matt. 28:19-20).
Näillä Jeesuksen sanoilla
on aivan erityinen merkitys tänään, kun vietämme
Kristuksen pyhän ruumiin
ja veren juhlaa. Voimme
kokea jälleen kuinka hänen
lupauksensa täyttyy hyvin
 – Fides 07/2008

konkreettisella tavalla. Jeesus Kristus on todellisesti
kanssamme ja hän lähettää
meidät ”kaikkien kansojen
pariin”. Hän ei ole läsnä
vain hengessä, kun olemme
kokoontuneet tähän liturgiaan ”hänen nimessään”
(vrt. Matt. 18:20). Hän on
kanssamme myös aivan
konkreettisesti eukaristisissa muodoissa, jotka ovat
hänen ruumiinsa ja verensä.
Todellinen ja konkreettinen
on myös se lähetystehtävä,

jonka hän antaa meille.
Tässä juhlassa korostuu
uskomme Jeesuksen Kristuksen todelliseen läsnäoloon meidän kanssamme
ja meitä varten. Todistamme tästä uskosta esimerkiksi
osallistumalla kulkueeseen,
jonka katolilaiset kaikkialla
maailmassa järjestävät tänä
juhlapäivänä. Mutta mikä
on tämän kulkueen merkitys?
Kulkueessa me kunnioitamme Jeesuksen Kristuk-

sen jumaluutta. Osoitamme
hänelle kiitollisuutemme:
sen lisäksi, että hän on kanssamme jokaisessa messussa
alttarilla, hän on myös aina
läsnä tabernaakkelissa, alttarikaapissa. Voimme tulla
kirkkoon milloin tahansa
– ei vain messua varten - ja
polvistua tabernaakkelin
edessä, rukoilla Jeesusta,
keskustella hänen kanssaan,
uskoa hänelle henkilökohtaiset ongelmamme ja kuulla omassatunnossamme hä-

Hiippakuntajuhla Stella Marisissa
järjestetään tänä vuonna lauantaina 16.8.
Teema: ”Sääntökuntien maallikot Suomessa”
Stiftsfesten i Stella Maris den 16 augusti — Diocesan feast in Stella Maris Aug 16

nen äänensä.
Kulkue, jossa pyhää eukaristiaa kannetaan, on konkreettinen vaellus konkreettisilla kaupungin kaduilla.
Se osoittaa, että emme palvo Jeesusta Kristusta vain
kirkkorakennuksessa, vaan
koko elämässämme. Hän
ei jää vain kirkkoon, tabernaakkeliin. Hän itse haluaa
olla kanssamme jatkuvasti,
seurata meitä elämässämme.
Hän haluaa olla siellä, missä
vietämme aikaamme, missä
asumme, missä teemme työtä, missä kehitämme henkeämme ja kulttuuriamme,
missä täytämme hengellisiä
ja sosiaalisia velvollisuuksiamme. Hän haluaa saattaa
meitä armollaan, kun rukoilemme, kärsimme koettelemuksissamme, teemme
päätöksiä, olemme iloisia
tai surullisia. Hän haluaa
olla kanssamme kodissam-

Paimenelta
me, perheessämme, koulussamme, yliopistossamme,
toimistoissa ja tehtaissa.
Jeesus Kristus haluaa ottaa
vastaan itselleen kuuluvan
paikan valtiossa, eduskunnassa, etujärjestöissä, kaikkialla, missä päätetään laeista, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta,
ihmisten hyvästä, kaikkien
ihmisten, myös syntymättömien lasten hyvästä, sekä
siellä, missä päätetään rauhasta, maailman tulevaisuudesta.
Kun me vaellamme pian
alkavassa kulkueessa, sekä
todellisesti että mielessämme, asuin- ja teollisuusalueiden halki, Jeesus Kristus
sanoo meille, että hän haluaa olla meidän kanssamme
ja meitä varten, aivan niin
kuin hän oli aikalaistensa
parissa, niin kuin hän vastasyntyneenä oli köyhien
paimenten ja idän tietäjien
kanssa (vrt. Matt. 2:1s.). Hän
haluaa olla kanssamme, niin
kuin hän oli häävieraiden
kanssa Galilean Kaanassa,
ystäviensä parissa Betaniassa tai opetuslastensa kanssa
aterialla Emmauksessa, samoin kuin hän oli nälkäisen
ihmisjoukon tai janoisen
samarialaisen naisen luona
Jaakobin lähteellä (Joh. 4:1
ss.). Jeesus haluaa lohduttaa
meitä kaikkia niin kuin hän
lohdutti Nainin kaupungissa
leskeä, jonka poika oli kuollut, kanaanilaista naista, jonka tytärtä paha henki vaivasi (Matt. 15:22) tai kuolleen
Lasaruksen sisaria (vrt. Joh.
11:1 s.). Hän haluaa opettaa
meitä kaikkia ja avata meille Raamatun viisauden, niin
kuin hän kaksitoistavuotiaana selitti kirjoituksia temppelissä (vrt. Luuk. 2:45 ss.)
tai opetti Nikodeemusta tämän öisen vierailun aikana
(vrt. Joh. 3:1 ss). Hän haluaa
sanoa kaikille hallitsijoille
sen saman perustotuuden,
minkä hän sanoi Pilatukselle: ”Sinulla ei olisi minuun
mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä”
(Joh. 19:11). Hän haluaisi
julistaa autuaiksi kaikki ne,
joiden täytyy jollain tavalla
kärsiä elämässään: Autuaita
ovat hengessään köyhät, autuaita murheelliset, autuaita kärsivälliset, autuaita ne,
joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, autuaita ne, jotka
toisia armahtavat, autuaita
puhdassydämiset, autuaita
rauhantekijät, autuaita ne,
joita vanhurskauden vuoksi vainotaan, autuaita olette

te, kun teitä minun tähteni
herjataan ja vainotaan ja
kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa (vrt.
Matt. 5:3-11).
Rakkaat sisaret ja veljet!
Tämä eukaristinen kulkue
ei anna meille vain opetusta ja lohdutusta, koska Jeesus Kristus on luonamme,
kohdistaa meille evankeliuminsa, näkee hätämme ja
tarpeemme ja lupaa meille
tukensa tai koska hän näkee
hyvyytemme ja rakkautemme, kiittää meitä ja lupaa
meille elämän ja vanhurskauden taivasten valtakunnassa.
Me emme siis kanna kulkueessamme todellisesti ja
mielessämme eukaristista
Kristusta vain sinne, missä elämme ja teemme työtä. Myös hän itse johdattaa
meitä todellisesti ja tarkoituksellisesti näyttääkseen ne
paikat, joissa aikuiset ja lapset ovat surullisia, itkevät,
näkevät nälkää, missä heitä
käytetään hyväksi, missä he
ovat yksinäisiä ja missä he
kärsivät erilaisista fyysisistä
ja psyykkisistä sairauksista,
missä epäoikeudenmukaisuus, köyhyys ja itsekkyys
hallitsevat. Jeesus Kristus
haluaa tässä kulkueessa herkistää meidät huomaamaan
näiden ihmisten kohtalon.
Hän haluaa uskoa nämä
ihmiset huolenpitoomme,
käyttää meidän aineellisia
mahdollisuuksiamme, suoda heille omistautumisemme, solidaarisuutemme, hyvän sanamme, osanottomme, ystävyytemme, rukouksemme. Katsokaamme näitä
ihmisiä Kristuksen silmin ja
pitäkäämme heitä omina ja
samalla Jeesuksen Kristuksen veljinä. Aamen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
Piispan saarnan mainitussa
messussa luki messun pääselebrantti, monsignore Marino
Trevisini. Messu televisioitiin
suorana lähetyksenä YLE TV
1:ssä.

