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Sinä olet kutsunut minua. Tässä minä olen, Herra.
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Ikuiset lupaukset Turussa: Birgittalaissisar Gennarina Puthampurakkal OSSS antoi ikuiset lupaukset sääntökunnassaan 23.10. Sisar Gennarina on kotoisin
Intiasta, Keralan maakunnasta. Hänen nimensä on muunnos pyhän Januariuksen nimestä. Lukioaikanaan hän tutustui birgittalaissisariin, joilla on Intiassa yli
20 luostaria.Ylioppilaaksi tultuaan hän lähti Eurooppaan. Ensin hän oli koeajalla Rooman birgittalaissisarten luona. Novisiaatin hän suoritti Napolissa. Sieltä
hän tuli muutaman vuoden kuluttua Turkuun ja Helsinkiin ja kuuluu nykyään Stella Marisin pieneen mutta rohkeaan yhteisöön, jota johtaa äiti Dia.
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Toimitukselta
Pidämmekö huolta pyhästä sakramentista?
”Jeesus on tabernaakkelissa”, toteamme uskoen.
Me uskomme Kristuksen
todelliseen läsnäoloon pyhässä alttarin sakramentissa. Leivästä ja viinistä
on messussa todella tullut
Kristuksen ruumis ja veri.
Jäljelle jääneet pyhät hostiat viedään tabernaakkeliin, odottamaan, sitä, että
yksittäinen uskova sairaalassa, kotona tai kirkossa
messun ulkopuolella voi
saada pyhän kommuunion. Tabernaakkelissa eukaristinen Kristus myös odottaa meitä joka hetki luokseen,
palvomaan ja rukoilemaan, viemään hänelle murheemme, kertomaan hänelle iloistamme, yksinkertaisesti viettämään aikaa hänen kanssaan. Aika, jonka
käytämme Kristuksen kanssa hänen eteensä polvistuneena, ei ole pois mistään muusta. Päinvastoin se
vahvistaa meitä olemaan entistä enemmän läsnä myös
kaikkialla muualla.
Viime aikoina on maailmalta kantautunut yhä useammin huolestuttavia viestejä siitä, että pyhää sakramenttia häväistään. Kirkkoa vastustavat voimat ja

yksittäiset ihmiset suunnittelevat etukäteen tulevansa messuun ja ottavansa vastaan kommuunion, kuitenkin niin, etteivät he aio sitä syödä, vaan pistävät
sen kädestä taskuun tai kirjan väliin ja lähtevät pois.
Sen jälkeen he tuhoavat varastamansa pyhän hostian
tavalla tai toisella ja häpäisevät sen jossakin satanistisessa tai ateistisessa rituaalissa. Jotkut tehnevät sen
pilan päiten, jotkut todellakin pahansuopaisesti.
Meille katolilaisille ja kaikille uskonnollisia arvoja
kunnioittaville ihmisille jää vain kauhistuksen tunne.
Kysymme syytä tällaiseen tekoon. Vastaukset ovat lähinnä masentavia. Mistä tällaisten tekojen lisääntyminen ja yhä suurempi julkisuus (modernin teknologian
ansiosta) oikein kertoo? Mitä me itse voimme tehdä?
Yksi vastaus lienee selvä. Jokainen meistä voi ainakin
pitää huolen siitä, että kohtelee itse yhä suuremmalla
kunnioituksella pyhää sakramenttia, että itse valvoo ja
huolehtii siitä, ettei Kristusta loukata ja pilkata, että itse
pyrkii ottamaan Kristuksen vastaan yhä puhtaammin
ja nöyremmin. Jokainen meistä voi myös yrittää entistä useammin vierailla Jeesuksen, Herramme, luona,
joka odottaa meitä päivin ja öin, arkena ja pyhänä.

30.11. adventin 1. sunnuntai (I)
1L Jes. 63:16b-17, 64:1, 3-8
Ps. 80:2ac+3b, 15-16, 18-19. - 4
2L 1. Kor. 1:3-9
Ev. Mark. 13:33-37
Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen ilmoittaman
kohteen hyväksi.
6.12. la Suomen itsenäisyyspäivä

8.12. ma autuaan Neitsyt Marian
perisynnitön sikiäminen, juhlapyhä, velvoittava
1L 1. Moos. 3:9-15, 20
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1:26-38
Ev. Luuk. 1:26-38
14.12. adventin 3. sunnuntai (Gaudete) (III)
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7.12. adventin 2. sunnuntai (II)
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Uutisia
Piispainsynodin loppusanoma:

Påven om ”kristallnatten”:

Jumalan Sana on enemmän
kuin pelkkä Raamattu

Må liknande fasor
aldrig upprepa sig!

Katolisen kirkon piispainsynodi hyväksyi lokakuun
lopussa ”Sanoman Jumalan
kansalle” päättäessään keskustelunsa aiheesta ”Jumalan sana kirkon elämässä ja
lähetystehtävässä”.
Viimeisenä täytenä työskentelypäivänään synodin
235 osanottajaa keskustelivat muutoksista ehdotuksiin, joita he tekevät paavi
Benedictus XVI:lle pohjaksi
apostoliseen kehotuskirjeeseen, joka lopullisesti päättää synodin työn.
Synodin loppusanoma,
joka julkaistiin lokakuun 24.
päivänä, selittää, miten kirkko ymmärtää Jumalan sanan
käyttämällä neljää kuvaa:
”sanan ääni, kasvot, talo ja
tie”. Koko asiakirja löytyy
Vatikaanin nettisivuilta.
Synodin isät käyttävät
epätavallisia kuvia ilmaistakseen keskustelujensa
pääteemaa: Jumalan sanan
ymmärtäminen ei rajoitu
Raamattuun. Perusteluinaan fundamentalistista
käsitystapaa vastaan ja painottaessaan katolista kunnioitusta kirkon auktoriteettia
ja traditiota kohtaan, synodin sanoma huomauttaa,
että ”Jumalan sana edeltää
Raamattua ja menee sen ylitse”.
Ensimmäinen sanoman
käyttämistä kuvista on ääni,
joka ”kaikuu luomisen alussa”. Synodin keskustelujen
alussa monet prelaatit vertasivat Jumalan sanan roolia viisauden rooliin, niin
kuin Vanha testamentti kuvaa sitä. Tämä viisaus, tämä
ääni, sanomassa sanotaan,
”laskeutuu Pyhien kirjoitusten sivuille, joita me nyt
luemme kirkossa Pyhän
Hengen johdatuksessa.”
Kasvot, joihin synodi viittaa, ovat Jeesuksen, lihaksi tulleen Jumalan Sanan
kasvot. Kristuksen kautta
meillä on pääsy ”Pyhien
kirjoitusten täyteen ja yhtenäiseen merkitykseen”,
sanomassa sanotaan. Tämä
kohta sanomaa alleviivaa
sitä, että kristinusko ei ole
oikeastaan ”kirjan” uskonto,
vaan Kristuksen persoonaan
keskittynyttä uskoa.
Sanan talo on kirkko, asiakirja jatkaa. Sen opetusten,

sir

Painottaessaan katolista kunnioitusta kirkon auktoriteettia ja traditiota kohtaan, piispainsynodin sanoma huomauttaa, että ”Jumalan sana edeltää Raamattua ja menee sen ylitse”.

liturgian, rukouksen ja jäsenten solidaarisuuden kautta
kirkko saa Jumalan sanan
elämään meidän aikanamme. Kirkko toteuttaa evankeliumin julistamisen tehtävää maailmassa tuomalla
Jumalan sanan niille, jotka
eivät vielä ole sitä kuulleet
tai vastaanottaneet.
Sanan tie viittaa tähän
evankelioimisen tehtävään,
ja synodin sanoma korostaa tarvetta käyttää kaikkia
käytettävissä olevia keinoja
levittää evankeliumin sanomaa. Raamatun lukemisen
rukoillen pitäisi tulla osaksi
jokaisen uskovan elämää,
piispat kirjoittavat. Sanan
vahvistamina ja ohjaamina uskovien tulisi uudistaa
”maailmaa, joka usein on
rumuuden ja raakuuden
vääristämä”.
Jumalan sana, synodin
isät kirjoittavat, tuo lohdutusta sorretuille erityisesti

siksi, että se johtaa heidät
Jeesuksen luokse. ”Sen huippuna on risti, johon naulittuna Kristus yksin ja hylättynä
kokee julman kärsimyksen
ja kuoleman. Juuri tämän Jumalan Pojan läsnäolon tähden pahan ja kuoleman pimeyteen säteilee pääsiäisen
valo ja kirkkauden toivo.”
Synodin sanoma päättyy
samaan toivotukseen, jonka
pyhä Paavali kohdisti efesolaisille: ”Me uskomme teidät
Jumalan ja hänen armonsa
sanan haltuun.”
KATT/VIS/CNA

