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10.10.

12.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 25:6-10a
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 6cd
2L Fil. 4: 12-14, 19-20
Ev. Matt. 22:1-14 tai Ev. Matt. 22:1-10

19.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 45:1, 4-6
Ps. 96:1+3, 4-5, 7-8, 9-10ac. - 7b
2L 1. Tess. 1:1-5b
Ev. Matt. 22:15-21
LÄHETYSSUNNUNTAI: Tänään kerätään kolehti lähetys-
työn hyväksi.

26.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)
1L 2. Moos. 22:20-26
Ps. 18:2-3a, 3bc-4, 47+51ab. - 2
2L 1. Tess. 1:5c-10
Ev. Matt. 22:34-40

Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin
myönnetään niille uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8.
päivän välisenä aikana hartaasti käyvät hautausmaalla tai
muuten rukoilevat kuolleiden puolesta.

1.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKO-
VIEN MUISTOPÄIVÄ, vainajienpäivä

2.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIEN 
JUHLA, pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. - 6
2L 1 Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a

Sunnuntait ja juhlapyhät

1 28.12.2007 11.1.
2   18.1.  1.2.
3   8.2.   22.2.
4   29.2.   14.3.

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

8   25.7.   8.8.
9   15.8.   29.8.
10   5.9.   19.9.

11   26.9.   10.10.
12   17.10.   31.10.
13   7.11.   21.11.
14   28.11.   12.12.

Vuoden 2008 aikataulu
numero   aineisto   ilmestyy

Membership fee
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Katolinen kirkko

Suomessa

Bank account: 
NORDEA

101430–237491

Reference number:
90010

More information: 
www.catholic.fi/

hiippakunta/maksu/

Lähes neljä vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun Hel-
singin hiippakunnassa otettiin käyttöön jäsen-
maksu. Toisin kuin kolehdit, jotka menevät oman 
seurakunnan tukemiseen, jäsenmaksu menee hiip-
pakunnalle. Se palvelee koko hiippakuntaa ja sitä 
kautta myös seurakuntia. Jäsenmaksulla katetaan 
piispan toiminta koko kirkon ja seurakuntien hy-
väksi, hallinnon kulut sekä katekeettisen keskuksen 
ja tiedotuskeskuksen menot. Toisin sanoen, kolehdit 
ja jäsenmaksu yhdessä tukevat Helsingin katolista 
hiippakuntaa ja seurakuntia. Haluaisin kiittää sy-
dämestäni kaikkia niitä, jotka viime vuosina ovat 
tukeneet koko hiippakunnan palvelutoimintaa osal-
listumalla jäsenmaksujärjestelmään! 

Tässä Fides-lehden numerossa ilmestyy katsaus 
koko hiippakunnan viime vuoden tuloihin ja menoi-
hin. Maaliskuun alussa on jo suoritettu koko hiip-
pakunnan virallinen tilintarkastus 2005 voimaan 
astuneen uskonnonvapauslain puitteissa. Luvut 
ovat jonkin verran kuivia, mutta grafiikat havain-
nollistavat selkeästi, että hiippakuntamme talous 
on edelleen riippuvainen ulkomaisesta avusta ja 
että hiippakunnan maksamat palkat rasittavat ta-
louttamme suuresti. Toisaalta monet teistä näkevät 
seurakunnan huolet, kun huomaatte miten tarpeel-
lista on suorittaa erilaisia remontteja seurakunnan 
tiloissa, kirkossa, seurakuntasalissa ja pappilassa. 
Remonttitarpeet muodostavat yhtä lailla suuren yk-
sittäisen menoerän. 

Kun Suomessa asuvien 
katolilaisten lukumäärä 
kasvaa, niin yhä useam-
mat voivat kantaa talou-
dellista vastuuta oman 
paikalliskirkon toimeen-
tulosta. Siksi haluaisin yk-
sinkertaisesti pyytää kaik-
kia niitä, jotka eivät vielä 
ole mukana maksamassa 
jäsenmaksua, ottamaan 
sen mukaan kuukausittaisiin maksuihinsa. Samalla 
haluaisin rohkaista niitä, jotka jo osallistuvat jäsen-
maksuun, jatkamaan. Kuten tiedätte, jäsenmaksun 
tavoitemäärä on 1,5 % verotettavista tuloista, siis 
jokseenkin sama prosenttimäärä, jonka luterilaiset 
ja ortodoksiset kristityt antavat omalle kirkolleen. 
Voimme katolilaisina osoittaa rakkauttamme ja ar-
vostustamme uskoamme ja kirkkoamme kohtaan 
monin eri tavoin. Yksi niitä on varmasti konkreetti-
nen kirkon taloudellinen tukeminen.  

Toivotan kaikille Jumalan runsasta siunausta! 

isä Teemu Sippo SCJ
hiippakunnan asianhoitaja

Hyvät hiippakuntalaiset
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Pohjoismaiden piispainkokouksen 
tapaaminen 5.-11.2008 Lourdesissa
Syyskuun 11. päivänä Köö-
penhaminan, Oslon, Reyk-
javikin, Trondheimin ja 
Tukholman katoliset piispat 
sekä Helsingin ja Tromsön 
apostoliset administraattorit 
päättivät piispainkonferens-
sin syysistunnon Ranskan 
Lourdesissa. Kokouksen 
tärkeimmät keskustelunai-
heet olivat liturgia, erityises-
ti ruotsinkielinen käännös 
messusta ja riiteistä, sun-
nuntain pyhittäminen, Roo-
massa lokakuussa pidettävä 
piispainsynodi, pappiskan-
didaattien koulutus sekä 
mahdollinen ristiriita poh-
joismaisen siviililainsäädän-
nön ja uskonnonvapauden 
välillä. 

Pohjoismaissa, samoin 
kuin useimmissa Länsi-Eu-
roopan maissa, sunnuntaista 
on tulossa yhä kaupallisem-
pi ja yhä enemmän viikon 
muiden päivien kaltainen. 
Piispat rohkaisevat katoli-
laisia ja kaikkien tunnustus-
kuntien kristittyjä pitämään 
sunnuntain jumalanpalve-
luksen, levon ja rukouk-
sen päivänä. Sunnuntain 
pyhittämistä käsittelevän 
paimenkirjeen koko teksti 
sekä lyhyempi versio, joka   
luetaan kirkoissa, päätetään 
piispojen kokoontuessa seu-
raavaan kokoukseensa Tur-
kuun ensi maaliskuussa. 

Trondheimin piispa Ge-
org Müller SSCC edustaa 
Pohjoismaiden piispainko-
kousta piispainsynodissa 
Roomassa lokakuussa. ”Ju-
malan sana kirkon lähetys-
tehtävässä” on aihe, jota 
koko maailman piispain-
konferenssien edustajat kä-
sittelevät kokouksessaan. 
Heidän ajatuksensa, ehdo-
tuksensa ja näkemyksensä 
esitetään paavi Benedictus 
XVI:lle synodin lopussa. Pa-
noksessaan synodiin piispa 
Müller tuo esiin sen, että 
Jeesus Kristus on Jumalan 
Sana, joka elää vahvasti ka-
tolisissa yhteisöissä ja ”jota 
ei nähdä ainoastaan tietojen 
antajana vaan myös täytän-
töön panijana”. 

Uskonnonvapaudesta ei 
ole ollut ongelmia Pohjois-
maiden katolilaisille moniin 
vuosikymmeniin, mutta kun 
esim. lainsäädäntö työnteki-
jöiden oikeuksista laajenee, 
kirkko ehkä joutuu puo-
lustamaan vapauttaan. On 
merkkejä siitä, että jotkut 
näistä laeista johtavat risti-
riitaan kirkon itseymmär-
ryksen kanssa, ja on esitetty 
väite, että kanoninen laki on 
merkityksetön silloin, kun 
kyseessä ovat kirkon oikeu-
det ja velvollisuudet, jos val-
tion laki eroaa kanonisesta 
laista. 

Millään pohjoismaalla ei 
ole konkordaattia Pyhän is-
tuimen kanssa. Piispat ovat 
huolissaan, koska Oslon 
hiippakunta on vedetty oi-
keuteen asiassa, joka koskee 
tietyn papin kuuliaisuuslu-
pauksen seurauksia. 

Tänä syksynä Tukholman 
hiippakunta alkaa kouluttaa 
papistoaan Upsalassa yh-
teistyössä Newman-insti-
tuutin ja Uppsalan yliopis-
ton kanssa. Ruotsalainen 
pappisseminaari Roomassa 
jatkaa pappiskandidaat-
tien koulutusta, mutta sen 
tulevaisuus voi olla enem-
män pohjoismainen kuin 
vain ruotsalainen. Oslossa 
on viisi uutta seminaristia 
aloittanut koulutuksensa 
uudelleen avatussa Pyhän 
Eysteinin pappisseminaa-
rissa. Heidän akateemisen 
opetuksensa antavat riip-
pumaton Oslon Menighets-
fakultet sekä dominikaanien 
paavillinen yliopisto (Ange-
licum) Roomassa.  

KATT/NBK

Osanotto Kauhajoen tapahtumien johdosta

Suomessa toimivan katolisen kirkon nimissä esitän sy-
vän osanottoni Kauhajoella tapahtuneen ammuskelun 
johdosta. Suomen katolilaiset rukoilevat kaikkien tämän 
murhenäytelmän uhrien sielujen puolesta ja pyytävät 
Jumalalta lohdutusta heidän sureville omaisilleen.

Helsingissä 23.9.2008

Isä Teemu Sippo SCJ
Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja

Katolinen kirkko Suomessa

Tällä hetkellä Pohjois-
maiden hiippakunnissa 
ja prelatuureissa on täyt-
tämättä kaksi piispanis-
tuinta: Tromssan ja Hel-
singin.

Anglikanernas ledare i Lourdes
Ärkebiskopen av Canter-
bury, Dr Rowan Williams, 
gjorde en historisk resa i 
slutet av september genom 
att bli den första ledaren 
för den Engelska Kyrkan 
att göra en pilgrimsfärd till 
den Katolska helgedomen 
i Lourdes. Doktor Williams 
flög till Jungfru Maria hel-
gedomen i de franska Py-
renéerna bara lite mer än en 
vecka efter det att påve Be-
nedikt XVI gjorde sin egen 
pilgrimsfärd dit.

Han förenade sig med den 
historiska pilgrimsgruppen 
som bestod av 10 biskopar 
från Den Engelska Kyrkan, 
cirka 60 anglikanska präster 
och cirka 400 anglikanska 
troende. Gruppen kom för 
att hedra Jungfru Maria un-
der 150 årsjubileet av de 18 
uppenbarelser som Heliga 
Bernadette Soubirous mot-
tog 1858.

Doktor Williams deltog i 
ett antal Katolska fester, till 
exempel fackeltåget med 
Eukaristin, samt en bönes-
tund vid den grotta där 
Jungfru Maria uppenbarade 
sig. På onsdagen predikade 
han under en internationell 
mässa som firades av Kar-
dinal Walter Kasper, ordfö-
rande för det Påvliga rådet 
för främjandet av Kristen 
enhet.

Ärkebiskopens besök, på 
inbjudan av biskop Jacques 
Perrier av Tarbes och Lour-
des, visar att Anglikanska 
och Katolska ledare är fortfa-
rande engagerade i närmare 
förbindelser trots skillnader 
angående prästvigningen av 
kvinnor och aktivt homose-
xuella män.

KATT/RV

Piispainsynodi alkoi Roomassa
Aiheena ”Jumalan Sana kirkon elämässä ja lähetystehtävässä”.
Katolisen kirkon piispain-
synodi on alkanut lokakuun 
alussa. Synodia leimaa poik-
keuksellisuus monellakin ta-
paa: Paavi Benedictus XVI 
viettää sen avajaismessun 
Pyhän Paavalin basilikassa 
eikä Pietarinkirkossa, niin 
kuin aikaisemmin. Samoin 
synodi on poikkeuksellisen 
ekumeeninen ja kansainvä-
linen. Osasyy piispainsyno-
din 12. säännönmukaisen 
kokoontumisen avajaispai-
kan valintaan on luonnolli-
sesti pyhän Paavalin juhla-
vuodessa.

Lähes koko lokakuun ajan 
jatkuvaan synodiin osallis-
tuu 253 roomalaiskatolista 
piispaa, 13 idän riitusten 
piispaa sekä lukuisia asian-
tuntijoita. Piispat edustavat 
113 piispainkokousta kaik-
kialta maailmasta. Rooman 
kuuriasta on edustettuna 25 

osastoa, samoin paikalla on 
sääntökuntien yleisesimies-
ten edustaja. Tämän lisäksi 
kokouksessa on 41 asiantun-
tijaa 21 eri maasta sekä 37 
kuulijaa. Asiantuntijoiden 
ja kuulijoiden joukossa on 
paavin pyynnöstä myös 25 
naista.

Muut kristilliset kirkot ja 
yhteisöt ovat myös hyvin 
edustettuina. Paikalla on 
edustajia Ekumeenisesta 
patriarkaatista samoin kuin 
Moskovan, Serbian ja Roma-
nian patriarkaateista, Krei-
kan ortodoksisesta kirkosta 
ja Armenian apostolisesta 
kirkosta, Anglikaanisesta 
yhteisöstä, Luterilaisesta 
Maailmanliitosta, Kirkkojen 
maailmanneuvostosta sekä 
joistakin muista yhteisöistä.

Paavi Benedictus on pyy-
tänyt myös kolme erityistä 
vierasta synodiin. Jokainen 

tarjoaa piispoille ainutlaa-
tuisen todistuksen. Ensim-
mäinen heistä on päärabbi 
Shear Yashuv Cohen Isra-
elista, joka kertoo synodin 
isille siitä, kuinka juutalaiset 
lukevat ja tulkitsevat Raa-
mattua. Näin piispainsyno-
dissa puhuu ensimmäistä 
kertaa ei-kristitty asiantunti-
ja. Toiset erityisvieraat ovat 
pastori Miller Milloy, Yh-
tyneiden Raamattu-seurojen 
pääsihteeri, sekä Taizé-yh-
teisön priori veli Alois.

Piispainsynodin loppu-
puolella pyhä isä viettää 
yhdessä patriarkka Bartolo-
meuksen kanssa vesperin, 
jossa molemmat pitävät pu-
heen. Näin myös ekumeeni-
nen patriarkka ensi kertaa 
pitää puheen piispainsyno-
dien historiassa.

KATT/VIS/CNA

Ei proselytismille!
Puheessaan keskiaasialai-
sille piispoille näiden ad li-
mina -vierailun yhteydessä 
paavi Benedictus XVI on 
korostanut, ettei kenenkään 
käännyttäminen pakolla ole 
luvallista. 