Paavin saarnasta Corpus Christi -messussa Roomassa 2008:

Palvova polvistuminen Herran edessä
... Jeesuksen Kristuksen Jumalan palvominen, hänen, joka rakkaudesta tuli murrettavaksi
leiväksi, on pätevin ja radikaalein lääke vanhaa ja uutta epäjumalanpalvelusta vastaan.
Polvistuminen eukaristian edessä on vapauden tunnustamista: kukaan, joka kumartuu
Jeesuksen edessä, ei voi eikä hänen pidä langeta maahan minkään maallisen vallan edessä,
vaikka se olisi kuinka vahva.
Me kristityt polvistumme vain Jumalan edessä, pyhän sakramentin edessä, koska me
uskomme ja tiedämme, että ainoa tosi Jumala on siinä läsnä, Jumala, joka loi maailman ja
rakasti ihmistä niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa ihmisen puolesta (vrt.
Joh. 3:16).
Me lankeamme maahan Jumalan edessä, joka ensimmäisenä taipui ihmisen puoleen
niin kuin laupias samarialainen auttaakseen häntä ja antaakseen hänelle takaisin elämän;
hänen edessään, joka polvistui meidän edessämme pestäkseen likaiset jalkamme.
Kristuksen ruumiin palvominen merkitsee sen uskomista, että hän on todella läsnä
leivänpalassa, Kristus, joka antaa elämälle todellisen merkityksen – sekä äärettömälle
avaruudelle että sen pienimmälle luontokappaleelle, koko inhimilliselle historialle ja sen
lyhyimmälle olemassaolon hetkelle.
Palvonta on rukousta, joka pidentää eukaristista viettoa ja kommuuniota ja joka edelleen
ravitsee sielua: se saa ravintoa rakkaudesta, totuudesta, rauhasta. Se ravitaan toivolla,
koska hän, jonka edessä me polvistumme, ei tuomitse meitä, ei muserra meitä, vaan vapauttaa ja muuttaa meidät. ...
(Saarna on kokonaisuudessaan luettavissa hiippakunnan kotisivulla.)
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
7.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
14.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
21.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
28.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
5.7. la 18.00 aattomessu
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
12.7. la 18.00 aattomessu
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
19.7. la 18.00 aattomessu
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
26.7. la 18.00 aattomessu
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
2.8. la 18.00 aattomessu
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.8. ke Herran kirkastuminen: 18.00 iltamessu
9.8. la 18.00 aattomessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa. Ruusukko keskiviikkoisin ja
adoraatio perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin
27.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, su 18.00 iltamessu. Ti, to,
pe 18.00 iltamessu, ma, ke 7.30 aamumessu.
Kuukauden 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to
ja la 17.30–18.00. Confessions Tues.,Thurs., Sat.
17.30–18.00.
7.6. la 11.30 messu saksaksi (ensikommuunio)/
Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
13.-15.6. Pyhän Henrikin vaellus Köyliöön
14.6. la 18.00 iltamessu
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
21.6. la 18.00 iltamessu
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
28.6.-5.7. Autuaan Hemmingin vaellus Helsingistä Turkuun
28.6. la 18.00 iltamessu
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu
5.7. la 18.00 iltamessu
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
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12.7. la 18.00 iltamessu
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
19.7. la 18.00 iltamessu
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
26.7. la 18.00 iltamessu
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
2.8. la 18.00 iltamessu
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
6.8. ke Herran kirkastuminen: 7.30 iltamessu
9.8. la 18.00 iltamessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu

Pyhän Marian seurakunnan papit lomalla: khra
Kazimierz Lewandowski: 17.6.-2.7. ja 7.-11.7.;
isä Teemu Sippo: 14.7.-1.8.; isä Rafal Czernia:
1.-29.7.

15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu
24.6. ti pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00
juhlapyhän messu
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali, juhlapyhä: 10.30 päämessu
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu
26.7. la messu pyhän Olavin kunniaksi Olavinlinnan kappelissa Savonlinnassa klo 12.00
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu
29.7. ti pyhä Olavi, juhlapyhä: 18.00 messu
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 päämessu

Turku

There is no Mass in English in June, July and
August.

Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa 8.6.–31.8.

Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diasporassa.

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 messu
latinaksi
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
26.6. to messu Turun linnassa
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.30
päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
diaspora
Eurajoki: 29.6., 13.7., 27.7. su 14.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Messut Jyväskylän kirkossa
yleensä/daily Masses in Finnish generally: ma/
Mon 18.00 (sisarten kappelissa/in sisters’ Chapel, Kalervonkatu 6), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00,
to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat 18.00 englanniksi/in English. Seuratkaa poikkeukset kirkon
ilmoitustaululta. (Please check the schedule on
the information board in the church or at: olavi.
catholic.fi). Rippitilaisuus sopimuksen mukaan.
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 päämessu

Pyhän Olavin juhla Savonlinnassa
Lauantaina 26.7. klo 12 vietetään messua pyhän
Olavin kunniaksi Olavinlinnan kappelissa Savonlinnassa. Tervetuloa!

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Kokkola (Oravankatu 29): su 8.6. klo 18.00
Kurikka: la 14.6. klo 18.30
Lapua: la 14.6. klo 9.00
Pietarsaari (Kappelitie 5) la 14.6. klo 12
Vaasa (Koulukatu 45) la 14.6. klo 16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa
parhaiten torstaisin.
6.6. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00 messu
12.6. to 18.00 iltamessu
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00
messu
19.6. to 18.00 iltamessu
22.6. kirkkovuoden 12. sunnuntai: 11.00 messu
24.6. ti pyhä Johannes Kastaja: 18.00 juhlamessu
26.6. to 18.00 iltamessu
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 11.00
juhlamessu
3.7. to 18.00 iltamessu
4.7. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 messu
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00
messu
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00
messu
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00
messu
3.8. kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu
10.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu
Huom. Diasporassa ei vietetä messuja kesällä.
Kirkkoherra on lomalla 12.7.- 16.8. Hätätapauksissa ottakaa yhteyttä Helsingin seurakuntiin.

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.
catholic.fi
Su 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ti, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön
liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30–18.30, puoli
tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
8.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 piispan messu ja kirkkoherraksi asettaminen, 17.00 messu Torniossa
22.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
29.6. su pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu
6.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.-13.7. lasten ja nuorten leiri Rovaniemellä
13.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä (vahvistetaan myöhemmin)
20.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
27.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa (vahvistetaan myöhemmin)
3.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 Mass

Tapahtumat
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä (vahvistetaan myöhemmin)
diaspora
Tornio: 15.6., 6.7., 20.7., 3.8. klo 17.00
Raahe: 22.6., 27.7.(?) klo 17.00
Rovaniemi: 8.6., 13.7.(?), 10.8.(?) klo 17.30

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköposti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi.
Avoinna arkisin 10-16.
Toimisto on suljettuna 16.6.–11.7. Asiointi on
mahdollista lähes koko ajan sähköpostitse tai
jättämällä viesti puhelinvastaajaan.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email: kirjasto@
studium.fi.
Studium Catholicumin remontti on saatu päätökseen. Remontin jälkeiset järjestelytyöt jatkuvat. Kirjasto avataan syyskuussa. Kirjoja voi
lainata ottamalla puhelimitse yhteyttä.
Kappelissa on juhannukseen saakka laudes ja
messu maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.

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

Tapahtumia

heenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä
Antoine Lévy OP.
Isä Benjamin Durham FSSP vierailee
Suomessa:
perheretretti äiti Teresan sisarilla la 7.6. klo
10-17, messu klo 12.
missa cantata katedraalissa su 8.6. klo 12.30,
sen jälkeen ruusukko-picnic Suomenlinnassa.
Tervetuloa!

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

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

Teresa ry.
Teresa-iltoihin ovat tervetulleita kaikki esitelmien 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 seurakuntien yhteinen yhdistys. Karitatiivisen työn lisäksi
katolisen identiteetin vahvistaminen on toiminnassamme tärkeää.

Hartausohjelmat

Studium Catholicumin kirjasto
Muutoksia kirjaston käyttöön

Studium Catholicumin kirjasto avataan jälleen syyskuussa
pitkän ja ison remontin jälkeen. Pyydämme ystävällisesti
asiakkaita tukemaan Studiumin uutta toimintaa jäsenmaksulla. Ehdotamme jäsenmaksuksi 10 euroa lukuvuodelta
(opiskelijoilta 5 euroa). Jäsenmaksu oikeuttaa kirjaston
käyttämiseen.
Aukioloajat ovat ennallaan: tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18. Laina-aika on kuukausi. Lainoja on mahdollisuus uusia
myös puhelimitse (09-61206711) ja sähköpostitse (kirjasto@studium.fi).
Erääntyneistä palauttamattomista lainoista peritään myöhästymismaksua
lokakuusta lähtien.
Kesän aikana ilmestyy Studiumin web-sivu (www.studium.fi). Sieltä saa
lisätietoa sekä kirjastosta (mm. pääsy kokoelmaluetteloon) että Studiumin
luentojen ohjelmasta.

Pyhän Henrikin Seura
Seuran uusi tilinumero on 106335-190448.
Kirjoittamalla tiedonantoihin sana
Ikkunaremontti
voi osallistua Pyhän Henrikin katedraalin lasimaalausten korjausremontin kuluihin.

Aftonandakt 12.6. kl. 19.20 Caterina Stenius
Morgonandakt 17.6. kl. 8.53 Caterina Stenius
Iltahartaus 24.6. klo 18.50 Kaarina Koho
Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

SEkalaista
Verbi Dei sono
Schola cantorum

Opus Dein perustajan
muistomessu
Pyhän Henrikin katedraalissa vietetään keskiviikkona
25. kesäkuuta klo 18.00 Opus Dein perustajan pyhän
Josemaría Escriván muistomessu. Ennen messua on mahdollisuus ripittäytymiseen. Tervetuloa!