Under söndagens Angelusbön 9.11. påminde Benedikt
XVI att för exakt 70 år sedan,
natten mellan den 9:onde
och den 10:onde oktober
1938, utspelade sig natten
som fick namnet Kristallnatten, Natten av krossat
glas, då en våldsvåg mot judar drog över Tyskland. ”En
händelse vi måste minnas
för att liknande fasor aldrig
mer ska upprepas”, sa helige fadern, vars appell denna söndag riktade sig också
till Norra Kivu, den region i
Kongo där fruktansvärt våld
och förödelse härjar.
”Idag är det 70 år sedan
det nazistiska ursinnet bröt
ut mot judarna i Tyskland,
sa påven. ”Affärer, kontor,
bostäder och synagogor
brändes och förstördes och
även många personer dödades. Detta var början på
nazisternas systematiska
och våldsamma förföljelse
av judarna som avslutades
med Shoah. Än idag är det
smärtsamt att minnas denna
tragiska händelse, men minnet måste tjäna till att liknande fasor aldrig upprepar
sig och att man anstränger
sig på alla nivåer mot varje
form av diskriminering och
antisemitism, genom att
lära, främst de yngre generationerna att utöva ömsesidig respekt och mottagande.
Jag ber er att förena er med

mig i min bön för offren och
genom att visa solidaritet
med den judiska världen.”
Påven talade vidare under sin appell efter Angelusbönen om regionen
Norra Kivu i Kongo. Oskyldiga civila har fallit offer
för blodiga beväpnade sammandrabbningar och systematisk grymhet, sa påven.
Varje ty av våld, plundring
och förstörelse har tvingat
tiotusentals personer att
överge det lilla de har för
att överleva. Man räknar
med att flyktingsiffran har
stigit till över en och en halv
miljon.
”Jag önskar härmed att
uttrycka mitt medlidande
med var och en av flyktingarna, medan jag uppmuntrar och välsignar alla de som
är engagerade för att lindra
deras lidande, sa påven och
nämnde särskilt den lokala
kyrkans själavårdare.” Benedikt XVI uttryckte även
sin kondoleans med de familjer som mist sina nära
och försäkrade dem om sina
förböner. Slutligen uppmanade påven alla att samarbeta för att återupprätta freden
på jorden; jorden som har
plågats alltför länge. Återupprätta respekten, rättvisan och framför allt varje
persons värdighet.
KATT/RV

Kaksi jesuiittaa
murhattiin Moskovassa
Moskovassa paljastui lokakuun lopussa raaka murhenäytelmä, kun kävi ilmi,
että kaksi kaupungissa toiminutta jesuiittapappia oli
murhatta julmalla tavalla
asunnossaan. Ilmeisesti
murhaaja oli ensin tappanut
toisen papeista, ja odottanut
asunnossa pidemmän aikaa
toisen papin paluuta.
Ensin väkivaltaisen murhan kohteeksi joutui 42-vuotias isä Victor Betancourt,
joka oli kotoisin Ecuadorista.
Pari päivää myöhemmin kotiin palattuaan koki julman

kohtalon 47-vuotias isä Otto
Messmer, joka oli paikallisen
jesuiittaregion esimies. Hän
oli Kazakhstanissa syntynyt
Venäjän kansalainen.
Venäjän ortodoksinen
patriarkka Aleksi II ilmaisi surunsa jesuiittapappien
surmasta ollessaan vierailulla Pariisissa. Muistosanat
papeille lausui Venäjän katolisen piispainkokouksen
puheenjohtaja, piispa Joseph Werth SJ.
KATT/Zenit/Kath.net
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Uutisia
Paavi Afrikkaan

”Kuolettava päivä” Britanniassa

Paavi Benedictus XVI ilmoitti piispainsynodin päätösmessun yhteydessä aikovansa matkustaa Afrikkaan
ensi vuoden maaliskuussa.
Matkan tarkoitus on ennalta
valmistella lokakuussa 2009
järjestettävää erityistä Afrikka-synodia.
Matkan aikana pyhä isä

Katolinen kirkko monien
muiden tahojen kanssa on
syvästi pettynyt Britannian
parlamentin lokakuiseen
päätökseen hyväksyä lainsäädäntö, joka mahdollistaa
eläin-ihmishybridien luomisen lääketieteellistä tutkimusta varten. Hyväksytyssä laissa, joka tunnetaan
nimellä Human Embryology
and Fertilization Bill, annetaan mahdollisuus myös ns.
pelastajasisarusten tehtailemiseen, siis siihen, että sairaalle sisarukselle kasvate-

vierailee Kamerunissa, jossa hänen tarkoituksensa on
antaa maanosan piispoille
erikoissynodin työsuunnitelma (Instrumentum laboris),
ja Angolassa, joka viettää
evankeliointinsa 500-vuotisjuhlaa.
KATT/VIS/Zenit

Vuoropuhelu muslimien
kanssa jatkuu
Roomassa kokoontui marraskuun alussa laaja ja
korkea-arvoinen islamilaiskatolinen foorumi, jonka
tavoitteena oli Vatikaanin
lehdistöosaston päällikön,
isä Federico Lombardin SJ
mukaan päästä pienempiä
ryhmiä paremmin tutustumaan kristinuskoa ja islamia yhdistäviin ja erottaviin seikkoihin syvällisesti ja
avoimesti.
Foorumin antamassa julistuksessa on ”tärkeitä lausuntoja ihmispersoonien ja
heidän valintojensa kunnioittamisesta omantunnon
ja uskonnon kysymyksissä

sekä miesten ja naisten yhtäläisestä arvokkuudesta”.
Isä Lombardi myönsi,
että monet väkivaltaisuudet
kristittyjen ja muslimien välillä esimerkiksi Balkanilla
tai Lähi-Idässä vaikeuttavat
vuoropuhelua, mutta ne eivät saa estää sitä.
Paavi Benedictus on kutsunut kumpaakin osapuolta ”yhdistämään voimansa
ymmärtämättömyyden ja
ennakkoluulojen voittamiseksi sekä toisista syntyneen
vääristyneen kuvan korjaamiseksi.
KATT/Zenit/VIS

Karmeliittamaallikkoryhmä ”In laudem gloriae”
Lokakuun 26. p:nä Sinikka Luukkanen antoi karmeliittaluostarin kappelissa
lopulliset lupauksensa karmeliittamaallikkona. Lupaukset vastaanotti karmeliittaveli Jonas Svensson Ruotsin Norrabysta.
KATT
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taan sopivia ”varaosia” keinohedelmöityksen avulla.
Katoliset ja muut elämän
arvokkuutta puolustavat
järjestöt tuomitsivat uuden
lainsäädännön voimaakkaasti. Syntymättömien lasten suojelujärjestön (SPUC)
puheenjohtaja John Smeaton mm. totesi, että ”tämä
päivä on kuolettava päivä Britannian historiassa.
Parlamentti hyväksyi lain,
joka laajentaa yhteiskunnan
kaikkein haavoittuvimpien
jäsenten kuolettavaa hyväk-

sikäyttöä. Tutustuessaan
tähän kaameaan lakiin tulevat sukupolvet ihmettelevät,
miten jokin kansakunta, jonka pitäisi olla sivistynyt, on
voinut alentaa ihmiselämää
näin paljon.”
Monet katoliset piispat
Britanniassa, mm. kardinaali Keith O’Brien ja piispa
Patrick O’Donoghue, osallistuivat painokkaasti lain
vastustamiseen ennen sen
hyväksymistä.
KATT/CNA/SIR

Pyhä isä Obamalle:

