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Toimitukselta
Asiainhoitajan terveiset
Hyvät hiippakuntalaiset
Olemme jättäneet hyvästit piispa Józef Wróbelille. Kiitämme häntä hänen panoksestaan hiippakuntamme
paimenena ja toivotamme hänelle
siunausta hänen uudessa tehtävässään Lublinin arkkihiippakunnassa.
Katolinen kirkko Suomessa on jälleen
ilman paimenta. Vaikka kaikki hiippakunnassamme tapahtuneekin edelleen järjestyneesti, silti tarvitsemme
yhdistävää paimenta ja hengellistä
isää. Tärkein tehtävämme hiippakuntalaisina lieneekin tänä ”sede vacante”
-aikana rukoilla sekä yksityisesti että
yhteisesti, että saisimme pian uuden
hyvän piispan.
”Sint unum”, ”että he olisivat yhtä”
(Joh. 17:11), on yksi Jeesuksen jäähyväisrukouksen suurista teemoista.
Varmaan siitä tulee monille mieleen
ekumenia, kristittyjen välinen ykseyspyrkimys, mutta myös ylipäätään kristillinen elämän yhteisö. ”Sint unum”
on mm. Jeesuksen Pyhän Sydämen
pappien yksi niistä tunnuslauseista,
jotka veljeskunnan perustaja, isä Leo
Dehon jätti veljilleen. Ilmaus ”Sint
unum” kuuluu myös hiippakunnan

ja seurakuntien elämään. Tänä pyhän
apostoli Paavalin juhlavuotena mieleeni tulee hänen sanansa Kolossan
seurakuntalaisille: ”Te jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen,
nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette
toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin
moittimisen aihetta. Niin kuin Herra
on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi
tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken
täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon
teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu” (Kol. 3:12-15).
Toivotan meille kaikille Kristuksen
tarjoamaa rauhaa, sitä samaa mitä
hepreankielisellä ilmauksella ”shalom” tarkoitetaan: Ulkonaista ja sisäistä rauhaa, sopusointua, elaman
täyteyttä!

isä Teemu Sippo SCJ
Hiippakunnan asiainhoitaja
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Sunnuntait ja juhlapyhät
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

24.8. KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 22:19-23
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 6+8bc. - 8bc
2L Room. 11:13-36
Ev. Matt. 16:13-20

[15.8. on velvoittava juhlapyhä.]

31.8. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L Jer. 20:7-9
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - 2b
2L Room. 12:1-2
Ev. Matt. 16:21-27
[Keräys Pyhän maan hyväksi.]

17.8. KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 56:1, 6-7
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 4
2L Room. 11:13-15, 29-32
Ev. Matt. 15:21-28
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Uutisia

Piispa Wróbel uusiin tehtäviin
Lauantaina 28.6.2008 annettiin Vatikaanissa seuraava
tiedote: ”Paavi Benedictus
XVI on nimittänyt Helsingin piispa Józef Wróbelin
SCJ Lublinin arkkihiippakunnan apulaispiispaksi ja
myöntänyt hänelle Suasin titulaaripiispan arvonimen.”
Tämä tarkoittaa sitä, että
Helsingin katolinen hiippakunta on tuosta päivästä alkaen ollut ilman piispaa. Siitä eteenpäin hiippakuntaa
hoitaa asiainhoitaja. Piispa
Wróbel toimi asiainhoitajana aina Suomesta poistumiseensa saakka, joka tapahtui
heinäkuun alussa.
18.10.1952 Puolassa syntynyt Józef Wróbel SCJ vihittiin papiksi vuonna 1980.
Paavi Johannes Paavali II
nimitti hänet Helsingin
piispaksi 30.11.2000. Piispanvihkimyksen hän sai
kardinaali Edward I. Cassidyltä 27.1.2001, jolloin hän
virallisesti myös otti hiippakunnan haltuunsa. Piispa
Wróbel on neljäs katolinen
piispa Suomessa reformaation jälkeen. Ennen Suomeen
tuloaan hän toimi moraaliteologian professorina kuuluisassa Lublinin katolisessa yliopistossa. Hän kuuluu
samaan sääntökuntaan kuin

aikaisemmatkin Helsingin
piispat: Jeesuksen pyhän
sydämen pappien kongregaatioon (SCJ).
Tultuaan Suomeen piispa
Wróbel näki paljon vaivaa
oppiakseen tuntemaan Helsingin hiippakunnan ja pyrkiessään ajanmukaistamaan
Suomen katolisuutta. Piispa
Wróbel oli uuttera osallistuja sekä ekumeniassa että
uskontojenvälisessä vuoropuhelussa. Hän kiersi paljon
seurakunnissa saarnaten,
vahvistaen ja kastaen.
Piispa Wróbelin aikana
Helsingin hiippakunta juhli
Suomen paikalliskirkon täydeksi hiippakunnaksi korottamisen 50-vuotisjuhlallisuuksia, jotka huipentuivat
27.2.2005 paavin legaatin,
Kölnin arkkipiispa kardinaali Joachim Meisnerin viettämään juhlamessuun Pyhän
Henrikin katedraalissa. Juhlavuoden tapahtumista mieleenpainuvia olivat myös
esimerkiksi pyhiinvaellus
Nousiaisten kirkkoon, jonne kansallispyhimyksemme, marttyyripiispa Henrik
alun perin oli haudattu, sekä
hiippakunnan ja koko Suomen omistaminen Neitsyt
Marian tahrattomalle sydämelle joulukuun 8. päivänä

2005 Pyhän Marian kirkossa
Helsingissä.
Monet Suomen katolilaiset pitävät varmasti piispa
Wróbelin lähtöä suurena
menetyksenä. He haluavat
kiittää häntä hänen uskollisesta ja alttiista palvelustaan Jumalan valtakunnan
hyväksi tässä pienessä hiippakunnassa. He muistavat
hänet rukoilevana paimenena ja luotettavana ystävänä.
Siunatkoon Jumala häntä
hänen uudessa tehtävässään!

Lublinin arkkihiippakunta
Lublinin arkkihiippakunnassa, jonka apulaispiispaksi piispa Wróbel on kutsuttu, asuu noin 1,1 miljoonaa
katolilaista. Arkkipiispa Józef Zycinskin lisäksi siellä
on tähän saakka toiminut
kolme apulaispiispaa. Arkkihiippakunnassa työskentelee lähes 1400 pappia ja yli
700 sääntökuntasisarta. Siinä on noin 250 seurakuntaa.
Sen keskuksessa on myös
kuuluisa Lublinin katolinen
yliopisto, jonka professorina piispa Wróbel toimi myös
ennen Suomeen tulemistaan.

Lublinin kaupunki sijaitsee
Puolan kaakkoiskulmassa.

Uutta piispaa odotellessa
Kun hiippakunnan piispa
kuolee tai kun piispa saa nimityksen uuteen tehtävään,
piispanistuin jää tyhjäksi.
Tällöin myös yleisvikaarin
sekä piispanvikaarien samoin kuin kaikkien hiippakunnallisten neuvostojen
toimikausi päättyy.
Tämän jälkeen hiippakunnan neuvontajakollegio
(jäsenet: Paolo Berti, Peter
Gebara SCJ, mons. Rudolf
Larenz, Kazimierz Lewandowski SCJ, Cristiano
Magagna, Manuel Prado,
Teemu Sippo SCJ, Zenon
Strykowski SCJ, Wieslaw
Swiech SCJ, Stanislaw Szymajda SCJ, mons. Marino
Trevisini) valitsee kahdeksan päivän kuluessa hiippakunnalle asiainhoitajan
(administraattorin), jonka
tehtävänä on väliaikaisesti
hallinnoida hiippakuntaa.
Valittavan asiainhoitajan
on oltava yli 35-vuotias pappi, joka on tunnettu oikeaoppisuudestaan ja harkintakyvystään. Hän saa virkansa

edellyttämät valtaoikeudet
samalla hetkellä, kun hän
hyväksyy valintansa. Hän
ei kuitenkaan voi muuttaa
hiippakunnan aikaisempia
käytäntöjä. Hänen tehtävänsä lakkaa, kun paavin nimittämä uusi piispa on ottanut
hiippakunnan haltuunsa.
Uuden piispan löytäminen ei välttämättä ole nopea
prosessi, vaan se voi viedä
useita kuukausia, jopa pitempään kuin vuoden.

Hiippakunnan asiainhoitajaksi isä Teemu
Sippo SCJ
Helsingin hiippakunnan
neuvonantajakollegio valitsi
heti piispa Wróbelin maasta
poistumisen jälkeen keskiviikkona 2.7.2008 isä Teemu
Sipon SCJ hiippakunnan
asiainhoitajaksi.
KATT
Piispa Wróbelin jäähyväissaarna sivulla 6.

Biskop Wróbel till Polen

Bishop Wróbel to Poland

Lördagen den 28 juni har den helige fadern Benedikt XVI utnämnt biskopen
av Helsingfors, monsignor Józef Wróbel SCJ till hjälpbiskop i det polska
ärkestiftet Lublin som titularbiskop av Suas. Biskop Wróbel har arbetat i
Helsingfors stift i över sju år, efter att påven utnämnde honom i slutet av år
2000 och kardinal Cassidy konsekrerade honom till biskop i januari 2001.
Så blev biskop Wróbel den fjärde katolske biskopen i Finland efter reformationen. Alla har varit medlemmar av Jesu-Hjärta-prästernas kongregation
(dehonianerna).
Hur snabbt en ny biskop kann nomineras beror endast på hur snart den
Heliga Stolen hittar en bra och beredd kandidat. Detta kan ta en längre tid.
Emellertid har stiftets rådgivarkollegium valt fader Teemu Sippo SCJ att
vara den nye stiftsadministratorn i Helsingfors katolska stift. Administratorn tar hand om stiftets administration ända till en ny biskop har valts och
tagit possession över stiftet.
Biskop Wróbel minns speciellt för stiftets jubileumsår 2005, när man
firade det 50 året att Finland apostoliska vikariat hade höjts till ett riktigt
stift. I februari firade påvens legat, kardinal Joachim Meisner av Köln jubileumsmässan i Sankt Henriks katedral, på hösten ledde biskop Wrobel
stiftsvalfärden till Nousis, där martyrbiskop Henrik ursprungligen hade
gravlagts. Slutligen konsekrerades stiftet och hela landet till skydd av Jungfru Marias obefläckat hjärta.
Många katoliker i Finland kommer att minnas biskop Wróbel som en
trogen och vänlig herde som kännetecknades av bönens anda. De kommer
säkert att missa mons. Wróbel och kommer att ha en plats för honom i sina
förböner.
KATT

On Saturday, June 28, the Holy Father Benedict XVI has nominated the
Bishop of Helsinki, H.E. msgr. Józef Wróbel S.C.I. auxiliary Bishop in the
Archdiocese of Lublin with the titular see of Suas. Bishop Wróbel has been
working in the Diocese of Helsinki more than seven years after having been
nominated there in the end of year 2000 and having been consecrated bishop by Edward I. Cardinal Cassidy in January 2001. Thus, Bishop Wróbel
became the fourth Catholic Bishop in Finland after reformation. All of them
have belonged to the Congegation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus
(Dehonians).
The nomination of a new Bishop will take as much time as is needed by
the Holy See to find a suitable and willing candidate. This can take months,
even more than a year. On Wednesday, July 2nd, the Consultor College of
the Diocese of Helsinki chose Fr. Teemu Sippo S.C.I. to be the new Diocesan
Admininstrator in the Catholic Diocese of Helsinki. The administrator is to
take care of the administration of the Diocese as long as a new Bishop has
been elected and has taken possession over the Diocese.
Bishop Wróbel is remembered especially for the Diocesan Jubilee Year
2005, when the Diocese celebrated its 50 anniversary of existence. Before
that, Finland had been an Apostolic Vicariate. In February, then, the Papal
Legate Joachim Cardinal Meisner of Cologne celebrated a festive Mass in
Saint Henry’s Cathedral; in the autumn Bishop Wróbel led a Diocesan Pilgrimage to Nousiainen where Saint Henry, martyr Bishop and Patron of all
Finland had originally been buried. Ultimately in December, the Diocese
and the whole country was consecrated to the Patronage of the Immaculate
Heart of Mary.
Many Catholics in Finland will remember Bishop Wróbel as a loyal and
friendly pastor and a man of prayer. They will certainly miss him and keep
a place for him in the prayers.
KATT