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

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 17-19.
Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen vuoden
mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Unkarin pyhän Elisabethin (s.1207), fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800vuotis- juhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.
Kesällä Kökarin Franciscus-juhla perinteiseen
tapaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kysy Ålandsresorista.
Hiippakuntapäivänä 16.8. on Stella Marisissa
maassamme toimivien sitoutuneiden maallikoiden näyttelyt ja esittelyt.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

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

Pyhän Ursulan seurakunnan
kesätapahtuma Kouvolassa 31.8.2008
Alkaa klo 11.00 messulla, jonka jälkeen:
Hauskaa yhdessäoloa, ohjelmaa aikuisille sekä lapsille (mm. säkkihyppyä, tikanheittoa ja karaokea). Ruokaa ja juomaa tarjoillaan pientä korvausta vastaan. Tapahtuma loppuu ilalla.
Kesätapahtuma on samalla uskonnon opetukseen osallistuvien ensimmäinen kokoontuminen. Heidät siunataan messussa.
Tervetuloa!

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni on Helsingin katolisessa hiippakunnassa vuonna 2007 toimintansa aloittanut yhdistys, jonka tarkoituksena
on “vaalia katolisen Kirkon rikasta liturgista
perinnettä ja edistää sen käyttöä Kirkon sakramentaalisessa elämässä sekä osana suomalaista kansanhurskautta.” Kotisivu www.sanctis.
net. Sähköposti summorum@gmail.com. Pu-

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
8.8.–31.8. on toimitettava viimeistään 25.7. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita
Suomi ja muut Pohjoismaat olivat edustettuina Saksan Katholikentagilla:

Katsaus katoliseen kirkkoon Suomessa tänään
Katolinen kirkko Suomessa on tulevaisuudessa pakolaisten, siirtotyöläisten
ja vierailevien katolilaisten
dominoima uskonyhteisö.
Jo 1980-luvulla Suomeen
saapui Vietnamin pakolaisia. Uusista tulokkaista
mainittakoon Myanmarin
700 kiintiöpakolaista, joista
osa on katolilaisia. Lehtitietojen mukaan lähivuosina
maahamme tullaan värväämään jopa 5000 filippiiniläistä työtekijää kattamaan
vanhusten ja sairaiden hoidon tarvetta. Seurakunnissamme vierailee vuosittain
satoja vaihto-oppilaita ja
‑opiskelijoita sekä vierailevia yliopistonopettajia ja jatko-opiskelijoita. He osallistuvat jumalanpalveluksiin
niillä yli 40 paikkakunnalla,
joissa maassamme vietetään
pyhää messua.
Emme vielä tiedä, kuinka
moni näistä maahamme saapuvista katolilaisista loppujen lopuksi löytävät tiensä
seurakuntaan. Mutta jo nyt
hiippakunnassamme kirkon
yleismaailmallisuus on varsin näkyvää, sillä yli puolet
hiippakuntalaisista on ulkomailta lähtöisin. Helsingin
hiippakunnassa puhutaan
yli sataa äidinkieltä.
Samaan aikaan kuin Helsingin katolinen hiippakunta on kansainvälistynyt, siinä on ruvettu painottamaan
sen keskiaikaisia, suomalaisia juuria. Sitkeiden neu-
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vottelujen tuloksena saatiin
Museoviraston eli valtion
hallussa ollut pyhän Henrikin reliikki deponoitavaksi
Pyhän Henrikin katedraaliin. Keskiajalta peräisin
olevasta pyhäinjäännöksestä on tullut symboli, joka
kertoo kristinuskon olevan
maassamme pitkälti katolisen kirkon lähetystoiminnan tulosta.
Suomi on hyvänä esimerkkinä siitä, että seurakuntaelämä voi kukoistaa
pinta-alaltaan hyvin suurissa, mutta samalla jäsenmäärältään pienissä seurakunnissa. Helsingin katolinen
hiippakunta koostuu seitsemästä seurakunnasta, joista
kukin keskimäärin pintaalaltaan vastaa Saksan suurimpia osavaltioita. Vuonna
2007 maamme rekisteröityjen katolilaisten lukumäärä
oli 9800, mikä vastaa noin
0,2 % maamme väkiluvusta.
Tämän pienen joukon palveluksessa oli mainittuna
vuonna piispa, 21 pappia ja
yksi diakoni. Lisäksi hiippakunnassa palveli 38 sisarta,
jotka edustavat seitsemää
eri sääntökuntaa, sekä 10
päätoimista maallikkotyöntekijää.
Pienuudella on yksi suuri etu. Tekemäni pienimuotoinen kysely osoittaa, että
hiippakunnassa vallitsee
hyvä me-henki. Ollaan tuttuja, osataan toimia yhdessä
ja kuulutaan yhteen. Toisin

sanoen ”usko on ruumiillistunut” (man ”glaubt leibhaftig”), kuten asia voidaan
ilmaista wieniläisen teologin
Paul Zulehnerin käsitteistöä
käyttäen.
Suomessa katolilainen
joutuu kuitenkin arjessa
olemaan aika yksin, ilman
uskonveljiensä ja –sisartensa tukea. Hän joutuu
itsenäisesti selviytymään
kristinuskon hiipumisesta
yhteiskunnassamme ja tiedotusvälineiden usein oudosta näkökulmasta katolisiin ilmiöihin. Katolilaiselta
vaaditaan ennen kaikkea
sitä, että hän oppii kohtaamaan eri kulttuureista olevia ihmisiä.
Suomen diasporassa
”kohtaaminen” oli avainkäsite jo paljon ennen paavi
Benedictus XVI:n kiertokirjeen ”Deus caritas est” (Jumala on rakkaus) julkaisemista. Meillä erityisiä kohtaamistilaisuuksia ovat joka
sunnuntaina päämessun
jälkeen järjestetyt kirkkokahvit sekä vuotuinen hiippakuntajuhla, jossa vanhat
konkarit ja uudet tulokkaat
voivat tutustua toisiinsa.
Pienuus on taloudellisessa suhteessa kuitenkin hyvin epäedullista. Katolinen
kirkko on Suomessa talou
dellisesti huonommassa
asemassa kuin muissa Pohjoismaissa. Suomi sijoittui
vuonna 2007 BKT:nsa puolesta EU-maiden joukossa

seitsemännelle sijalle, mutta
tämä ei tunnu hiippakunnan
taloudessa. Hiippakunnan
taloudellisiin vaikeuksiin
vaikuttavat ainakin seuraavat neljä seikkaa: 1. Jäsenistä
neljäsosa on kehitysmaista
kotoisin ja heistä monillakaan ei uudessa kotimaassaan ole sellaisia tuloja, joilla
voitaisiin tukea kirkkoa. 2.
Toisin kuin Ruotsissa meillä katolisella kirkolla ei ole
oikeutta kerätä jäsenmaksua
valtionverotuksen yhteydessä. 3. Suomen katolilaisten pieni joukko jakautuu
seitsemään seurakuntaan
ja joutuu lisäksi kantamaan
hiippakunnan yhteiset kustannukset (piispantalo, tiedotuskeskus, katekeettinen
keskus, hiippakuntalehti).
Muualla kustannukset henkeä kohti ovat pienemmät.
4. Ja lopulta katoliset yrittäjät joutuvat yritysveronsa
kautta taloudellista tukemaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, mikä on
nykyaikana aiheeton enemmistökirkon etuisuus, jota ei
ole onnistuttu poistamaan.
Toiveikkaita tulevaisuudennäkymiä löytyy viestinnän ja yhteistyön puolelta.
Katolilaiset eivät paljoakaan
puhu uskostaan julkisuudessa. Ilahduttavan poikkeuksen muodostaa Perussuomalaisten puheenjohtajan
tilitys katolilaisuudestaan
tämän vuoden huhtikuussa
ilmestyneessä poliittisessa
omaelämäkerrassaan. Siinä
Timo Soini kertoo kääntymisestään katoliseen uskoon
ja ottaa kantaa ihmiselämän
pyhyyden puolesta.
Internet on vähemmistökirkon jäsenille luonnollisin
väylä esittää mielipiteitään.
Hyvin ilahduttava on se sivusto blogeineen, jota ylläpitää katolilainen teologian
ylioppilas Emil Anton. Keväästä alkaen katolilaisia on
myös kutsuttu Suomen ekumeenisen neuvoston blogisteiksi.
Perinteisiä toimintamuotoja edustavat sääntökuntien maallikkohaarat. Niissä on 1990-luvulta alkaen
tapahtunut ilahduttavaa
kasvua. Uusia ryhmiä on
syntynyt, vanhat ovat vahvistuneet ja viime vuosina
sääntökuntamaallikoiden
välinen yhteistyö on lisään-