Rauhan, solidaarisuuden ja
oikeudenmukaisuuden maailma
Pian Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputuloksen
selvittyä paavi Benedictus
XVI lähetti onnitteluviestin vaalien voittajalle, demokraattisenaattori Barack
Obamalle. Viestissä, jonka
presidentiksi valitulle välitti Yhdysvaltain Pyhän
istuimen suurlähettiläs
Mary Ann Glendon, pyhä
isä lupaa rukoilla Obaman
puolesta, jotta Jumala auttaisi häntä ”raskaissa velvollisuuksissaan kansansa
ja kansainvälisen yhteisön
palveluksessa”.
Italiaksi kirjoitetussa viestissä paavi sanoo toivovansa,
että Herran runsas siunaus
tukisi Obamaa ja Yhdysvaltain asukkaita tulevan presidentin ”pyrinnöissä kaikkien hyvän tahdon ihmisten
kanssa sellaisen maailman
rakentamisessa, jossa vallitsisi rauha, solidaarisuus ja
oikeudenmukaisuus”. Myös
Vatikaanin valtiosihteeri,
kardinaali Tarcisio Bertone
lähetti onnitteluviestin tulevalle presidentille.
Vatikaanin lehdistöosaston päällikkö, isä Federico
Lombardi SJ kertoi lausunnossaan, että ”Yhdysvaltain presidentin tehtävä on
valtava, ja siihen kuuluu
suuri vastuu, ei vain omaa
maata kohtaan, vaan koko
maailmaa kohtaan, mikä on
seurausta Yhdysvaltain painoarvosta kansainvälisissä
asioissa laidasta laitaan”.
”Siksi me kaikki toivomme, että uusi presidentti
Obama vastaa näihin odotuksiin ja toiveisiin, joita

sir

häneen on pantu, ja palvelee lakia ja oikeudenmukaisuutta tehokkaasti sekä löytää sopivia keinoja rauhan
edistämiseen maailmassa
kunnioittaen ihmisten kehittymistä ja arvokkuutta varsinkin olennaisten inhimillisten ja hengellisten arvojen
osalta.” Isä Lombardi lisäsi,
että ”uskovat ihmiset rukoilevat, että Jumala valaisisi
häntä ja auttaisi häntä”.

Paavi lähettänee vielä uuden onnitteluviestin Obamalle tammikuussa, kun
hän lopulta astuu virkaansa.
KATT/VIS/Zenit

Oremus
Francisco de Zurbarán: Pyhä Ambrosius

7.12. Pyhä Ambrosius
piispa ja kirkonopettaja

A

mbrosius syntyi vuonna 339 Trierissä, jossa hänen isällään oli virka keisarillisena virkamiehenä. Isän kuoltua
perhe muutti Roomaan, jossa nuori Ambrosius luki oikeustiedettä ja puhetaitoa. Hänestäkin tuli virkamies, ja hänet
lähetettiin Milanoon prefektiksi.
Hän saapui kaupunkiin juuri piispan kuoltua. Uutta piispaa valittaessa tulivat areiolaisten ja oikeauskoisten kristittyjen väliset ristiriidat esiin, ja Milano oli vaarassa ajautua
rauhattomuuksiin. Nuori prefekti yritti rauhoittaa osapuolet
suurella kaunopuheisuudellaan. Hänen puhuessaan kansanjoukoille kuului lapsen ääni: ”Valitkaa Ambrosius piispaksi!”
Väkijoukko toisteli lapsen huudahdusta, ja kauhun valtaama
Ambrosius koetti turhaan painottaa, ettei häntä ollut edes
kastettu, että hän oli syntinen ja arvoton. Huutokuoro voitti
hänen äänensä.
Kaupungin väestön riemuitessa hänet kastettiin ja vihittiin
heti piispaksi. Hän syventyi pyhiin kirjoituksiin ja kirkkoisiin
aavistamatta, että hänestä itsestään tulisi kerran suuri kirkkoisä Augustinuksen rinnalle, jonka hän itse kastoi kymmenen
vuotta myöhemmin. Ambrosiuksen teologinen kirjallinen työ
on niin laaja ja syvällinen, ettet siitä voi tehdä yhteenvetoa
muutamalla sanalla. Laulamme vielä tänäänkin hänen kiitoshymniään Te Deum laudamus - Sinua, Jumala, me ylistämme.
On mielenkiintoista havaita, että juuri Ambrosius, joka oli
ollut keisarillinen virkamies, puolusti hyvin voimakkaasti
kirkon arvovaltaa valtiovaltaa vastaan. Kun Salonikin käskynhaltijan murhaa ei saatu selvitetyksi ja keisari Theodosius
antoi käskyn tappaa 7000 viatonta ihmistä, Ambrosius kielsi
häneltä pääsyn kirkkoon ja määräsi hänelle monta kuukautta
kestävän ankaran katumusharjoituksen. Keisari mukautui
vastahakoisesti hänen tuomioonsa. Ambrosius oli täten osoittanut, ettei kruunu eikä valtikka korota kuolevaista ihmistä
Jumalan lain yläpuolelle ja että keisarinkin täytyy alistua moraalikysymyksissa kirkon arvovaltaan.
Adalbert Engelhart OSB
Pyhien vuosi

Gud ensam räcker
Inget får skaka dig,

Nada te turbe,

inget förskräcka.

nada te espante,

Allting skall klarna,

todo se pasa,

Gud är densamme.

Dios no se muda,

Vänta och vaka,

la paciencia

allt skall du vinna.

todo lo alcanza;

Den som har Gud kan

quien a Dios tiene

ingenting sakna.

nada le falta:

Gud ensam räcker.

sólo Dios basta.
Heliga Teresa av Avila
(Oremus, 420)

K

aikkivaltias Jumala,
pyhässä piispa Ambrosiuksessa
			 sinä annoit kansallesi
			 kristinuskon totuuksien
			 suuren opettajan
			 ja rohkeudessaan
			 esikuvallisen johtajan.
Herätä tänäkin päivänä kirkossasi
			 yhä uudelleen
			 sinulle otollisia paimenia,
			 jotka horjumatta ja viisasti
			 ohjaavat sinun laumaasi.
	Tätä pyydämme
			 Herramme Jeesuksen Kristuksen,
			 sinun Poikasi, kautta,
			 joka kanssasi elää ja hallitsee
			 Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
			 iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Rukouksen
apostolaatti
Marraskuu
Rukoilemme, että pyhien
antama todistus rakkaudesta vahvistaisi kristittyjä, kun he palvelevat
Jumalaa ja lähimmäisiään
seuraten Kristusta, joka ei
tullut palveltavaksi vaan
palvelemaan.
Rukoilemme, että kristilliset yhteisöt Aasiassa,
jossa on rikas ja vanha
uskonnollinen kulttuuri,
löytäisivät sopivimman
tavan julistaa Kristusta
täysin uskollisina evankeliumille.
Joulukuu
Rukoilemme, että kirkko
apostolisella ja missionaarisella työllään rohkeasti edistäisi elämän
kulttuuria väkivallan ja
kuoleman kulttuurista
huolimatta.
Rukoilemme, että erityisesti lähetysmaissa kristityt osoittaisivat rakkauden teoillaan, että Betlehemin seimeen syntynyt
lapsi on maailmaa valaiseva toivo.

Böneapostolatet
November
Vi ber, att helgonens
exempel 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
församlingarna i Asien
finner vägar att, trogna
evangeliet, göra Kristus
känd för folken på denna vidsträckta kontinent,
som är så rik på kultur
och andlighet.
December
Vi ber, att Kyrkan med
mod och kraft främjar livet som motvikt till den
ökande kultur av våld
och död, som sprider sig.
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Paimenelta
Pyhän isän Benedictus XVI:n puhe
”Pius XII:n opetusviran perintö ja
Vatikaanin II kirkolliskokous”
-kongressin osallistujille

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

Sala Clementinassa
Lauantaina 8. marraskuuta 2008

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
puh. 0405278746

Rakkauden Lähetyssisaret
puh. 09-3403795

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

Herrat kardinaalit,
kunnioitetut veljeni
piispat ja papit,
rakkaat veljet ja sisaret!