Avskedpredikan på s. 7. | Farewell Homily on p. 16.
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Uutisia
Maailman nuortenpäivät kutsui suhtautumaan kriittisesti
kulutukseen ja vastustamaan epäjumalia
Katolisen kirkon maailman nuortenpäivät järjestettiin tänä vuonna Australian Sydneyssä. Nuortenpäivien tapahtumiin osallistui yli puoli miljoonaa nuorta katolilaista eri puolilta maailmaa. Yhdeksi käytännölliseksi teemaksi
nousi paavin puheissa kohtuullisuus kulutuksesssa ja materialismin vastustaminen. Paavi myös kutsui nuoria lähetystyöhön. Seuraavassa on käännös nuortenpäivien ehkä eniten huomiota herättäneestä puheesta, jonka paavi osoitti
kuntoutuksessa oleville nuorille 18.7.
Rakkaat nuoret ystävät
Olen iloinen saadessani olla
teidän kanssanne Darlinghurstissa tänään ja tervehdin lämpimästi kaikkia niitä, jotka ottavat
osaa ”Elossa”-ohjelmaan, sekä
sitä järjestävää henkilökuntaa.
Rukoilen sen puolesta, että te
kaikki hyötyisitte Sydneyn arkkihiippakunnan sosiaalitoimiston tarjoamasta avusta ja että
täällä tehty hyvä työ jatkuisi
pitkälle tulevaisuuteen.
Teidän seuraamanne ohjelman
nimi saa meidät kysymään:
mitä todella tarkoittaa ”olla
elossa”, elää täydesti? Sitä me
kaikki haluamme varsinkin
silloin kun olemme nuoria, ja
Kristus odottaa sitä meiltä. Tosiasiassa hän sanoi: ”Minä olen
tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10).
Kaikkien elävien perimmäisin
vaisto on pysyä elossa, kasvaa,
kukoistaa ja antaa elämän lahja
toisille. Siten on vain luonnollista, että meidän tulisi kysyä,
kuinka me parhaiten tekisimme sen.
Vanhan testamentin ihmisille
tämä kysymys oli yhtä tärkeä
kuin se on meille nyt. Epäilemättä he kuuntelivat tarkasti,
kun Mooses sanoi heille: ”Minä
olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen.Valitkaa siis elämä, että te ja teidän
jälkeläisenne saisitte elää. Rakastakaa Herraa Jumalaanne,
totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina. Silloin te saatte elää.” (5. Moos. 30:19-20). Oli

selvää, mitä heidän tuli tehdä:
heidän täytyi kääntyä pois muiden jumalien palvomisesta ja
palvoa todellista Jumalaa, joka
oli ilmoittanut itsensä Moosekselle - ja heidän tuli totella
hänen käskyjänsä. Saatatte ajatella, että nykymaailmassa ihmiset eivät todennäköisesti ala
palvoa muita jumalia. Mutta
joskus ihmiset palvovat ”muita jumalia” itse tajuamattaan
sitä. ”Epäjumalat”, mitä nimiä
tai muotoja annammekin niille,
melkein aina liittyvät kolmeen
asiaan: aineelliseen omistamiseen, omistavaan rakkauteen
tai valtaan. Selitän mitä tarkoitan.
Aineellinen omistaminen itsessään on hyvä asia. Emme kauankaan tule toimeen ilman rahaa, vaatteita ja kattoa päämme
päällä. Meidän täytyy syödä
pysyäksemme hengissä. Mutta
jos olemme ahneita, jos kieltäydymme antamasta omastamme
nälkäisille ja köyhille, silloin
teemme omaisuudestamme
epäjumalan. Kuinka monet äänet materialistisessa yhteiskunnassamme kertovat meille, että
onnen löytää hankkimalla niin
paljon omaisuutta ja ylellisyyttä
kuin vain voi. Mutta tämä merkitsee sitä, että omaisuudesta
tulee epäjumala. Elämän sijaan
se tuottaakin kuolemaa.
Todellinen rakkaus on selvästi
jotakin hyvää. Ilman sitä elämä
tuskin on elämisen arvoista.
Se täyttää syvimmät tarpeemme, ja rakastaessamme meistä
tulee enemmän oma itsemme,
enemmän inhimillisiä. Mutta

Hiippakuntajuhla
Stella Marisissa
lauantaina 16.8.

Teema:
”Sääntökuntien maallikot Suomessa”
Tulokahvit klo 10 alkaen, pyhä messu klo 11. Lounas
klo 12.30. Esitelmä klo 14 Maallikkofransiskaanit Suomessa 60 vuotta, karmeliittamaallikkojen tanssiesitys,
sääntökuntamaallikkojen näyttely Keltaisessa talossa,
lastenohjelmaa. Marian hartaus klo 15.30. Lähtökahvit
klo 16. Bussit lähtevät klo 17. Kaikkien osallistujien,
myös omilla autoilla tulevien, pitää ilmoittautua seurakuntiin ruokailun tähden. Tervetuloa!
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kuinka helposti rakastamisesta
tuleekin väärä jumala! Ihmiset
usein ajattelevat rakastavansa,
kun he tosiasiassa ovat omistushaluisia tai manipuloivia.
Ihmiset joskus kohtelevat toisia
pikemminkin välikappaleina
tyydyttääkseen omia tarpeitaan kuin rakkautta ja hellyyttä
tarvitsevina persoonina. Kuinka helppoa on joutua niiden
monien äänien pettämäksi,
jotka yhteiskunnassame puhuvat vapaan seksuaalisuuden
puolesta välittämättä häveliäisyydestä, itsekunnioituksesta
tai niistä moraaliarvoista, jotka
tuovat laatua ihmisten väliseen
kanssakäymiseen! Se on väärän
jumalan palvontaa. Elämän sijaan se tuottaakin kuolemaa.
Valta, jonka Jumala on antanut meille muokataksemme
maailmaa ympärillemme, on
selvästikin jotakin hyvää. Kun
sitä käytetään asianmukaisesti
ja vastuullisesti, se tekee mahdolliseksi ihmisten elämän
muuttamisen. Jokainen yhteisö tarvitsee hyviä johtajia. Miten houkuttelevaa on kuitenkin tarttua valtaan sen itsensä
tähden, pyrkiä määräilemään
toisia tai ryöstää luontoa itsekkäisiin tarkoituksiin! Se on
vallan tekemistä epäjumalaksi. Elämän sijaan se tuottaakin
kuolemaa.
Maallisen omaisuuden palvominen, omistushaluisen rakkauden palvominen ja vallan
palvominen johtavat usein ihmisiä yritykseen ”näytellä Jumalaa”: yritykseen ottaa täysi
kontrolli välittämättä siitä viisaudesta tai niistä käskyistä,
jotka Jumala on antanut. Tämä
tie johtaa kuolemaan. Sen vastakohtana ainoan tosi Jumalan
palvominen tarkoittaa, että
hänet tunnetaan kaiken hyvyyden lähteeksi, jättäydytään
hänen turviinsa, avaudutaan
hänen armonsa parantavalle
voimalle ja noudatetaan hänen
käskyjään: Se on tie elämän valitsemiseen.
Elävä kuvaus siitä, mitä tarkoittaa kääntyminen kuolemaan vievältä tieltä elämään
vievälle, löytyy evankeliumin
kertomuksesta, jonka te kaikki
hyvin tunnette: vertauksesta
tuhlaajapojasta. Kun tuo nuori
mies lähti isänsä talosta kertomuksen alussa, hän etsi väärien
”jumalien” lupaamia kuviteltuja nautintoja. Hän tuhlasi perintönsä nautiskelevaa elämää
viettäen ja päätyi viheliäiseen
köyhyyteen ja kurjuuteen. Kun

hän saavutti aivan pohjan nälkäisenä ja hylättynä, hän tajusi,
kuinka mieletön hän oli ollut
lähtiessään pois rakastavan
isänsä luota. Nöyränä hän palasi kotiin ja pyysi saada anteeksi. Iloissaan isä syleili häntä ja sanoi: ”Minun poikani oli
kuollut mutta heräsi eloon, hän
oli kadoksissa, mutta nyt hän
on löytynyt.” (Luuk. 15:24)

voitte kasvaa erityisen lähelle
Jeesusta, koska te olette valinneet paluun hänen luokseen.
Voitte olla varmoja, että aivan
niin kuin tuhlaajapojan isä vertauksessa, Jeesus ottaa teidät
avosylin vastaan. Hän tarjoaa
teille rakkautta ilman ehtoja
— ja hänen rakastavassa ystävyydessään on löydettävissä
elämän täyteys.

Monilla teistä varmaan on henkilökohtaista kokemusta siitä,
mitä tuo nuori mies koki. Ehkä
te olette tehneet valintoja, joita nyt kadutte, valintoja jotka
veivät tielle, joka ensin näytti
hyvin houkuttelevalta, mutta
veikin teidät vain syvemmälle
kurjuuteen ja hylätyksi tulemiseen. Huumeiden ja alkoholin käyttämisen valitseminen,
osallistuminen rikolliseen toimintaan tai itsensä vahingoittaminen ovat saattaneet näyttää
joskus tarjoavan ulospääsyn
vaikeasta tai hämmentävästä
tilanteesta. Nyt te tiedätte, että
se tuo kuoleman eikä elämää.
Haluan antaa tunnustusta rohkeudellenne palata takaisin
elämän tielle, aivan niin kuin
vertauksenkin nuori mies teki.
Te olette hyväksyneet avun
— ystäviltänne tai perheeltänne tai ”Elämä”-ohjelman
henkilökunnalta, ihmisiltä jotka välittävät syvästi hyvinvoinnistanne ja onnestanne.

Sanoin aikaisemmin, että kun
me rakastamme, me täytämme
syvimmän tarpeemme ja tulemme täydemmin itseksemme,
täydemmin ihmiseksi. Meidät
on ohjelmoitu rakastamaan,
siihen meidät on Luojamme
suunnitellut. Tietenkään minä
en puhu ohikiitävistä, ontoista ihmissuhteista, minä puhun
todellisesta rakkaudesta, Jeesuksen moraaliopetuksen ytimestä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi ja koko
voimastasi” ja ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” ( vrt.
Mark. 12:30-31). Tämä on ohjelma, joka on viritetty jokaiseen
ihmispersoonaan, jos meillä
vain olisi viisautta ja auliutta
elää sen mukaan, jos me vain
olisimme valmiit uhraamaan
omat tärkeysjärjestyksemme ja
palvelemaan muita, antamaan
elämämme toisten hyväksi ja
ennen kaikkea Jeesukselle, joka
rakasti meitä ja antoi elämänsä meidän puolestamme. Tätä
ihmiset on kutsuttu tekemään,
tätä tarkoittaa olla todella elossa.

Rakkaat ystävät, näen teidät
toivon lähettiläinä muille, jotka
ovat vastaavassa tilanteessa. Te
voitte vakuuttaa heille, kuinka
tärkeä on valita elämän tie ja
pysyä erossa kuoleman tiestä,
koska te puhutte kokemuksesta. Kaikkialla evankeliumeissa
ne, jotka olivat valinneet väärin, olivat Jeesuksen erityisesti rakastamia, koska heti kun
he ymmärsivät erehtyneensä,
he olivat avoimempia hänen
parantavalle sanomalleen. Todellakin, Jeesusta arvostelivat
usein yhteisön omahyväiset jäsenet siitä, että hän vietti niin
paljon aikaa sellaisten ihmisten
kanssa. ”Miksi teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa?” he kysyivät. Hän vastasi:
” Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat... En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita,
vaan syntisiä” (vrt. Matt. 9:1113). Juuri ne, jotka olivat halukkaita muuttaamaan elämäänsä,
olivat halukkaimpia kuuntelemaan Jeesusta ja tulemaan hänen opetuslapsikseen. Te voitte
seurata heidän askelissaan, te

Rakkaat nuoret ystävät, minun sanomani teille on tänään
se sama, jonka Mooses esitti
muinoin: ”Valitkaa elämä, että
te ja teidän jälkeläisenne eläisitte Herran, teidän Jumalanne
rakkaudessa.” Antakaa hänen
Henkensä johdattaa teidät elämän tielle, niin että noudatatte
hänen käskyjään, seuraatte hänen opetuksiaan, jätätte taaksenne väärään kääntymiset, jotka johtavat vain kuolemaan, ja
antakaa itsennne koko elämän
pituiseen ystävyyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Valitkaa
Pyhän Hengen voimalla elämä
ja rakkaus ja antakaa todistus
maailman edessä siitä ilosta,
jonka se antaa. Tämä on minun
rukoukseni teidän jokaisen
puolesta täällä maailman nuortenpäivillä. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia.
Paavi Benedictus XVI

Oremus

Apostoli Paavalin tehtävä

Rukouksen
apostolaatti
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.
Syyskuu
Rukoilemme, että ne, joiden
on pakko lähteä maastaan
sodan tai sortavan hallituksen tähden, saisivat kristityiltä tukea oikeuksiensa
puolustamiseen ja suojelemiseen.