Painottaessaan voimak-
kaasti uskonnonvapauden 
kunnioittamisen merkitystä, 
myös suhteessa valtioval-
taan, pyhä isä sanoi: ”Kirk-
ko ei tyrkytä mutta tarjoaa 
katolista uskoa vapaasti, 
täysin tietoisena siitä, että 
kääntymys on Pyhän Hen-
gen toiminnan salaperäi-
nen lahja. Usko on Jumalan 
lahja ja hänen työtään, ja 
siksi kieltää kaiken prose-
lytismin, joka petkuttamalla 
pakottaa, huijaa tai houkut-
telee ihmisiä ottamaan sen 

vastaan. Ihminen voi olla 
avoin uskolle kypsän ja vas-
tuullisen harkinnan jälkeen; 
hänen on vapaasti voitava 
toteuttaa tämä sisäinen pyr-
kimyksensä. Tämä puoles-
taan hyödyttää ei vain yk-
silöä, vaan koko yhteiskun-
taa, koska Jumalan käskyjen 
uskollinen noudattaminen 
auttaa rakentamaan yhä oi-
keudenmukaisempaa ja yh-
tenäisempää yhdessäeloa.”

Paavi myös kannusti 
piispoja ”opettamaan kaik-
kia kuuntelemaan Jumalan 
sanaa ja nostattamaan ... 
mariaanista hartautta sekä 
eukaristista rakkautta”. Hän 
pyysi piispoja levittämään 
perheissä ruusukon rukoi-
lemista.

KATT/VIS/RV
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Rakas Tarbesin ja Lourdesin piispa 
Perrier, rakkaat veljet piispuudes-
sa ja pappeudessa, rakkaat pyhiin-
vaeltajat, rakkaat veljet ja sisaret 

Sataviisikymmentä vuotta 
sitten helmikuun 11. päivänä 
tässä paikassa, joka tunnettiin 
Massabiellen luolana, kaukana 
kaupungista, vaatimaton nuo-
ri tyttö Lourdesista nimeltään 
Bernadette Soubirous näki va-
lon ja tässä valossa hän näki 
nuoren naisen, joka oli ”kaunis, 
kauniimpi kuin mikään muu”. 
Tämä nainen puhutteli Berna-
dettea ystävällisesti ja lempeäs-
ti, kunnioittaen ja häneen luot-
taen: ”Hän sanoi minulle ’te’”, 
Bernadette kertoi. ”Olisitteko 
niin ystävällinen, että tulisitte 
tänne kahden viikon ajan?” 
hän kysyi. ”Hän katsoi minuun 
niin kuin henkilö, joka puhuu 
toiselle.” Tässä keskustelussa, 
tässä herkässä vuoropuhelussa 
nainen opasti Bernadettea vie-
mään eteenpäin yksinkertaisen 
viestin rukouksesta, katumuk-
senteosta ja kääntymykses-
tä. Tuskin on ihmeellistä, että 
Maria oli kaunis, kun muiste-
taan että - maaliskuun 25. päi-
vän 1858 ilmestymisessä - hän 
paljasti nimensä sanomalla: 
”Minä olen Perisynnitön sikiä-
minen”. 

Tarkastelkaamme tätä ”naista, 
jolla oli pukunaan aurinko” 
(Ilm. 12:1), kuten häntä ku-
vataan Raamatussa. Kaikkein 
pyhimmällä Neitsyt Marialla, 
Ilmestyskirjan kunniakkaalla 
naisella, on päänsä päällä kak-
sitoista tähteä, jotka edustavat 
Israelin kahtatoista heimoa, 
koko Jumalan kansaa, koko py-
hien yhteyttä; ja hänen jalkojen-
sa alla on kuu, kuva kuolemas-
ta ja kuolevaisuudesta. Maria 
jätti kuoleman taakseen, hänet 
on kokonaan puettu elämään, 
hänen Poikansa, ylösnousseen 
Kristuksen elämään. Maria on 
siten merkki rakkauden, hyvän 
ja Jumalan voitosta, joka antaa 
maailmallemme sen tarvitse-
man voiton. Kääntäkäämme 
tänä iltana katseemme Mari-
aan, joka on niin kunniakas ja 
niin inhimillinen, ja antakaam-
me hänen johtaa meidät kohti 
Jumalaa, joka on voittaja. 

Lukemattomat ihmiset ovat 
olleet tämän todistajia: kun ne 
näkivät Bernadetten säteilevät 
kasvot, ne jättivät syvän vaiku-
tuksen heidän sydämeensä ja 
mieleensä. Joko itse ilmestysten 
tapahtuessa tai silloin kun hän 
kertoi niistä, hänen kasvonsa 
yksinkertaisesti säteilivät. Ber-
nadettessa oli siitä ajasta  alka-
en Massabiellen valo itsessään. 
Soubirous’n perheen päivittäi-
nen elämä oli siitä huolimatta 
kertomus puutteesta ja surusta, 
sairaudesta ja kyvyttömyydes-
tä käsittää, torjumisesta ja köy-
hyydestä. Vaikka perhesuh-

teista ei puuttunut rakkautta 
ja lämpöä, elämä entisessä 
vankilassa oli kovaa. Siitä huo-
limatta maan varjot eivät estä-
neet taivaan valoa loistamasta. 
” Valo loistaa pimeydessä ...” 
(Joh. 1:5).  

Lourdes on paikka, jonka Ju-
mala on valinnut sen kauneu-
den tähden, jotta sitä ajateltai-
siin erityisesti sen kirkkauden 
vuoksi, koska täällä on tärkeää 
valon symboli. Neljännestä il-
mestyksestä lähtien aina saa-
puessaan luolalle Bernadette 
sytytti votiivikynttilän joka 
aamu ja piti sitä vasemmassa 
kädessään niin kauan kuin hän 
näki Neitsyen. Pian ihmiset an-
toivat Bernadettelle kynttilän 
asetettavaksi maahan luolan si-
sälle. Hyvin pian ihmiset myös 
asettivat omat kynttilänsä tä-
hän valon ja rauhan paikkaan. 
Jumalanäiti itse antoi tiedoksi, 
että hän piti näiden tuhan-
sien soihtujen koskettavasta 
kunnianosoituksesta, joka on 
jatkuvasti siitä ajasta alkaen 
loistanut ilmestymisten kalli-
on luona ja osoittanut hänelle 
kunnioitusta. Siitä päivästä läh-
tien luolan edessä on päivin ja 
öin, kesällä ja talvella, loistanut 
palava pensas hehkuen pyhiin-
vaeltajien ja sairaiden rukouk-
sia, heidän, jotka kantavat esiin 
huolensa ja tarpeensa, mutta 
ennen kaikkea kaiken uskonsa 
ja toivonsa. 

Saapumalla pyhiinvaellukselle 
tänne Lourdesiin, me toivom-
me pääsevämme - Bernadetten 
jalanjälkiä seuraten - tähän eri-
tyiseen taivaan ja maan väli-
seen läheisyyteen, joka ei kos-
kaan lopu eikä koskaan lakkaa 
kasvamasta. On huomion ar-
voista, että ilmestysten aikana 
Bernadette rukoilee ruusukkoa 
Marian katsellessa häntä, Mari-
an, joka yhtyy hänen rukouk-
seensa doksologian aikana. 
Tämä tosiasia vahvistaa ruus-
ukkorukouksen syvästi juma-
lakeskeisen luonteen. Kun me 
rukoilemme sitä, Maria tarjoaa 
meille sydämensä ja katseensa, 
jotta katselisimme hänen Poi-
kansa Jeesuksen Kristuksen 
elämää. Kunnioitettava edel-
täjäni paavi Johannes Paavali 
II tuli tänne Lourdesiin kaksi 
kertaa. Me tiedämme hänen 
elämästään ja viranhoidos-
taan, kuinka paljon hänen ru-
kouksensa turvautuivat Neit-
syt Marian esirukouksiin. Niin 
kuin monet hänen edeltäjänsä 
pietarinistuimella, myös hän 
rohkaisi vahvasti rukoilemaan 
ruusukkoa; yksi erityinen tapa 
siihen oli se, että hän rikastut-
ti pyhää ruusukkoa valoisien 
salaisuuksien rukoilemisella. 
Ne on nyt kuvattuina basili-
kan uusissa mosaiikeissa, jotka 
paljastettiin viime vuonna. Sa-
moin kuin kaikissa Kristuksen 
elämän tapauksissa, ” jotka hän 

kätki sydämeensä ja pohdiskeli 
niitä” (Luuk. 2:19), Maria aut-
taa meitä ymmärtämään kaik-
ki Kristuksen julkisen elämän 
vaiheet olennaisina osina Ju-
malan kunnian ilmoittamises-
sa. Olkoon Lourdes, valon maa, 
jatkuvasti ruusukkorukouksen 
oppimisen koulu, joka johtaa 
Jeesuksen opetuslapset Marian 
katseen alla aitoon ja sydämel-
liseen keskusteluun Mestarinsa 
kanssa. 

Bernadetten huulilta me kuu-
lemme Neitsyt Marian pyytä-
vän meitä tulemaan kulkueina 
ja niin rukoilemaan yksinker-
taisesti ja hartaasti. Kynttilä-
kulkue ilmaisee rukouksen 
salaisuutta muodossa, jonka 
ruumiilliset silmämme voivat 
käsittää: kirkon yhteydessä, 
joka yhdistää taivaassa olevat 
valitut sekä maan päällä olevat 
pyhiinvaeltajat, ihmisen ja hä-
nen Herransa välisen vuoropu-
helun valo valaisee tietä eteen-
päin ja valoisa polku avautuu 
ihmisten historiaan, jopa sen 
pimeimpiin hetkiin. Tämä kul-
kue on suuren kirkollisen ilon 
aikaa, mutta myös vakavaa ai-
kaa: ne rukousaiheet, jotka me 
tuomme mukanamme, ilmai-
sevat syvää yhteyttämme kaik-
kien kärsivien kanssa. Ajatte-
lemme viattomia uhreja, jotka 
kärsivät väkivallan, sodan, 
terrorismin ja nälän tähden; 
ajattelemme niitä, jotka kanta-
vat epäoikeudenmukaisuuden, 
vitsausten, katastrofien, vihan 
ja sorron seurauksia; hyökkä-
yksiä inhimillistä arvokkuut-
ta ja perusoikeuksia vastaan, 
vastaan heidän vapauttaan toi-
mia ja ajatella. Me ajattelemme 
myös niitä, joilla on ongelmia 
perheessä tai jotka kärsivät 
työttömyydestä, sairaudesta, 
heikkoudesta, yksinäisyydestä 
tai tilanteestaan maahanmuut-
tajina. Emmekä unohda niitä, 
jotka kärsivät Kristuksen ni-
men tähden ja kuolevat hänen 
tähtensä. 

Maria opettaa meitä rukoile-
maan, tekemään rukoukses-
tamme rakkauden teon Juma-
laa kohtaan ja lähimmäisen-
rakkauden teon. Rukoilemalla 
Marian kanssa sydämemme 
avautuu kärsiville. Kuinka 
elämämme ei muuttuisi tämän 
tähden? Miksi koko elämäm-
me ja olemisemme ei tulisi 
vieraanvaraisuuden paikaksi 
lähimmäisillemme? Lourdes 
on valon tyyssija, koska se on 
yhteyden, toivon ja käänty-
myksen paikka. 

Kun ilta saapuu, Jeesus sanoo 
meille: ”Pitäkää lamppunne pa-
lamassa” (Luuk. 12:35); uskon 
lamppu, rukouksen lamppu, 
toivon ja rakkauden lamppu! 
Yön läpi kulkeminen lamppua 
kantaen puhuu voimakkaasti 
sisimpämme syvyyksiin asti, 

koskettaa sydäntämme ja sa-
noo enemmän kuin mikään 
lausuttu tai kuultu sana. Tämä 
ele itsessään tekee yhteenvedon 
tilanteestamme matkalla olevi-
na kristittyinä: me tarvitsem-
me valoa, ja samalla meidät on 
kutsuttu olemaan valona. Syn-
ti tekee meistä sokeita, se estää 
meitä asettumasta oppaaksi 
veljillemme ja sisarillemme ja se 
tekee meistä haluttomia luotta-
maan heidän ohjaukseensa. Me 
tarvitsemme valaistumista ja 
me toistamme sokean Bartime-
uksen rukousta: ”Mestari, anna 
minulle näköni!” Anna minun 
nähdä syntini, joka pidättelee 
minua, mutta ennen kaikkea, 
Herra, anna minun nähdä si-
nun kunniasi! Me tiedämme, 
että meidän rukouksemme 
on jo kuultu, ja me kiitämme, 
koska niin kuin pyhä Paavali 
sanoo Kirjeessä efesolaisille: 
”Kristus on valaiseva sinua! 
(Ef. 5:14), ja pyhä Pietari lisää: 
”Hän on pimeydestä kutsunut 
teidät ihmeelliseen valoonsa” 
(1. Piet. 2:9).  

Meille, jotka emme ole valo, 
Kristus voi sanoa nyt: ”Te olet-
te maailman valo” (Matt. 5:14), 
antaen meille vastuun pitää 
rakkauden valoa loistamassa. 
Niin kuin apostoli Johannes 
kirjoittaa: ”Joka rakastaa vel-
jeään, pysyy valossa, eikä hä-
nessä ole mitään, mikä veisi 
lankeemukseen” (1. Joh. 2:10).  
Kristillisen rakkauden elämi-
nen tarkoittaa samalla kertaa 
Jumalan valon viemistä maail-
maan ja sen todellisen lähteen 
osoittamista. Pyhä Leo Suuri 
kirjoittaa: ”Kuka tahansa, joka 
todella elää pyhää elämää kir-
kossa, kuka tahansa, joka kiin-
nittää mielensä asioihin, jotka 
ovat ylhäällä, eikä vain asioi-
hin, jotka ovat maan päällä (vrt 
Kol. 3:2), muistuttaa tietyllä 
tavalla taivaallista valoa. Niin 
kauan kuin hän itse noudattaa 
pyhän elämän loistokkuutta, 
hän näyttää monille tähden 
lailla polun, joka johtaa Juma-
lan luokse” (Sermon III:5). 

Tässä Lourdesin pyhäkössä, 
jota kohti koko maailman kris-
tityt ovat kääntäneet katseensa 
siitä lähtien, kun Neitsyt Maria 
sai toivon ja rakkauden lois-
tamaan täällä antamalla kun-
niapaikan sairaille, köyhille ja 
vähäisille, meidät on kutsuttu 
löytämään yksinkertainen kut-
sumuksemme: riittää, että ra-
kastamme. 

Pyhän ristin ylentämisen viet-
täminen huomenna vie meidät 
tämän salaisuuden ytimeen. 
Tässä vigiliassa meidän kat-
seemme on jo kääntynyt koh-
ti uuden liiton merkkiä, jonka 
päällä Jeesuksen koko elämä 
liittyy yhteen. Risti on Jeesuk-
sen rakkauden ylevä ja täydel-
linen teko, hänen, joka antaa 

elämänsä ystäviensä edestä. 
”Niin on myös Ihmisen Poika 
korotettava, jotta jokainen, joka 
häneen uskoo, saisi iankaikki-
sen elämän” (Joh. 3:14-15). 