O

len iloinen voidessani ottaa teidät vastaan
”Pius XII:n opetusviran
perintö ja Vatikaanin II kirkolliskokous” -kongressin
aikana, jonka Paavillinen
Lateraaniyliopisto on järjestänyt yhdessä Paavillisen
Gregoriana-yliopiston kanssa. Kongressi on tärkeä niin
käsittelemänsä aiheen kuin
myös sen perusteella, että
siihen osallistuu oppineita
henkilöitä monista eri maista. Tervehtien nyt kaikkia
sydämellisesti haluan erityisesti kiittää monsignore
Rino Fisichellaa, Lateraaniyliopiston rehtoria, ja isä
Gianfranco Ghirlandaa, Gre-

goriana-yliopiston rehtoria,
niistä kohteliaista sanoista,
joilla he ovat kuvanneet yhteisiä tuntemuksiamme.
Pidän suuresti arvossa sitä
työteliästä teemaa, johon
olette keskittäneet huomionne. Viime vuosina puhuttaessa Pius XII:sta on huomiota kiinnitetty kohtuuttomasti yhteen ainoaan ongelmakenttään, jota puolestaan
on käsitelty kovin yksipuolisesti. Kaikesta muusta
tarkastelusta erillään tämä
seikka on estänyt lähestymään asiallisella tavalla tätä
suurta historiallis-teologista hahmoa, paavi Pius XII:
ta. Se huomattava toiminta,
jota tämä paavi harjoitti, ja
aivan erityisesti hänen opetusvirkansa, johon te olette
perehtyneet näinä päivinä,

ovat yhdessä hieno todiste
siitä, mitä äsken lausuin.
Hänen opetusvirkansa on
hyvin pätevää sekä suuren
ja hyväätekevän laajuutensa
että erityisen laadukkuutensa perusteella. Voisi sanoa,
että se muodostaa arvokkaan perinnön, jota kirkko
on käyttänyt ja edelleen
käyttää varantonaan.
Kutsuin tuota opetusviran
laajuutta ”suureksi ja hyväätekeväksi”. Sen suhteen
riittää muistaa kiertokirjeet
ja lukuisat puheet ja radiosanomat, jotka on koottu
hänen ”Opetustensa” (Insegnamenti) kahteenkymmeneen niteeseen. Hän
julkaisi yli neljäkymmentä
kiertokirjettä. Niistä nousee esiin ”Mystici Corporis”,
jossa paavi käsittelee kir-

Piiri kokoontuu syksyllä lauantaisin klo 14 - 16 seuraavina päivinä: 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!

Paavi Benedictus XVI rukoili paavi Pius XII:n haudalla Pietarinkirkon kryptassa pyhän messun jälkeen,
jonka hän vietti edeltäjänsä muistoksi tämän 50. kuolinpäivänä 9.10.2008.
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Paimenelta
kon todellista ja syvällistä
luonnetta. Laajasti tutkien
hän valaisee perinpohjaista
ontologista yhteyttämme
Kristukseen ja — hänessä,
hänen kauttaan ja hänen
kanssaan —kaikkiin toisiin
uskoviin, joita hänen Henkensä elävöittää, jotka saavat ravintoa hänen ruumiistaan ja hänessä muuttuneina
antavat hänelle tavan jatkaa
ja levittää pelastustyötään
maailmassa. Mitä läheisimmin yhteydessä Mystici Corporis -kiertokirjeen kanssa
ovat kaksi muuta kiertokirjettä: ”Divino afflante Spiritu”
pyhästä Raamatusta ja ”Mediator Dei” pyhästä liturgiasta. Niissä nimittäin esitetään ne kaksi lähdettä, joista
kaikkien Kristukselle — sen
mystisen ruumiin päälle,
joka on kirkko — kuuluvien
tulisi aina ammentaa.
Tässä laajassa yhteydessä
Pius XII tarkasteli niitä monia erilaisia ihmisryhmiä,
jotka Herran tahdosta muodostavat osia kirkosta, tosin
niin, että heille on annettu
eri kutsumuksia ja tehtäviä.
Näin hän antoi viisaita sääntöjä pappien koulutukseen,
jotta nämä tunnettaisiin hensir

kilökohtaisesta rakkaudesta
Kristukseen, yksinkertaisesta ja tervehenkisestä elämäntavasta, rehellisyydestä
piispojansa kohtaan ja tavoitettavuudestaan niitä kohtaan, joiden sielunhoidosta
he ovat vastuussa. Kiertokirjeessä ”Sacra Virginitas” ja
vielä kahdessa sääntökuntaelämää käsittelevässä asiakirjassa Pius XII on kirkastanut sen ”lahjan” hienouden,
jonka Jumala antaa tietyille
henkilöille kutsuessaan heitä vihkiytymään kokonaan
hänen ja lähimmäisten palvelemiseen kirkossa. Tällaisesta tarkastelusta käsin
paavi vaati voimakkaasti,
että eri sääntökunnissa ja
kongregaatioissa palattaisiin
evankeliumiin ja niiden perustajien ja perustajattarien
autenttiseen karismaan. Samalla hän esitti myös joitakin tarpeellisia ja terveellisiä
uudistuksia. Lukuisia olivat
ne tilaisuudet, joissa Pius
XII tarkasteli maallikkojen
vastuuta kirkossa; niissä
hän käytti hyväkseen monia
suuria kansainvälisiä kongresseja tästä aiheesta. Mielellään hän käsitteli yksittäisten ammattien ongelmia
osoittaen esimerkiksi, mitkä
ovat tuomarien, lakimiesten,
sosiaalisen työn tekijöiden,
tai lääkärien velvollisuudet.
Viimeksi mainituille paavi
omisti lukuisia puheita selittäen niissä, mitä ovat ne
lääketieteen eettiset normit,
joita heidän tulee työssään
kunnioittaa. Kiertokirjeessä ”Miranda prorsus” paavi
puolestaan pysähtyy käsittelemään nykyaikaisten
viestintävälineiden suurta
merkitystä, sillä niiden vaikutus yleisen mielipiteen
muodostamisessa kasvoi
kaiken aikaa. Juuri tästä
syystä paavi, joka suuresti
arvosti nuorta keksintöä, radiota, painotti journalistien
velvollisuutta varustaa tietonsa totuudenmukaisesti
ja kunnioittaen moraalisia
normeja.
Pius XII kiinnitti huomiota
myös tieteisiin ja niissä tapahtuneisiin huomattaviin
edistysaskeliin. Ihaillen tieteen saavutuksia paavi valvoi kuitenkin tarkasti niitä
riskejä, joihin moraaliarvoista piittaamaton tieteenteko
voisi johtaa. Yksi esimerkki
riittää: Hyvin muistetaan
paavin pitämä puhe atomien halkaisun onnistumisesta. Kaukonäköisesti paavi
varoitti, että on välttämä-

töntä estää kaikin keinoin
sellainen tilanne, että näitä
nerokkaita tieteellisiä saavutuksia käytettäisiin tappavien aseiden valmistamiseen, aseiden, jotka saattaisivat aiheuttaa valtavia
katastrofeja ja lopulta johtaa
koko ihmiskunnan tuhoon.
Muistamme myös ne pitkät
ja innostavat puheet, joissa
paavi käsitteli toivottua siviiliyhteiskunnan uudistamista niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Tätä
työtä varten hän esitti korvaamattomaksi perustaksi
oikeudenmukaisuutta, joka
on todellinen edellytys kansojen väliselle rauhanomaiselle yhteiselolle: ”Opus
iustitiae pax!” Samoin hän
ansaitsee erityisen tunnustuksen mariologisesta opetuksestaan, joka huipentui
pyhän Marian taivaaseen
ottamisen dogmin julistamiseen. Sen avulla pyhä isä
halusi nostaa esiin oman
olemassaolomme eskatologista luonnetta ja samalla
korottaa naisen arvoa.
Entä mitä sanoisimme Pius
XII:n opetuksen laadusta?
Hän vastusti improvisaatiota: hän valmisti hyvin huolellisesti jokaisen puheensa
ja punnitsi jokaisen lauseensa ja sanansa ennen kuin hän
esitti ne julkisesti. Hän tutustui tarkasti eri kysymyksiin
ja pyysi säännöllisesti asiantuntijoiden apua, silloin
kun käsiteltiin aiheita, jotka
vaativat erityistä osaamista.
Luonteensa ja ominaisuuksiensa puolesta Pius XII oli
kohtuullinen ja realistinen
ihminen, helppo optimismi
oli hänelle vierasta, mutta
toisaalta hän oli immuuni
pessimismin uhalle, joka ei
olisikaan sopivaa uskovalle. Hän kauheksui tyhjää
poleemisuutta ja oli syvästi
epäluuloinen fanaattisuutta
ja sentimentaalisuutta kohtaan.
Nämä hänen sisäiset suhtautumistapansa osoittavat
hänen opetuksensa arvon,
syvällisyyden ja luotettavuuden. Ne selittävät sen
uskollisen kiinnittymisen,
jota hänelle osoittivat uskovien lisäksi myös monet
kirkkoon kuulumattomatkin henkilöt. Kun ajattelemme Pius XII:n opetusviran
laajuutta ja korkeaa laatua,
voidaan kysyä, miten hän
onnistui tekemään sen kaiken, kun hän samalla kuitenkin joutui kiinnittämään