Pyhiinvaeltajia rukoilemassa pyhän apostoli Paavalin haudan ääressä San Paolo fuori le mura -basilikassa Roomassa.

”O

len toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja
kaikkea tietoa ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. Silti olen kirjoittanut teille
paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni
teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut
Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen
keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen,
Pyhän Hengen pyhittämä uhri. Kristuksen

Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen
saanut aikaan palvellessani Jumalaa. En näet
rohkene puhua mistään muusta kuin siitä,
mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden
avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen
vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin
julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka” (Room. 15:14-19).
Apostoli Paavalin juhlavuosi 2008-2009

Rukoilemme, että jokainen
kristitty perhe uskollisena avioliiton sakramentille
edistäisi rakkauden ja yhteyden arvoja ja olisi siten
pieni evankelioiva yhteisö,
joka on avoin ja herkkä huomaamaan toisten aineelliset
ja hengelliset tarpeet.

Böneapostolatet
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.
September

Tahrattomalle Sydämelle vihkiytyneiden
jokapäiväinen rukous:

P

yhän ruusukon kuningatar, uudistan nyt vihkiytymiseni sinulle ja tahrattomalle sydämellesi. Rakas äiti,

hyväksy minut ja käytä minua niin kuin tahdot, jotta sinun
suunnitelmasi toteutuisivat maailmassa. Äitini ja kuningattareni, olen kokonaan sinun, ja sinulle kuuluu kaikki, mitä

Vi ber, att de, som på grund
av krig eller totalitära regimer, blir tvungna att lämna
hem och fosterland, får hjälp
av de kristna att försvara och
skydda sina rättigheter.
Vi ber, att alla kristna familjer, trogna äktenskapets
sakrament, lever i kärlek
och trohet, så att de utgör en
evangeliserande gemenskap
som är öppen för människors materiella och andliga
behov.

omistan. Aamen.
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Paimenelta

Piispa Wróbelin jäähyväissaarna
Rakkaat sisaret ja veljet!
Pyhä istuin ilmoitti eilen lauantaina virallisesti, että
palvelutehtäväni Suomessa on päättynyt. Pyhä isä
on kutsunut minut uuteen tehtävään kotimaahani,
Lublinin arkkihiippakunnan apulaispiispaksi. Lähipäivinä muutan siksi Puolaan. Tänään haluan
jättää teille kaikille jäähyväiseni.
Olen palvellut Helsingin hiippakuntaa nyt tasan
seitsemän ja puoli vuotta. Se on pitkä aika, joka
kuitenkin on kulunut nopeasti. Olen sen aikana
ehtinyt saada piispana monia kokemuksia - ei vain
Suomessa, vaan myös Pohjoismaiden piispainkokouksen jäsenenä. Tämä tehtävä antoi minulle
mahdollisuuden oppia tuntemaan Pohjois-Euroopan kirkollista todellisuutta. Tänä aikana olen oppinut tuntemaan myös uskoviemme hengellistä
elämää vieraillessani säännöllisesti seurakunnissa
ja eri puolilla hiippakuntamme.
Ja minkälaisia nämä kokemukset ovat olleet? Valtaosaltaan positiivisia. Usein olen voinut havaita
niin monien uskovien uskollisuuden kirkkoa kohtaan. Monet uskovat pitävät kirkon puolta omasta
vapaasta päätöksestään ja rakkaudestaan Jumalaan. Epäilemättä tarvitaan melko vahvaa uskoa
pelkästään jo silloin, kun osallistuu joka sunnuntai
pyhään messuun, vaikka on kuljettava pitkä matka. Olen aina iloinnut siitä, että olen voinut nähdä
kirkkojemme olevan suhteellisen täynnä, vaikka
joskus tulevaisuutta ajatellessani olen surrut sitä,
että parin vuoden kuluttua kaikille messussa kävijöille ei riitä enää tilaa. Olen iloinnut myös siitä,
kuinka olen voinut nähdä hengellisten spiritualiteettien moninaisuuden lisääntyvän ja uskovien
janoavan hengellistä syventymistä.
Helsingin hiippakunnassa olen voinut kokea myös
kirkon yleismaailmallisuuden. Hiippakuntamme
uskovat edustavat yli kahdeksaa-kymmenentä
kansallisuutta ja ulkomaalaisia on jäsenistöstä jo yli
puolet. Paikalliskirkko ei siis ole mikään kansalliskirkko. Tästä huolimatta muodostamme näkyvän
ykseyden, joka on vapaa kansallisista jännitteistä
ja kilpailusta. Tätä ykseyttä olemme voineet kokea niin uskossa, liturgiassa kuin kirkkoyhteisönä.
Kansallisuuksien kirjo on molemmin puolin auttanut meitä rikastuttamaan omia traditioitamme ja
spiritualiteettejamme.
Valitettavasti hiippakunnassa on nähtävänä myös
monia maallistumisen merkkejä. Toivon kuitenkin,
että nämä virtaukset eivät vahvistu. Ihminen ei voi
pidemmän päälle elää ilman Jumalaa. Ennemmin
tai myöhemmin hän joutuu yhdessä pyhän Augustinuksen kanssa toteamaan, että ”ihmisen sydän on
levoton kunnes se löytää levon Jumalassa”. Ilman
Jumalaa ihminen kokee sisäistä tyhjyyttä ja hänen
elämältään puuttuu tarkoitus. Ilman kymmentä
käskyä, ilman kestävää avioliittoa tai ilman aitoa
perhettä ei millään kansakunnalla ole ihmisarvoista tulevaisuutta.
Merkittävä osa saamistani kokemuksista liittyy
ekumeniaan. Itse asiassa se oli vain jatkoa niille
kontakteille, joita minulla oli aiemmin jo Puolassa
ortodoksisiin ja luterilaisiin veljiin ja sisariin. Täällä Suomessa sain kokea ekumeenista henkeä piispojen, pappien, diakonien ja maallikkojen kanssa.
Välillämme oli molemminpuolista kunnioitusta
ja arvostusta, sillä tiesimme, että jokainen meistä
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kantaa vastuuta omalla sarallaan ihmisten pelastumisesta ja Suomen kansan hyvästä.
Ekumenia on tarkoittanut minulle myös kaipuuta
täyteen ykseyteen. Koska kirkon näkyvää ykseyttä
ei voida saavuttaa relativisoimalla perustotuuksia
eikä irenismillä, olen kantanut huolta kirkkojemme selkeästä ja vahvasta identiteetistä. Todellinen
ekumenia on mahdollista vain silloin, kun tiedämme kenen kanssa ja mistä voimme keskustella.
Todellinen ekumenia on mahdollista vain silloin,
kun tiedämme, että keskustelukumppani edustaa
kirkkoaan eikä esitä vain omia yksityisiä mielipiteitään. Ekumenia on mahdollista vain silloin, kun
tiedämme, mihin toinen kirkko todella uskoo ja
että tämä usko sisältää hengellisen ja intellektuaalisen suhteen Jumalaan eikä ole vain epämääräinen
uskonnollis-kulttuurinen elämänkatsomus. Siksi
olen hyvin kiitollinen niille piispoille, papeille ja
maallikoille toisissa kristillisissä kirkoissa, jotka
ponnistelevat täyden ykseyden tiellä. Olen hyvin
kiitollinen myös muiden uskontojen edustajille,
jotka ovat sitoutuneet uskontojen väliseen vuoropuheluun ja antaneet minun kokea veljeyttä yhden
Jumalan, meidän Isämme, lapsina.
Toisaalta nämä seitsemän ja puoli vuotta, jotka olen
työskennellyt Suomessa, ovat olleet minulle melko
lyhyt ajanjakso. Aika kului hyvin nopeasti. Monet
tehtävät pitivät huolen siitä, ettei aikani käynyt
pitkäksi. Tämä aika oli todella liian lyhyt kielen
parempaan hallitsemiseen. Samoin aika oli liian
lyhyt siihen, että olisin oppinut paremmin tuntemaan tätä maata. Aika oli myös liian lyhyt monien suunnitelmien toteuttamiseen. Siitä huolimatta
voin katsoa luottavin mielin tulevaisuuteen, sillä
kirkon elämä ei pääty minun lähtööni. Seuraajani
jatkaa tätä paimentehtävää. Ja luulen, että näin on
hyvä. Uusi piispa tuo varmasti mukanaan uusia
ideoita, uusia projekteja, uusia toimintatapoja, joista kirkko voi myös hyötyä.
Näinä seitsemänä vuotena Suomi on ollut minulle
toinen kotimaa. Tässä yhteydessä haluankin kiittää
sydämellisesti sekä Suomen valtiota että paikallisia viranomaisia siellä, missä kirkkomme toimii.
Yhteistyömme on ollut hyvää ja ymmärtäväistä ja
meidät on aina otettu vastaan ystävällisesti.
Piispa on hiippakunnan paimen. Mutta hän ei
tee kaikkea yksin. Kaikki, mitä hiippakunnassa
saavutetaan, on sen monien aktiivisten jäsenten
yhteistyön ja rukouksen hedelmää. Siksi haluan
tänään sydämellisesti kiittää kaikkia veljiä ja sisaria, ja erityisesti teitä, jotka olette olleet apunani täyttäessäni tehtävääni. Kiitän erityisesti niitä
pappeja, jotka ovat uskollisesti palvelleet tätä paikalliskirkkoa. Haluan kiittää sydämellisesti myös
sääntökuntalaisia, jotka omaa karismaansa seuraten rikastuttavat kirkkoa, ei ainoastaan aktiivisen apostolaattinsa, vaan myös nöyrän rukouksen
kautta. Yhtä sydämellisesti haluan kiittää kaikkia
työtovereitani kuuriassa, katekeettisessa keskuksessa ja tiedotuskeskuksessa heidän uhrautuvasta
työstään.
Varmaankaan en ole tehnyt palvelutyötäni täydellisesti. Siksi haluaisin ensin pyytää Jumalalta
anteeksi heikkouksiani ja laiminlyöntejäni. Samoin
haluan pyytä anteeksi myös kaikilta niiltä, joiden
oikeutettuja odotuksia en ole täyttänyt.

Lopuksi haluan pyytää teitä kaikkia ottamaan seuraajani vastaan avoimin sydämin ja sulkemaan hänet rukouksiinne.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingissä pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin
juhlapäivänä 29.6.2008.