Niin kuin Herran kärsivän pal-
velijan laulussa julistetaan, Jee-
suksen kuolema on kuolema, 
josta tulee valo kansoille; se on 
kuolema, joka läheisessä yhte-
ydessä sovituksen liturgiaan 
tuo sovituksen; se on kuolema, 
joka merkitsee kuoleman lop-
pua. Siitä päivästä lähtien risti 
on toivon merkki, Jeesuksen 
voitonlippu, koska ”Jumala 
on rakastanut maailmaa niin 
paljon, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikki-
sen elämän” (Joh. 3:16). Ristin 
kautta meidän koko elämäm-
me saa valoa, voimaa ja toivoa. 
Risti paljastaa rakkauden koko 
syvyyden, jonka Luojan alku-
peräinen suunnitelma sisältää; 
ristin kautta kaikki paranee ja 
saa täyttymyksensä. Sen tähden 
elämästä, jota eletään uskoen 
kuolleeseen ja ylösnousseeseen 
Kristukseen, tulee valo. 

Neitsyt Marian ilmestymiset 
kylpivät valossa, ja Jumala sy-
tytti Bernadetten katseeseen 
liekin, joka käännytti lukemat-
tomia sydämiä. Kuinka monet 
tulivatkaan tänne nähdäkseen 
sen, toivoen - salaisesti ehkä 
- jotakin ihmettä; sitten paluu-
matkalla, saatuaan hengellisen 
kokemuksen elämästä kirkos-
sa, he muuttivat käsityksensä 
Jumalasta, muista ihmisistä ja 
omasta itsestään. Pieni toivon, 
myötätunnon, hellyyden liekki 
asuu nyt heidän sisimmässään. 
Hiljainen kohtaaminen Berna-
detten ja Neitsyt Marian kanssa 
voi muuttaa ihmisen elämän, 
sillä he ovat täällä Massabiel-
lessä johdattaakseen meitä 
Kristuksen luokse, joka on mei-
dän elämämme, voimamme ja 
valomme. Auttakoot Neitsyt 
Maria ja pyhä Bernadette tei-
tä elämään valon lapsina ja 
todistamaan elämänne jokai-
sena päivänä, että Kristus on 
meidän valomme, toivomme ja 
elämämme!

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2008 - Libreria Editrice 
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Herre, du har befallt oss att 
vara vittnen för dig intill 

jordens yttersta gräns. Vi ber 
dig: väck bland oss män och 
kvinnor till villighet att tjäna 
dig varhelst du vill. Sänd dina 
budbärare till alla jordens län-
der och kalla också inhemska 
missionärer överallt i världen, 
så att hela din kyrka vaknar till 
nytt liv och evangeliets rike-
dom blir fullt synlig.
 

Vi ber dig för de många mil-
joner i öst och väst, i norr och 
söder som inte känner dig. 
Lämna inte din kyrka någon ro 
förrän alla folk på jorden kan 
höra det glada budskapet om 
dig.

Oremus, s. 384

Rukouksen
apostolaatti

Lokakuu 

Rukoilemme, että piispain-
synodi auttaisi piispoja ja 
teologeja sekä katekeettoja 
ja pastoraalisen työn teki-
jöita rohkeasti välittämään 
uskon totuutta yhteydessä 
koko kirkon kanssa. 
 Rukoilemme, että kaikki 
kristityt tässä kuussa, joka 
on omistettu lähetystyölle, 
tuntisivat tarpeen osallis-
tua kirkon lähetystyöhön, 
jota paavilliset lähetysseu-
rat edistävät, rukoilemalla, 
uhrautumalla ja antamalla 
konkreettista apua. 

Marraskuu 

Rukoilemme, että pyhien 
antama todistus rakkaudes-
ta vahvistaisi kristittyjä, kun 
he palvelevat Jumalaa ja lä-
himmäisiään seuraten Kris-
tusta, joka ei tullut palvelta-
vaksi vaan palvelemaan. 
 Rukoilemme, että kristil-
liset yhteisöt Aasiassa, jossa 
on rikas ja vanha uskonnol-
linen kulttuuri, löytäisivät 
sopivimman tavan julistaa 
Kristusta täysin uskollisina 
evankeliumille. 

Böne-
apostolatet 
Oktober

Vi ber, att biskopssynoden 
ger stöd och hjälp till präs-
ter, teologer, kateketer och 
alla andra medhjälpare att 
sprida Guds ord och med 
hängivenhet förmedla trons 
sanning i gemenskap med 
hela Kyrkan.
 Vi ber, att alla kristna 
samfund under denna må-
nad, som är vigd åt missi-
onen, förstår vikten av att 
delta i Kyrkans universella 
mission genom bön, uppof-
fringar och konkret hjälp.

November

Vi ber, att helgonens exem-
pel på liv i kärlek inspirerar 
de kristna att överlämna sig 
åt Gud och sin nästa genom 
att leva som Kristus, som 
kom för att tjäna och inte för 
att tjänas.
 Vi ber, att de kristna för-
samlingarna i Asien finner 
vägar att, trogna evangeliet, 
göra Kristus känd för folken 
på denna vidsträckta konti-
nent, som är så rik på kultur 
och andlighet.

Oremus

Tämän jälkeen Her-
ra valitsi vielä seit-

semänkymmentäkaksi 
opetuslasta ja lähetti 
heidät kaksittain edel-
lään jokaiseen kaupun-
kiin ja kylään, johon 
hän aikoi itse mennä.

Hän sanoi heille: “Satoa 
on paljon, mutta sadon-
korjaajia vähän. Pyytä-
kää siis herraa, jolle sato 
kuuluu, lähettämään 
väkeä elonkorjuuseen.

“Menkää, minä lähetän 
teidät kuin lampaat su-
sien keskelle. 

Älkää ottako mukaan-
ne rahakukkaroa, älkää 
laukkua älkääkä jal-
kineita. Älkää matkan 
varrella pysähtykö ter-
vehtimään ketään. 

Ja kun tulette johonkin 
taloon, sanokaa ensiksi: 
‘Rauha tälle kodille.’ 

Jos siellä on joku, joka 
on rauhan arvoinen, 
hän saa teidän toivot-
tamanne rauhan. Ellei 
ole, toivotuksenne pa-
laa teille.

Jääkää siihen taloon ja 
syökää ja juokaa mitä 
teille tarjotaan, sillä työ-
mies on palkkansa an-
sainnut. Älkää siirtykö 
talosta toiseen. 

“Kun tulette kaupun-
kiin ja teidät otetaan 
siellä vastaan, syökää 
mitä teille tarjotaan,

parantakaa kaupun-
gin sairaat ja kertokaa 
kaikille: ‘Jumalan val-
takunta on tullut teitä 
lähelle.’ 

Luuk. 10:1-9 on pyhän 
evankelista Luukkaan 

juhlapäivän (18.10.) 
evankeliumi.

Marten van Heemskerck (1498-1574): Pyhä Luukas maalaa Neitsyt Mariaa.

För missionen och världen
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Helsingin katolisen hiippakunnan  
talous vuonna 2007
Tarkemmat selitykset ovat esillä seurakunnissa.

Ohessa oleva taulukko näyt-
tää koko hiippakuntamme 
tulot ja menot vuodelta 2007 
eriteltyinä kuurian, seura-
kuntien ja keskusten tuloina 
ja menoina. Viereisille pals-
toille on sijoitettu edellisen 
vuoden vastaavia lukuja. 

Kuurian, keskusten ja seu-
rakuntien eli koko hiippa-
kunnan tilinpäätökset ovat 
valmistuneet helmikuussa 
2008 ja niiden tilintarkas-
tus tapahtui maaliskuun 
alussa. Kaikki menot olivat 
yhteensä noin 1.495.000 €. 
Tulot olivat noin 51.000 € 
pienemmät eli noin 96,5 % 
menoista. Kokonaisuutena 
vuosi oli vuoden 2006 kal-
tainen. Omat tulomme (kir-
kon jäsenten panos mukaan 
lukien) riittivät kattamaan 
68,3% eli runsaan kaksi kol-
masosaa menoista (v. 2006 
poikkeuksellisesti tavallista 

korkeampi 75,3%). Loput 
menoista eli 31,7 % katettiin 
pääasiallisesti ulkomailta 
tulleilla avustuksilla. 

Ei kuitenkaan pidä ajattel-
la, että paikalliskirkkomme 
tulee kohtalaisesti toimeen, 
sillä rakennusten kunto huo-
nonee koko ajan, eikä niiden 
kunnostamiseen ole käytet-
tävissä tarpeeksi varoja. 

Saadaksemme käsityksen 
kustannusten vähimmäis-
määrästä, voitaisiin olettaa, 
että kaikkien rakennusten 
arvon alentumiset olisivat 
vain 2 % vuodessa eikä 4 % 
kuten laki vaatii. Siten mei-
dän pitäisi sijoittaa vuosit-
tain 200.000 € erilaisiin re-
monttitoimenpiteisiin. Sii-
hen meillä ei ole varaa. Vain 
Tampereen Pyhän ristin ja 
Jyväskylän Pyhän Olavin 
seurakunnan tapauksessa 
tehtiin välttämättömimmät 

suurremontit. Molempien 
rakennusten ikä on suun-
nilleen 45 vuotta. Tämä on 
tyypillinen ikä sellaisille ra-
kennuksille, joiden kohdalla 
suuret remontit tulevat ajan-
kohtaisiksi. Samankaltai-
sessa tilanteessa ovat myös 
Turun Pyhän Birgitan seu-
rakunta, ja myös molemmat 
Helsingin seurakunnat.  

Seurakuntalaisten ko-
lehdit ja lahjoitukset olivat 
yhteensä 262.000 € ja siten 
nousivat hieman edelliseen 
vuoteen verrattuna (253.000 
€). Kolehtien ja lahjoitusten 
ainoa tarkoitus on tukea 
seurakuntien toimintaa. 
Seurakuntien menot olivat 
vuonna 2007 yhteensä noin 
813.000 € (2006: 622.000 €). 
Syy siihen nousuun on Py-
hän Marian kirkon tornin 
remontti ja Pyhän Olavin 
putkiremontti. 

Jäsenmaksutulot olivat 
vuonna 2007 vajaa 66.000 
€ eli neljäsosa kolehdeista. 
Kuurian ja keskusten me-
not yhdessä olivat 682.000 € 
(516.000 €) ja tulot 662.000 
€ (713.000 €). Jos tavoitteena 
on, että jäsenmaksu kattaisi 
kuurian ja keskusten menot 
saman verran kun kolehdit 
kattavat seurakuntien me-
not eli suurin piirtein kol-
masosan verran, jäsenmak-
sun pitäisi olla 220.000 €. Jä-
senmaksun osuus kuurian ja 
keskusten kulujen kattami-
seen vuonna 2007 oli 9,7% 
(2006: 12,6%). 

Keskusten ylijäämä 20.638 
€ (12.665 €) on siinä mielessä 
näennäinen, että keskukset 
eivät maksa omien työnteki-
jöittensä palkkoja vaan kuu-
ria. Toisaalta kuurian ja seu-
rakuntien alijäämä johtuu 
mm. pappisehdokkaiden 

kuluista kuurian puolesta, 
ja lisäkustannuksista pasto-
raalisessa työssä, talouden ja 
kiinteistön hoidossa ja osit-
tain korjaustoimenpiteistä 
seurakuntien puolesta. 

Kaikille taulukossa nume-
roiduille tulo- ja menoerille 
löytyy tarkemmat selitykset 
erityisestä selityslistasta, 
joka on lähetetty kaikille 
kirkkoherroille. Olen pyy-
tänyt kirkkoherroja asetta-
maan tämän selityslistan 
seurakuntasalin ilmoitus-
taululle tai johonkin muu-
hun sopivaan paikkaan. 

Isä Rudolf Larenz
Hiippakunnan ekonomi

 KOKO HIIPPAKUNNAN (KUURIA, SEURAKUNNAT JA KESKUKSET) TULOT JA MENOT 2007-2006, € 26.8.08

K U U R I A Ylijäämä/alijäämä

TULOT              MENOT

Jäsenmaksut 

Kuuria yhteensä:              Kuuria yhteensä 

S E U R A K U N N A T

TULOT              MENOT

Seurakunnat yhteensä              Seurakunnat yhteensä:

K E S K U K S E T

TULOT             MENOT

Keskukset yhteensä:             Keskukset yhteensä:

KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT YHT.             KOKO HIIPPAKUNNAN MENOT YHT.

2 007 2 006 2 007 2 006 2 007 2 006

65 560 64 963              Kuurian ja keskusten palkkamenot 6) 213 978 231 724

Ulkopuoliset avustukset 1) 227 479 242 354              Piispantalo 7) 106 433 66 462

Kolehti pappisehdokkaiden puolesta 2) 2 720 6 751              Hpk:n avustukset seurakunnille 8) 147 209 19 795

Tuotto arvopapereista 3) 78 195 203 459              Hpk:n avustukset keskuksille 9) 27 369 20 535

Vuokrat 4) 35 968 33 102              Hpk:n välittämä av. pappien ylläpitoa vrt. 10) 35 722 37 230

Muut tulot 5) 117 266 33 417              Muut menot 11) 36 904 25 557

527 188 584 046 567 615 401 303 -40 427 182 743

2 007 2 006 2 007 2 006

Tav.kolehdit ja lahj. 12) 262 152 253 013              Liturgia 18) 17 030 23 112

Erikoislahjoitukset 13) 79 449 92 928              Katekeesi 19) 8 233 10 936

Hpk:n tav. avustukset 14) 28 209 19 795              Muu pastoraalinen työ 20) 59 087 24 824

Diasp. av. pappien ylläp.vrt. 15) 79 779 69 920              Talouden -ja kiinteistön hoito 21) 282 670 197 410

Projektiavustukset 16) 134 953 7 800              Automenot 22) 35 596 32 532

Muut tulot 17) 196 429 137 786              Rakennus -ja muut korjaukset 23) 289 617 215 024

             Muut menot 24) 120 396 118 299

780 971 581 242 812 629 622 137 -31 658 -40 895

2 007 2 006 2 007 2 006

Julkaisutoiminta 25) 73 258 77 467             KATT Fides (painatus, postitus, muu) 30) 38 800 40 802

Opetustoiminta 26) 1 628 1 717             KATT painatus kirjat 31) 8 217 12 862

Leirimaksut 27) 13 215 7 015             KATT tiedotustoiminta 32) 2 965 9 987

Hpk:n tav. avustukset 28) 27 369 20 535             KATT muut 33) 33 507 12 791

Muut tulot 29) 19 633 22 593             KaKe opetusmateriaali ja painatus 34) 6 313 7 631

            KaKe muut (leirit mukana) 35) 24 662 32 589

135 103 129 327 114 464 116 662 20 639 12 665

1 443 262 1 294 615 1 494 708 1 140 102 -51 446 154 513
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KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT 2007

Kuuria

37 %

Seurakunnat

54 %

Keskukset

9 %

KOKO HIIPPAKUNNAN MENOT 2007

Kuuria

38 %

Seurakunnat

54 %

Keskukset

8 %

KUURIAN JA SEURAKUNTIEN TULOT 2007

Kuuria

40 %

Seurakunnat

60 %

KUURIAN JA SEURAKUNTIEN MENOT 2007

Kuuria

41 %

Seurakunnat

59 %

SEURAKUNTIEN TULOT 2007

Tav.kolehdit ja lahj.