huomiota niin moniin muihinkin paavillisiin tehtäviin:
kirkon päivittäiseen hallintoon, piispojen nimittämiseen ja vierailuihin, valtionpäämiesten ja diplomaattien
vierailuihin, lukemattomiin
yksityisille ihmisille ja ryhmille myönnettyihin audiensseihin.
Kaikki muistavat Pius XII:
n olleen epätavallisen älykäs, muistiltaan rautainen,
vieraiden kielten tuntemukseltaan ainutkertainen ja ihmisenä herkkä. Sanotaan,
että hän oli taitava diplomaatti, erinomainen juristi
ja loistava teologi. Kaikki
tämä on totta, mutta se ei
silti selitä kaikkea. Hänessä
oli myös jatkuva pyrkimys
ja luja tahto antaa itsensä
kokonaan Jumalalle mitään
säästämättä, välittämättä
edes omasta heikosta terveydestään. Tämä oli hänen
käytöksensä varsinainen
vaikutin: kaikki syntyi rakkaudesta hänen Herraansa
Jeesusta Kristusta kohtaan
ja rakkaudesta kirkkoa ja
ihmiskuntaa kohtaan. Itse
asiassa hän oli ennen kaikkea pappi, joka oli jatkuvasti
syvässä yhteydessä Jumalan kanssa, pappi, joka sai
voimaa valtavaan työhönsä
pitkistä rukouksen hetkistä
kaikkeinpyhimmän sakramentin edessä, hiljaisesta
kohtaamisesta oman Luojansa ja Vapahtajansa kanssa. Sieltä hänen opetusvirkansa sai alkunsa ja intonsa,
samoin kuin kaikki muukin
hänen toimintansa.
Siksi meidän ei tarvitse ihmetellä sitä, että hänen opetuksensa valaisee yhä tänäänkin kirkon elämää. Nyt
on kulunut suurinpiirtein
50 vuotta hänen kuolemastaan, mutta silti hänen monipuolinen ja hedelmällinen
opetusvirkansa on edelleen
mittaamattoman arvokas
tämänkin päivän kristityille.
Kirkko, Kristuksen mystinen
ruumis, on tietenkin elävä
ja elinvoimainen organismi,
joka ei ole juuttunut liikkumattomana siihen, mitä oli
viisikymmentä vuotta sitten.
Mutta kehitys on johdonmukaista. Niinpä Vatikaanin II
kirkolliskokous kokosi Pius
XII:n opetusviran perintöä
ja esitti sen eteenpäin tuleville kristityille sukupolville. Tiedetään, että kirkolliskokouksen isät viittasivat
yli tuhannessa suullisessa ja
kirjallisessa puheenvuoros-

sa Pius XII:n opetusvirkaan.
Kaikissa kirkolliskokouksen
asiakirjoissa ei ole viitteitä,
mutta pelkästään viitteellisissä asiakirjoissa Pius XII
mainitaan yli kaksisataa
kertaa. Tämä tarkoittaa sitä,
että tämä paavi on, pyhän
Raamatun jälkeen, kaikkein
useimmin viitattu lähde. On
tunnettua myös, etteivät tällaisten asiakirjojen viittaukset ole yleensä pelkkiä selvittäviä viittauksia vaan usein
ne muodostavat todellisia ja
varsinaisia täydentäviä osia
konsiliaarisiin teksteihin. Ne
eivät pelkästään tue ja anna
oikeutusta sille, mitä tekstissä sanotaan, vaan ne antavat
sille tulkinnan avaimen.
Voimme siis hyvin sanoa,
että paavi Pius XII:n persoonassa Herra on antanut
kirkolleen poikkeuksellisen
lahjan, josta saamme kaikki
olla hänelle kiitollisia. Toistan vielä kiitollisuuteni ilmauksen siitä työstä, mitä olette
tehneet tämän kansainvälisen Pius XII:n opetusvirkaa
käsittelevän symposiumin
valmistamisen eteen ja itse
symposiumissa ja toivon,
että edelleen jatkettaisiin tämän kuolemattoman paavin
kirkolle jättämän kallisarvoisen perinnön tutkimista, jotta sitä voitaisiin hyödyntää
myös nykyajan ongelmissa.
Tämän toivomukseni myötä
ja samalla, kun pyydän teille Herran apua, annan teille
kaikille sydämellisesti siunaukseni.
© Copyright 2008
Libreria Editrice Vaticana
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
22.11. la 11.00-13.45 uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 15.30-18.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 10.30-14.30 Caritaksen marrasmarkkinat, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
25.11. ti 17.00-19.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
29.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
1.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
2.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
6.12. la 11.00 itsenäisyyspäivän messu, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00
messu puolaksi, 18.00 iltamessu
8.12. ma Autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 juhlamessu
11.12. to 9.30 koululaisten adventtimessu
13.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00
messu), 15.30-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu, 19.30 konsertti
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
diaspora
Tikkurila: 23.11. su 16.00

Christmas bazaar in the parish hall, 11.30
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.00 iltamessu
1.12. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa
6.12. la Pyhän Marian kirkon vihkimispäivän
juhla: 10.00 messu suomeksi, kirkkokahvit
seurakuntasalissa, 18.00 iltamessu
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på
svenska, 18.00 iltamessu
8.12. ma 9.30 messu koululaisille
13.12. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen
sakramenttia ja ensikommuuniota varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 iltamessu
Parannuksen sakramentti adventin aikana puoli
tuntia ennen messuja. / The Sacrament of Confession is available half an hour before each
Holy Mass during Advent.

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 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
22.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
25.11. ti 19.00 informaatiokurssi
29.11. la 17.00 messu puolaksi
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
2.12. ti 19.00 miestenpiiri
6.12. la 10.30 messu isänmaan puolesta
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eurajoella, 18.30 messu latinaksi
8.12. ma Autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.30 juhlamessu
9.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri
13.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 22.11. la 10.00
Eurajoki: 23.11., 7.12. su 14.00

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 suomeksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, kirkkokahvit (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 aamumessu, 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 9.30-9.50. Confessions Tues.,
Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.50.
22.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00
opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu, Caritaksen
marrasmarkkinat Pyhän Henrikin seurakuntasalissa
29.11. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi, joulumyyjäiset seurakuntasalissa/
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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 adoraatio (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 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
22.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in

English, 17.00 messu Kuopiossa
26.11. ke 12.00 seniorien tapaaminen
29.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English,
18.00 messu Kajaanissa
6.12. la 10.30 itsenäisyyspäivän messu
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. ma Autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
12.12. pe 18.00 messu Kiteellä
13.12. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Mikkelissä

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

diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
13.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 30.11.
su 18.00
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 12.12. pe
18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 23.11., 21.12. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 14.12. su 17.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
22.11., 20.12. la 11.00 (uskonnonopetus klo
9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 13.12. la
16.00

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

uskonnonopetus
29.11. la 9.00
seniorit:
26.11. ke 12.00

Tampere

Messut Tampereen Yliopiston kappelissa/Mass
in the University chapel (Kanslerinrinne 1): to/
Thurs. 20.11., 11.12. klo/at 10.00.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