tynyt. Hiippakunnassamme
on tätä nykyä birgittalaisoblaatteja, maallikkodominikaaneja, fransiskaani- ja
karmeliittamaallikkoja, Pyhän Sydämen maallikkoja,
Rakkauden lähetysmaallikoita, Kalleimman veren
partnereita sekä yksi benediktiinioblaatti.
Maallikkosääntökuntalaiset perehtyvät omaan
spiritualiteettiinsa, pohtivat
uskon asioita kunkin sääntökunnan perinteitä noudattaen joko intellektuellista tai
eksistentiaalisesta näkökulmasta sekä pyrkivät löytämään tilaisuuksia palvella
seurakuntaa ja hiippakuntaa
omasta karismastaan käsin.
Suomessa eletään diasporan äärirajoilla. Tämä uskon
elämänmuoto haastaa meitä
löytämään sellaisia kirkon
määritelmiä, jotka tuntuvat
kaikkein omimmilta. Yksi
tällainen voisi olla pyhän
Ristin Teresa Benedictan
(Edith Steinin) määritelmä
kirkosta. Filosofi ja karmeliittasisar Edith Stein on
yksi Euroopan suojeluspyhimyksistä. Hänen vastauksensa kysymykseen kirkon
luonteesta kuuluu: ”Koska
jumalallinen ja inhimillinen
vapaus kohtaavat ja lähestyvät toisiaan, on yksilölle
annettu kyky seistä muiden
puolesta Jumalan edessä ja
tämä Yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta tekee kirkosta Kirkon.”
Heidi Tuorila-Kahanpää
Alustus Saksan Katholikentagin yhteydessä Ansgar-werkin
järjestämässä tilaisuudessa Osnabrückissä 23.5.2008.
Saksan Katholikentag kokosi 21.25.5. Osnabrückiin yli 35.000 ihmistä läheltä ja kaukaa.Tarjonnassa
oli sekä kevyttä että vakavaa ohjelmaa. Näyttämöllä kuultiin musiikkia Balkanilta (oik. kesk.). Panelissa
keskusteltiin esimerkiksi katolisesta kirkosta Kuubassa (oik. alh.).
Kaikilla Pohjoismailla oli myös tilaisuus esittäytyä Kirchentagilla ja
kertoa hiippakuntiemme diasporaolosuhteista. Puhevuorossa Heidi Tuorila-Kahanpää.

Artikkeleita

Edellisessä kolumnissa väitin, että elämän kulttuuri on totuuden kulttuuria ja että tämän vuoksi kuoleman kulttuuri, joka vastustaa elämän
kulttuuria, käy jatkuvaa sotaa totuutta vastaan. Tämä sota voi näyttäytyä
monella tavalla, tahallisesta tietämättömyydestä aina totuuden olemassaolon täydelliseen kieltämiseen saakka.
Totuuden kieltäminen on tietenkin kaikkein vakavin hyökkäys totuutta
vastaan. Filosofian tasolla tämä hyökkäys tunnetaan nimellä relativismi:
se on maailmankatsomus, jonka mukaan objektiivista todellisuutta ei ole
olemassa. Ja vaikka todellisuus olisikin, relativistit sanovat, me emme voi
saada siitä lainkaan objektiivista tietoa, koska kaikki ymmärtämämme
riippuu informaation vastaanottaneesta yksilöstä.
Aivan kuten ihmisen kapinalla Jumalaa vastaan lopullisena totuutena (ts.
perimmäisenä todellisuutena, kaiken olemassa olevan lähteenä) on pitkä
historia, niin on myös taistelulla totuutta vastaan. Siinä määrin, että taistelu totuudesta on aina ollut länsimaisen sivilisaation keskeinen draama.

Ilon ja toivon täyttämä usko
97. kertaa järjestettävälle Katholikentagille Osnabrückissä osallistui arvioiden
mukaan 60.000 kävijää. Suomesta mukana oli useita pappeja ja myös piispa
Józef Wróbel SCJ. Piispan mukaan Katholikentag oli hyvin onnistunut kokonaisuus: ”Ensinnäkin se oli tapahtumana hurskas, liturgian, rukouksen, eukaristian, hetkipalvelusten jäsentämä kokonaisuus, johon osallistui paljon ihmisiä. Hiippakunnat, sekä saksalaiset että monet muut, myös pohjoismaalaiset,
esittäytyivät monipuolisesti. Saimme vaihtaa mielipiteitä, kuulla kokemuksia
ja todistuksia. Tilaisuus oli todellinen katolilaisten juhla, jossa tulee ilmi uskon
todellinen kauneus, se, että se on ilon ja toivon täyttämää.”
KATT

Keskeinen ongelma onkin se, että jos todellisuudessa ei ole mitään objektiivista tai jos me emme voi tuntea todellisuutta sellaisena kuin se on,
puhe totuudesta on tällöin täysin turhanpäiväistä. Jos ihminen ei voi tietää
totuutta todellisuudestaan, jäljelle jää vain mielipiteitä, ja mikä tärkeintä
– tällöin ei ole mitään tapaa tai kriteeriä jolla osoittaa joidenkin mielipiteiden paremmuus (siis totuudellisuus) toisiin verrattuna.

Elämän kulttuuri

Elämän kulttuuri totuuden kulttuurina
(osa 2/2): Totuus ja suvaitsevaisuus

Tämä on erittäin vakava käytännön ongelma, sillä jos ihmisillä on vain henkilökohtaisia mielipiteitä ilman ymmärrystä totuudesta, on täysin järkeenkäypää,
että demokraattisessa yhteiskunnassa sosiaalinen järjestys, mukaan lukien lakien
säätäminen, voi nojata vain enemmistön mielipiteeseen. Ongelmaksi muodostuu
se, että tällaisessa tilanteessa enemmistön tahdosta tulee totalitaarinen sääntö,
työkalu, jolla voidaan tukahduttaa toisin ajattelevat. Kuten natsien hallinto 1930luvulla parhaiten osoittaa, jos valta on erotettu totuudesta (tai lakkaa olemasta
sen palvelija), ei ole paljonkaan väliä, toimiiko tyrannina demokraattisesti valittu
parlamentti vaiko yksittäinen henkilö.
Relativistisen maailmankatsomuksen ylläpitämisessä myös suvaitsevaisuuden
hyve on vääristetty. Moderni käsitys suvaitsevaisuudesta tahtoo opettaa meille,
että koska kaikki mielipiteet ovat yhtä tosia ja samanarvoisia, mitään mielipidettä, intohimoa tai tahdonilmausta – kuinka äärimmäistä tahansa – ei saa
tuomita tai syrjiä. Kieroutuneella tavalla totuudesta on tullut suhteellista ja
suvaitsevaisuudesta on tullut absoluuttista.
Samanaikaisesti suvaitsevaisuuden retoriikan ruoskasta on tullut laajimmin
käytetty ase kiihkoilun, ahdasmielisyyden sekä suoranaisen suvaitsemattomuuden ja vihan levittämiseen. Esimerkiksi, useissa Euroopan maissa joutuu
rikoskuulusteluun, jos julkisesti sanoo pitävänsä homoseksuaalisuutta luonnottomana. Toinen vakava kehitys on se, että pelätessään leimautuvansa suvaitsemattomiksi, monet ihmiset eivät enää puhu vakavista asioista, he eivät omaa
todellisia vakaumuksia tai ilmaise mielipiteitään, jos ne eroavat enemmistön
näkemyksistä. Tämä rikkoo sosiaalisen tradition jatkumon, jossa etsitään totuutta
ja muita yleviä ilmiöitä (kuten kauneutta ja hyvyyttä), ja siten alentaa ihmistä.
Tätä asioiden tilaa voidaan kutsua poliittiseksi korrektiudeksi, ja mitä enemmän
se leviää, sitä enemmän demokratia rapistuu massojen manipuloinniksi yleisen
mielipiteen kontrolloimisen keinoin.
Myös monia muita ongelmia olisi helppo osoittaa. Esimerkiksi relativismi ja sen
eri suvaitsevaisuuden muodot ovat avoimen vihamielisiä uskontoa kohtaan, sillä
uskon todellinen sisin olemus on luja luottamus siihen, kuinka asiat todella ovat,
ei vain pelkkään mielipiteeseen. Näin ollen relativismissa kaikki apostolinen työ
tuomitaan suvaitsemattomuudeksi, sillä lähetystyö haluaa osoittaa, että jotkut
vakaumukset ovat parempia kuin toiset. Oikein ymmärrettynä suvaitsevaisuus
sen sijaan tarkoittaa, että meidän tulee kunnioittaa ihmisten oikeutta kehittää ja
omata mielipiteitä vapaasti – sitä ei tulisi käsittää velvoitteena pitää kaikkia mielipiteitä yhtä tosina ja arvokkaina. Kristityille suvaitsevaisuus merkitsee jotain
vielä tarkemmin määriteltyä, sillä meidän ei koskaan tulisi vain suvaita ihmisiä
– heitä tulee rakastaa; sen sijaan syntiä ei tule suvaita, vaan sitä tulee vihata.
Relativismi lienee kuoleman kulttuurin kaikkein voimakkain ase, sillä sen mukaan ihminen ei voi tuntea totuutta ja näin ollen hän ei voi tuntea Jumalaa
– perimmäistä totuutta – eikä siis myöskään totuutta Hänen käskyistään. Paavi
Benedictus on säännönmukaisesti taistellut relativismia vastaan ja kirjassaan
Totuus ja suvaitsevaisuus hän väittää, että tietyllä tavalla relativismista on tullut nykyaikaisen ihmiskunnan uskonto. Paavi, joka valitsee jokaisen sanansa
tarkasti, onkin kuvannut relativismia nykypäivän syvimmäksi vaikeudeksi.
Meidän tulisikin pohtia vakavasti tämän synkän filosofian aikaansaannosta,
joka ei jätä tilaa uskonnolle tai katolisen uskomme elämiselle merkityksellisellä
tavalla. Katolilaisina meidän ei tulisi koskaan hyväksyä, että uskoamme kohdellaan vain pelkkänä mielipiteenä – päinvastoin, meidän tulisi pohtia syvemmin,
kuinka voisimme levittää evankeliumin hyvän sanoman totuutta, huolimatta
relativismin aiheuttamista vaikeuksista ja sitä palvelevasta väärän suvaitsevaisuuden käsityksestä.
Varro Vooglaid
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Filokalia eli rakkaus kauneuteen
Jan-Peter Paulin esitelmä Jerusalemin pyhän haudan ritareille toukokuussa 2008.
Käsite Filokalia tarkoittaa
rakkautta kauneuteen. Suomenkielisen viisiosaisen
teoksen koko nimi on ”Raitishenkisten pyhien rakkaus
kauneuteen: kokoelma pyhien ja jumalankantajaisien
kirjoituksia, joiden käytännöllisen ja kontempatiivisen
eettisen filosofian kautta
mieli puhdistuu, kirkastuu
ja täydellistyy”.
Ensimmäinen Filokalianimen teos toimitettiin 300luvulla Basileion Suuren ja
Gregorios Teologin toimittamana. Tämä teos sisälsi lähinnä katkelmia Origineen
kirjoituksista.
Filokalia, niin kuin se
tänään tunnetaan, toimitettiin 1700-luvulla Korinton
arkkipiispan Pyhän Makarios Notaraksen ja Pyhän
Nikodemus Athosvuorelaisen toimesta. Molemmilla idän pyhillä tavoitteena
oli kirjoittaa elämänohjeita
ja uskoa selittäviä asioita kaikille mukaan lukien
maallikot, papisto, rikkaat
ja köyhät, vanhat ja nuoret.
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Arkkipiispa Makarios kokosi rukousta koskevat tekstit ja Nikodemus laittoi ne
julkaisukuntoon. Julkaisun
rahoitti romanialainen aatelisto. Ensimmäinen julkaisu
ilmestyi 1782 Venetsiassa.
Sivuja oli 1207. Vanhimmat
kirjoitukset ovat 300-luvulta ja uusimmat 1700-luvulta.
Alkuperäiskieli oli pääasiassa kreikka.
Filokaliassa painotetaan
rukouksen merkitystä, joka
on koko teoksen yhdistävä
tekijä. Syventävälle rukouksella annetaan erityinen
paino. Puhutaan puhtaasta rukouksesta, sydämen
rukouksesta, hengellisestä
rukouksesta ja Jeesuksen
rukouksesta. Puhdas rukous tarvitsee hengellistä ohjausta jota voi antaa pappi
tai vanhempi luostariveli.
Sisäinen rukous nähdään
mystisenä kouluna ja jumalistumisen välikappaleena.
Koko ihmisen tulee rukoilla, koska rukous johtaa pyhyyteen. Rukouksen esteitä
taas ovat intohimot, mieli-