Paimenelta

Biskop Wróbels avskedspredikan
Kära systrar och bröder!
Den heliga stolen meddelade officiellt igår, lördag,
att min tjänande uppgift i Finland är över. Den helige fadern har kallat mig till en ny uppgift i mitt
hemland, som hjälpbiskop i ärkestiftet i Lublin.
Inom de närmaste dagarna kommer jag därför att
flytta till Polen. I dag tar jag farväl av er alla.
Jag har tjänat Helsingfors stift i sju och ett halvt år
nu. Det är en lång tid som ändå har gått fort. Under
de här åren har jag som biskop fått uppleva mycket
– inte bara i Finland, utan också som medlem i
Nordiska biskopskonferensen. Den uppgiften har
gett mig tillfälle att lära känna den kyrkliga verk-

ligheten i Nordeuropa. Under den här tiden har
jag också under mina regelbundna besök i församlingar och på olika håll i stiftet lärt känna våra
troendes andliga liv.
Så hurdana har mina upplevelser då varit? Merparten av dem har varit positiva. Ofta har jag fått
bevittna hur många människor som är trogna kyrkan. Många troende försvarar kyrkan av fri vilja
och av kärlek till Gud. Utan tvivel krävs ganska
stark tro bara för att delta i den heliga mässan
varje söndag, trots att avstånden är långa. Jag har
alltid glatt mig åt att kunna se våra kyrkor rätt
så fullsatta, trots att jag ibland när jag har tänkt
på framtiden har sörjt över att alla mässbesökare
inte kommer att rymmas i kyrkorna om ett par år.
Jag har också glatt mig åt att kunna se en ökning i
mångfalden av spiritualiteter och hur de troende
törstar efter andlig fördjupning.
I Helsingfors stift har jag också fått uppleva kyrkans universalitet. De troende i vårt stift representerar mer än åttio nationaliteter och redan i dag
mer än hälften av stiftets medlemmar av utländsk
härkomst. Den lokala kyrkan är alltså inte någon
nationalkyrka. Trots det bildar vi en synlig enhet
som är fri från nationella spänningar och konkurrens. Den enheten har vi fått uppleva i tro, i liturgi
och som kyrkosamfund. Det brokiga inslaget av
olika nationaliteter har hjälpt oss alla att berika vår
egen tradition och andlighet.
Tyvärr finns det också många tecken på sekularisering i vårt stift. Jag hoppas ändå att de strömningarna inte förstärks. På längre sikt kan människan
inte leva utan Gud. Förr eller senare tvingas hon
med den helige Augustinus konstatera att “vårt
hjärta är oroligt, till dess det finner ro i dig, o Gud”.
Utan Gud upplever människan en inre tomhet och
hennes liv saknar mening. Utan de tio budorden,
utan ett hållbart äktenskap och utan en äkta familj
kan ingen nation ha en människovärdig framtid.
En betydande del av de upplevelser jag har haft
är förknippade med ekumenik. För mig var det
ekumeniska arbetet här helt enkelt en fortsättning
på de kontakter som jag tidigare hade till ortodoxa
och lutherska
bröder och systrar i Polen. Här
i Finland har jag
fått uppleva en
ekumenisk anda
mellan biskopar,
präster, diakoner och lekmän.
Mellan oss har
det funnits ömsesidig respekt
och uppskattning, eftersom vi
alla har vetat att
vi på våra egna
områden har
ansvar för människors frälsning
och Finlands
folks goda.
Ekumeniken har
för mig också
stått för en längtan efter full en-

het. Eftersom vi inte kan nå en synlig enhet inom
kyrkan genom att relativisera grundläggande sanningar eller genom irenism har jag oroat mig för
en tydlig och stark identitet i våra kyrkor. Verklig
ekumenik är möjlig endast när vi vet med vem
och om vad vi kan samtala. Verklig ekumenik är
möjlig endast när vi vet att vår samtalspartner representerar sin kyrka och inte bara lägger fram
egna privata åsikter. Ekumenik är möjlig endast
när vi vet vad den andra kyrkan verkligen tror
på och att den tron innefattar en andlig och en
intellektuell relation till Gud och inte bara är en
flummig religionskulturell livshållning. Därför är
jag mycket tacksam gentemot de biskopar, präster
och lekmän i andra kristna kyrkor som kämpar
för full enhet. Jag känner också stor tacksamhet
för de representanter för andra religioner som har
förbundit sig till en interreligiös dialog och som
har låtit mig uppleva brödraskap som barn till en
Gud, vår Fader.
Samtidigt har de här sju och ett halvt åren som
jag har arbetat i Finland varit en rätt kort tidsperiod för mig. Tiden har gått snabbt. En mångfald
uppgifter har sett till att tiden inte har blivit lång.
Tiden var definitivt för kort för att lära sig finska
ordentligt. Likaså var den för kort för att jag skulle
ha lärt mig känna det här landet bättre. Tiden til�lät inte heller förverkligandet av många planer.
Trots det kan jag med förtröstan se framtiden an,
för kyrkans liv tar inte slut med min avfärd. Min
efterföljare fortsätter det här herdearbetet. Och jag
tror det blir bra så. En ny biskop för säkert med sig
nya idéer, nya projekt, nya arbetssätt, och det kan
kyrkan dra nytta av.
Under de gångna sju åren har Finland varit ett
andra hemland för mig. Därför vill jag ta tillfället i
akt att rikta ett hjärtligt tack till både finska staten
och de lokala myndigheterna där vår kyrka verkar.
Vårt samarbete har varit gott och förstående och vi
har alltid blivit vänligt bemötta.
Biskopen är stiftets herde. Men han gör inte allting
ensam. Allt som uppnås i ett stift är frukter av dess
många aktiva medlemmars samarbete och böner.
Därför vill jag i dag ur mitt hjärta tacka alla bröder
och systrar och i synnerhet er som har hjälpt mig
i min uppgift. Jag tackar speciellt de präster som
troget har tjänat den här lokalkyrkan. Jag vill också
framföra ett hjärtligt tack till alla ordensmedlemmar som följer sin egen karism och berikar kyrkan,
inte bara genom ett aktivt apostolat utan också
genom ödmjuk bön. Lika hjärtligt vill jag tacka
alla mina arbetskamrater i kurian, på kateketiska
centret och på informationstjänst för deras uppoffrande arbete.
Jag har säkert inte utfört min uppgift perfekt. Därför vill jag först be Gud om förlåtelse för mina
svagheter och försummelser. Likaså vill jag be alla
dem om förlåtelse vars berättigade förväntningar
jag inte har uppfyllt.
Till slut vill jag be er alla ta emot min efterträdare
med öppna hjärtan och innesluta honom i era böner.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingfors, de heliga apostlarna Petrus och Paulus högtid 29.6.2008
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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.
9.8. la 18.00 aattomessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
15.8. pe Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 iltamessu
16.8. la 9.00 bussin lähtö hiippakuntajuhlaan
Stella Marisiin, juhlallinen messu 11.00, paluu
klo 16, 18.00 iltamessu
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
23.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
30.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
Messut diasporassa alkavat jälleen syyskuussa.
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.
9.8. la 18.00 iltamessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
16.8. la hiippakuntajuhla Stella Mariksessa, 18.00
iltamessu
17.8. su Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
23.8. la ekumeeninen ristisaatto Espoossa (Myllyjärvi - Leppävaara), 18.00 iltamessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00
iltamessu
30.8. la 10.00–14.00 vahvistusopetus Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.00 iltamessu
Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa 31.8. saakka.

Turku

Tampere

Oulu

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Pyhän ristin seurakunta

Nasaretin pyhän
perheen 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.
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
22.8. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu
Porissa
23.8. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
30.8. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 30.8. la 10.00
Eurajoki: 10.8., 24.8. su 14.00
Pori: 22.8. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu

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.
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.8. pe Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai, kirkon vihkimisen vuosijuhla: 10.30 päämessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
Elokuussa ei messuja diasporassa.

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.
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
16.8. la 7.45 lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan Stella Marikseen
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): su 7.9.
klo 15.00
Kokkola (Katariinankatu 3): su 31.8. klo 18.00
Kurikka (yksityinen koti): su 13.9. klo 18.30
Lapua (yksityinen koti): la 13.9. klo 9.00. Puolaksi luterilaisessa kirkossa: Messun päivämäärä
ilmoitetaan pari-kolme viikkoa ennen messua.
Pietarsaari (Kappelitie 5) la 13.9. klo 12
Vaasa (Koulukatu 45, ort. kirkon seurakuntasali) la 13.9. klo 16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja Korsnäsissä. Messujen päivämäärä ilmoitetaan paikallisille
katolilaisille pari-kolme viikkoa ennen messua.

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.
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu
diaspora
Tornio: su 17.8., 7.9., 21.9. klo 17.00
Raahe: su 24.8. klo 17.00
Rovaniemi: 10.8., 14.9. 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.

Kouvola
Keskukset
Stella Maris
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.
10.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu
17.8. su Autaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 11.00 juhlamessu
21.8. to 18.00 iltamessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00
messu
28.8. to 18.00 iltamessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
messu, messun päätteeksi koululaisten siunaaminen.Tämän jälkeen kesätapahtuma kirkkopuistossa. Tervetuloa!
Diasporassa ei vietetä messuja kesällä.
Kirkkoherra on lomalla 16.8. saakka. Hätätapauksissa ottakaa yhteyttä Helsingin seurakuntiin.
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Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivut perhe.
catholic.fi

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.

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

Tapahtumia
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), fransis-

Tapahtumat
kaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 800vuotisjuhlavuosi jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Joka kokouksen yhteyteen on lisäksi varattu
fransiskaanista oppimateriaalia.
Hiippakuntapäivänä 16.8. on Stella Marisissa
maassamme toimivien sitoutuneiden maallikoiden näyttelyt ja esittelyt.
Keskiviikko 17.9. Syksyn ensimmäinen kokous
ilta.

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. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä
Antoine Lévy OP.

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

Isä Benjamin Durham FSSP vierailee
Suomessa: Ks. erillinen ilmoitus s. 12.

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.

SEkalaista

MAGYAR MISE

Verbi Dei sono
Schola cantorum

UNKARINKIELINEN MESSU
Sunnuntaina 24.8.2008 kello 16.00
Pyhän Marian kirkossa Mäntytie 2, Helsinki.
Messun viettää Pál Ferenc,
Budapestin Kövi Szüz Mária -kirkon kirkkoherra.

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

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.

Birgittalaisoblaatit järjestävät retretin

Tervetuloa!

Turun Birgittalaisluostarissa
3.10. (pe) klo 18 – 5.10. (su) klo 13

Ihminen Jumalan käsissä
mietiskelyjä 1. Mooseksen kirjan pohjalta. Retriitin johtaa isä Ryszard Mis SCJ. Kaikki ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille: (02) 2501 910, Email birgitta.turku@
kolumbus.fi. Retretin hinta 80 € (sis. majoituksen ja ruokailut).

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
29.8.-21.9. on toimitettava viimeistään 15.8. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita
Apostolinen nuntius:

Sisar Fulgentian
muistoksi
Jeesuksen pyhän sydämen sisar Fulgentia
— maalliselta nimeltään
Elisabeth Maria Keijzers
— on kesäkuun alussa
nukkunut rauhallisesti
pois sisarkuntansa palvelukodissa Wamelissa,
Hollannissa, lähes 86
vuoden ikäisenä.
Sisar Fulgentia liittyi
sisarkuntaansa 20-vuotiaana 1942, valmistui
sairaanhoitajaksi ja antoi
ikuiset lupaukset 1947.
Kahden vuoden kuluttua, 1949, hän tuli Suomeen palvelemaan Jeesuksen pyhän
sydämen valtakuntaa.
Sisar Fulgentia aloitti työnsä Turussa, jonne monsignore Laurentius Holzer oli juuri rakennuttanut talon ennen
sotaa Viipurissa toimineelle lastenkodille. Suuressa talossa oli tilaa myös lastentarhalle. Lisäksi siellä majoitettiin
ylioppilaita.
Parin Turun vuoden jälkeen sisar siirtyi Helsinkiin.
Piispantalon taloudenhoitajana hän oli piispa Gulielmus
Cobbenin ja vielä piispa Paul Verchureninkin aikana. Moni
hiippakuntalainen muistaa sisaren kesäisestä Stella Mariksesta. Kun siellä oli paljon väkeä ruokittavana, puuhakas
sisar oli varmasti auttamassa keittiössä.
Kun sisar Fulgentia vuonna 1991 lähti takaisin kotimaahansa, hän palveli vielä sielläkin seurakuntaansa ja
luostariyhteisöään. Yhdessä muiden Suomessa työskennelleiden sisarten kanssa hän seurasi mielenkiinnolla kirkon kehitystä ja tapahtumia Pohjolassa ja rukoili meidän
kaikkien puolesta.
Vähitellen sisaren elämänvoima väheni ja 6. kesäkuuta
2008 hänet saatettiin lepoon Wamelin seurakunnan hautausmaalle. Hautajaismessun selebranttina oli isä Jan Aarts
SCJ ja konselebranttina isä Frans Voss SCJ, joka kuin johdatuksesta oli Hollannissa lomalla. Palvelutalon tarmokas
naisteologi ja pastoraalityöntekijä oli tarkasti valmistanut hautajaisliturgian. Sisarkuntansa jäsenten tavoin sisar
Fulgentia oli itse valinnut hautajaismessunsa tekstit. Ne
kertovat sisaren syvästä luottamuksesta Vapahtajaan, jolle
hän oli elämänsä omistanut.
Näitä tekstejä isä Jan saarnassaan käsitteli. Pääajatus
oli psalmista 27:1 ”Herra on minun valoni ja pelastukseni, ketä minä pelkäisin.” Ensimmäinen lukukappale oli
profeetta Jesajan kirjasta, kohdasta, jossa kerrotaan siitä
juhla-ateriasta, jonka Jumala armahtavaisuudessaan on
luvannut omilleen valmistaa. Sillä aterialla sisarkin toivoi
olevansa mukana. Sisar itse oli elämänsä aikana kestittänyt
monet ihmiset. Joukossa paavi Johannes Paavali II, joka
Suomen vierailunsa aikana 1989 asui piispantalossa.
Messun evankeliumin kautta sisar halusi muistuttaa
kuulijoita siitä, ettei meillä ole mitään hävettävää kantaessamme ristiämme Jeesuksen pelastussanoman tähden, sillä se, joka Hänen tähtensä menettää elämänsä, löytää sen.
Lopuksi isä Jan rukoili että sisar Fulgentia saisi taivaassa
Jumalan luona iloita Hänen läheisyydestään ja tavata taas
kaikki ne, joiden puolesta hän jalomielisesti oli uhrannut
elämänsä Vapahtajan kutsua Jeesuksen sydämen sisarena
seuraten.
Palkitkoon hänet meidän taivaallinen Isämme. Levätköön sisar Fulgentia ikuisesti Vapahtajan sydämessä.
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Uuden piispan valinta
Piispa Wróbelin lähtö pois Suomesta tuli monille aikamoisena yllätyksenä. Seuraavaa piispaa etsitään jo, mutta nimitysprosessi vie
aikaa. Pohjoismaiden apostolinen nuntius, arkkipiispa Emil Paul
Tscherrig kertoo haastattelussa, että tärkeintä on valinnan kaikissa
vaiheissa etsiä rukouksessa Jumalan tahtoa, ei seurata omia mieltymyksiä. Niin tekivät jo Kristuksen opetuslapset, ensimmäiset piispat,
valitessaan uusia apostoleita keskuuteensa (vrt. Ap. t. 1:15-26).
Terna — kolmen lista
Helsingin hiippakunta on
nyt ilman paimenta. Seuraajan löytäminen piispa
Wróbelille ei välttämättä ole
helppo tehtävä. Miten uusi
piispa valitaan?
Arkkipiispa Tscherrig
on valmistautunut kysymykseen: ”Piispan valinta
tapahtuu seuraten hyvin
tarkasti kanonisen lain pykäliä. Esimerkiksi kaanonit
364 ja 378 kertovat apostolisen nuntiuksen tehtävistä.
Yksi hänen tärkeimmistä
tehtävistään on löytää ehdokkaita piispanvirkaan.”
Tätä tarkoitusta varten nuntiuksen on esitettävä paaville kolmen ehdokkaan lista,
ns. terna, jossa on kolmen
hänen mielestään hyvän ja
kelvollisen ehdokkaan nimet jotakin tiettyä hiippakuntaa varten.
”Mutta ei nuntius näitä nimiä keksi! Tietyn alueen piispainkokouksen on
joka kolmas vuosi tehtävä
lista ehdokkaista, joita eri
hiippakuntien piispat ovat
esittäneet. Jokainen piispa
esittää piispainkokoukselle
yhden, kaksi tai kolme kandidaattia. Näistä piispainkokouksen piispat sitten
tietojensa ja tuntemuksensa
mukaisesti äänestävät. Tämän listan piispat lähettävät
nuntiukselle. Nuntius puolestaan välittää sen Pyhälle
istuimelle, tarkemmin sanottuna piispainkongregaatiolle.” Eli ensimmäiset askeleet kuuluvat itse asiassa
piispoille, koska he tekevät
ehdotuksen sopivista ehdokkaista.
Mutta nuntius on aina
avoin myös muille ehdotuksille. Niitä tekevät maallikot,
papit ja sääntökuntalaiset
tai muut kirkon instituutiot. Niinpä nuntius voi piispojen listan ulkopuolelta
lisätä joitakin ehdokkaita.

”Ensimmäiseksi kuitenkin
on pidettävä huoli siitä, että
löydetään ainakin kolme
piispaksi sopivaa ehdokasta.”
”Sitten kun nimet ovat
selvillä, nuntius esittää ne
kongregaatiolle, joka tutkii
ne ja antaa hyväksyntänsä.”
Tällöin jäljellä on kolme kandidaattia, alun perin ehkä
jonkin verran suuremmasta
listasta, mikäli sopivia kandidaatteja on ollut enemmän
tarjolla. ”Suomen tapauksessa liian monia ei taida olla”,
nuntius huokaisee.

Kanoninen tiedonhankinta
Kun nimet on hyväksytty,
nuntius aloittaa tiedonhankintaprosessin, jonka aikana hän haastattelee joitakin
ihmisiä kyseessä olevassa
hiippakunnassa. Nämä ihmiset on valittu maallikoiden, sääntökuntalaisten ja
hiippakuntapappien joukosta sekä mahdollisesti
alueen muiden piispojen
keskuudesta, mikäli he sattuisivat tuntemaan kyseisiä
ehdokkaita.
Nämä ihmiset saavat
nuntiatuurista kysymyskaavakkeen, jonka he sitten
palauttavat nuntiukselle.
Nuntiuksen on sen jälkeen
tehtävä yhteenveto saaduista vastauksista. Sitten hänen
on omantuntonsa mukaan
Jumalan edessä (coram Domino) lähetettävä piispainkongregaatiolle nämä nimet saadun dokumentaation, tehdyn yhteenvedon ja
oman arvionsa kanssa.

Vatikaani
Kongregaatio sitten tarkastaa kaiken saamansa materiaalin ja tarpeen tullen esittää
lisäkysymyksiä ja huomioita, jotka nuntiuksen on vie-

lä selvennettävä. Kun kaikki
on kunnossa ja kongregaatio
uskoo, että sillä on tarpeeksi
hyvä ehdotus annettavaksi
pyhälle isälle, se antaa kaiken materiaalin piispainkongregaation neuvontantajille, sekä kardinaaleille että
piispoille. Jokainen heistä
antaa lopulta oman äänensä
kullekin ehdokkaalle.
Tämän jälkeen kongregaatio tutkii vastaukset ja
antaa lopulta kandidaattien
nimilistan paaville, joka
on vapaa päättämään siitä,
kuka hänen mielestään on
arvollisin ja sopivin pappi
piispaksi kyseiseen hiippakuntaan. Pyhän isän tehtyä
valintansa nuntius soittaa
valitulle ja kysyy häneltä,
hyväksyykö hän valinnan.
Mikäli hän hyväksyy, siirrytään seuraavaan vaiheeseen
eli nimityksen julkistamiseen. Jos jostain syystä kandidaatti ei hyväksy nimitystä, silloin yleensä kysytään
toiseksi tai kolmanneksi
merkittyä ehdokasta.

Paavillinen salaisuus
Koko kysely tapahtuu aina
ns. paavillisen salaisuuden
alaisuudessa (sub secreto
pontificio). Jokainen, jota on
pyydetty avustamaan piispan valinnassa, on velvoitettu toimimaan luottamuksellisuuden hengessä, jotta
suojeltaisiin sitä henkilöä,
josta kysely tehdään — hänen yksityisyyttään ja kunniaansa.
”Joskus ihmiset nimittäin
juoruavat ja juttelevat. Entä
jos he tietäisivät, että sinulta
on kysytty ehdokkaasta, jota
loppujen lopuksi ei valita,
jostakin syystä? Silloin he
kysyisivät heti, mitä tuossa ehdokkaassa on vialla.
Seurauksena on, että henkilö, jota ei valittu, voi saada
huonon maineen. Siksi kai-
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on Pyhän Hengen työtä
ken on tapahduttava ehdottoman luottamuksellisesti.”
Tiedonhankintaan valituilta henkilöiltä pyydetään
harkittuja vastauksia, ei vain
”kylliä ja eitä”. Heidän on
annettava vastauksia omista kokemuksistaan, oman
omantuntonsa perusteella
sen sijaan, että kertoisivat,

mitä muut jostakin ehdokkaasta puhuvat.

Läpensä hengellinen
prosessi
Piispan valinta on mitä arvokkain hengellinen prosessi. Siksi siihen osallistuvia ihmisiä pyydetään myös

rukoilemaan, ennen kuin
he vastaavat kysymyksiin.
”Rukous nimittäin tarkoittaa avoimuutta Henkeä kohtaan”, nuntius painottaa.
Ja tässäkin asiassa, niin
kuin kirkossa aina, kysymys on siitä, että ”pyritään
tekemään jotakin ei vain
siksi, että paavi tai piispa on

päättänyt jotakin, vaan koska ihminen ja Pyhä Henki
tekevät yhteistyötä”. Niinpä jokainen piispan valintaan liittyvä kysely on tehty
pyytäen Pyhän Hengen johdatusta.
”Jos siis ihmiset, joita on
pyydetty antamaan vastauksia jostakin ehdokkaasta,

ovat yhteydessä Pyhän Hengen kanssa ja kaikki tekevät
osansa rukouksen hengessä
ja avoimina Hengen vaikutukselle, silloin voimme olla
varmoja siitä, että löydämme parhaan mahdollisen
henkilön annettuun tehtävään”, arkkipiispa Tscherrig
rohkaisee. ”Tämä on hyvin
erikoinen todellisuus, ei
todellakaan mikään demokraattinen prosessi, jossa
tehdään valintoja sen mukaan, kenestä joku sattuu
pitämään. Tämän prosessin
tärkeitä osia ovat rukous ja
harkinta, siis avoimuus Pyhän Hengen vaikutukselle ja
valolle.”
”Tiedän hyvin, että joka
kerta ennen piispan valintaa paavi rukoilee. Niin tekee nuntiuskin.” Tehtävään
kuuluu sekä dokumentteihin tutustuminen että rukous, jossa etsitään Jumalan
tahtoa.
”Jos teemme asioita todella pysyen avoimina Pyhän
Hengen tahdolle, silloin kysymys ei ole siitä, mitä me
tahdomme vaan mitä Herra
tahtoo. Silloin rukouksemme pitäisi kuulua: ’Herra,
anna meille, ei meidän ajatustemme ja mieltymyksiemme, vaan sinun sydämesi mukainen paimen.’”
Marko Tervaportti

Turun yliopiston Italian kielen oppiaine ja Kansainvälisen paneurooppalaisen unionin Suomen osasto järjestävät kansainvälisen seminaarin (englannin kielellä)

Pro Bono Europae:

Christian caritative mission and chivalric tradition in today’s Europe
Pulssin auditorium, Humalistonkatu 9-11, 0. krs, perjantaina 29. pnä elokuuta klo 9.30 alkaen
Seminaarissa eri karitatiivista työtä tekevien eri tahojen edustajat
esittävät miten nyky-Euroopassa ja varsinkin nyky-Suomessa voidaan
auttaa kärsiviä ihmisiä.Tämä tehtävä liittyy kristillis-ritarilliseen perintöön, josta Maltan ritarikunta käyttää ”obsequium pauperum”.
Ohjelma:
9:30–10:00 Ilkka Välimäki, KCML, professor emer. of paediatrics,
University of Turku, Lieutenant of the Order of St. Maurice and
Lazarus in Scandinavia: Charity Organisations are currently needed in Social and Medical Services
10:00–10:30 Robert Paul, MD, PhD, dos.: The concept of illness
over time: comparing and contrasting medieval crusaders with
modern physicians and nurses
10:30–11:00 Pertti Ruotsalo, KML, Vicar of the Parish of Raisio:
The caritative action of the Lutheran Deacons in Finland
11:00–11:30 Marco Pribilla, MA, Secretary of the Paneuropean
Union of Finland: Europe, knights and human rights