34 %

Erikoislahjoitukset

10 %

Hpk:n tav. 

avustukset 

4 %

Diasp. av. pappien 

ylläp.vrt. 

10 %

Projektiavustukset 

17 %

Muut tulot

25 %

SEURAKUNTIEN MENOT 2007

Liturgia

2 %

Katekeesi

1 %

Muu past. työ

7 %

Talouden hoito

35 %

Automenot

4 %

Rak.korjaukset

36 %

Muut menot

15 %

KUURIAN TULOT 2007

Jäsenmaksut 

12 %

Ulkop.avust.

43 %

Kol.pappisehd.

1 %

Tuotto arvopap.

15 %

Vuokrat

7 %

Muut tulot

22 %

KUURIAN MENOT 2007

palkkamenot

37 %

Piispantalo

19 %

Hpk:n av. srk:lle

26 %

Hpk:n 

av.kesk:lle

5 %

pappien ylläpito

6 %

Muut menot

7 %

Eikö se riitä? 

Isä Teemu pyytää sivun 2 
kirjeessä meitä hiippakun-
talaisia tukemaan kirkko-
amme nykyistä enemmän; 
isä Rudolf kertoo faktoja 
viereisellä sivulla. Vähän 
väliä kuulemme pappien, 
sisarten ja toisten maallik-
kojen huolta siitä, miten 
niin moni asia jää teke-
mättä resurssien riittämät-
tömyyden takia. Samalla 
näemme silmiemme edes-
sä, kuinka kirkkojemme 
yleiskunto heikkenee ja 
siellä täällä tulee yllättäviä 
tai muuten vaan kiireelli-
siä korjaamistarpeita.

Joskus tulee mieleen, eikö 
tämä rahan pyytäminen 
jo riitä. Totuus on  selvä: 
ei. Ja syykin on selvä: suh-
teessa väistämättömiin 
menoihin seurakunnissa 
ja hiippakunnan tasolla 
meidän katolilaisten an-
tama taloudellinen tuki 
on kovin pientä.

Me tuemme kirkkoamme  
vuodessa 327.712 eurol-
la, valtaosaltaan koleh-
tiin rahaa antamalla. 
Kun tuo luku jaetaan 
10.000 katolilaisen kes-
ken, tulee kunkin ka-
tolilaisen osuudeksi n. 
33 euroa. Siis 33 euroa 
vuodessa!
Vertailun vuoksi on hyvä 
huomata, että kirkollis-
veron kautta luterilaisten 
ja ortodoksien tuki kir-
koillensa on keskimäärin 
noin kuusinkertainen. Se 
lähestyy kahtasataa euroa 
vuodessa.

Riippumatta siitä, saam-
meko joskus kaikkia us-
kontoja tasa-arvoisesti 
kohtelevan tukijärjestel-
män (esim. jäsenmaksun 
keräämisoikeuden vero-
tuksen yhteydessä), on 
meidän aika ymmärtää, 
että toimiakseen hyvin 
kirkko tarvitsee meitä 
ihan yhtä paljon, kuin me 
tarvitsemme sitä. Ilman 
jokaista meistä kirkolla ei 
olisi kasvoja tässä maail-
massa. Miten voisimme 
viedä Kristuksen toisille, 
ellemme edes osaa pitää 
huolta hänen kirkkonsa, 
kunnosta?

Marko Tervaportti

Kom-
mentti
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti hen-
rik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 mis-
sa 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 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

11.10. la 9.00 ekumeeninen rukoushetki, 11.00 
messu ranskaksi, 15.30-18.00 uskonnonope-
tus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

18.10. la 9.45 messu ranskaksi, 10.00–15.00 
retretti seurakuntalaisille, 11.00-13.45 uskon-
nonopetus ensikommuuniota varten, 15.00 
vahvistuksen sakramentin harjoitus ja rippi, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu ja vahvistuksen sakra-
mentti, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svens-
ka, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

20.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

21.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
25.10. la 15.00 Children’s Mass, 17.40 vesper, 

18.00 aattomessu
26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/

esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

1.11. la 9.45 messu ranskaksi, 11.00 vainajien 
päivän messu, 13.00 rukoushetki hautaus-
maalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 20.00 
Lumen Valon konsertti

2.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

diaspora
Porvoo: 19.10. su 16.00
Tikkurila: 26.10. su 16.00

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 suo-
meksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, kirkkokah-
vit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English, 
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), su 18.00 iltamessu. Ma, ke 7.30 aamu-
messu, 13.30 messu, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la 
9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to 
ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to, pe, la 
17.30–18.00, su 9.30-9.55. Confessions Tues., 
Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.55.

11.10. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltames-
su

12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 il-
tamessu

13.10. ma 13.30 messu, 14.00 maanantaiklubi 
seurakuntasalissa 

18.10. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 
vahvistusopetus Englantilaisessa koulussa, 
18.00 iltamessu

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu, Huom. 
messuissa kerätään kolehti lähetystyön hy-
väksi

20.10. ma 13.30 messu, 14.00 maanantaiklubi 

seurakuntasalissa, 18.30 johdantokurssi Pyhän 
Henrikin seurakuntasalissa

25.10. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-
tilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 
18.00 iltamessu

26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 il-
tamessu

27.10. ma 13.30 messu suomeksi, 14.00 maa-
nantaiklubi seurakuntasalissa 

1.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien 
muistopäivä/Alla själars dag/All the faithful 
departed: 10.00 messu suomeksi, 18.00 il-
tamessu

2.11. su kaikkien pyhien juhla/Alla helgons dag/ 
All Saints: 10.00 messu suomeksi, 11.30 mes-
su ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.30-17.30 
adoraatio karismaattisessa hengessä, 18.00 
iltamessu

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/Mass in English 
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

10.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00 messu 
Porissa

11.10. la 18.00 messu Naantalissa, pyhän Bir-
gitan juhla

12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 seurakuntamme ni-
mikkojuhlamessu, 18.30 Mass in English

18.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
13.15 maalauskerho

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass 
in English

21.10. ti 19.00 infokurssi
23.10. to 16.00 messu, sisar Gennarina antaa 

ikuiset luostarilupaukset
25.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 

ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 mes-
su Eurajoella, 18.30 Mass in English

28.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
1.11. la 10.30 messu vainajien puolesta, 11.45 

rukoushetki hautausmaalla
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusukko-

rukous, 10.30 juhlamessu, 14.00 messu Eura-
joella, 18.30 messu latinaksi

diaspora
Ahvenanmaa: 25.10. la 10.00
Eurajoki: 26.10., 2.11. su 14.00
Naantali: 11.10. la 18.00
Pori: 10.10. 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, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 ado-
raatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti 
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio, 
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraa-
tio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli 
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mu-
kaan. Confessions on Wednesdays and Sundays 
30 mins before Mass and on request.

11.10. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 19.00 messu Kajaanissa

17.10. pe 18.00 messu Kiteellä
18.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 

11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Var-
kaudessa

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

25.10. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa

26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kuopiossa

29.10. ke 12.00 seniorien tapaaminen
1.11. la kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä: 

10.30 messu, 11.30 hartaus hautausmaalla
2.11. su pyhäinpäivä: 9.45 ruusukko, 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

 
diaspora 
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 

18.10., 8.11., 13.12. la 11.00 (uskonnonopetus 
klo 9.45)

Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 12.10., 
13.11. su 19.00

Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 17.10., 12.12. 
pe 18.00

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma-
ninkatu 8): 26.10., 23.11., 21.12. su 17.00

Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20): 9.11., 14.12. su 17.00

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11): 
25.10., 22.11., 20.12. la 11.00 (uskonnonope-
tus klo 9.45)

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 18.10., 
8.11., 13.12. la 16.00

uskonnonopetus
11.10., 15.11., 29.11. la 9.00

seniorit:
29.10., 26.11. klo 12.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu 
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, 
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat 
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Var-
sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

25.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.11. la 10.30 messu poisnukkuneiden uskovien 
puolesta

2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 2.11., 

7.12. su 15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 30.11. su 18.00, (Ka-

tariinankatu 3): 26.10., 21.12. su 16.00
Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherral-

ta): 22.11. la 18.30, 13.12. la 18.30, 25.12. to 
17.00

Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 
18.10. la 9.00, 8.11. la 12.00, 22.11. la 12.00, 
26.12. pe 9.00.

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 18.10. la 12.00, 9.11. su 12.00, 30.11. su 
12.00, 13.12. la 12.00, 26.12. pe 12.00.

Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seura-
kuntasali, Lakeuden risti): 20.12. la 16.00

Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45): 
18.10. la 16.00, 8.11. la 16.00, 22.11. la 16.00, 

13.12. la 16.00, 26.12. pe 16.00

Seurakuntamme papit viettävät messuja myös 
Kristiinankaupungissa ja Korsnäsissä. Lisätietoja 
kirkkoherralta.

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: 
Sampo 800015-1888441. 

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) 
päämessu  kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka 
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. 
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.
 
21.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00 

11.10. la 13.00 perhemessu
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 

messu
16.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00 

messu
23.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00 

messu
30.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
2.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu

diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 

12): 26.10., 23.11. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruunun-

maankatu 3): 12.10., 9.11. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.11. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 19.10., 16.11. klo 

12.00

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.11. klo 14-16
Kouvola: 11.10., 8.11. klo 11-13, messu klo 13

SyySTALKOOT: 25.10. klo 12.00. Mukaan 
kaikki tarpeelliset työvälineet sekä evästä gril-
lijuhlaa varten. Tervetuloa!

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. 
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 il-
tamessu. To 17.30 adoraatio. Ti, ke, la 19.30 
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. La 11.00 
sakramenttiopetus. Rippitilaisuus pe 17.30 - 
18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuk-
sen mukaan.
 
12.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 

Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu 
Rovaniemellä

19.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai, lähetys-
sunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 pää-
messu, 17.00 messu Torniossa

25.10. la 18.00 messu Raahessa (huom. poik-
keus)

26.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 
Mass in English, 11.15 päämessu

1.11. la 11.00 pyhäinpäivän hartaus hautaus-
maalla

2.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 Mass in 
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torni-
ossa

Seurakunnat
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diaspora
Tornio (Kirkkokatu 13): 19.10., 2.11. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.10. la 18.00 (Huom. 

poikkeus! Yleensä kuukauden 4. sunnuntai klo 
17.)

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.10. su 
17.30

TOIMISTOT

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-61294770. Sähköpos-
ti info@catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. 
Avoinna arkisin 10-16.  

KESKUKSET

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-
335793, fax 019-335892. Sähköposti stellama-
ris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00 
ja keskiviikkoisin klo 16.00. Muina päivinä mes-
su on klo 7.30.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa 
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja 
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja 
muusta toiminnasta www.studium.fi.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti cari-
tas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2008
Verksamhetsplan för hösten 2008

Torstaisin kokoukset pidetään Studium Cat-
holicumissa, Ritarikatu 3 bA. 29.11. pidettävän 
Forumin paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tilai-
suudet ovat avoimia kaikille./På torsdagarna  
samlas vi på Studium Catholicum, Riddaregatan 
3bA..Platsen för Forum,lördagen  den 29.11, 
meddelas senare.  Mötena är öppna för alla.
  
Torstaina 16.10. klo 18.30 Dos. Antti Marjanen: 

Jeesus ja Magdalan Maria/ Doc.Antti Marjanen 
på finska:Jesus och  Maria av Magdala 

Torstaina 20.11. klo 18.00 Mässa för AC:s av-
lidna. Ca. kl. 18.30 Redaktör Caterina Stenius: 
Kampen för Studium Catholicum sedd i ske-
net av brevväxlingen mellan Jarl Gallén och 
Göran Stenius på 1930-och 40-talen./ Messu 
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 toimit-
taja Caterina Stenius ruotsiksi: Jarl Gallénin 
ja Göran Steniuksen kirjeenvaihto Studium 
Catholicumin perustamisvaiheista.

Lauantaina 29.11. klo 15.00 AC:n Forum: “Mil-
lä tavalla kirkko ja yhteiskunta kohtaavat?” 
Keskustelua johtaa LKT Heimo Langinvainio.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin/AC:s Forum:
Hur möter kyrkan och samhället varandra? 
Diskussionen leds av med. och kir.dr Heimo 
Langinvainio. Platsen meddelas senare.

Torstainan 18.12. klo 18.30 FM Riitta Laukama: 
Katolinen feministiteologi Elisabeth Schüss-
ler-Fiorenza. Lopuksi nautimme perinteiset 
jöuluglögit./FM Riitta Laukama:Den katolska 
feministteologen Elisabeth Schüssler-Fioren-
za. Därefter serveras julglögg.

Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa 

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (12) ajalle  
31.10.-23.11. on toimitettava viimeistään 17.10. mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

15.10.2008 mennessä AC:n tilille 200120-
513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro, 
senast den 15.10.2008 på AC:s konto 200120-
513060

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

October  21
November 4 & 18
December 2 & 16

All students and young adults and others in-
terested in the Catholic Faith, welcome! After-
wards, a nice get-together. Many other activi-
ties as well. Confession during Rosary.

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen 
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille, 
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pääasiassa 
p. Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSIN-
KI. Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello 
17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen 
vuoden mukainen fransiskaaninen hetkiruko-
us ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin. 
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan, 
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika 
päättyy marraskuussa.

syksy 2008

15.10. Keskustelemme ja kukin omalta osaltam-
me vastaamme frasiskaanimaallikoiden OFS 
seuraavassa yleiskokouksessa esitettäviin ky-
symyksiin

19.11. Illan aiheena Unkarin pyhä Elisabeth
17.12. Kokoonnumme Turun srk-salissa

kevät 2009

61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11. 
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luon-
nonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.

14.1. Liettuassa pidetyn Baltian maiden koko-
uksen satoa

18.2. Elokuva p. Franciscuksesta, 2. osa
18.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Francis-

cuksen esimerkin mukaan
Pitkäperjantai 10.4., pääsiäispäivät 12.-13.4.
15.4. Alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
13.5. EUFRA-aihe. Kevään viimeinen kokous
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransis-

kaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä. 
Vietämme messua kukin omassa seurakun-
nassamme

Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivä-
lissä

 Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni 

Kotisivu www.sanctis.net. Sähköposti sum-
morum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Hei-
ramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP. 

Vanhan messun päivät 29.10.-3.11. 
Ks. ilmoitus sivulla 15!

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

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen vanhassa 
tutussa ja uusitussa Studium Catholicumissa 
Ritarikatu 3b A 3. krs. Kellonaika entinen 18.30 
ja maanantaipäivät kirjoineen seuraavat:
 
13.10. Franz Werfel: Bernadetten laulu
10.11. T.S. Eliot: Murha katedraalissa
8.12. Giovanni Guareschi: Isä Camillo
 
Kuten valveutuneet lukijat huomaavat, syksyn 
teemana ovat erilaiset juhlavuodet. Kaikki uu-
det ja vanhat kirjojen ystävät, tervetuloa!