kuvitus, syntiset ajatukset
kuten ahneus, saituus, turhamaisuus, vihastuminen
ja ylpeys, jotka johtuvat
itserakkaudesta. Juuri itserakkaus on kaikkien syntien
juurena. Taistelu intohimoja
vastaan on välttämätön, jos
haluaa saavuttaa puhtaan
sydämen rukouksen.
Filokaliassa painotetaan
Jeesus-rukousta ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
armahda minua (syntistä)”
(Luuk 18:38). Jeesus-rukous
syntyi jo 400-luvulla luostareissa. Jeesus-rukous liitetään myös usein syvä hiljaisuus -liikkeeseen eli hesykiaan. Tämä kilvoitusmuoto
liittyy läheisesti Athos-vuoren uskonelämään. Hesykian tavoitteena on koko
ihmisen pelastuminen, joka
tapahtuu jumalallistumisen
kautta eli olemalla yhteydessä Jumalaan rukouksessa. Oleellista on kiinteä yhteys kirkon sakramentteihin
ja liturgiseen elämään.
Filokaliassa painotetaan,
että kilvoituksen päämäärä

on sama kaikille eli ”Olkaa
täydelliset, niin kuin teidän
taivaallinen isänne täydellinen on.” (Matt. 5:48)
Filokalia on käännetty
monelle kielelle ja on käytössä sekä luostareissa että
maallikkojen keskuudessa.
Teos on käännetty mm. venäjäksi, ranskaksi, saksaksi,
italiaksi, romaniaksi, englanniksi ja suomeksi. Ensimmäinen painos ilmestyi 1965
ja uusia korjattuja painoksia
on julkaistu 1980- ja 1990-luvuilla.
Filokalia perustuu kahteen teologiseen suuntaukseen. Ensimmäinen suuntaus edustaa bysanttilaisen
kauden askeettista kirjallisuutta ja luostariteologiaa.
Tunnusomaista tälle on nojautuminen omakohtaiseen
hengelliseen kokemukseen.
Toinen suuntaus vuorostaan
edustaa virallista teologiaa,
niin kuin sitä opetettiin yliopistoissa. Tavoitteena oli
kuitenkin säilyttää teologiassa jatkuvuus ja elimellinen yhteys kirkkoisien pe-

rintöön.
Pyhyyden saavuttaminen
voidaan aikaansaada joko
positiivisen lähestymisen
kautta eli lähinnä rukouksen avulla tai negatiivisen
lähestymistavan kautta eli
kieltäytymisenä. Negatiivinen lähestymistapa on
siirtymistä sanojen toiselle
puolelle hiljaisuuteen, lakkaamattomaan sydämen
rukoukseen ja Jumalan välittömään katselemiseen ja
kuuntelemiseen, jossa sanoja ei tarvita. Tässä tilassa ei
puhu ihminen vaan Jumala
puhuu ihmiselle.
Vieraantuminen idän ja
lännen kirkkojen välillä oli
prosessi joka johti siihen
että 1200-luvulla itä ja länsi
olivat teologisesti kasvaneet
eroon toisistaan. Tänä aikana Athos-vuori jälleen saavutti merkittävän aseman
teologisessa kehityksessä.
Filokalian sanoma on
selvä: Jumalamme on elävä Jumala, Pyhä Kolminaisuus, joka on yhteydessä
luomakuntaan. Jumalan
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tunteminen ja elämyksellinen kohtaaminen on ihmiselle mahdollista. Ihminen
ei ole autonominen, Jumalasta erillään oleva olento,
vaan syvimmiltään hän on
autenttisesti ihminen vain
yhteydessä Luojaansa, vain
osallistumalla jumalalliseen
elämään eli sakramentteihin. Tämä on jokaisen ihmisen kutsumus ja elämän
perimmäinen päämäärä.
Suomenkielisen Filokalian on vanhasta kreikasta
suomentanut sisar Kristoduli (Lampi).
Filokalian liitteenä on
luettelo käsitteistä joiden
merkitys monelle voi olla
epäselvä. Esimerkiksi sana
pimeys (gnofos) selitetään
näin:
”Ilmaisu esiintyy yleensä
yhteydessä Jumalan tuntemisen pimeys ja on peräisin
Mooseksen kirjasta (20:21).
Isille pimeys kuuluu apofaattisen eli kielteisen teologian ilmaisuihin ja tarkoittaa
jotakin, joka on vielä enemmän kuin valo. Jumalan ympärillä vallitsee tila, joka on
kirkkaimmankin valon tuolla puolen, ja tästä käytetään
nimitystä pimeys.”