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.
23.11. su Kristus, kaikkeuden Kuningas: 18.00
juhlamessu
27.11. to 18.00 messu
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
4.12. to 18.00 iltamessu
5.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
11.12. to 18.00 messu
14.12. su adventin 3. sunnuntai, kirkkomme vihkimisen vuosijuhla: 11.00 messu
diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 23.11. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 14.12. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): ei opetusta eikä messua
6.12.
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.12. klo 12.00
uskonnonopetus
Kouvola 13.12 la 11.00 (13.00 messu)

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
22.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. la 10.30 messu isänmaan puolesta
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. ma Autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen: 18.00 juhlamessu
10.12 ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30
naistenilta
13.12. la 9.30 katekeesi, 12.00 lastenkerho,
14.00 perhemessu, 14.40 perhejuhla
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 7.12. su
15.00
Kokkola (Oravankatu 29): 30.11. su 18.00, (Katariinankatu 3): 21.12. su 16.00
Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 22.11. la 18.30, 13.12. la 18.30, 25.12. to
17.00
Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta):
22.11. la 12.00, 26.12. pe 9.00.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 30.11. su 12.00, 13.12. la 12.00, 26.12. pe
12.00.
Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Lakeuden risti): 20.12. la 16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu
45): 22.11. la 16.00, 13.12. la 16.00, 26.12. pe
16.00

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 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke,
la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
La 11.00 sakramenttiopetus. Rippitilaisuus pe
17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
21.-23.11. pe-su ”One with Jesus”, retretti
Rakkauden lähetyssisarten kanssa, lisätietoja
numerosta 08-347834
23.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Raahessa
30.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu
7.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Torniossa
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
diaspora
Tornio (Porthaninkatu 16): 7.12. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 23.11. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.12. su
17.30

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna
arkisin 10-16.
HUOM. Tarkennettu osoite ja fax.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@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.
Studiumin pikkujoulu perjantaina 5.12.
Vietämme ensin messua klo 18 ja sen jälkeen
jatkamme nyyttikesteillä. Tervetuloa!

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2008
Verksamhetsplan för hösten 2008
Torstaisin kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 bA. 29.11. pidettävän
Forumin paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudet 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 20.11. klo 18.00 Mässa för AC:s avlidna. Ca. kl. 18.30 Redaktör Caterina Stenius:
Kampen för Studium Catholicum sedd i skenet av brevväxlingen mellan Jarl Gallén och
Göran Stenius på 1930-och 40-talen./ Messu
AC:n vainajien muistoksi. N. klo 18.30 toimittaja Caterina Stenius ruotsiksi: Jarl Gallénin
ja Göran Steniuksen kirjeenvaihto Studium
Catholicumin perustamisvaiheista.
Lauantaina 29.11. klo 15.00 AC:n Forum: “Millä tavalla kirkko ja yhteiskunta kohtaavat?”
Keskustelua johtaa LKT Heimo Langinvainio.
Pyhän Marian seurakuntasalissa /AC:s Forum:
Hur möter kyrkan och samhället varandra?
Diskussionen leds av med. och kir.dr Heimo
Langinvainio. Sankta Marias församlingssal.
Torstainan 18.12. klo 18.30 FM Riitta Laukama:
Katolinen feministiteologi Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Lopuksi nautimme perinteiset
jöuluglögit./FM Riitta Laukama:Den katolska
feministteologen Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Därefter serveras julglögg.

Birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaatit
Seuraava kuukausikokoukset (Turun birgittalaisluostarissa) ma 1.12. klo 16.30 (ennen sisarten adventti-iltaa)

Catholic Students’ Club

Teresa ry.

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

Teresat viettävät joulujuhlaa tiistaina 9.12. iltamessun jälkeen.

December 2 & 16
All students and young adults and others interested in the Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice get-together. Many other activities 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 HELSINKI. Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello
17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen
vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan,
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika
päättyy marraskuussa.
Syksy 2008
17.12. Kokoonnumme Turun srk:n seurakuntasalissa. Heikki Suominen OFS: Pyhästä Franciscuksesta Celanon mukaan
Kevät 2009
61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11.
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.

Tervetuloa mukaan! Otathan pienen lahjan
tonttujen koriin.
Teresa ry:n johtokunta

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 16.12. kello 14.00 messu Pyhän
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

Täsmennyksiä
osoitteisiin:
Postin helpon sekaantumisen
vuoksi Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan samoin kuin
Katolisen tiedotuskeskuksen
osoitteita on täsmennetty. Seurakunnan ja pappilan osoite on
nyt Pyhän Henrikin aukio 1 A,
ja tiedotuskeskuksen osoite on
nyt Pyhän Henrikin aukio 1 B.
Toistaiseksi myös hiippakunnan
taloustoimisto toimii tiedotuskeskuksen tiloissa.
Katolisen tiedotuskeskuksen
fax-numero on myös muuttunut.
Uusi fax-numero on 09-650715.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

14.1. Liettuassa pidetyn Baltian maiden kokouksen satoa
18.2. Elokuva p. Franciscuksesta, 2. osa
18.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Franciscuksen 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, fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä.
Vietämme messua kukin omassa seurakunnassamme
Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu www.sanctis.net. Sähköposti summorum@gmail.com. Puheenjohtaja Teemu Heiramo. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

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

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontuu Studium Catholicumissa Ritarikatu 3b A 3. krs. maanantaisin
klo 18.30:

Juhlallinen messu
Neitsyt Marian
perisynnittömän sikiämisen juhlapyhänä
Maanantaina 8.12. klo 18.00 Pyhän Marian kirkossa. Juhlassa mukana
Kaikkeinpyhimmän sakramentin kilta, joka kantaa messun alussa kuoriin
Neitsyt Marian patsaan.
Tervetuloa!

8.12. Giovanni Guareschi: Isä Camillo

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

Unkarinkielinen messu
Mass in Hungarian

24.11. Adventtikoristeiden tekoa
1.12. Kahvila
9.12. Joulujuhla (päivä on tiistai!)
15.12. Joululauluja

Place: St Henry’s Cathedral
Time: 16:00, 30th of November

Klubi on kaikille avoin. Lämpimästi tervetuloa!

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

The Holy Mass is celebrated by Dr. Ferenc Cserháti, auxiliary Bishop of
Eszergom-Budapest, who is assigned to provide spiritual support to Hungarians living abroad.
Welcome!

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (14) ajalle
12.12.-18.1. on toimitettava viimeistään 7.11. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita

Paavin Jeesus-kirjaa kääntämässä
Joseph Ratzingerin mittava, alkuaan saksankielinen
teos ”Jeesus Nasaretilainen” (Jesus von Nazareth)
on hänen ensimmäinen
paavina julkaisemansa kirja. Itse asiassa kyseessä on
kaksiosaiseksi tarkoitetun
teoksen ensimmäinen osa.
Kääntäjälleen kirja, joka
ilmestyy yli 30 kielellä ja
josta odotetaan bestselleriä,
on monipuolinen haaste.
Haastavuutta lisää se, että
teoksen kirjoittaja on maailmanlaajan katolisen kirkon
pää. Kääntäjä pyrkii toki
paneutumaan saamaansa
tehtävään mahdollisimman
huolellisesti, täysin riippumatta siitä, kuka alkuteoksen kirjoittaja kulloinkin on,
mutta tiedolla on tietty psykologinen vaikutuksensa:
toimeksiantoon suhtautuu
kuin kunniatehtävään.
Paitsi saksan kielen taitoa
kirjan kääntäminen edellyttää Raamatun alkukielten
(heprean ja kreikan) tuntemusta. Tämä johtuu siitä,
että teoksen kirjoittaja ei
aina tyydy siteeraamaan
käyttämäänsä katolisen kirkon Einheitsübersetzungsaksannosta, vaan monin
kohdin kääntää tekstin itsenäisesti alkukielestä. Syynä

tähän on, ettei saksannos
dynaamisen käännöstekniikkansa vuoksi aina tuo
riittävästi esiin kirjoittajan
tarkoittamia Raamatun eri
kirjojen välisiä yhteyksiä.
Suomentaja joutuu näin
ollen sitaatti sitaatilta ratkaisemaan, tuoko vuoden
1992 raamatunsuomennos
(joka niin ikään perustuu
dynaamiseen käännöstekniikkaan) riittävän selvästi
esille kirjoittajan tarkoituksen vai onko suomennosta
lähennettävä alkutekstiin.
Kuvaavaa kyllä suomennoksen on voinut toisinaan
ottaa suoraan vuoden 1938
kirkkoraamatusta, jossa samasanaisuuden periaate on
ohjannut kääntäjien työtä
huomattavasti enemmän
kuin vuoden 1992 suomennoksessa.
Vaikka en itse ole ammatiltani kääntäjä, työni Raamatun alkukielten lehtorina
liittyy toki monin tavoin kieleen ja kääntämiseen. Lisäksi osallistuin vuoden 1992
raamatunsuomennoksen
laatimiseen yhdessä Uuden
testamentin käännösyksiköistä ja kuuluin työnsä
vastikään päätökseen saaneeseen Vanhan testamentin deuterokanonisten kir-