Maanantaiklubi
Pyhän Marian seurakuntasalissa maanantaisin 
klo 14.00. Messu kirkossa alkaa klo 13.30

Tapahtumat

13.10. Pyhiinvaellus Pikku Teresan jalanjäljissä 
(isä Tri)
20.10. Katolinen Pyhä Paavali (Emil Anton)
27.10. Musta Madonna (isä Rafal)
3.11. Kahvila
10.11. Messu-uhri (isä Teemu)
17.11. Saksan katolisen kirkon kirkkopäivät (isä 
Frans)
24.11. Adventtikoristeiden tekoa
1.12. Kahvila
9.12. Joulujuhla (päivä on tiistai!)
15.12. Joululauluja

Klubi on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 09-
3403795. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM, 
Friday at 8:00 AM. Adoration on Monday at 
17:30

Teresa ry.
Teresa ry:n kuulumisia 

Moni teistä on varmaan jo odotellut Teresa ry:
n syyskirjettä. Liikkeellä on ollut jopa huhu-
ja yhdistyksen toiminnan loppumisesta. Näin 
huonosti asiat eivät ole vaan toiminta jatkuu 
hieman aikaisemmasta muuttuneena.  
 Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherran 
päätöksellä joulumyyjäiset siirtyvät Teresoilta 
seurakunnan järjestettäviksi. Kiitämme kaik-
kia teitä, jotka olette vuosia ja vuosikymmeniä 
avustaneet Teresoita myyjäisten järjestelyissä!  
 Emme järjestä tänä syksynä perinteisiä esi-
telmäiltoja, vaan kokoonnumme syksyllä kahte-
na tiistaina työ- ja keskusteluiltaan Pyhän Ma-
rian seurakuntasaliin iltamessun jälkeen. Nämä 
kokoontumiset ovat 7.10. ja 4.11. Tiistaina 9.12. 
vietämme joulujuhlaa. 
 Kutsumme mukaan kaikki, joita kiinnostaa 
vapaamuotoinen yhdessäolo ja keskustelu joko 
käsitöiden ja askartelun lomassa tai niiden sijas-
ta.
 Tänä syksynä emme postita jäsenkirjeitä, 
vaan toiminnasta ilmoitetaan Fidesissä ja seu-
rakuntien ilmoitustauluilla.  

Kaunista syksyä toivottaen  

Teresa ry:n johtokunta

HARTAUSOHJELMAT
Iltahartaus 28.10.2008 klo 18.50 Juho Kyn-

täjä
Radiomessu 9.11.2008 klo 18.00 Pyhän Ola-

vin kirkko (nauhoitettu 2.11.)

Suomeksi Radio Ylen 1, Ruotsiksi Radio Vega

Pyhän Henrikin seura järjestää
 

Retretti 
Pyhästä Hengestä
 
isä Marino Trevisinin johdolla 
Henrikin seurakuntasalissa lau-
antaina 18.10.2008 klo 10-16.
Osanottomaksu 5-10 euroa (sisäl-
tää ruoan ja kahvin), maksetaan 
paikan päällä.
 
Ilmoittautuminen Henrikin pap-
pilaan p. 09-637 853 tai sähköpos-
ti henrik@catholic.fi. Tervetuloa!

SEKALAISTA

SENIORIT
Tiistaina 21.10. kello 14.00 messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalissa. Tervetu-
loa!

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
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Pyhimys

Birgittalaissisaret tulivat Lohjalle Stella Marisin johtajan Leena Kankaan jäätyä eläkkeelle.  Leena Kangas toivoi, 
että paikan rukouksen henki edelleenkin vahvistuisi.  Siellä on nyt vieraskoti ja luostari Suomen Jumalanäiti,  Bir-
gittalaissisaret – Stella Maris.  Paikka on edelleen myös toimintakeskus, jossa pidetään entiseen tapaan kirkkomme 
kesäleirejä, retrettejä, kokouksia ja juhlia. Olemme saaneet uuden luostarin, jossa birgittalaissisaret rukoilevat lak-
kaamatta hiippakuntamme ja koko Suomen puolesta. Birgittalaissisaret kaikkialla maailmassa rukoilevat päivän päät-
teeksi  kompletoriumissa esirukouksen pohjoismaiden puolesta: ”Oi Jeesus, meidän Jumalamme ja Vapahtajamme, 
sinä joka vuodatit kalliin veresi kaikkien ihmisten puolesta. Rukoilemme Sinua, että kääntäisit rakastavan katseesi 
Pohjoismaiden kansojen puoleen. Suo kirkollesi näissä maissa rauhaa ja pyhitystä.”  

Stella Maris tänään

Neuvottelut luostarista 

Piispa Paul Verschuren ma-
joittui mielellään Roomassa 
käydessään Piazza Farne-
sella olevaan birgittalais-
sisarten taloon. Hän kertoi 
jatkuvasti  sääntökuntamme 
pääabbedissalle, äiti Tekla 
Famiglietille, toiveestaan 
saada myös Suomeen bir-
gittalaissisaria. Piispan mie-
lestä Suomi tarvitsi sisarten 
läsnäoloa tänä päivänä yhtä 
hyvin kuin keskiajalla, jol-
loin Naantalissa oli birgitta-
laisluostari. Äiti Teklan oli 
vaikea innostua Suomeen 
tulosta, koska sääntökun-
nassa ei ollut juuri lainkaan 
pohjoismaista syntyperää 
olevia sisaria ja Pohjolan 
talven kylmyys huolestutti 
äiti Teklaa. Vähitellen kes-
kustelut etenivät ja alettiin 
pohtia,  olisiko luostari Stel-
la Marisin vai Turun kirkon 
yhteydessä, kertoo  ylisisar 
Dia. 

Kesällä 1986 neljä birgitta-
laissisarta tuli Wellamo-lai-
valla Turkuun. Uusi birgit-
talaisluostari oli rakennettu 
entisen hollantilaissisarten 
pitämän oppilasasuntolan 
ja leikkikoulun tilalle. Nyt 
luostari on toiminut Turussa 
jo kaksikymmentä vuotta.   

Katolinen kirkko Suomes-
sa käynnisti keskustelut uu-
delleen vuosituhannen al-
kupuolella Stella Marisista, 
ja äiti Tekla Famiglietti mat-

kusti Suomeen paikan pääl-
le tutustumaan ehdotettuun 
luostarin paikkaan. Pyhän 
Birgitan keskiaikaisen luos-
tarisäännön mukaan Juma-
lanäidin kunniaksi peruste-
tun birgittalaisluostarin tuli 
sijaita meren tai suuren jär-
ven rannalla. Stella Maris on 
järven rannalla ja  nimikin 
on erinomainen birgittalais-
luostarille, sillä kuuluuhan 
sisarten perinteisiin laulaa 
päivittäin Ave Maris Stella 
hymni. Hiidenveden ranta 
todettiin hyväksi luostarin 
paikaksi ja hiippakunta teki 
sopimuksen birgittalais-
sääntökunnan kanssa siitä, 
että Stella Maris on sen käy-
tössä niin kauan kuin sisaret 
toimivat siellä. Birgittalais-
sisaret muuttivat Stella Ma-
risiin tammikuussa 2006, 
keskelle talven pakkasia ja 
lumikinoksia. 

Rakennus- ja kunnos-
tustöitä 

Birgittalaissisaret saivat Stel-
la Marisin kunnostamiseen 
lahjoitusvaroja ulkomailta, 
mutta kaikki työt tehtiin 
hiippakunnan suostumuk-
sella ja vastuulla. Entisestä 
johtajan talosta tuli luostari 
ja keltaiseen taloon kunnos-
tettiin  huoneisto luostarin 
papille. Varoja riitti myös pi-
han kunnostamiseen, siisti-
misremonttiin päätalossa ja 
kesäkappelissa sekä verho-

jen, vuodevaatteiden ja mui-
den tekstiilien uusimiseen. 
Päätalon terassi ja talon sei-
nän vierusta on arkkitehdin 
suosituksesta rakennettu 
Euroopassa suosioon nous-
seeksi japanilaistyyliseksi 
kivipuutarhaksi.  Suomen 
katolinen kirkko omistaa 
kiinteistön edelleen, mutta 
sääntökunta vastaa Stella 

Marisin kuluista. Sisarten 
on hankittava itse elanton-
sa ja tarkoitus on, että talo 
tuottaa ja majoitustulot kat-
tavat Stella Marisin kiinteät 
kulut. 

”Koska birgittalaisluosta-
rit on omistettu Jumalanäi-
dille, olisi hyvä jos kallion 
päälle, metsäiseen rintee-
seen saataisiin joskus tule-
vaisuudessa suurikokoinen 
neitsyt Marian patsas tai 
ehkä grotto (luola) niin kuin 
Ruotsin Djursholmin luosta-
rissa”,  äiti Dia sanoo. 

 
Elämää, toimintaa ja 
hiljaisuutta Stella Ma-
risissa 

Jo parikymmentä vuotta 
Stella Marisin retreteistä 
suurin osa on ollut luteri-
laisen kirkon järjestämiä, ja 
näin tänä päivänäkin. Uutta 
Stella Marisissa on se, että 
sisaret pitävät siellä myös 
vieraskotia, kuten on tapa-
na eri puolilla maailmaan 
olevissa birgittalaisluosta-
reissa. Pyhän Birgitan ai-

kaan keskiajan luostareissa 
sisaret elivät klausuurissa 
ja heidän tehtävänsä oli 
pelkästään rukous. Äiti 
Elisabeth Hesselbladin uu-
distetun luostarisäännön 
mukaan sääntökunta on 
nykyisin semikontemplala-
tiivinen ja sisarten tehtävänä 
on myös vieraskotien pito. 
Sisarten tärkein tehtävä on 
edelleenkin rukous, mutta 
vieraskodin pidossa sisaril-
la on mahdollisuus olla yh-
teydessä muiden ihmisten 
kanssa. 

Birgittalaissisaret noudat-
tavat tunnuslausetta Ora et 
labora – rukoile ja tee työtä. 
Stella Marisissa viisi sisarta 
pitää  huolta talosta ja sen 
vieraista. Sisaren asu ei ole 
esteenä työnteolle ja niin 
ruohonleikkuu kuin kas-
vimaan hoitokin sujuvat  
pitkässä puvussa ja huntu 
päässä. Suuri ilo sisarille on, 
kun ystävät tulevat usein 
auttamaan Stella Marisin 
töissä. Heinäkuussa poimit-
tiin musta- ja punaherukoita 
ja niistä valmistettiin hilloja 
ja mehuja. Nyt syksyn tul-
tua korjataan omenasatoa 
talven varalle. 

Sääntökuntansa kontemp-
latiivisen luonteen mukai-
sesti sisarilla on päivittäisen 
messu ja viisi hetkirukousta: 
aamulla kello 6.10 matutina, 
sitten laudes, sexta, vesper 
ja kompletorium. He rukoi-
levat ruusukon vesperin jäl-
keen ja perinteisen katolisen 
Angelus-rukouksen aamul-
la, keskipäivällä ja illalla. 
Pyhä Birgitta oli aikoinaan 
Roomassa suuressa vaaras-
sa ja rukoili silloin Ave Maris 
Stella -rukouksen. Edelleen-
kin birgittalaissisaret laula-
vat pyhän Birgitan kehotuk-
sesta päivittäin vesperissä: 
”Ave, Maris stella, | Dei Ma-
ter alma, | Atque semper virgo, 
| Felix caeli porta...”

Juuri rukouksen ilma-
piiriä sisaret pitävät Stella 
Marisissa tärkeänä. Vaikka 
jokainen leirillä oleva lapsi 

tai vieraskotiin tulija ei itse 
rukoilekaan, rukouksen 
ilmapiiri kantaa heitäkin.  
Sisaret ovat mielellään pu-
heissa ihmisten kanssa, sillä 
se on osa sisarten aposto-
laattia. Kaikki sisaret eivät 
vielä puhu suomea, mutta 
lämmin hymy ja ystävälliset 
silmät viestittävät rakkautta 
lähimmäiseen. Ellei luosta-
rissa ole retretti menossa, 
birgittalaissisaret eivät mo-
nien vanhojen luostareiden 
tapaan istu aterialla hiljaisi-
na, vaan pitävät keskenään 
yllä iloista italiankielistä 
keskustelua. 

Isä Frans Voss on luosta-
rin pappi ja hänen puoleensa 
vieraat voivat kääntyä niin 
hengellisen avun saamiseksi 
kuin muistakin syistä. Äiti 
Dian mielestä isä Fransin 
asuminen Stella Marisissa 
on hiippakunnalta suuri 
lahja sisarille. Isä Frans on 
iloinen ja ulospäin suuntau-
tuva henkilö, joka tutustuu 
helposti ihmisiin. 

”Pyhä Henki on jokaises-
sa meistä ja yhdistää ihmiset 
Jumalaan ja myös toisiinsa. 
Muoti-ilmaisua käyttäen 
voi sanoa, että Pyhä Hen-
ki on verkottumisen tekijä. 
Verkottuminen vieraassa 
maassa on suuri haaste. Oi-
keastaan verkostuminen on 
elämän tavoite ja meidän 
kaikkien elämänlähde”, sa-
noi isä Frans syyskuisessa 
sunnuntaimessun saarnassa 
Stella Marisissa. 

Raija Markkula 
 Birgittalaisluostareista

Jumala uskoi pyhälle Birgitalle (1303-1373) rakkautensa todistajana olon, 
kristillisen huolenpidon ja työn sen yhdistämiseksi, mikä on erotettu. 
Birgitan luostaria koskevassa ilmestyksessä Kristus oli kuningas, jonka 
viinitarhat olivat tuhoutumassa oksien lakastuessa kuivuudessa ja tuulen 
puhaltaessa rypäletertut maahan. Siksi oli tarpeellista saada uusi viinitarha, 
niin ettei viini kokonaan katoa. Birgitan tehtävä oli kantaa viiniköynnöksen 
oksia, Kristuksen sanoja.  

Viinipuun oksat jatkavat kasvuaan ja Suomessa toimivat sisaret kuuluvat 
luterilaisuudesta katolisuuteen kääntyneen ruotsalaissyntyisen autuaan Eli-
sabeth Hesselbladin (1870–1957) uudistamaan birgittalaissisarten haaraan.  
Elisabeth hankki sääntökunnalleen takaisin pyhä Birgitan talon Roomassa ja 
sai vuonna 1942 hyväksynnän sääntökunnalle ja sen uudistetuille säännöille 
ja oikeuden käyttää vanhaa nimeä,  Pyhän Birgitan Kaikkein Pyhimmän 
Vapahtajan Sääntökunta, latinaksi Ordo Sanctissimi Salvatoris (O.Ss.S.).  Ny-
kyisin on 55 birgittalaisluostaria eri puolilla maailmaa.
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Artikkeleita

NEWMAN-TARJOUS 
vuoden 2008 loppuun asti:

Tilinteko uskostani ja Newmanin elämäkerta, yht. 

20 euroa 
sisältäen postituskulut. Tilaukset KATT, puh. 09-61294720, arkisin klo 10-

16 tai sähköpostitse osoitteeseen info@catholic.fi.

Lasiminiatyyrit 
Pyhän Henrikin katedraalin ikkunoista tehdyt lasimi-
niatyyrit ovat tulleet. Ne jotka ovet tilanneet miniatyy-
rejä, voivat noutaa ne Katolisesta tiedotuskeskuksesta, 
joka on auki ma-pe klo 10-16.