Esimerkkejä Filokalian
viisauksista
Markus Askeetti eli 400-luvun alussa Ankaran lähellä
nykyisessä Turkissa. Hän
oli erään luostarin igumeeni. Markus Askeetti kirjoitti
mm. 200 kohtaa hengellisistä laista ja 225 kohtaa ”niille jotka arvelevat vanhurskautuvansa teoista”. Ohjeet
ovat käytännön viisauksia ja
kuvaavat yksityiskohtaisesti
kiusauksen luonnetta.
• ”Onnettomuudet saavat
järkevän ihmisen muistamaan Jumalaa, mutta
sen, joka on unohtanut
Jumalan, ne saavat murheen valtaan.” (No. 56)
• ”Kaikki Jumalan mielen mukainen murhe
kuuluu olennaisesti
hurskaaseen elämään.
Vastoinkäymiset ovat
todellisen rakkauden
koetinkiviä.” (No. 65)
• ”Kun olet noudattanut
käskyjä, varaudu sitä
seuraavaan kiusaukseen, sillä rakkaus Kristukseen koetellaan vastoinkäymisissä.” (No.
88)
• ”…Se joka kantaa kaunaa, ei ole vielä päässyt
puhtaan rukouksen as-

teelle.” (No. 113)
• ”…Synnistä pidättäytyminen on mahdollista
luontaisten voimiemme
rajoissa – se ei ole maksuväline, jolla voimme
ostaa taivasten valtakunnan.” (No 25)
Markus Askeetti vertaa
maailmaa markkinoihin.
Joka osaa tehdä kauppaa,
saa suuret voitot, joka ei
osaa, kärsii suuret tappiot.
(No 212)
Pyhä Hesykhios kirjoitti
myös 400-luvulla. Hän kirjoitti rakkaudesta Jeesukseen ja Jeesus-rukouksen
merkityksestä – Jeesus Kristus, Jumalan Poika ja Jumala. Hän nostaa esille neljä
tapaa harjoittaa henkistä
raittiutta:
• Tutkia yhä uudelleen
mielikuvituksessa esiintyviä houkutuksia, sillä
saatana ei voi luoda ajatuksia eikä eksyttää meitä ilman mielikuvitusta.
• Vaientaa aina sydän kokonaan kaikista ajatuksista ja keskittyä rukoukseen.
• Lakkaamatta pyytää
nöyrästi Herran Jeesuksen apua.
• Pitää jatkuvasti mielessä
kuolema.
Syntiin lankeaminen
muodostuu eri vaiheista;
ensin on houkutus, sitten
keskustelu, taipuminen ja
synti. Hän painottaa, että
sekä ruumiille että sielulle
on hyvä jatkuva kuoleman
muistaminen.

Myös autuas Diadokhos
kirjoitti 400-luvulla. Hän
oli Epeiróksen piispa. Hän
totesi mm., että omistamisen vapautuminen on sitä,
että haluaa yhtä paljon olla
omistamatta kuin joku toinen haluaa omistaa. Rakkaus on kasvavaa kiintymystä
niitä kohtaan, jotka pilkkaavat ja panettelevat meitä.
Pyhä Theodoros, joka oli
erakko ja Edessan piispa,
kirjoitti 600- tai 800-luvulla
”sielulle hyödyllisiä opetuksia”. Hän totesi mm., että
älä antaudu juhlapäivinä
viininjuontiin, vaan käytä
ne mielesi uudistamiseen
ja sielusi puhdistamiseen.
Jos mässäilet ruoalla ja viinillä, pahastutat sen pyhän
ihmisen, jonka kunniaksi
juhlaa vietetään. Edelleen
”itserakkaudesta syntyvät
viha, murehtiminen, pitkävihaisuus, nautinnonhimo
ja röyhkeys”. Hän totesi että
kunnianhimo ja rahanhimo
johtuvat tietämättömyydestä. Rikkautta tavoitellaan
myös nautinnon- ja kunnianhimon tyydyttämiseksi
tai sen itsensä vuoksi, ikään
kuin rikkaus sinänsä olisi jotakin hyvää.
Maksimos Tunnustaja
600-luvulla toimi Bysantin
keisarin ensimmäisenä sihteerinä ennen kuin meni
luostariin. Hän kirjoitti mm.
”400 mietelmää rakkaudesta” ja ”700 mietelmää teologiasta”. Hänen perussanomansa on tämä:
• ”Jos siis unohdamme
Jumalan ja askaroimme
toisarvoisten asioiden
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parissa, osoitamme sillä,
että korotamme luodun
Luojansa yläpuolelle.”
• ”Jos ihminen oikein haluaa jotakin, hän näkee
tavattomasti vaivaa saadakseen sen. Kaikesta
hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta Jumala on
verrattomasti paras.”
• ”Kun sinua kohtaa jokin
odottamaton koettelemus, älä syytä ihmistä,
jonka kautta se on tullut,
vaan pyri saamaan selville, minkä tähden se on
sinua kohdannut. Silloin
huomaat, että juuri niin
sinulle piti käydä, jotta
tekisit parannuksen.
• ”Mutta kun mieli on
erossa Jumalasta ja kiintyy maallisiin, siitä tulee
eläimellisen hillitön tai
petomaisen julma.”
Maksimos Tunnustaja
on myös hyvin käytännönläheinen ja opastaa mm.
kirjoittamisessa. ”Joka harrastaa kirjoittamista, tekee
sen joko itselleen muistutukseksi tai toiselle hyödyksi tai kenties kummastakin
syystä. Kirjoittaa voi myös
vahingoittaakseen jotakuta
tai osoittaakseen omaa erinomaisuuttaan. Myös pakko
saa tarttumaan kynään”. Jokaiselle, joka kirjoittaa säännöllisesti, ovat nämä ohjeet
edelleen mitä ajankohtaisimpia.
Yllä olevat esimerkit antavat ehkä kuvan siitä millä
tavalla pyhät isät ohjastivat
ihmisiä. Aiheet, joista he kirjoittivat, käsittelivät käytän-

Lähetyskäskyn seuraamisesta on Uskonopin kongregaation tärkeä asiakirja
evankelioinnin ajankohtaisuudesta. 7 €.

nössä kaikkea, mikä kuuluu
ihmiselämään uskonnollisesta näkökannasta tarkasteltuna mm. ihmisluonteesta, munkkielämästä, himosta, hyveistä, kilvoituksesta,
mielen puhdistuksesta,
pahoista ajatuksista, arvostelukyvystä, raittiudesta,
hyvyydestä, pappeudesta,
Jumalan tuntemisesta, itsehillinnästä, uskonnosta, rukouksesta ja armosta. Filokaliassa on myös käytännön
ohjeita mm. rukouksesta,
veisaamisesta, lukemisesta,
vaikenemisesta, ravinnosta
ja sen nauttimisesta.
Filokalissa on laaja katsaus eri pyhien elämään ja
heidän opetuksistaan ja esimerkeistään. Filokalia on
oikeastaan kansanomainen
ohjekirjanen ortodoksisesta
uskonnosta ja miten sitä voi
hartaudessa ja käytännössä
harjoittaa. Siten ei ole ihme
että kirja saavutti huomattava suosion Venäjällä varsinkin 1800-luvulla aina Venäjän suureen vallankumoukseen saakka 1917.
Jan-Peter Paul
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Torinon
käärinliina
esille 2010

Espoon ekumeeninen
ristisaatto la 23.8. 2008

Torinon käärinliina, jota monet pitävät aitona Jeesuksen hautakäärinliinana, asetetaan esille seuraavan kerran vuonna 2010. Edellisen
kerran käärinliina oli esillä riemuvuonna 2000, ja sitä ennen keväällä
1998.
Luvan käärinliinan esille asettamiseksi antoi paavi Benedictus
XVI, kun Torinon arkkipiispa,
kardinaali Severino Poletto oli
esittänyt asiaa koskevan pyynnön.
Paavin vastaus tuli vastikään Roomassa pyhiinvaellusmatkalla olleille torinolaisille uskoville. Pyhä
isä ilmaisi myös halunsa itse päästä paikan päälle: ”Jos Jumala antaa
minulle elon päiviä ja terveyttä, toivon myös itse pääseväni sinne.”
Torinon käärinliina on 4,5x1,2
metrinen pellaliina, johon on negatiivinomaisesti piirtynyt miehen
kuva. Siinä on nähtävissä lukuisia
haavoja, jotka vastaavat evankeliumien antamaa käsitystä siitä,
kuinka Jeesusta ruoskittiin ja kidutettiin.
Katolinen kirkko ei ole koskaan
ottanut virallista kantaa käärinliinan aitouteen. Toisaalta tieteelliset
tutkimukset eivät myöskään ole
yksimielisiä käärinliinan iästä saatikka sen alkuperästä.
Kymmenen vuotta sitten paavi
Johannes Paavali II totesi käärinliinasta näin:
”Koska emme nyt käsittele uskonasiaa, kirkko ei voi ottaa kantaa
tällaisiin kysymyksiin. Se luottaa
tiedemiehiin ja jättää heidän tehtäväkseen jatkaa tutkimuksia ja saada
kunnollisia vastauksia tähän käärinliinan liittyviin kysymyksiin.”
Myöhemmin paavi totesi: ”Käärinliina on Jumalan ja samalla
ihmisten synnin kuva. ... Ristiinnaulitun kidutetun ruumiin kuva,
joka todistaa ihmisten ihmeellisestä kyvystä tuottaa kipua ja kuolemaa kanssaihmisilleen, on pysyvä
merkki viattomien kokemasta kärsimyksestä kaikkina aikoina.”
KATT/RV