11:30–12:00 Tanja Tamminen, MA, Member of the Board of the
Paneuropean Union of Finland: UN and EU crisis management
efforts in Kosovo – today’s knights helping on a foreign soil
12:00–12:30 Martin von Bonsdorff, MD, KCJohOR, Kommendator of the Johanniter Order of Finland:The Finnish Commandery
of St John, our mission today and in the future: a concise presentation and some aspects: vision, mission and strategy
Lunch
14:30–15:00 Lauri Gorski, KCHS, MSc, Lieutenant of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre in Finland:The caritative work
of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem in
Israel, Jordan and the Palestinian Territories
15:00–15:30 Gunnar Örn Ólafsson, KM, Iceland: A short overview of the history of Catholicism in Iceland
15:30–16:00 Douglas Brommersson, Ph.D., University of Stockholm: The Order of Malta as a source of new medieval inspiration

16:30–17:00 Roberto Lerario, KHS, KCO, Dr. in Law and in Political Sciences,Vicenza: Humanitarian diplomacy: the sovereignty of
the Order of Malta as a means of help to the poor and sick
17:00–17:30 Ciro Romano, KCO, Researcher, University of Naples: The chivalrous myth in the history and Italian literature. The
presence of the Order of Malta in the Italian literary tradition
17:30–18:00 Jonas vitéz Arnell, B.Ed, Stockholm: From the Seraphim Guild to Orders of St John Aid Societies
18:00–18:15 Luigi G. de Anna, KM, KHS, professor of Italian
language and culture, President of the Paneuropean Union of
Finland: Europe and the mission of Chivalry: a conclusion
Kaikki kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita.
Ei ennakkoilmoitusta.
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Kuluneitten vuosikymmenien aikana vapauden nimissä moni tabu on purettu.
Aikoinaan nämä tabut määräsivät meidän kulttuurissamme monin tavoin ihmisten
ajattelu- ja suhtautumistavat toisiinsa ja maailmaan. Ne ovat myös vaikuttaneet ihmisten suhtautumiseen kirkkoon ja tehneet sen syntipukiksi kaikessa. Nämä tabut
tosin eivät kaikki olleet kovin ihmisystävällisiä armahtavaisuuden puutteen vuoksi,
kuitenkin ihmiset ovat noudattaneet niitä arvostelematta. Omalla tavallaan ne ovat
ylläpitäneet tietyn järjestyksen yhteiskunnassa ja täten suojelleet tärkeitä arvoja
kuten avioliiton ja perhe-elämän pyhyyttä ja ihmiselämän koskemattomuutta.

Kolumni

Rakkauden puhtaus ja hedelmällisyys

Nyt yhteiskunta ei enää halua tukea julkisesti kristinuskoa ja kannustaa noudattamaan kirkon opetuksia ja elämänohjeita. Kun nyt kerran eletään monikulttuurisessa
maailmassa, yhteiskunnan on tasapuolisesti otettava huomioon kaikkien kansalaisten
vakaumukset. Toisin sanoen sen on hyväksyttävä ja sallittava kaikki erilaiset elämäntavat
mikäli ne eivät sodi ihmisoikeuksia vastaan, vaikka ne loukkaisivat jonkin vakaumuksen
käsitystä ihmisarvosta, kuten esimerkiksi meidän katolilaisten. Tällöin meidän kulttuurissamme uskosta on käytännöllisesti katsoen tullut yksityisasia. Näin kristikunta on
päätynyt takaisin Jerusalemin alkuseurakunnan tilanteeseen, jolloin se ei vielä saanut
valtion tai yhteiskunnan tukea, päinvastoin sitä vainottiin.
On ymmärrettävä, että tämä kehitys ei ole miellyttänyt ketään tosiuskovaa. Toiset pitävät sitä viimeisten aikojen tapahtumien alkusoittona. Heitä huolestuttaa suuresti seikka,
että nyt ovi on laajasti avattu laittomuudelle ja moraalittomuudelle. Sen takia heidän
mielestään monet ovat pudonneet kärryiltä eivätkä enää neuvottomuudessaan tiedä,
mitä heidän on tehtävä tai mistä saatava apua. He kyllä kaipaavat elämän täyttymystä ja
pyhyyttä, mutta ovat ikään kuin valtamerellä ilman kompassia kuten aviopuolisot, jotka
ovat vieraantuneet toisistaan, tai ne, jotka pelkäävät hylätyksi joutumista ja jotka eivät
löydä uskollista elämänkumppania; tai nuoret, jotka eivät opi koulun terveysoppitunneilla eroa rakastelun ja aviollisen puhtauden välillä.
Mutta on myös niitä, jotka eivät ole niin pessimistejä kehityksen suhteen. He näkevät
siinä jotakin myönteistä, mikäli kirkko vapautuneena entisestä tabujen painolastista voisi
nyt avoimesti ja vesittämättä julistaa maailmalle Kristuksen toivon sanomaa ja vapaasti
vaikuttaa yhteiskuntaelämään ollen Jumalan rakkauden ja pelastuksen sakramenttina
koko ihmiskunnalle.
Samalla kirkko voi kutsua meitä pelkäämättä suhtautumaan Jumalaan sekä elämään
henkilökohtaisessa suhteessa kolmiyhteisen Jumalan kanssa, joka rakastaa meitä ihmisiä ja sitä paitsi on armahtavainen. Kun meissä on Jumalan rakkauden henki, voimme
omaksua sitä evankelisen rakkauden puhtautta, josta paavi Benedictus XVI on kirjoittanut
ensimmäisessä kiertokirjeessään nimeltä ”Jumala on rakkaus.” Sen mukaan Jumalan
pyyteetön agapé-rakkaus pyhittää ja parantaa ihmisen luonnolliset rakkauden lahjat, kuten filia-ystävyyden , eros-kaipuun ja seksuaalisuuden lahjan. Meille katolilaisille nämä
kolme tekijää kuuluu erottamattomasti yhteen. Jumalan rakkauden avulla kaikki nämä
inhimilliset voimavarat voivat tulla hallituiksi ja ohjatuiksi ja tällöin integroitua ihmisen
koko persoonaan. Silloin ne eivät rikasta vain aviopuolisoiden keskinäistä kiintymystä
ja ystävyyttä, vaan kantavat myös runsasta hedelmää heidän lapsissaan ja koko heidän
perheensä myönteisessä suhtautumisessa muihin ihmisiin. Sillä tavalla voi meidän
kulttuuriimme palautua rakkauden puhtauden hyve, joka auttaa jokaista ihmistä kasvamaan Vapahtajan opettamassa ylevässä rakkauden ja ihmisystävällisyyden taidossa.
Tämä hyvehän ulottuu kaikkiin ihmisiin ja erityisesti niihin, jotka tarvitsevat elämässään
eniten apua. (Matt.18:10)
Menneisyydessä tämä evankelinen puhtaus ei ollut aina oikein ymmärretty. Kuitenkaan
ihmisen sukupuolisuudessa ei ole mitään pelottavaa tai väheksyttävää, jos sitä pidetään
Jumalan lahjana ja Vapahtajan pelastustyön hedelmänä. Jokainen ihminen olipa hän mies
tai nainen katsomatta sukupuoleen, on kutsuttu iloitsemaan omasta identiteetistään miehenä tai naisena. Sukupuolten erilaisuus on suuri salaisuus (Ef.5:32). Tämä erilaisuus,
jos sitä kunnioitetaan ja ihmisarvon mukaisella tavalla eletään, tekee myös mahdolliseksi
rakentaa hyviä ystävyyssuhteita muihin ihmisiin. Samoin se on myös edellytyksenä hyvin toimivalle yhteiskunnalle.
Tietysti eläminen evankelisen puhtauden hengessä on käytännössä aina käsitettävä sen
elämän säädyn mukaan, johon kukin ihminen kuuluu ja sen kutsumuksen mukaan, jonka
hän on saanut. Kutsu evankeliseen puhtauteen on erilainen ennen avioliiton solmimista,
itse avioliitossa ja Jumalalle vihityssä elämässä, eli silloin kun joku elää naimattomuudessa Jumalan valtakunnan tähden. Kuolemansa aattona, pestyään opetuslastensa jalat,
Herramme sanoi heille: ”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä
tein teille. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 13:15 ja 15:13). Kun pysymme Kristuksessa, meidän rakkautemme
on puhdas ja tuottaa paljon hedelmää.
isä Frans
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Vanhan messun päivät
9.-17.8.2008
TRIDENTINE LATIN MASS

Isä Benjamin Durham FSSP Pyhän Pietarin
pappisveljeskunnasta vierailee Suomessa.
Fr. Benjamin Durham FSSP from the Priestly
Fraternity of Saint Peter will visit Finland.
Lauantai 9.8. Saturday
Rakkauden lähetyssisarilla; At the Missionaries of Charity
10.30-16 Retreat (Holy Mass at 12 noon; for lunch bring some own
food to share)
Sunnuntai 10.8. Sunday
Katedraalissa; in the Cathedral
12.30 Missa Cantata
Torstai 14.8.Thursday
Katedraalissa; in the Cathedral
18.00 Taivaaseenottamisen vigilia (hiljainen messu; low Mass)
Perjantai 15.8. Friday
Tampereen Pyhän ristin seurakunnassa; in the Holy Cross parish in Tampere
18.00 Neitsyt Marian taivaaseenottamisen juhlapyhä; Solemnity of the
Ascension of Our Lady (Missa Cantata?)
Sunnuntai 17.8. Sunday
Katedraalissa; in the Cathedral
12.30 Missa Cantata
Järjestää: Societas Sancti Gregorii Magni (Gregorius-yhdistys)
www.sanctis.net
Tervetuloa! Welcome!

Uskontojen vuoropuhelu
kasvatuksessa - tienä rauhaan
Ekumeeninen seminaari
10.-11.10.2008 Helsingissä
Perjantai 10.10.
15.00 Ilmoittautuminen ja kahvit
16.00 Seminaarin avaus. Kaj:n puheenjohtaja, professori Arto Kallioniemi
16.30 Uskontojen välinen dialogi, opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus
17.15 Oman uskonnon opetus mahdollisuutena kulttuurien kohtaamiseen,
SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen
19.00 Ekumeeninen ehtoopalvelus, isä Heikki Huttunen ja ekumeeninen
työryhmä
20.00 Iltapala
Lauantai 11.10.
9.00 Laudes Pyhän Henrikin katedraalissa, Isä Teemu Sippo
10.00 Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa, KK, teol. yo
Silja Lamminmäki-Vartia
11.00 Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa (neljä alustusta)
Katolinen näkökulma uskontokasvatuksessa, TM Marjatta Jaanu-Schröder
Kouluyhteistyötä ja arjen ekumeniaa, Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen
12.00 Lounas
13.00 Abrahamin lapset, Pastori Sanna Ylä-Jussila
Kulttuurien kohtaaminen - kuva yhteisenä kielenä, TM Sirpa Okulov
Keskustelua uskontodialogin mahdollisuuksista
14.00 Mahdollisuudet uskontodialogiin kasvatuksessa, professori Arto
Kallioniemi ja TM Juha Luodeslampi
15.00 Kahvi ja päätössanat
Seminaarin paikat:
Perjantaina: Suomen Lähetysseura, Tähtitorninkatu 18, ehtoopalvelus
Uspenskin katedraalissa ja iltapala sen kryptassa, Kanavakatu 1.
Lauantaina: Laudes Pyhän Henrikin katedraalissa, Pyhän Henrikin aukio
1, muu ohjelma Suomen Lähetysseurassa.
Seminaari on suunnattu uskontoa ja historiaa opettaville, kasvatuksen ja
monikulttuurisuuden parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Opettajille VESO-korvaavuus.
Ilmoittautumiset 1.10. mennessä: sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi, 050
325 2721. Mahdollisesta erityisruokavaliosta on hyvä kertoa tässä yhteydessä.
Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 50 € SEN:n
tilille 101830-74403, viitenumero 9030. Osallistumismaksu sisältää luennot,
ohjelmaan merkityt ateriat, kahvit ja seminaariaineiston.
Lisätiedot: Kaj:n sihteeri Marianne Kantonen, marianne.kantonen@ort.
fi, 050 331 8905.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiainjaosto; Suomen Lähetysseuran MONESA-projekti; Opetushallitus;Väkivallasta sovintoon -projekti
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Vihkiytyminen neitsyiden säätyyn
Piispa Józefin saarna Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhän messussa, jossa Silvia Bertozzi vihkiytyi neitsyiden säätyyn
Rakkaat sisaret ja veljet! Rakas Silvia!
Vietämme tänään Jeesuksen
pyhän sydämen juhlapyhää. Evankeliumissa kuulimme Herramme sanat:
”Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän
viisailta ja oppineilta mutta,
ilmoittanut sen lapsenmielisille” (Matt. 11:25). Meidän
on ehkä vaikea ymmärtää
näitä sanoja, varsinkin tällaisena juhlapäivänä kuin
tänään, ellei pyhä Paavali
tulisi avuksi. Voimme lukea
hänen Ensimmäisestä kirjeestään korinttilaisille: ”[…]
Kristus [...] [lähetti minut]
julistamaan evankeliumia,
ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti
silloin menettäisi merkityksensä. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka
joutuvat kadotukseen, mutta
meille, jotka pelastumme, se
on Jumalan voima. […] Me
sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena,
ja muiden mielestä se on
hulluutta, mutta kutsutuille,
niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu
Kristus on Jumalan voima
ja Jumalan viisaus” (1. Kor.
1:17-24).
Pyhä Paavali yhdistää viisauden Kristuksen ristiin.
Kahdesta erikoisella tavalla
yhdistetystä puupalkista
muodostuva risti ei sinänsä
vielä ole viisauden lähde. Ei
myöskään risti julmana rangaistusvälineenä edusta viisautta. Mutta siinä ristissä,
jolla toteutui meidän pelastumisemme, on viisaus. Tästä näkökulmasta katsottuna
risti on Jumalan ihmeellisen
viisauden merkki, ihmisen
pelastumisen merkki.
Miksi pyhä Paavali näkee
ristissä Jumalan viisauden?
Siihen kysymykseen olen
yrittänyt antaa vastauksen
monissa saarnoissa ja eri tilaisuuksissa. Tämän päivän
saarnassa haluan kiinnittää
huomiota tämän totuuden
yhteen ulottuvuuteen.
Perustotuus rististä voidaan muotoilla seuraavin
sanoin: Ristillä ihmiseksi
tullut Jumala antaa itsensä pelastaakseen ihmisen;
ristillä ihmiseksi tullut Ju-