Lisätietoja Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta, 
p. 09-637853.

Kortilla ei voi maksaa, 
varatkaa tasaraha à 80 euroa.

Tervetuloa 
nuorten tapaamiseen!

 
Osoite: Vironkatu 6 A 12

KUTSUMME 16 - 20 VUOTIAAT (Lukiolaiset ja Ammattikoululaiset)
KESKUSTELEMAAN, RUKOILEMAAN, SEKÄ OLEMAAN YHDESSÄ.
 
Kokoontumiset: 29.11 ja 13.12.
 
Lisätietoa:    
Isä Frans Voss SCJ                   Rakkauden Lähetyssisaret            
puh. 0405278746                    puh. 09-3403795

Tutustuminen eri rukoustapoihin
Rukouskurssi Stella Mariksessa

Aihe: Erilaisia rukoilemisen muotoja katolisessa kirkossa.
pe 17.10. klo 19.00 - su 19.10 klo 14.30 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.10.2008 mennessä: stellamaris@elisanet.
fi, puh. 019-335793 tai frans.voss@catholic.f, gsm 040-5278746

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Studium Catholicumin kirjasto
Muutoksia kirjaston käyttöön 

Studium Catholicumin kirjasto on jälleen auki. Pyydäm-
me ystävällisesti asiakkaita tukemaan Studiumin uutta 
toimintaa jäsenmaksulla. Kirjaston käyttöön oikeuttava 
jäsenmaksu on 10 euroa lukuvuodelta (opiskelijoilta 5 
euroa). 
 Aukioloajat ovat ennallaan: tiistaisin ja torstaisin klo 
10-16 ja keskiviikkoisin klo 10-18.  Laina-aika on kuukausi. Lainoja on mah-
dollisuus uusia myös puhelimitse (09-61206711) ja sähköpostitse (kirjasto@
studium.fi). Erääntyneistä palauttamattomista lainoista peritään myöhästy-
mismaksua lokakuusta lähtien.
 Studiumin web-sivu (www.studium.fi) on avattu. Sieltä saa lisätietoa 
sekä kirjastosta (mm. pääsy kokoelmaluetteloon) että Studiumin luentojen 
ohjelmasta.

Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit aloittavat yli vuoden kestävän 
kaikille avoimen raamattupiirin Apostolien teoista. 

Piiri kokoontuu syksyllä lauantaisin klo 14 - 16 seuraavina päivinä: 11. lo-
kakuuta, 15. marraskuuta ja 13. joulukuuta.  Paikka on Rakkauden 
lähetyssisarten luona, osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka. Oma 
Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin vastaa 
Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Luostarin viisi sisarta 

Kesäisin Stella Ma-
risissa on paljon toi-
mintaa, mutta talvisin 
hiljaisempaa. Talven 
pimeys ja koleat säät 
eivät sisaria haittaa. 
Autuaan äiti Elisabet-
hin kehotus tyttäril-
leen oli: ”Kuuntele, 

tytär, hiljaisuus pu-
huu.” 
 Sisaren tie ikuisiin 
lupauksiin aspirant-
ti-, postulantti-, novii-
si- ja juniorikauden 
jälkeen kestää vähin-
tään kahdeksan vuot-
ta. Kunkin sisaren ni-
menä on myös Marian 

nimi sekä nimen liit-
teenä erityisen oman 
suojelijan nimi. Muut 
Stella Marisin sisaret 
ovat jo antaneet ikui-
set lupauksensa, mut-
ta sisar Gennarinan 
suuri juhla on vasta 
tulossa. 

Sisar Gennarina Putham-
purakkal eli sisar Maria 
Gennarina di Jesù Bambi-
no

Olen Intian Keralasta ja tulin 
luostariin 29. päivänä huhtikuu 
2000, postulantiksi 24 päivänä 
huhtikuuta 2001, noviisiksi 8. 
päivänä lokakuuta 2001. An-
noin ensimmäisen luostarilu-
pauksen 23. päivänä lokakuuta 
2002.  Annan ikuiset lupauk-
set lokakuun 23. päivänä tänä 
vuonna Turun kirkossa. (1)

Sisar M. Miriam di Gesu 

Olen tullut Vietnamista  pako-
laisena Ruotsiin 14-vuotiaana. 
Totuin talveen jo Ruotsissa ja 
viihdyn Stella Marisin luon-
non läheisyydessä hyvin niin 
kesällä ja talvellakin. (2)

Sisar Rose Marie di Maria 

Olen Intian Keralasta. Kun tu-
lin ensi kertaa Suomeen tam-
mikuussa 2006, näin ensi ker-
taa elämässäni lunta. Kylmyys 
ja hiljaisuus tuntuivat ihan 
hyvältä. Suomen kieli vain on 
niin kovin vaikeaa. (3)

Sisar M. Bernabe della Ver-
gine del  Carmine 

Olen Meksikosta. Siellä on aina 
kova meteli, ja jo lapsena kaipa-
sin rauhaa. Kuuntelin mielellä-
ni radiosta keskipäivän Ange-
luskellojen soiton ja sen jälkeen 
rukouksen ja Ave Maria-lau-
lun. Kun menin käymään Ta-
cambaron birgittalaisluostaris-
sa, sydäntäni kosketti luosta-
rin rauha ja tiesin heti olevani 
siellä, missä on kutsumukseni. 
Usein ajattelen Paavalin sanoja 
siitä, että uskon lahja on kuin 
kristallilasi eikä sitä saa rik-
koa unohtamalla oman uskon 
vaalimisen ja  yhteys Jumalaan 
katkeaa. (4)

Ylisisar, sisar M. Dia di 
Dio        

Olen Intiasta, Keralan osaval-
tiosta.  Kutsumus sisareksi ei 
ole omaa ansioita ja on suuri 
lahja olla Jumalan valitsema. 
Pyhä Henki antaa minulle voi-
maa ja haluan olla kuuliainen 
Jumalan tahdolle. Kun tulin 
Suomeen yli kymmenen vuotta 
sitten,  äiti Tekla antoi normaa-
lista birgittalaissisaren työstä 
poikkeavan tehtävän vastuul-
leni, kun toimin Helsingissä 
piispan talon taloudenhoitaja-
na. Kun seuraava askel tuli ja 
siirryin Stella Marisiin, ym-
märsin miten hyödyllinen aika 
Helsingissä oli ollut. (5)

1
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Vain diaspora-katolilaisia? 

Saksan ja Pohjoismaiden katolisten hiippakuntien vä-
lillä on olemassa hyvät suhteet vuodesta 1965 lähtien. 
Silloin Hampurin kirkkopäivillä Saksan hiippakunnat 
päättivät tulla Pohjolan diasporassa elävien katolilais-
ten avuksi. Siitä lähtien Bonifatiuswerk ja Ansgar-Werk 
nimiset avustusjärjestöt ovat auliisti edesauttaneet hiip-
pakuntaelämää Pohjolassa, ei vain taloudellisesti, vaan 
myös henkisesti ja hengellisesti. Esimerkiksi jokaisella 
seurakunnalla Suomessa on oma kummiseurakuntansa 
Saksassa, ja Osnabrückissä on järjestetty joka vuosi Poh-
jolan papeille, sisarille ja maallikoille antoisat opintopäivät. 
Tämän vuoden Saksan katoliset kirkkopäivät pidettiin juuri 
Osnabrückin kaupungissa toukokuun lopussa. Siellä Tukhol-
man hiippakunnan piispa Anders Arborelius piti merkittävän 
esitelmän. Hänen puheensa haastava otsikko oli: ”Mitä kirkko 
Euroopassa voisi oppia Pohjolan katolisten hiippakuntien elä-
mästä.” Pohjoismaiden piispainkonferenssin puheenjohtajana 
piispa Anders totesi, miten ratkaisevasti vuosikymmenten ai-
kana saatu apu on vaikuttanut katolisen kirkon kehitykseen 
Pohjoismaissa. Hän ei pitänyt sanasta diaspora-kirkko sen kiel-
teisen sävyn tähden. Hän käytti mieluummin sanaa vähem-
mistökirkko välttääkseen tilastojen masentavan vaikutuksen. 
Samalla hän halusi osoittaa Pohjolan vähemmistökirkkojen 
myönteisiä ominaisuuksia. Nämä voisivat hiukan piristää niitä 
hiippakuntia Euroopassa, jotka kärsivät maallistumisen seura-
uksista: pappiskutsumusten vähäisyydestä ja uskovien kasva-
vasta välinpitämättömyydestä. 

Pohjolassa piispan mielestä katoliset rakastavat kirkkoa. He 
ovat ylpeitä kristinuskosta ja kirkostaan, joka ainutlaatuisella 
tavalla kattaa kaikenlaiset ihmiset, kaikista kansoista ja kult-
tuureista. Pohjoismaiden hiippakunnat ovat kirkon katolisuu-
desta elävänä esimerkkinä. Vaikka hiippakunnat koostuvat 
huomattavin osin ulkomaalaisista, siirtolaistyöläisistä ja pako-
laisista, he kaikki iloitsevat katolisen kirkon läsnäolosta. Tämä 
läsnäolo on suuresti helpottanut heitä kotoutumaan uuteen 
kotimaahansa. He itse vuorollaan pyrkivät myös lojaalisesti 
yhdessä maan synnynnäisten katolilaisten kanssa rakentamaan 
paikallista kirkkoa. Toinen katolisen vähemmistöväestön syy 
ylpeilemiseen on ekumenia, yhteistyö ja rukousyhteys Pohjois-
maiden muiden kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen kanssa. 
Katolilaisille ei ole vaikeata tutustua toisiin kristittyihin. Tällöin 
he menettävät helposti omia ennakkoluulojaan heitä kohtaan. 
Samalla he iloitsevat siitä, miten toiset pitävät arvossa meidän 
kirkkoamme, auttavat meitä ja ottavat meiltäkin vastaan hyviä 
virikkeitä Kristuksen seuraamista varten. Näin piispa Anders 
Arborelius rohkaisi  Osnabrückin kirkkopäivien osanottajia. 

Apostoli Paavalin mukaan ainoa pätevä syy ylpeilemiseen us-
kostamme ja kirkostamme on Kristus ja hänen ristinsä, eikä 
mikään muu. Tämä totuus haastaa meitä katolilaisia, missä ta-
hansa asummekin, tarkistamaan silloin tällöin  kirkkokuvaam-
me ja tarkentamaan sitä. Meidän kirkkokuvammehan vääris-
tyisi nopeasti, jos emme olisi varuillamme siitä, että emme 
mukaudu maailmaan ja sen kristinuskosta eroaviin mielipi-
teisiin ja elämisen malleihin, erityisesti siihen pintapuoliseen 
ja kohtuuttomaan kritiikkiin, joka kohdistuu joskus meidän 
kirkkomme opetuksia ja elämänohjeita kohtaan. Epäilemättä  
me katolilaisetkin osaamme kritisoida omaa kirkkoamme, mut-
ta toivottavasti emme ole niin tekopyhiä, että unohtaisimme 
oman vajavaisuutemme. Uudistaessamme omaa kirkkoamme 
meidän on tietysti aloitettava omasta itsestämme!  

Silti hyvästä tahdostamme huolimatta kärsimme joskus sii-
tä, että elämme kaukana seurakuntamme keskuksesta, jossa 
kaikki ”palvelut” ovat lähellä. Tämä on todellinen risti, mutta 
ei aivan mahdoton kantaa (Mt. 11:30). Se haastaa meitä kaiva-
maan syvemmälle ja käyttämään niitä keinojen hyväksi, jotka 
tekevat meidät tietoisemmiksi uskomme rikkaudesta ja jotka 
liittävät meidän syvemmin Kristukseen. ja hänen mystiseen 
ruumiiseensa, joka on kirkko. Esimerkiksi lukemalla säännölli-
sesti Raamattua tai jotakin toista rakentavaa kirjaa, valitsemalla 
hyviä radio- tai televisio-ohjelmia, osallistumalla retrettiin tai 
hiljentymällä kotona yksin tai perheen kanssa rukoukseen. 
Kun uskomme Kristuksen läheisyyteen meissä itsessämme ja 
lähimmäisissämme ja pyrimme palvelemaan häntä ympäristös-
sä asuvissa ihmisissä, meissä voi aina olla se ilo ja rauha, jonka 
Kristus antaa omilleen, vaikka meillä ei ole niin usein kuin 
toivoisimme mahdollisuutta osallistua hänen elämänuhrinsa 
viettoon pyhässä messussa.  

isä Frans

K
olum

ni

Pohjoismainen  pyhiinvaellus Lourdesiin
Syyskuun 3-10 päivien väli-
senä aikana järjestettiin jäl-
leen kerran yhteispohjois-
mainen pyhiinvaellusmatka 
Lourdesiin Etelä-Ranskaan. 
Tanskasta matkan tekee joka 
vuosi suuri ryhmä, ja tänä 
vuonna mukana olisi myös 
muutamia kymmeniä ruot-
salaisia ja kymmenkunta 
suomalaista matkalaista. 
Matka tapahtui samaan ai-
kaan Pohjoismaisten piispo-
jen kokouksen kanssa, mikä 
osaltaan lisäsi tilaisuuden 
arvokkuutta. 

Suomalaisryhmämme 
lähti matkaan keskiviikkona 
3.9. aamulennolla Helsingis-
tä Kööpenhaminaan. Siellä 
liityimme samaan seuruee-

seen tanskalaisten ja ruotsa-
laisten matkalaisten kanssa 
ja lensimme tilauslennolla 
Tarbesiin. Ensimmäisen il-
lan aikana pidimme pienen 
kokouksen matkan ohjel-
masta sekä osallistuimme 
ensimmäistä kertaa kyntti-
läkulkueeseen. Lourdesissa 
järjestettiin jokaisena iltana 
kulkue, jonka aikana luettiin 
ruusukkorukousta useilla 
eri kielillä. Kulkueessa oli 
jotain todella koskettavaa, 
kun illan pimetessä tuhan-
net ihmiset sytyttivät kyntti-
länsä ja vaelsivat ruusukko-
rukouksen saattamina kohti 
basilikan aukiota, jossa pi-
dettiin loppurukous. 

Päivämme olivat todel-

la kiireisiä, ja joka päivälle 
mahtui messu ja muita ru-
koushetkiä.  Tanskalaiset 
järjestäjämme olivat tehneet 
todella upeaa työtä ja näh-
neet paljon vaivaa ohjelman 
järjestämiseksi. Kaikki osal-
listujat saivat painetun kir-
jasen, josta mm. löytyivät 
kaikki messujen, rukouksien 
ja virsien tekstit, useimmi-
ten sekä tanskaksi, ruotsik-
si, latinaksi että englanniksi. 
Näin myös me suomalaiset 
saatoimme seurata mukana 
silloinkin, kun kielenä oli 
tanska. Välillä tosin messu-
ja vietettiin myös ruotsiksi, 
mikä oli hieman helpompaa 
meille suomalaisille. Yleen-
säkin meistä pidettiin hy-
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Pohjoismainen  pyhiinvaellus Lourdesiin
vää huolta, ja mikäli emme 
ymmärtäneet kieltä, yleensä 
aina löytyi joku avulias hen-
kilö, joka käänsi puheen joko 
ruotsiksi tai englanniksi.   