halki juhlivan Espoon
Myllyjärveltä Leppävaaraan
Tervetuloa vaeltamaan rukoillen ja laulaen läpi kesäisen
Espoon!
8.56 Lähtö Espoon keskuksesta bussilla 86 Myllyjärvelle.
9.25 Myllyjärven keskus, Myllyjärventie 9. Ekumeeninen rukoushetki.
10.00 Karmeliittaluostari. Rukoushetki ja alustus karmeliittojen elämästä..
10.30 Lähtö karmeliittaluostarista kohti Oittaan uimarantaa.
11.30 Oittaa. Kahvi- ja uimatauko. Rukoushetki. Alustus
keskiajan katolisesta kirkosta Suomessa (isä Kazimierz
Lewandowski)
12.30 Lähtö Oittaalta kohti Träskandan puistoa.
13.30 Lounas Träskandan puistossa. Rukoushetki.Alustus Anna Novgorodilaisen perinteestä Espoossa (isät
Heikki Huttunen ja Slava Skopets)
14.30 Lähtö Träskandan puistosta Lippajärvelle.
15.00 Veden pyhitys Lippajärvellä.Rukoushetki ortodoksiperheessä.
17.00 Hartaushetki Karakappelissa. Alustus Espoon ensimmäisestä kirkkoherrasta Henricuksesta (pastori Terhi
Muilu-Teinonen). Kahvitauko.
18.00 Lähtö Karakappelista kohti Leppävaaran kirkkoa.
19.00 Kiitosrukouspalvelus Espoon 550-vuotisjuhlan johdosta Leppävaaran kirkossa. Rukouspalveluksen toimittavat Metropoliitta Ambrosius, Piispa Mikko Heikka ja
Piispa Józef Wróbel.Rukouspalveluksen jälkeen kirkkokahvit.
Matkan pituus on reilut 20 km. Omia eväitä mukaan ja
mahdollisuus osallistua omakustanteisen lounaaseen.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Ekumeenisen ristisaaton järjestävät:
• Pyhän Marian katolinen seurakunta
• Leppävaaran luterilainen seurakunta
• Espoon ortodoksinen Herman Alaskalaisen kirkko
Tiedustelut:

BUSSILLA KÖYLIÖÖN
Perinteinen pyhiinvaellus Köyliön Kirkkokarille Pyhän Henrikin messuun on tänä vuonna
sunnuntaina kesäkuun 15. Bussi lähtee Henrikin kirkolta sunnuntaiaamuna klo 9.00 ja on
Marian kirkolla n. klo 9.15. Marian luona pysähdytään tarvittaessa bussi 18 pysäkillä kirkon kulmalla tai Allergiatalon pysäkillä. Matkan edestakainen hinta on 20 euroa henkilö
Ilmoittautumiset VAIN Marian kirkon kansliaan p. (09) 2411633.
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• isä Kazimierz Lewandowski (kat.) puh. 044-3215778
• pastori Terhi Muilu-Teinonen (lut.) puh. 0407595535
• isä Viatcheslav Skopets (ort.) puh. 050-4096267

Lukijoilta
Jesuiittakenraali Pedro Arrupen syntymästä on
kulunut 100 vuotta
Viime marraskuun 14. päivänä jesuiitat ympäri maailman juhlivat jesuiittojen
entisen johtajan, espanjalaissyntyisen isä Pedro Arrupen
syntymän satavuotisjuhlia.
Monet jesuiitat pitävät häntä jesuiittaveljeskunnan
”toisena perustajana”. Isä
John Dardis SJ, Irlannin provinssin esimies, luonnehtii
isä Pedroa näin: hän johdatti jesuiitat levottomuuden,
luovuuden ja muutoksen
vuosien läpi rohkeudella,
näyllä, tasavertaisuudella ja
syvällä henkilökohtaisella
rakkaudella Kristukseen.
Isä Pedro kävi koulunsa
Bilbaossa. Myöhemmin hän
siirtyi Madridiin Complutense-yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Koska
tuohon aikaan valtaapitävä
hallitus ei sallinut jesuiittojen toimia Espanjassa, hän
suoritti filosofian ja teologian opintoja Belgiassa ja Hollannissa. Hänet vihittiin papiksi 1936, ja häntä oltiin lähettämässä Yhdysvaltoihin
tekemään jatkotutkimusta
lääketieteen etiikasta, kun
hänet yllättäen lähetettiiin
lähetystyöhön Japaniin. Hänestä tehtiin Japanin esimies
ja noviisimestari vuonna
1942. Hän asui Hiroshiman
lähiössä, kun atomipommi
iskeytyi. Koulutettuna lääkärinä hän oli tuhoalueella
ensimmäisten apujoukkojen
mukana. Hän muutti novisiaatin sairaalaksi 200 vahingoittuneelle.
Saigonin hallituksen kaaduttua isä Pedro oli niin liikuttunut venepakolaisista,
että hän perusti Jesuit Refugee Service -palvelun, joka
tänään operoi yli 50 maassa
tarjoten opetusta, lainopillista apua ja muuta hätäapua pakolaisille.
Arrupen unelma kristallisoitui dokumentissa ”Our
mission Today: the Service
of Faith and the promotion
of Justice” (XXXII yleiskokous). Tämä pääosin määritteli
kaikkien jesuiittojen toiminnan kohteeksi oikeudenmukaisuuden katolisen uskon
rinnalla.
Elokuun 7. päivänä vuonna 1981 pitkän ja rasittavan
Kaakkois-Aasian matkan
jälkeen hän sai kohtauksen
Rooman Fiumicinon lentokentällä. Häneltä halvaantui oikea puoli ja hän pystyi
puhumaan vain muutamia

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

Autuaan Hemmingin
pyhiinvaellus
Blessed Hemming pilgrimage
Helsingistä (P. Marian kirkolta) Turkuun
keskiaikaisen Kuninkaantien reittiä seuraten
from Helsinki (St. Mary’s) to Turku
along the medieval King’s Road

28.6.-5.7.2008
Luvassa on paljon yhteistä rukousta, pyhä messu (ainakin melkein) joka
päivä, paljon reipasta kävelyä, hyvää seuraa ja kauniita maisemia. Mukaan
voi tulla koko matkaksi tai vain osaksi. Lisätietoa aikatauluista ja muista
järjestelyistä antaa sekä majoitukseen ilmoittautumisia kerää Juho Kyntäjä, puh. 040 517 6972 tai sähköposti juho.kyntaja@elisanet.fi.
We will have a lot of common prayer, Holy Mass every day, lots of healthy
walking, good company and beautiful landscapes.You can join us for the whole
pilrgimage or just a part of it. For additional information about the schedule and
other arrangement, as well as to register for accommodation, please contact
Juho Kyntäjä, tel.: 040 517 6972, e-mail: juho.kyntaja@elisanet.fi.
”Mikään ei ole käytännöllisempää kuin löytää Jumala, siis rakastua absoluuttisella, lopullisella tavalla. Se, mitä rakastat, mikä täyttää mielikuvituksesi, vaikuttaa
kaikkeen. Se päättää siitä, mikä saa sinut nousemaan vuoteesta aamulla, mitä
teet iltaisin, miten vietät viikonloppusi, mitä luet, keitä tunnet, mikä pidättelee
sydäntäsi ja mikä johdattaa sinut ihmetyksen valtaan ilosta ja kiitollisuudesta.
Rakastu ja pysy rakastuneena, niin rakkaus päättää kaikesta.”

sanoja. Tästä eteenpäin hän
eli jesuiittojen kuurian sairaalassa. Hän erosi myöhemmin tehtävästään, ja 33.
yleiskokous kutsuttiin koolle valitsemaan seuraajaa. Tämän kokouksen avaukseen
isä Arrupe saapui pyörätuolilla avustajien saattelemana ja rukous, jonka hän oli
kirjoittanut, luettiin ääneen:
”Enemmän kuin koskaan
tunnen olevani Jumalan
käsissä. Hänen on kaikki se, mitä olen koko ikäni
halunnut, nuoruudestani
alkaen. Mutta nyt tilanne
on erilainen: aloite on täysin Jumalalla. On todellakin
suuri hengellinen kokemus
tietää ja tuntea kuuluvansa
niin täydellisesti Jumalan
käsiin.”
Arrupe nukkui kuolonuneen veljeskunnan kuuriassa helmikuun 5. päivänä
1991. Hautajaiset pidettiin
Il Gesù -kirkossa, ja hänen
ruumiinsa on nykyään sijoitettuna kirkon sivukappeliin.
Isä Pedroa on luonnehdittu seuraavasti: ”Isä Arrupe on hengellinen mestari
Johannes Kastajan tapaan,
syvästi ja intohimoisesti si-

toutunut Jeesukseen Kristukseen. Kuten Johannes,
hänkin ohjaa huomion pois
itsestään, Kristukseen. Hän
ottaa omakseen Johanneksen sanat: ’hänen on tultava suuremmaksi, minun
pienemmäksi’ (Joh. 3:30).
Tarkoitus ei ole huomioida
Pedro Arrupea, vaan katsoa sinne, minne isä Pedro
osoittaa, nähdä maailma ja
kirkko niin kuin hän näki
ne, nähdä kaikessa Jeesus ja
kuulla hänen kutsunsa.”
Maailma tarvitsee tänä
aikana henkilöitä, jotka isä
Pedron lailla rakastivat
Kristusta ja Hänen kirkkoaan. Uskollisuus apostoliselle ja katoliselle Kirkolle
kantaa hedelmää. Ehkä sinä,
joka mietit paikkaasi Kirkossa, loydät ignatiaanisen
spiritualiteetin, jota voidaan
luonnehtia lyhyesti sanoin
”kontemplatiivisia toiminnassa”.
Antti Karhumäki