Eksegetiikan lehtori Jarmo Kiilunen Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta on paavi Benedictuksen kirjoittaman Jeesus Nasaretilainen -kirjan
käännöksen takana.
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jojen (ns. apokryfikirjojen)
käännöskomiteaan. Raamatunsuomennostyössä noudatettu yleisperiaate ”niin
tarkasti kuin mahdollista,
niin luontevasti kuin mahdollista” on ollut myös Jeesus-kirjan suomentamisen
ohjenuorana.
Kääntäjälle on aina avuksi, jos – kuten tässäkin tapauksessa – kirjasta on jo julkaistu maailmalla käännöksiä. Työssä tulee aina silloin
tällöin vastaan kohtia, joissa
mielellään katsoo, millaisia
ratkaisuja muunkielisissä
käännöksissä on tehty. Tällaisena referenssikirjallisuutena olen voinut hyödyntää
englantilaista, italialaista ja
hollantilaista käännöstä, jotka kaikki ilmestyivät viime
vuonna.
Käännöstyön yleinen vaikeus on tavallisimmin siinä,
miten ilmaista sujuvalla äidinkielellä alkutekstin ajatus, harvemmin siinä, mitä
kirjoittaja tarkoittaa. Paavin
Jeesus-kirjan kieli on valtaosin helposti ymmärrettävää. Virkkeet saattavat
toisinaan olla lyhyitäkin,
jos kohta myös vastakkaisia

esimerkkejä löytyy. Niissä kohdin, joissa ajatus on
mahdollista tulkita eri tavoin, saatoin turvautua pitkäaikaisen ystäväni, saksaa
äidinkielenään puhuvan
yliopiston lehtorin Peter
Wagnerin apuun. Sujuvan
äidinkielisen lopputuloksen kannalta korvaamaton
oli puolestaan toinen hyvä
ystävä, maisteri Aarre Huhtala, jonka kanssa olemme
tehneet yhteistyötä raamatunsuomennostyön parissa
jo 1980-luvulta alkaen.
Kuten voi odottaa, kirja
heijastaa tekijänsä perinpohjaista raamatuntuntemusta ja laajaa teologista
tietämystä. Lukijan avuksi jo
saksankielinen alkuteos sisältää kustantajan laatiman
asiahakemiston, ja vastaava
hakemisto on myös englantilaisessa ja hollantilaisessa
käännöksessä (italialaisesta
sellainen puuttuu). Suomenkielisen käännöksen
asiahakemistoa laatiessani
pyrin ottamaan huomioon
sekä katolisen että protestanttisen lukijakunnan. Haluan myös kiitollisena mainita sen avun, jota eräiden

tärkeiden nimien ja termien
suomentamisessa sain Katolisen tiedotuskeskuksen johtajalta Marko Tervaportilta.
Vaikka teologina ja raamatuntutkijana oli luonnollisesti kiinnostavaa ja
ajatuksia herättävää lukea
paavin tulkintaa historiallisesta Jeesuksesta, suuremman vaikutuksen teki kirjan
läpäisevä hengellinen viisaus ja syvällisyys. On kuin istuisi kuuntelemassa vanhan
professorin luentoa: puhuja
lähestyy kuulijoitaan keskustelevana, turvallisena
isähahmona, joka kirkon
vuosituhantisen historian ja
kokemuksen kantamana viitoittaa heitä elämän tielle.
Teoksella on myös konkreettista sanottavaa tämän
päivän maailmassa: lähes
profeetallisen ajankohtaisiksi nousevat monet suorasukaiset kannanotot, kuten
taloudellisen vallan väärinkäytön ja julman kapitalismin arvostelu.
Jarmo Kiilunen

Artikkeleita

The Priests
— Kolme pappia showbisneksessä
Kolme katolista
pappia on noussut
maailmanmaineeseen tavanomaisesta vähän poikkeavalla tavalla. Heidät
tunnetaan komeasta
lauluäänestään, jota
he ovat käyttäneet
nyt myös CD-levyn
tekemiseen. SONY
BMG ‑musiikkijätin
avulla levyn odotetaan saavuttavan
suuren suosion.

Isät Eugene ja Martin
O’Hagan sekä heidän lapsuudenystävänsä David
Delargy toimivat pappeina
Pohjois-Irlannin eri seurakunnissa ja ovat opiskelleet
teologiaa sekä laulua Belfastin Queens Universityssä ja
Irish Collegessa Roomassa.
Papit ovat esiintyneet
Käännetty yli 30 kielelle
lukuisille vaikuttaville tahoille, mm. paaville Vatikaanissa. Papit luovuttavat
levytyssopimuksesta saamansa ennakon sekä levystä
aiheutuvan tuoton katolisen
kirkon hyväksi.
The Priestsin debyyttialbumin tuotannosta vastaa
Mike Hedges, jonka kädenjälki on kuultavissa paremminkin popmusiikin saralla, esimerkiksi U2:n, Didon,
The Curen ja Manic Street
Preachersin levyillä.
Pappien levy sisältää kirkollisia hymnejä sekä ajattomia klassikoita, kuten Ave
Jeesus XVI:n
Nasaretilainen.
Hinta
TieBenedictus
muotokuva
Jeesuksesta
Maria, Panis Angelicus, Pie
dotuskeskuksesta
37 paimenen äänen.
ee kirjassa sekä
professori Ratzingerin yleistajuisenostettaessa
esityksen että paavi Benedictuksen
Jesu, Gloria ja Irish Blessing
euroa, postiennakkotilauksena 47
englanniksi, espanjaksi, sakeuroa.
saksi, latinaksi, irlanniksi ja
ranskaksi. Mukana myös
englanninkielisessä maailmassa virtenä käytettävä
versio Jean Sibeliuksen Finlandiasta: Be Still My Soul.
Papit ovat herättäneet
paljon kiinnostusta mediassa; mm. Time, The Observer,
The Times, The Daily Mail,
Sunday Telegraph, Music
Week, Helsingin Sanomat,
Anna ja Ilta-Sanomat ovat
jo käsitelleet ilmiötä The
Priests.

Nyt suomeksi

er kirjoittaa ensimmäisessä paavi Benedictus XVI:na julkaissa lukijaystävällisellä tavalla siitä syvästä kuilusta, joka on
allisen Jeesuksen ja uskon silmillä nähdyn Jeesuksen välille.
esus kuvataan välillä kapinallisena, joka epäonnistui tavoitaa kansansa roomalaisten vallasta ja toisinaan taas nöyränä
ttajana. Olennaisempaa kuin mitä Jeesus teki ja opetti, on
n mukaan se, kuka hän on.

t:    s ASIAKASPALVELUPUBLISHING

Vaikka paavi kritisoi kirjassaan materialistista elämäntapaa, taloudellista
korruptiota ja vääristyneitä valtarakenteita, kirja ei ole paavin virallinen kannanotto, vaan hänen henkilökohtainen pyrkimyksensä nähdä Jeesus Nasaretilaisen todelliset kasvot.

Alkuteos: Jesus von Nazareth, Suomentanut Jarmo Kiilunen,
Edita Publishing Oy, 2008, ISBN 978-951-37-5203-3, kustantajahinta 42 euroa.