Ensimmäisten parin päi-
vän aikana seurasimme Ber-
nadette Soubirous’n jalanjäl-
kiä. Tänä vuonna on kulunut 
150 vuotta Neitsyt Marian 
ilmestymisestä Lourdesis-
sa, ja juhlavuoden kunniaksi 
kiersimme neljä eri paikkaa, 
jotka liittyivät Bernadetten 
elämään. Nämä paikat oli-
vat katedraalin alapuolella 
oleva luola, jossa ilmestys 
tapahtui, kirkko, jossa Ber-
nadette oli kastettu, kappeli, 
jossa hän oli nauttinut ensi-
kommuunionsa sekä kau-

pungin entinen vankilahuo-
ne, jossa Soubirous’n perhe 
oli asunut. Jokaisen kohteen 
jälkeen saimme tarran kau-
lassa pidettävään pahvi-
riipukseen, joka jäi meille 
muistoksi käynneistämme.    

Basilikan yläpuolella ole-
valle mäelle oli rakennettu 
suuri ristintie, jonka myös 
kiersimme yhtenä päivänä. 
Reitti oli todella upea, joskin 
hieman rankka, koska jou-
duimme ensin kiipeämään 
ylös ja sitten laskeutumaan 
alan melko jyrkkää kivik-
koista rinnettä. Basilikan 
alueella on onneksi myös 
toinen, pieni ristintie, jon-
ka voivat kulkea sellaiset 
henkilöt, joiden on vaikea 

liikkua. Eri pysähdyspaikat 
kuvasivat Kristuksen kärsi-
mystietä, ja ne oli pystytetty 
todelliseen kokoon rakenne-
tuista patsaista. Jotkut koki-
vat tämän vähän turhankin 
realistiseksi, mutta ainakin 
minusta tämä oli varmasti 
kaunein näkemäni ristintien 
toteutus. 

Maanantai oli ainut päi-
vä, jolloin meillä oli hieman 
vähämmän yhteistä ohjel-
maa, ja tällöinkin meillä oli 
mahdollisuus lähteä päivä-
retkelle Gavarniehin. Vuo-
ristomaisemat olivat todel-
la upeat ja sää oli kaunis ja 
aurinkoinen, joten päivä oli 
todella onnistunut.  Ilmas-
ton lämpeneneminen konk-

retisoitui selkeästi, kun pää-
simme perille. Aikaisemmin 
käyneiden henkilöiden mu-
kaan korkeimmat huiput 
ovat olleet ikilumen peittä-
miä. Nyt saatoimme nähdä 
vain pieniä valkeita täpliä 
vuorten ylärinteillä. 

Meillä oli myös ilo tava-
ta isä Teemu Sippo, joka oli 
tullut Lourdesiin osallistu-
akseen Suomen edustajana 
Pohjoismaiseen piispain-
kokoukseen. Paljon aikaa 
hän ei tietenkään voinut 
kanssamme viettää, koska 
kokousaikataulu oli tiukka, 
mutta joitain kertoja hänen 
kuitenkin onnistui sekä ta-
vata meitä että osallistua 
messujen viettoon muiden 
Pohjoismaiden piispainko-
kousedustajien kanssa.  

Lourdes oli todella vai-
kuttava paikka. Ihmisten 
konkreettisesti näkyvä usko 
ei voinut jättää ketään kyl-
mäksi. Vierailijoita oli todel-
la paljon — varmaan osittain 
siksikin, että paavimme Be-
nedictus XVI vieraili Lour-
desissa pari päivää lähtöm-
me jälkeen. Tätäkin varten 
tietenkin paikalle oli tullut 
paljon pyhiinvaeltajia ym-
päri maailmaa. 

Basilikan alueella kuului 
puheensorinaa monilla eri 
kielillä. Joukkoon mahtui 
nuoria ja vanhoja, terveitä 
ja sairaita. Erityisen vaikut-
tavaa olikin se, kuinka lois-
tavasti Lourdesissa oli jär-
jestetty esim. pyörätuolissa 
olevien henkilöiden kulke-
minen. Jokainen halukas voi 
osallistua eri rukoushetkiin 
ja messuihin riippumat-
ta siitä, voiko hän liikkua 
omin avuin vai jonkun toi-
sen avustuksella. Myös mei-
dän seurueeseemme kuului 
joukko nuoria, jotka olivat 
nimenomaan avustamassa 
niitä pariakymmentä henki-
löä meidän ryhmästämme, 
jotka eivät voineet liikkuen 
itse kävellen. Vaikka jokai-
selle oli varmasti tärkeää 
viettää aikaa myös yksin ja 
omien ajatustensa parissa, 
varmaan suurin lahja oli 
se suunnaton yhteenkuu-
luvuuden tunne, joka tuli 
osallistuttaessa erilaisiin 
joukkotilaisuuksiin.  Jokai-
nen meistä pienimmistä ja 
heikoimmistakin voi tuntea 
kuuluvansa tähän suureen 
ja vahvaan yhteiseen seura-
kuntaan.      

Viimeisen yhteisen iltam-
me aikana Ruotsin piispa 
Anders Arborelius veti yh-
teen hyvin koskettavasti py-
hiinvaelluksen ja sen tarkoi-
tuksen. Hänen mukaansa 
olimme silloin toki päättä-
mässä pyhiinvaellustamme 
Lourdesiin, mutta seuraa-
vana päivänä, palattuamme 
koteihimme ja normaaliin 
päiväjärjestykseemme, py-
hiinvaelluksemme jatkuu. 
Lourdesin viesti kulkee mu-
kanamme, työssämme, teh-
tävissämme, elämässämme 
ja kanssakäymisessämme 
lähimmäistemme  kanssa. 
Lourdes kosketti meitä kaik-
kia eri tavoilla, ja me kaikki 
varmasti saimme mukaam-
me jotain tuon uskomatto-
man paikan hengestä ja voi-
masta. 

Mervi Yaghmour

Pohjoismaiden Lourdesin pyhiin-
vaeltajien yhteinen kulkuelippu oli 
mukana tälläkin kertaa.
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”Jeesuksen Kristuksen palvelijat ja lähettiläät”  
Maailman lähetyspäivä sunnuntaina 19.10.2008

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE: 
NORDEA 221938-868  (viesti: lähetystyö)

Maailman lähetyspäivää 
vietetään tänä vuonna 19. 
lokakuuta jokaisessa seura-
kunnassa ympäri maailmaa. 
Meitä rohkaistaan muista-
maan kaikkialla maailmassa 
toimivia lukuisia lähetys-
työntekijöitä ja heidän lau-
mojaan. Siksi keräämmekin 
silloin kolehdin erityisesti 
lähetystyölle. Meidän lausu-
mamme rukoukset ja anta-
mamme lahjoitukset auttavat 
tukemaan kirkkoja, sairaaloi-
ta, kouluja ja kutsumuksia 
maissa, joissa kirkko on uusi, 
vastaperustettu tai köyhä. Se 
on meidän tilaisuutemme 
osoittaa rakkautta ja solidaa-
risuutta veljiämme ja sisari-
amme kohtaan, jotka jakavat 
kanssamme saman uskon.  

Lähetyspäivän viestissä 
paavi Benedictus XVI toi-
voo, että Maailman lähetys-
sunnuntai tekisi meidät tie-
toisemmaksi siitä, että Kris-
tuksen kutsu levittää hänen 
valtakuntaansa maan ääriin 
saakka, on jatkuvasti kiireel-
linen meidän aikamme. Kris-
tuksen antama lähetyskäsky 
tulee olemaan ”absoluutti-
nen prioriteetti kaikille kas-
tetuille, jotka ovat kutsutut 
olemaan ’Jeesuksen Kristuk-
sen palvelijoita ja lähettiläitä’ 
tämän vuosituhannen alka-
essa.” Evankeliumin priori-
teetti koskee meitä kaikkia; 
kuuluu jokaiselle kastetulle 
ja kaikkina aikoina. 

Myös viime vuonna Us-
konopin kongregaation jul-
kaisema ”Opillinen selvi-
tys tietyistä evankeliointiin 
liittyvistä näkökohdista” 
(3.12.2007) korostaa evan-
kelioinnin kiireellisyyttä ja 
universaalisuutta. Kirkko 
korottaa äänensä evankeli-
oinnin nykytilanteessa vallit-
sevaa relativismin asennetta 
vastaan (OS 5). Selvityksessä 
todetaan, että Kirkolla on to-
dellinen velvollisuus julistaa 
evankeliumia muuttumatto-
mana kaikille ihmisille, sekä 
omille jäsenilleen että vierail-
le kansoille. Tämä ”missio 
ad intra tai ad gentes” pyrkii 
auttamaan lähimmäisiä elä-
mään Kristuksen evanke-
liumin hengessä juuri siinä, 
missä he ovat. Ilosanoman 
julistaminen vastaa ihmisen 
sisäiseen totuuden ja onnel-
lisuuden kaipaukseen. Siksi 
meidän ei tule pelätä totuu-
den tunnustamista, totuuden 
julistamista ja totuudessa 
elämistä, sillä tiedämme, että 

totuus on Jumalasta ja vain 
Häneltä me saamme rauhan 
(OS 7).  

Oikeastaan lähetystyö ei 
ole uskontojen välisen dialo-
gin vastaista toimintaa vaan 
osa sitä, sillä se on vain uskon 
todistuksen antamista uusis-
sa yhteyksissä tai uudella 
tavalla. ”Suvaitsevaisuus” 
ei ole mitätöinyt Kristuk-
sen antamaa lähetyskäskyä. 
Päinvastoin se antaa meille 
entistä paremmat välineet ja 
suuremman ymmärryksen 
tehdä lähetystyötä kunni-
oittaen ja ottaen huomioon 
toisten kulttuurien olosuh-
teet ja tavat. Tiedämme, että 
vasta yksi kolmasosa maail-
man väestöstä on kristittyjä. 
Kristuksen antaman lähe-
tyskäskyn toteuttaminen on 
siis edelleen kesken. Jokaisen 
sukupolven kristityt ovat 
kutsutut osallistumaan lähe-
tystyöhön omien mahdolli-
suuksiensa mukaan omana 
aikanaan. Jokainen voi aina 
antaa tukensa rukouksin ja 
myös taloudellisesti. 

Maailmanlaajuista lä-
hetystyötä johtaa Rooman 
kuuriassa Kansojen evanke-
lioimisen kongregaatio (ent. 
Pro propaganda Fide, per. 
1622). Sen yhteydessä toimii 
neljä paavillista lähetysseu-
raa, jotka hoitavat lähetys-
työn rahoitusta ja koulutusta 
ja innostavat lähetystyöhön. 
Uskon levittämisen yhdistys 
(Association for the Propa-
gation of the Faith) on yksi 
niistä, jota Pohjoismaissa 
kutsutaan nimellä MISSIO. 
Tämä vastaa maailman lähe-
tyspäivän järjestelyistä ja an-
taa uusille, vastaperustetuil-
le tai köyhille hiippakunnille 
välttämätöntä tukea niiden 
ponnistellessa kohti oma-
varaisuutta. Tänä vuonna 
Pohjoismaiden MISSIO on 
valinnut tukensa kohteeksi 
Kolumbian kirkon (ks. ko. 
art., s….). 

MISSIO toimii paikallisten 
piispojen, kirkkojen ja lähe-
tystyön kohteena olevien 
seurakuntien kautta. Näin 
varmistetaan se, että varat 
jaetaan oikeudenmukaisesti 
niitä tarvitseville ilman eri-
tyisiä suhteita.  

Kolehti kerätään 19. lo-
kakuuta kaikissa messuissa 
Kirkon lähetystyön hyväksi. 

Nguyen Toan Tri
Lähetystyöasioiden hoitaja
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Katolisia kirjoja
Kiinnostavatko hyveet? Peter Kreeftin kiehtova kirja Pa-
luu hyveeseen on selkeä kannanotto perinteisten, kris-
tillisten hyveiden puolesta ja kutsu hyveiden mukaiseen 
elämään. 231 s. 17 euroa. 

Entä tiedätkö, mitä kirkko opettaa yhteiskunnallisista asi-
oista? Jos et, tai jos haluat vahvistaa tuntemustasi, lue Ale-
xandre Havardin JOhdatus katOlisen kirkOn yh-
teiskuntaOPetukseen. 127 s. 14 euroa.

Katolisesta tiedotuskeskuksesta
www.catholic.fi/kirjamyynti

Alle 35 € tilauksiin lisätään postituskulut 8 €

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

Kristus-päivä 
Turkuhallissa
Kaikkien kristittyjen yhteinen rukoustapah-
tuma

Turun jäähallissa, Turkuhal-
lissa järjestetään ensi viikon-
loppuna laaja kristittyjen 
yhteinen rukoustapahtuma, 
Kristus-päivä. Sen järjeste-
lyissä ovat olleet mukana 
kaikki Turun seurakunnat, 
myös Pyhän Birgitan ja au-
tuaan Hemmingin seura-
kunta. Kristus-päivä kutsuu 
suomalaisia rukoilemaan 
maamme puolesta teemalla 
”Yksi nimi ylitse muiden”.

Kaikkien kristittyjen yh-
teisen rukoustapahtuman, 
Kristus-päivän juuret ovat 
Sveitsissä, jossa järjestettiin 
vastaavanlainen juhla kesäl-
lä 2004. Turun tapahtuman 
valmisteluja on tehty run-
saan vuoden ajan.

Tapahtumaa valmistel-
leissa tapaamisissa on ollut 
mukana myös Isä Peter Ge-
bara SCJ. Kristus-päivän yh-
teyteen järjestetty kansain-
välinen seurantaseminaari 
on varannut Turun katolisen 
seurakunnan yhteydessä toi-
mivan Birgittalaisluostarin 
majoitustilat käyttöönsä.

Tapahtumaan liittyvään 
seurantaseminaariin on tu-
lossa myös katolisia vieraita 
Espanjasta, missä erityises-
ti evankelisten ja katolisten 
kristittyjen keskusteluyhte-
ys on viime vuosina syven-
tynyt.

Kristus-päivän tärkein 
tapahtuma on lauantaina, 
18.10. klo 15, jolloin Turku-
hallin permannolle kanne-
taan kaikkien Suomen 415 
kunnan liput. Tilaisuudessa 
rukoillaan maamme ja täällä 
asuvien puolesta. Varsinkin 
viimeaikaiset tapahtumat 
ovat saaneet monet turvau-
tumaan rukoukseen apuna 
kansamme keskuudessa 
vaikuttaviin ongelmiin.

”Kristus-päivässä tullaan 
yhdessä kokoon rukoile-
maan Suomen ja yhteisten 
asioitten puolesta. Päivän 
tavoitteena on rohkaista ja 
vahvistaa säännöllistä ruko-
usta oman kylän, naapurus-
ton tai kaupunginosan puo-
lesta”, kertoo tapahtuman 
järjestelyistä päävastuun 
kantavan Kansan Raamat-
tuseuran toiminnanjohtaja 
Hannu Nyman.