Lauantai (Saturday) 28.6. Helsinki – Espoo – Kirkkonummi
Sunnuntai (Sunday) 29.6. Kirkkonummi – Inkoo
Maanantai (Monday) 30.6. Inkoo – Fagervik – Karjaa
Tiistai (Tuesday) 1.7. Karjaa – Pohja – Tenhola
Keskiviikko (Wednesday)2.7. Tenhola – Perniö
Torstai (Thursday) 3.7. Perniö – Salo – Halikko
Perjantai (Friday) 4.7. Halikko – Paimio – Piikkiö
Lauantai (Saturday) 5.7. Piikkiö – Kaarina – Turku

”Go, make disciples of all nations” Mt 28:19
Week-end Conference with Michelle Moran, Predident ICCRS
(Catholic Charismatic Renewal Services)
Starting from Friday 1st August 17h, ending Sunday 3rd August 13h
Place: 				

Stella Maris Sirkoontie 22, 09630 Koisjärvi

Registration:
Stella Maris, tel. 019-335793
					
e-mail: stellamaris@elisanet.fi
Costs: 			100 e, own bedding
Welcome!

Senioripäivä
LAUANTAINA 30. ELOKUUTA 2008
Senioripäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä, ortodoksisen kirkon
Kulttuurikeskus Sofiassa. (Kallvikintie 28, 00980 Helsinki)
Vietämme messua keskuksen kappelissa. Lounaan ja kahvin lisäksi pääsemme nauttimaan toistemme seurasta, säästä riippuen joko keskuksen
sisätiloissa tai ulkona meren rannalla.
Teresa ry lähettää senioreille henkilökohtaisen kutsun, joka sisältää päivän
ohjelman, tilausbussin reitin ja lähtöajat sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet.
Toivotamme teille kaikille kaunista ja lämmintä kesää!
Teresa ry
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Maneesikatu 2a, Kruununhaka,
klo 8–13 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Three new deacons

to God for the unity of Christians”. KATT/VIS

In May, the Bishop of Helsinki, msgr. Józef
Wróbel SCI had the pleasure to ordain three
men from the Redemptoris Mater Missionary Seminary, which is situated in Espoo, to
the Diaconate. Priestly ordination will follow
probably next year. The new deacons, Oscar
Sinchi, Francisco Garcia, and Krystian Kalinowski, were instructed by the Bishop in his
homily also to ”live according to what they
teach”, and ”stay in the service of Christ and
his Church”. KATT

Excommunication Decree
for Attempted Ordination
of Women

Plenary Indulgence for Bimillennium of St. Paul
Benedict XVI will grant the faithful Plenary
Indulgence for the occasion of the two-thousandth anniversary of the birth of the Apostle Paul. The Plenary Indulgence will be valid
throughout the Pauline Year which is due to
run from 28 June 2008 to 29 June 2009.
The means to obtain the Plenary Indulgence
are as follows:
”All Christian faithful - truly repentant, duly
purified by the Sacrament of Penance and restored with Holy Communion - who undertake a pious visit in the form of a pilgrimage
to the papal basilica of St. Paul on Rome’s Via
Ostiense and pray in accordance with the intentions of the Supreme Pontiff, are granted
and imparted Plenary Indulgence for the temporal punishment of their sins, once they have
obtained sacramental remission and forgiveness for their shortcomings.
”Plenary Indulgence may be gained by the
Christian faithful, either for themselves or for
the deceased, as many times as the aforementioned acts are undertaken; it remains the case,
however, that Plenary Indulgence may be obtained only once a day.
”In order that the prayers pronounced on these
holy visits may lead and draw the souls of the
faithful to a more intense veneration of the
memory of St. Paul, the following conditions
are laid down: the faithful, apart from pronouncing their own prayers before the altar
of the Blessed Sacrament, ... must go to the
altar of the Confession and pray the ’Our Father’ and the ’Creed’, adding pious invocations
in honour of the Blessed Virgin Mary and St.
Paul; and such acts of devotion must remain
closely linked to the memory of the Prince of
the Apostles St. Peter”.
”Christian faithful from the various local
Churches, under the usual conditions (sacramental Confession, Eucharistic communion,
prayer in keeping with the intentions of the
Supreme Pontiff) and completely unattached
to any form of sin, may still obtain the Plenary Indulgence if they participate devotedly
in a religious function or in a pious exercise
held publicly in honour of the Apostle of the
Gentiles: on the days of the solemn opening
and closing of the Pauline Year in any place of
worship; on other days determined by the local ordinary, in holy places named for St. Paul
and, for the good of the faithful, in other places
designated by the ordinary”.
The document concludes by recalling how the
faithful who, ”through sickness or other legitimate or important reason”, are unable to leave
their homes, may still obtain the Plenary Indulgence if, with the soul completely removed
from attachment to any form of sin and with
the intention of observing, as soon as they can,
the usual three conditions, ”spiritually unite
themselves to a Jubilee celebration in honour
of St. Paul, offering their prayers and suffering
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The Vatican has announced that any Catholic bishop who attempts the ordination of a
woman to the priesthood, and any woman
who participates in such a ceremony, is subject
to automatic excommunication.

kuulumiset
MYANMAR
Auta! Help!

The decree from the Congregation for the
Doctrine of the Faith, published in the May
30 issue of L’Osservatore Romano, takes effect immediately and applies throughout the
universal Church: ”Both the one who attempts
to confer a sacred order on a woman, and the
woman who attempts to receive a sacred order,
incurs excommunication latae sententiae.”
A latae sententiae penalty is incurred automatically, and no public decree is necessary.
Only the Holy See will have the authority to
lift that penalty.
The Vatican document eliminates any possible ambiguity about the status of women who
claim to be Catholic priests, and bishops who
may participate in their supposed ordination.
Pope John Paul II declared in his 1994 apostolic
letter Ordinatio Sacerdotalis that the Church
”has no authority” to ordain women. The Pope
added that making an authoritative statement,
”to be definitively held by all the Church’s
faithful.” KATT/VIS/CWNews

The Eucharist Unites Us
At the Solemnity of Corpus Christi, Benedict
XVI celebrated Mass on the square in front
of Rome’s Basilica of St. John Lateran, then
presided at the Eucharistic procession to the
Basilica of St. Mary Major.
In his homily, the Pope spoke of the significance of today’s Solemnity through the three
fundamental gestures of the celebration.
Firstly ”our coming together around the altar
of the Lord to be together in His presence”,
secondly ”the procession, walking with the
Lord”, and finally ”kneeling before the Lord
in adoration”.
Explaining the third element of Corpus Christi, that of ”kneeling in adoration before the
Lord”, the Pope said, it is ”the most valuable
and radical remedy against the idolatries of
yesterday and today, ... it is a profession of freedom: those who bow to Jesus cannot and must
not prostrate themselves before any earthly
power, however strong”, said the Pope.
As Christians ”we prostrate ourselves before
God, Who first bowed down towards man ...
to save him and give him life, Who knelt before
us to wash our dirty feet. Adoring the Body of
Christ means believing that there, in that piece
of bread, Christ is truly present and gives real
meaning to life, to the vast universe as to the
smallest of creatures, to the whole of human
history as to the briefest of lives”.
Following Mass, the Pope presided at a Eucharistic procession that passed along Rome’s
Via Merulana to the Basilica of St. Mary Major.
Along the way, thousands of faithful prayed
and sang, accompanying the Blessed Sacrament. An open vehicle transported the Sacrament in a mostrance, before which the Holy
Father prayed. KATT/VIS

Sacred Heart of Jesus,
have mercy on us!

Sampo 800012-70154504 viite 2383 ref.
Caritaksen uudet hyväksytyt hankkeet
vuosille 2008-2010
Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen ja ympäristöstävälliseen maanviljetykseen
Kohde: Tamilnadu Etelä-Intia
Tavoitteet: 720 kastittoman naisen kouluttaminen ja perehdyttäminen työllistämään itsensä luonnonmukaisella
maanviljelyksellä. Lasten vapauttaminen työstä takaisin
kouluun työllistämällä vanhemmat ekologisen maanviljelyksen parissa. Lisätietoja saat Caritaksen toimistosta ja
nettisivuilta.
Kirppis tulossa 31.8.
Merkitse allakkaasi!
Saimme lahjoituksena suuren määrän laadukkaita vähän
käytettyjä verhoja ja pöytäliinoja; Marimekkoa, Sellgreniä
ja paljon muuta. Kirppis pidetään Henrikin seurakuntasalissa messun jälkeen.
Tervetuloa penkomaan aarteita!
Caritaksen toimisto on suljettu 16.6. - 31.7.2008
Iloista, aurinkoista ja virkistävää kesää kaikille!

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.
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