mala antaa oman elämänsä
ihmisten elämän puolesta.
Tällä tavalla risti kertoo syvimmästä totuudesta, ei pelkästään ihmisen pelastumisesta, Jumalan rakkaudesta
ihmistä kohtaan, vaan myös
itsestään rakkaudesta. Juuri
Kristuksen ristissä löydämme vastauksen siihen, mitä
oikea rakkaus on, miten se

taa heille tarkoitetun hyvyyden.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Herra Jeesus ei ole esikuva
vain niille, jotka ovat ihastuneet hänen persoonaansa.
Hän kutsuu evankeliumeissa
omia opetuslapsiaan useaan
otteeseen seuraamaan häntä, elämään samalla tavalla
kuin hän itse eli, tulemaan

toimii ja mitä rakkaus ihmiselle merkitsee.
En halua sanoa, että rakkaus on kuolemista ristillä
tai kärsimyksen hyväksymistä. Ajattelen ennemminkin, että risti on ihmisen elämän perusta. Toisin
sanoen risti kertoo meille,
että rakkauden pitäisi olla
toimintamme ja elämämme
lähtökohta. Rakkaus ei ole
jokin kevyt sana, vaan sen
on tarkoitus olla ihmisen
konkreettinen elämänasenne, rakkaus on konkreettista
elämää ja konkreettista toimintaa. Risti kertoo meille,
että rakkaus on ihmisen jalomielisyyden ja hengellisen
kauneuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä. Sellaisen rakkauden täydellinen
esikuva on Jeesus Kristus,
koska hän antoi elämänsä
taivaallisen Isän kunniaksi
ja ihmisten pelastumiseksi,
jotta ihmiset voisivat saavut-

hänen kaltaisikseen. Tämän
päivän evankeliumissa hän
kutsuu meitä: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn
ja kuormien uuvuttamat.
Minä anna teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä
olen sydämeltäni lempeä ja
nöyrä. Näin teidän sielunne
löytää levon. Minun ikeeni
on hyvä kantaa ja minun
kuormani on kevyt” (Matt.
11:28-30).
Kun Herra Jeesus kutsuu meitä ottamaan ”hänen
ikeensä”, voimme ajatella
hänen tarkoittavan kaikkia
niitä, jotka kärsien yhdistyvät elämässään häneen
– häneen, joka kantaa ristiä.
Voimme tulkita tämän Jeesuksen kutsun myös laajemmin niiden pyhän Paavalin
sanojen valossa, jotka mainitsin edellä. Jeesus kutsuu
meitä seuraamaan itseään
käytännön elämässä ja rak-

kauden teoissa, joissa ihminen antaa itsensä, oman aikansa, omat voimansa, jopa
oman elämänsä Jumalalle,
Kirkolle ja toisille ihmisille.
Juuri sellainen ”ies” antaa
ihmiselle ilon ja sisäisen
rauhan; juuri sellaisella elämän asenteella ja sellaisissa
teoissa ihminen löytää elämänsä tarkoituksen; hänen
elämänsä ei ole tyhjää. Tätä
korostaa Vatikaanin toinen
kirkolliskokous pastoraalikonstituutiossa ”Gaudium et
spes” sanoen, että ihminen
”ei täysin voi löytää itseään
muutoin kuin vilpittömässä
oman itsensä antamisessa”
(GS, 24).
Jo Vanhassa testamentissa, mutta varsinkin apostolien aikana, monet uskovat
kuultuaan Jeesuksen Kristuksen opetusta ja ihastuen
hänen persoonaansa, antoivat elämänsä Jumalalle,
antoivat elämänsä Kristukselle, ja näin he osoittivat
erityisellä tavalla rakkautta
häntä kohtaan. He luopuivat omaisuudestaan, omasta talosta, perheen perustamisesta ja halusivat tällä
tavalla palvella Jumalaa ja
toisia ihmisiä. Näin syntyi
sääntökuntaelämä. Kirkossa alkoi olla yhä enemmän
naisia, jotka antoivat kokonaan elämänsä Jeesukselle
Kristukselle pyhän Paavalin
sanojen mukaan: ”Naimaton mies kantaa huolta siitä,
mikä koskee Herraa, siitä,
miten olisi Herralle mieliksi.
Naimisissa oleva taas huolehtii maallisista asioista,
siitä, miten olisi vaimolleen
mieliksi. Näin hän on jakautunut kahtaalle. Samoin naimaton nainen ja nuori neito
kantavat huolta siitä, mikä
koskee Herraa, jotta olisivat
niin ruumiiltaan kuin hengeltään pyhiä. Naimisissa
oleva nainen taas huolehtii
maallisista asioista, siitä, miten olisi miehelleen mieliksi” (1. Kor. 7:32-34).
Toisaalta nämä naimattomat naiset halusivat todistaa
- ei pelkästään ikuisesta elämästä, vaan myös Jumalan
valtakunnasta, joka Jeesuksen sanojen mukaan on jo nyt
toteumassa täällä meidän
keskuudessamme. Näitä ihmisiä Herra Jeesus tarkoitti
kun hän sanoi: ”On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta

saakka ovat avioliittoon
kelpaamattomia, on toisia,
joista ihmiset ovat tehneet
sellaisia, ja on niitä, jotka
itse, taivasten valtakunnan
tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka
voi valita tämän ratkaisun,
valitkoon” (Matt. 19:12). Miten nämä viimeksi mainitut
Herran Jeesuksen sanat liittyvät alussa kuulemaamme evankeliumin tekstiin:
”Minä ylistän sinua, Isä,
taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän
viisailta ja oppineilta, mutta
ilmoittanut sen lapsenmielisille”.
Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen yhä
useammat luostarin ulkopuolella elävät naiset ovat
antaneet elämänsä Jeesukselle Kristukselle erityisessä
liturgiassa, jota kutsutaan
neitsyeksi vihkiytymiseksi.
Siinä he antavat itsensä uskon ja rakkauden hengessä
kokonaan Jeesukselle Kristukselle, joka kutsui itseään
Sulhaseksi. Tällaisessa liturgiassa me olemme hiippakuntamme historiassa nyt
ensimmäistä kertaa mukana.
Meidän sisaremme, Silvia
Bertozzi, vihkiytyy tänään
julkisesti Herralle Jeesukselle. Tästä lähtien hän haluaa
kuulua vain hänelle, elää
vain hänelle, rakastaa häntä yli kaiken, ja tällä tavalla
Silvia haluaa todistaa niistä
arvoista, jotka ovat evankeliumin ydin.
Rakas Silvia. Hiippakuntayhteisönä me iloitsemme
sinun kutsumuksestasi ja
vastauksestasi, jonka annat
Jumalalle. Olemme kiitollisia Sinulle siitä uskosta,
jonka tunnustat julkisesti ja
olemme kiitollisia siitä viisaudesta, josta kuulimme tänään evankeliumissa. Luottamme siihen, että vihkiytymisesi Jeesukselle Kristukselle, tulee olemaan monille
todistus rakkauden oikeasta
tarkoituksesta. Omasta puolestani lupaan sinulle hengellistä tukea rukouksessa,
jotta pysyisit kestävänä kutsumuksessasi olla sulhasesi
Jeesuksen Kristuksen morsian. Amen.
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
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Artikkeleita

Pyhän Paavalin kolmas taivas

Vietämme parhaillaan apostoli Paavalin juhlavuotta.
Sen innoittamana voimme
tutustua lähemmin sellaisiin
pyhän apostolin ajatuksiin
ja sanoihin, jotka ovat tähän
asti jääneet meille etäisiksi.
Pyhän Paavalin litaniassa huomiota kiinnittää
outo kohta: ”Pyhä Paavali,
joka temmattiin kolmanteen
taivaaseen, rukoile puolestamme”. Mitä tarkoittaa
”kolmas taivas”? Toisen korinttilaiskirjeen 12. luvussa
Paavali kirjoittaa: Minun on
pakko kerskailla, vaikkei
siitä hyötyä olekaan. Siirryn nyt näkyihin ja Herran
ilmestykseen. Tunnen erään
Kristuksen oman, joka neljätoista vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen.
Nykyajan ihmiselle ajatus kolmannesta taivaasta
on käsittämätön. Kaksituhatta vuotta sitten juutalai14 – Fides 08/2008

sessa kulttuurissa asia oli
kuitenkin paljon helpompi
ymmärtää, kertoo Douglas
Ward (CRI/Voice). Hän mainitsee, että Paavalin otaksutaan tarkoittaneen itseään
tuossa Korinttilaiskirjeen
kohdassa ja omaa näkyään
Damaskoksen tiellä joitakin
vuosia aikaisemmin. (Apt.
9:1-9). Hän kertoo tapahtumasta vielä Ensimmäisen
korinttilaiskirjeen 15. luvussa ja Galatalaiskirjeen 1. luvun 12. jakeessa.
2000 vuoden takaisessa
juutalaisessa kulttuurissa
oli tapana pohtia ja kuvata
asioita tuon ajan käsittein ja
visuaalisesti. Maailman ajateltiin tuolloin olevan monikerroksinen, jota voi verrata
sipuliin. Siitä tulee kuorittaessa esiin yhä uusia kerroksia. Kerroksia kutsuttiin
taivaankansiksi (shamayim)
Vanhassa Testamentissa ja

taivaiksi Uudessa Testamentissa. Termi ”kolmas taivas”
oli käytössä vielä keskiajalla
Danten teksteissä: Te, joiden
älyyn kolmas taivas taipuu;
/ niin rakastamme, että hetken lepo / sun mielikses ei
ikävämpi meille. (Jumalainen näytelmä III Paratiisi,
kahdeksas laulu) ja vielä
kokemus kolmannesta taivaasta: Oi armon runsaus,
mi mulle antoi / rohkeuden
nähdä Ikivalkeutta / niin että
siihen valo silmän haihtui.
(Paratiisi, 33. laulu).
Ensimmäinen taivas, sipulin sisin kerros, oli fyysinen maailma eli se, minkä
kaikki ihmiset saattoivat
nähdä. Toinen taivas muodostui vedestä, suuresta
merestä, taivaankannesta,
joka erottaa maan taivaallisista olennoista. Tästä
maata ympäröivästä vedestä tuli kaaoksen ja epä-

järjestyksen symboli, joka
uhkasi nielaista maailman.
Tämä tulee esiin Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa
kertomuksessa Nooasta ja
vedenpaisumuksesta kuvattuna sanoilla, joita tuon
ajan ihmiset ymmärsivät.
Kolmas taivas oli ihmisille
näkymätön. Se oli Jumalan
asuinpaikka, ja siellä elivät
myös muut taivaalliset olennot, Danten mukaan sellaiset kuin Maria ja pyhät,
kuten Lucia, Augustinus,
Benedictus ja muut. Näitä
taivaallisia olentoja Jumala
lähettäisi suojelemaan Israelia ja oikeamielisiä tarpeen
mukaan.
Kun Paavali väittää nähneensä ylösnousseen Kristuksen, hän kuvaa kokemustaan helposti ymmärrettävin sanoin. Tuolloisessa
kulttuurisessa kontekstissa
hän saattoi olettaa, että Ju-

mala oli vienyt hänet alueelle, jossa oli mahdollista
nähdä hengellisiä olentoja
ja Kristus.
Paavali eli esitieteellisenä
aikana. Hän oli oman aikansa lapsi ja ilmaisi sellaisella
tavalla maailmaa, joka oli
hänelle mahdollista. Hänen
tarkoituksenaan oli kertoa
meille, että hän oli fyysisesti
nähnyt ylösnousseen Kristuksen. Tämä kohtaaminen
muutti olennaisella tavalla
Paavalin elämän.
Elina Grönlund
Kuvassa Rooman San Paolo
fuori le mura -basilikan ulkomosaiikki.