Tapahtumaan ilmoittau-
tuminen tapahtuu joko netin 
kautta (www.kristuspaiva.
fi) tai puhelimitse (0207 681 
629). Laajat nettisivut ker-
tovat Kristus-päivästä niin 
suomeksi, ruotsiksi kuin 
englanniksi. 

Jussi Mursula

Vanhan messun päivät
Tridentine Days

Isä Benjamin Durham FSSP vierailee Suomessa loka-marraskuun vaih-
teessa. Messut Helsingissä 29.—30.10. sekä 1.—3.11. Messu Tampereella 
31.10.

Fr. Benjamin durham FssP is going to visit Finland again Oct. 29th — nov. 3rd.

Tarkempi ohjelma osoitteessa www.sanctis.net.  
Tai kysy Katolisesta tiedotuskeskuksesta.

Kolumbia on maa täynnä 
vastakohtia ja äärimmäi-
syyksiä. Karibian ranni-
kolla on maailman korkein 
rannikkovuoristo, lumen 
peittämä Sierra Nevada de 
Santa Maria, jonka huipul-
la vallitsee ikuinen talvi. 
Vuoriston ja Amazonasin 
loputtoman sademetsän 
trooppisen kuumuuden 
välissä sijaitsee maa, joka 
voidaan jakaa lukematto-
miin alueisiin – ja joka itse 
yhä edelleen jakaantuukin 
eri alueisiin. Tällöin maan-
tieteelliset äärimmäisyydet 
ovat kuin peilikuva yhteis-
kunnallisesta todellisuudes-
ta. Korkealla Andien vuo-
ristossa sijaitsevan rikkaan 
pääkaupungin ihmisten 
mielestä alanko tuntuu sie-
tämättömän kuumalta, ja ne 
ihmiset, jotka ovat köyhiltä 
alangoilta paenneet pääkau-
punkiin, kärsivät siellä kyl-
myydestä. Pääkaupunki itse 
on jakautunut rikkaaseen 
pohjoisosaan ja köyhään 
eteläosaan. Yhteiskunta on 
jakautunut köyhiin ja rikkai-
siin, uhreihin ja rikollisiin, 
puolustajiin ja vastustajiin, 
vasemmistoon ja oikeistoon, 
sisseihin ja yksityisarmei-
joihin, hyviin ja pahoihin. 
Harvoin jokapäiväisissä 
keskusteluissa kuulee niin 
usein sanaa ”ne toiset” kuin 
Kolumbiassa. Väkivaltaisen 
rikkinäisyyden tunne lyö 
leimansa vielä tänäänkin 
maahan ja kansaan, välittö-
mässä läheisyydessä on aina 
joitakin ”toisia”, jotka mer-
kitsevät vaaraa.  

Jo 40 vuotta Kolumbia on 
ollut kansalaissodassa. Ar-
meija, sissijoukot, puolisoti-
laalliset ryhmät ja huume-
mafia taistelevat vallasta ja 
taloudellisista eduista väes-
tön kustannuksella, minkä 
seurauksena monet ihmiset 

Kolumbiassa ovat paenneet 
kotoaan. Tuhansia maanvil-
jelijäperheitä on karkotettu 
tiluksiltaan, rauhaa ja oi-
keudenmukaisuutta puo-
lustavia ihmisiä uhataan ja 
murhataan. Karkotettujen 
määrä Kolumbian rajojen 
sisäpuolella on noin 3,7 mil-
joonaa ihmistä. Kolumbia 
on se maailman maa, jossa 
tapahtuu eniten karkotuk-
sia ja poliittisia murhia. Se 
on neljännellä sijalla niiden 
maiden joukossa, joissa las-
ten ja aikuisten oikeuksia 
eniten halveksitaan.

Lapset etsivät rauhaa

Ankarimmin väkivalta koh-
taa lapsia. Yli puolet karko-
tetuista on lapsia ja nuoria. 
Heidän on täytynyt usein 
nähdä, miten perheenjäse-
niä ammutaan tai ryöste-
tään. Perheidensä mukana 
heidän on usein jätettävä 
omaisuutensa, keskeytettä-
vä koulunkäyntinsä ja aloi-
tettava uusi elämä kaupun-
kien laidalla väkivaltaisessa 
ympäristössä. Arviolta yli 
11.000 lasta ja nuorta on jou-
tunut karkotuksen uhriksi. 
Monet lapset pakotetaan 
taistelemaan lapsisotilaina 
tai työskentelemään huu-
meiden välittäjinä.

Juuri lapsilla on oikeus 
suojattuun ja terveeseen 
kasvamiseen aikuisiksi, kau-
kana väkivallasta. Ja samalla 
he ovat toivon kantajia. Vain 
heidän on mahdollista rik-
koa väkivallan pirullinen 
kiertokulku ja avata toisia 
teitä, jotka voivat muuttaa 
heidän maansa tulevaisuut-
ta.    

”Red Júvenil” merkitsee 
nuorten verkostoa. Sen pii-
rissä nuoret koettavat aut-
taa rauhanomaisen yhteis-
kunnan aikaansaamisessa. 

Nuorten verkostoon kuu-
luu noin 500 nuorisoryhmää 
Medellinin kaupungissa. Ne 
kokoontuvat yhdessä edis-
tämään lasten ja nuorten 
oikeuksia ja rauhaa. Nuoret 
järjestävät toimintaansa itse-
näisesti ja etsivät opettajien 
ohjauksessa vaihtoehtoisia 
teitä osallistua yhteiskun-
nan elämään. Osallistumal-
la esim. musiikki- ja teatteri-
ryhmien työpajojen ja oman 
T-paitojen painoverstaan 
toimintaan he oppivat las-
ten ja nuorten oikeuksia ja 
esittävät niitä julkisuudessa. 
Siten he saavat kokea, miten 
he voivat kohdata ristiriitoja 
rakentavasti ilman väkival-
taa.     

Mitä voimme tehdä?

Lapset ja nuoret, jotka työs-
kentelevät Kolumbiassa 
rauhan hyväksi, tarvitsevat 
meidän solidaarisuuttam-
me ja tukeamme. Jos me 
täällä kiinnitämme huomio-
ta heidän tilanteeseensa ja 
toimintaansa ja hankimme 
sille julkisuutta, se tarjoaa 
heille suojaa ja antaa heille 
ennen kaikkea rohkeutta 
ponnistella edelleen rauhan 
ja oikeudenmukaisuuden 
hyväksi.  

Tiedämme että lähetys-
työhön kuuluva kristillinen 
todistus on myös lähim-
mäisten palvelemista, ku-
ten ihmisten arvokkuuden 
puolustamista, koulutusta, 
sairaanhoitoa, köyhyyden ja 
epäoikeudenmukaisuuden 
poistamista. Lähetystyö on 
näin ollen myös yhteiskun-
nan kehittämistä evanke-
liumin valossa.

Lähde: www.kindermissions-
werk.de, projekti Kolumbia, 

käännös Kalevi Vuorela

Kolumbia – matka rikkinäisen maan halki 
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Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakunta-
salissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 
00140 Helsinki. 

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

Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kurssin järjestävät 
Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset seurakunnat. Lisätietoja 
arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. Kurssi jatkuu keväällä.

In English

ALL CATHOLICS ARE ASKED TO 
PAY THE MEMBERSHIP FEE OF 
THE DIOCESE
The Catholic Church in Finland – unlike the 
Lutheran and Orthodox churches – cannot re-
cieve membership fees through the “church 
taxation” system. With the help of that system, 
the per capita income of the members of the 
Lutheran and Orthodox churches pay to their 
respective churches almost 200 euros per year. 
The voluntary support of Catholics is only 
about 33 euros per person per year. So there is 
a reason to do better than that. So what is the 
membership fee of the Diocese of Helsinki, 
and how does it work?

What is the membership fee? The member-
ship fee is paid by all Catholics who belong 
to the Catholic Diocese of Helsinki in order to 
support financially their local Church. Solidar-
ity is one of the basic principles in the Catho-
lic Church. This is why the members of the 
Church have always felt throughout history 
their responsibility for the activities of their 
local Church.

What does a ”voluntary” membership fee 
mean? It means very simply that people who 
want to pay the membership fee pay it, and 
those who do not want to pay it do not pay it.

Who should pay the membership fee? The in-
vitation to pay the membership fee goes to 
Catholics who belong to the Catholic Diocese 
of Helsinki, who are 18 years of age or over and 
who have to pay income taxes. All Catholics 
who have lived in Finland for three months or 
more belong to the Catholic diocese of Helsinki 
regardless of their nationality. Also Catholics 
who belong to the Eastern Rite, are members 
of the Catholic Diocese of Helsinki. The invita-
tion for the membership fee does not depend 
on whether the person in question is registered 
in some parish.

How much is the membership fee: The mem-
bership fee in the Diocese of Helsinki is for 
everybody 1,5%. The Diocese supports with 
the membership fee also the parishes. How-
ever, the direct support of your parish is also 
recommendable.

How should the membership fee be paid? 
Payments should be made to the bank ac-
count NORDEA 101430-237491, reference-
number (“viitenumero”) 90010.

CHURCH DOES NOT IMPOSE 
BUT FREELY PROPOSES THE 
FAITH
The Pope has received bishops and ordinaries 
of Kazakhstan and Central Asia, who have just 
completed their ”ad limina” visit.

The Holy Father began his remarks by inviting 
the prelates to give thanks to God because, 
”despite the severe pressures suffered during 
the years of the atheist communist regime, the 
flame of faith remained alight in believers’ 
hearts thanks to the zealous sacrifice of priests, 
religious and lay people”.

After encouraging the bishops not to lose 
heart even though the Catholic community is 
”a small flock”, Benedict XVI called on them 
to allow themselves to be guided by the Holy 
Spirit and ”to keep the flame of faith alight 
among Christian people. Conserve and draw 
vantage from the important pastoral and ap-
ostolic experiences of the past”, he told them. 
”Continue to educate everyone in listening 
to the Word of God and arouse, especially in 
the young, Marian devotion and love for the 

Eucharist. Spread the practice of the Rosary 
among families. Patiently and courageously, 
seek new forms and methods of apostolate, 
making it your concern to modernise them 
in accordance with today’s needs, bearing in 
mind the language and culture of the faithful 
entrusted to you care”.

The Pope explained that ”such a commitment 
will prove more incisive and effective” with 
the collaboration of priests, religious and la-
ity, and he invited the prelates ”to support 
them in moments of difficulty” and of ”hu-
man and spiritual solitude. Everything should 
be founded”, he said, ”on constant recourse to 
God in prayer and in the constant search for 
unity among yourselves, and within each of 
your ... communities”.

Referring then to ”the blight of violence and 
terrorism, the spread of extremism and fun-
damentalism” in the world, Pope Benedict 
highlighted the need to ”contrast this scourge 
with legislative means. However the force of 
law must never itself become iniquity, nor can 
the free exercise of religion be limited, because 
freely to profess one’s faith is a fundamental 
and universally-recognised human right”.

Benedict XVI highlighted how ”the Church 
does not impose but freely proposes the Cath-
olic faith, well aware that conversion is the 
mysterious fruit of the action of the Holy Spir-
it. Faith is a gift and a work of God, and hence 
excludes any form of proselytism that forces, 
allures or entices people by trickery to embrace 
it. A person may open to the faith after mature 
and responsible reflection, and must be able 
freely to realise that intimate aspiration. This 
benefits not only the individual, but all soci-
ety, because the faithful observance of divine 
precepts helps to build a more just and united 
form of coexistence”.

The Pope concluded his address with an ex-
pression of thanks to the priests and religious 
who work in the various ecclesiastical circum-
scriptions: Almaty, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 
Tajikistan, and Turkmenistan. KATT/VIS

MARIAN PRAYERS

OUR LADY, QUEEN OF ANGELS
August Queen of Heaven! Sovereign Mistress 
of the angels! Thou who from the beginning 
hast received from God the power and mission 
to crush the head of Satan, we humbly beseech 
thee to send thy holy Legions, that, under thy 
command and by thy power, they may pursue 
the evil spirits, encounter them on every side, 
resist their bold attacks and drive them hence 
into the abyss of eternal woe. Amen.

A CHILD’S PRAYER TO MARY
 Holy Mary, mother fair,

 Filled with love for God,

 Pray for us in all our needs.

 Pray for us today.

kuulumiset

Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki, 
klo 8–15 tai sopimuksen 

mukaan, puh. 09-1357998, 
s-posti: caritas@caritas.fi  
Kotisivut: www.caritas.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA

23.10. Caritas-ilta P. Henrikin srk-salissa 18.00. Ohjelmaa sanoin 
ja kuvin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

23.11. Marrasmarkkinat P. Henrikin srk-salissa klo 10.30-13.30.

8.-21.12. Tuomaan markkinat Esplanadin puisto, Helsinki, avoin-
na ark.10-19.00, lauantait ja sunnuntait 10-18. 

HYVÄKSYTYT HANKKEET VUOSILLE 2008-2010

Kohteet: Tamilnadu, Etelä-Intia

Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseeen ja ymparis-
töystävälliseen maanviljelykseen / Capacity building of the ru-
ral farmers on biotechnological approaches for sustainability 
and eco&environment protection.

Kumppani: Social Service Sericulture Project Trust

Ekologisen maanviljelyn kautta koulutetaan ja perehdytetään 720 
kastitonta naista omavaraisuuteen ja pienyrittämiseeen. Ympä-
ristöystävällinen maanviljelys  tapahtuu ilman torjunta-aineita, 
hyönteismyrkkyjä ja kasvinsuojeluaineita. Opetusta annetaan 
kompostoinnin ja biokaasun käyttöönotossa sekä karjan kasva-
tuksessa. Lisäksi huomioita kiinnitetään maaperän hedelmäl-
lisyyden säilyttämiseen ja eroosion torjumiseeen, juomaveden 
puhtaana pitämiseen sekä ihmisten aiheuttamien ympäristöuh-
kien torjumiseen.

Luonnonmukainen maanviljelysohjelma lapsityövoiman va-
pauttamiseksi / ecological agriculture programme for rescue of 
child laborers

Kumppani: Madurai Jesuits Downtrodden People Welfare Trust, Doctor 
Ambedkar Cultural Academy (DACA)

Kastittomien ihmisten puolestapuhuja DACA keskittyy uudella 
hankkeellaan vapauttamaan lapset maanviljelystöistä ja työllis-
tämään lasten vanhemmat ekologisen maanviljelyksen parissa. 
Tarkoituksena on saada lapset takaisin opintojen pariin samalla 
kun vanhemmille tarjotaan paikallista työtä. Näin perheen tulot 
eivät kärsi lasten opiskelusta ja lasten normaali kehitys voidaan 
turvata. Vanhemmat työskentelevät 25 päivää kuukaudessa kou-
lutustilalla, jossa he osallistuvat vihannesten ja hedelmäpuiden 
kasvattamiseen. Hankkeen parissa on 100 perhettä, jotka oppivat 
tuottamaan ravintoa ekologisesti kestävällä tavalla.

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja 
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Tere-
sa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta 
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €). 

Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuk-
sesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.