Lukijoilta

Terveiset sisar Marja-Liisalta!

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.

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.

P

ari vuotta sitten birgittalaissisar MarjaLiisaa tarvittiin Roomassa sääntökunnan
päämajassa Casa Santa Brigidassa. Lähtö tapahtui silloin niin äkkiä, ettei kunnon jäähyväisille ollut aikaa. Siksi sisar on nyt pyytänyt Fides-lehteä välittämään lämpimät terveisensä kaikille kanssasisarilleen ja monille

ystävilleen ja tuttavilleen Suomessa. Oremus
pro invicem!
KATT
Birgittalaissisarten vierasmajojen osoitteet löytyvät osoitteesta http://www.brigidine.org/

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.

Tutustuminen eri rukoustapoihin

Espoon ekumeeninen ristisaatto la 23.8.2008
halki juhlivan Espoon Myllyjärveltä Leppävaaraan

Rukouskurssi Stella Mariksessa

Aihe: Erilaisia rukoilemisen muotoja katolisessa kirkossa.
pe 17.10 klo 19.00 - su 19.10 klo 14.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ennen 10.10.2008: stellamaris@elisanet.fi,
puh. 019-335793 tai frans.voss@catholic.f, gsm 040-5278746
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

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)

HATTULAN PYHIINVAELLUS
Ristin ylentämisen hartaus ristinkantoineen vietetään jälleen Hattulan keskiaikaisessa kivikirkossa lauantaina 13. syyskuuta. Messu Henrikin katedraalissa
klo 9, bussi Hattulaan lähtee kirkon edestä n. 9.30.
Tarvittaessa pysähdytään bussi no 18 pysäkillä Marian kirkon kulmalla n.
9.45. Hartaus alkaa Hattulassa klo 12, ja sen päätyttyä Hattulan seurakunta
tarjoaa kahvit. Silloin voi myös ostaa pyhiinvaellusmerkiksi Hattulan kauniin
madonna-pinssin.Takaisin Helsingissä olemme viimeistään klo 16.
Edestakaisen matkan hinta 20 e. Ilmoittautuminen Katoliseen tiedotuskeskukseen p. 09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.koho@catholic.fi.
Tervetuloa kaikki Hattulan ystävät!

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.
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:
isä Kazimierz Lewandowski (kat.) puh. 044-3215778; pastori Terhi Muilu-Teinonen (lut.) puh. 040-7595535; isä
Viatcheslav Skopets (ort.) puh. 050-4096267

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
Bishop Wróbel’s
Farewell Homily

ries the responsibility for the salvation of souls
as well as the good of the Finnish nation.

Dear Brothers and Sisters,

Ecumenism has meant to me also a longing for
full unity. As the visible union of the church
cannot be reached by relativizing the basic
truths, nor with irenism, I have concerned
myself with the clear and strong identity of
our churches. True ecumenism is possible
only when we know precisely what can be
discussed and with whom. True ecumenism is
possible only when we know that the person
with whom we discuss represents his church,
instead of speaking from his private opinions,
which are his alone. Ecumenism is possible
only when we know what the other church
truly believes and that this belief includes a
spiritual and intellectual relationship with
God, instead of being only a vague religiouscultural world view. Therefore I am very grateful to those bishops, priests and laity in other
Christian churches, who strive towards full
unity. I am also very thankful to the representatives of other religions, who have committed
to the dialogue and have let me experience
brotherhood as the children of the one God,
our Father.

Yesterday the Holy See announced officially
that my service in Finland has come to an end.
The Holy Father has invited me to undertake
a new task in my native land, as the auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lublin. As a
consequence, in a few days’ time, I will move
to Poland. Today I thus wish to bid you all
farewell.
I have now served the Diocese of Helsinki
exactly seven and half years. Although it has
been a relatively long time, it seems to have
passed quickly. During this I have experienced
many things – not only in Finland, but also as
a member of the Nordic Bishops Conference.
The task has given me the opportunity to get to
know about the reality of the Church is Northern Europe. During this time I have also come
to know about the spiritual life of our faithful,
as I have regularly visited the parishes and
different areas of our diocese.
And how have these experiences been? Mainly positive. I have often been able to notice
the faithfulness to the Church of so many parishioners. Many of the faithful defend and
support the church of their own accord and
out of their love for God. Without a doubt, a
rather strong faith is needed even just to go
to Mass every Sunday, particularly when one
has to travel a great distance. I have always
found joy in being able to see our churches
quite full even though, at times when thinking
about the future, I have been saddened by the
thought that in a couple of years there will not
be enough room for all those attending Mass.
It has also made me happy to see the growth of
a variety of different forms of Catholic spirituality; likewise, to witness the yearning of the
faithful to deepen their spiritual lives.
In the Diocese of Helsinki I have also been able
to experience the universality of the Church.
The faithful of our Diocese represent over
eighty nationalities, and already over half of
the church members here have their roots in
countries other than Finland. Thus the local
church is not any sort of a national church.
Despite this we form a visible unity, which
is free of national tensions and competition.
This unity we have been able to experience in
faith and liturgy as well as in the Church community. The variety of nationalities has dually
enabled us to enrich our own traditions and
spiritualities.
Unfortunately, there are also many signs of
secularization that can be seen in our diocese.
I hope, however, that these currents do not
become stronger. In the long run a human
cannot live without God. Sooner or later he
must come to the conclusion together as did
St. Augustine, that “man’s heart is restless until
it finds rest in God.” Without God a human experiences interior emptiness and his life lacks
a purpose. Without the Ten Commandments,
without commitment to lasting marriage and
a genuine family, no nation will have a future
worthy of a human being.
A notable part of the experience that I have received has to do with ecumenism. As a matter
of fact, it was simply a continuation of the contacts with the Orthodox and Lutheran brothers and sisters which I earlier had in Poland.
Here in Finland I was allowed to experience
this ecumenical spirit with bishops, priests,
deacons and the laity. There was a reciprocal
respect and esteem between us, because we
knew that each of us—in his own field—car-
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kuulumiset
Hyvän omantunnon ostospaikka
Caritaksen verhokirppis
31.8. klo 12.00
Henrikin srk-salissa
Saimme lahjoituksena suuren määrän laadukkaita, vähän
käytettyjä verhoja ja pöytäliinoja. Voit löytää Marimekkoa,
Sellgreniä tai muuta laadukasta. Pannaan tavara kiertoon
ja tulot hyvään tarkoitukseen.
Tervetuloa penkomaan!

On the other hand, these seven and a half years
during which I have worked in Finland have
been to me a rather short period of time. Again,
the time here passed extremely rapidly. The
many tasks entrusted to me ensured that there
was no excess time. The time was indeed too
short to master the language. Furthermore,
the time was too short to acquaint myself more
with this country. It was also too short for the
fulfilment of many plans. Despite this, I can
look into the future with trust, as the life of the
Church does not end at my departure. My successor shall continue the work of shepherding
the Catholics in Finland; I think that this is
good. A new bishop will surely bring along
new ideas, new projects, new plans to implement, all of which can benefit the Church.
During these seven years Finland has been to
me another homeland. On this occasion I wish
to cordially thank the State of Finland and the
local officials in the locations of our Church.
The co-operation has been good and we have
always been received kindly. The Bishop is the
shepherd of the diocese, yet he does not do
everything alone. Everything that is achieved
in a diocese is the fruit of the co-operation and
prayer of its many active members. Therefore,
I wish to cordially thank all the brothers and
sisters, and especially you, who have helped
me to fulfill my task. I especially thank the
priests, who have faithfully served this local Church. I also wish to cordially thank the
religious, who in following their particular
charism enrich the Church, not only through
their active apostolate, but also through their
humble prayer. With equal gratitude I wish
to thank all my fellow workers in the curia, in
the Catechetical Centre and the Information
Centre for their sacrificial work.
I have likely not done my work of service perfectly. Therefore, I would first like to ask God
pardon for my weaknesses and negligence.
In a similar manner, I wish to apologize to
all those, whose just expectations I have not
fulfilled.
Lastly, I wish to ask you all to welcome my
successor, with open hearts and to keep him
in your prayers.
+ Józef Wróbel S.C.I.
In Helsinki, on the Feast of Saints Peter and
Paul, June 29, 2008

Johdantokurssi Helsingissä
Johdantokurssi katoliseen uskoon eli ns. informaatiokurssi alkaa maanantaina, syyskuun 8. päivänä 2008. Kurssi-illat ovat tuosta päivästä lähtien
joka toinen maanantai klo 18.30 – 20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja
Tehtaankadun kulmassa), 00140 Helsinki.
Kurssi kestää vuoden 2009 toukokuulle asti. Kurssiohjelma sisältää
keskeisiä teemoja katolisesta uskosta ja elämästä. Kurssi-illat ja niiden aiheet esitetään hiippakunnan Fides-lehdessä ja kirkkojen ilmoitustauluilla.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia.
8.9. 		 Johdanto kurssiin, yleisiä tietoja katolisesta kirkossa, Tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti, isä Teemu Sippo SCJ
22.9. 		 Messun järjestys, kirkon esittely, isä Teemu Sippo SCJ
6.10. 		 Usko kolmiyhteiseen Jumalaan, uskonnonopettaja Marjatta
Jaanu-Schröder
20.10.		 Jeesus Kristus, isä Marino Trevisini
3.11. 		 Kirkko, isä Teemu Sippo SCJ
17.11.		 Raamattu – traditio – kirkon opetusvirka, isä Teemu Sippo SCJ
1.12. 		 Paavius, isä Manuel Prado
15.12.		 Rukous, sisar Marta Koltko SJK
12.1.		 Ihminen Jumalan kuva, viimeiset tapahtumat, sisar Theresa Jezl
CPPS
26.1.		 Neitsyt Maria ja pyhät, isä Teemu Sippo SCJ
9.2.		 Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat, isä Manuel Prado
23.2.		 Sakramentit – kaste ja vahvistus, isä Teemu Sippo SCJ
9.2.		 Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu, isä Kazimierz
Lewandowski SCJ
23.3.		 Eukaristia, isä Kazimierz Lewandowski SCJ
6.4.		 Kirkon liturgia – kirkkovuosi, isä Teemu Sippo SCJ
20.4.		 Avioliitto, isä Wieslaw Swiech SCJ
4.5.		 Pappeus, isä Teemu Sippo SCJ
18.5.		 Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt, sisar Marta Koltko SJK
Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Se on tarkoitettu ennen
muuta niille, jotka haluavat liittyä katoliseen kirkkoon, mutta myös muuten kiinnostuneet ovat sille tervetulleita. Kurssin materiaalina käytetään
pääasiassa teoksia ”Katolisen kirkon katekismus” ja ”Katolisen uskon perusteet”. Niitä on saatavissa kurssilla sekä Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Kurssin järjestävät Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset
seurakunnat. Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.