EDITAFI s VERKKOKIRJAKAUPPA WWWEDITAFINETMARKET 3AATAVANA MYÚS KIRJAKAUPOISTA

Kolmen katolisen papin trio on saavuttanut suuren suosion. Suomalaisen kuulijan kiinnostus herää viimeistään Finlandiahymnin virsisovituksen alkaessa.

Menestyksekkäät papit
solmivat miljoonan punnan levytyssopimuksen
Westminsterin katedraalissa, Lontoossa, huhtikuussa
2008.

Albumia myydään Katolisessa
tiedotuskeskuksessa hintaan
17€ (postitettuna postiennakkokuluineen 22€).

KATT/SONY BMG
www.thepriests.com
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Artikkeleita

Kolumni

Miten informaatiota
hyödynnetään?

Informaatio on monipiippuinen asia. Monilta taholta etsitään vastausta kysymykseen, miksi annettu
tiedotus ei mennyt perille. Miksi tiedotustyö saa
joskus niin heikkoa palautetta? Miksi ihmiset eivät
käytä sitä - kuten tarkoitus on - elämänlaatunsa
parantamiseksi? Mainostoimistot tekevät parhaansa, tietysti ne ajattelevat paitsi asiakkaittensa etua
myös omaa liikevaihtoaan. Samoin kauppiaat, jotka mielellään meitä palvelevat. Vastaus esitettyihin
kysymyksiin olisi informaation tehostaminen: houkuttelevampia tarjouksia ja kuuluvampaa median käyttöä.
Ja niin pyritään kohentamaan asiakkaitten ostamishalua. Asiakkailla taas lienee omia prioriteetteja, tarpeita,
toivomuksia ja esteitä. Mutta kuka ei mukautuisikaan
joskus tarjouksiin eikä antaisi periksi houkutuksille,
vaikka kukkaro ei sallisikaan sitä. Tämä on esimerkki
liike-elämästä ja ihmisten sisäisestä taistelusta pitää maksukykynsä kunnossa. Mutta on myös toisenlaisia tahoja,
jotka ahkerasti informoivat kuten viranomaiset ja kirkon
tiedottajat. Sitten on vielä ryhmittymät, jotka pyrkivät
muokkaamaan kansan mielipidettä oman ideologiansa
tai elämänkatsomuksensa mukaisesti.
Tiedottaja on niin kuin kylväjä. Siemenen laatu ja kasvimaan vastaanottavuus ratkaisevat hyvän sadon.
Hyvä tiedotus on niin kuin ystävä, joka saattaa ja opastaa meitä elämäntaipaleella. Se palvelee meitä, ja kunnioittaa meidän vapauttamme. Se ei pakota, eikä pyri
väärin keinoin voittamaan meidän huomiotamme ja kiinnostustamme.
Sen takia kannattaa aina tarkasti seuloa ja suodattaa
annettua informaatiota. Usein informaatio on sangen
tarpeellista ja hyödyllistä, toisinaan se saattaa olla vahingollista. Yksi suhtautumistapa löytyy Raamatusta
Kristuksen vertauksessa miehestä, joka lähti kylvämään
siementä. Jos haluamme suojautua informaatiolta, paras
asenne on olla välittämättä meille turhasta ja vahingollisesta tiedotuksesta ja suhtautua siihen ikään kuin vertauskuvan hedelmätön tienlaita: olemalla kova kallio tai
läpipääsemätön ohdakepelto.
Mutta joskus ei riitä sekään, että annetaan vain informaatiota, miten hyvää tahansa se onkaan. Monet ihmiset
tarvitsevat konkreettisempaa apua, enemmän kuin suullisia ohjeita, tiedotuksen paperikasoja tai cd-levyjä kaikkine asiallisine selostuksineen ja neuvoineen. He kaipaavat myös rohkaisevia esimerkkejä ja päteviä suosituksia,
lähimmäisiä, jotka kärsivällisesti opastavat heitä uusien
elämäntaitojen omaksumiseen. Mikäli tiedotettava seikka on arvokkaampi ja ajankohtaisempi, silloin tiedottajan
henkilökohtainen into ja opettamis- ja kasvattamiskyky
ovat tärkeämmät. Tämä pitää paikkansa erityisesti lasten
ja nuorten kasvatuksessa, kansalaistaidon opetuksessa,
puhumattakaan ihmisten uskonnollisesta aikuistumisesta
ja yleensä kirkon pastoraali- ja lähetys- ja evankelioimistyöstä. Nämä ovat niin hienoja asioita, että ne edellyttävät
konkreettista henkilökohtaista tukea. Vanhemmat, jotka
pelkästään suullisesti tiedottavat lapsilleen elämäntaidon sääntöjä, eivät voi siirtää arvomaailmaansa lastensa
sydämiin. Samoin seurakuntalaiset ja kirkonpalvelijat,
jotka itse eivät toimi Vapahtajan ilosanoman hengessä.
Jo alkukirkossa henkilökohtainen kutsu ja opastus olivat
ratkaisevia tekijöitä kirkon sanoman istuttamisessa ja
leviämisessä uusiin kulttuureihin. Kristus itse valitsi ja
kutsui henkilökohtaisesti opetuslapsensa. Kalastaja Simonista ei olisikaan tullut ihmisten kalastajaa, jos hänen
veljensä Andreas olisi vain tiedottanut hänelle Messiaan
tulon. Mutta Andreas itse uskoi Jeesuksen olevan Messias
ja opasti veljensä hänen luokseen. Silloin Simon sai Herralta uuden nimen, Keefas, joka teki hänestä se kallion,
jonka päälle Jeesus tahtoi rakentaa kirkkonsa (Joh.1: 4042). Kristus on halunnut tehdä perustamassaan kirkossa
jokaisesta ihmisestä elävän kiven. Hän itse ei ole ollut
pelkästään Isänsa tiedottaja. Hän antoi jopa henkensä
Jumalan pelastussuunnitelman puolesta (Joh. 15:13). Sen
lisäksi hän lähetti maailmaan avustajan, Pyhän Hengen,
joka auttaa meitä rakentamaan yhdessä hänen kanssansa Jumalan valtakuntaa ihmisten sydämiin eri puolilla
maailmaa.
isä Frans
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Ne, jotka rukoilevat yhdessä,
pysyvät yhdessä
Rukoilkaamme
Pohjoismaiden
kaikkien
avioparien ja perheiden
puolesta
ja kirkon tulevaisuuden
puolesta! Suunnittelemme
yhteistyötä eri hiippakuntien välillä, jotta voisimme
toukokuussa 2010 pitää suuren pohjoismaisen, katolisen
perhekongressin Jönköpingissä, Vätternjärven rannalla, Kööpenhaminan ja Tukholman puolivälissä.
Olemme vakuuttuneita
siitä, että Pyhä Henki voi
kirkastaa meille sen rikkaan
elämän, jota voimme elää
avioliiton sakramentin kautta. Älkäämme pitäkö avioliittoa vain lohdutuksena ja
pakopaikkana arkipäivän
kaikista ongelmista vaan
löytäkäämme sen myönteinen merkitys koko Jeesuksessa Kristuksessa tapahtuvalle pelastukselle.
Myrskyisetkin avioliitot
voivat olla todella onnellisia avioliittoja. Avioliitto,
joka kärsii sekä akuutista
että kroonisesta stressistä,
selviää, löytää uusia ilmaisutapoja, ottaa suuria askeleita elämisen taidossa ja
sisäisessä yhtenäisyydessä.
Miten se on mahdollista?
Vaikka kyseessä olisi vain
vähäinenkin yhteinen rukous, päästään eteenpäin,
oli lapsia tai ei, tai oli niitä
vähän tai paljon, ja koetaan
ylpeyttä omasta avioliitosta
ja omasta perheestä. Ja aivan oikeutetusti. Sillä ajatelkaamme kuinka monia
haasteita nykyaikainen uskova, kristitty perhe kohtaa
päivittäin. Miten merkityksellistä elämää!
Mutta rukoilevalla perheellä on etumatkaa monen
kierroksen verran elämän
kilparadalla sellaiseen perheeseen verrattuna, joka on
lopettanut yhdessä rukoilemisen. Näille perheille, jotka ehkä häpeävät rukoilla
yhdessä, haluaisin vain sanoa: kuva perheestä polvistuneena olohuoneen pienen
kotialttarin edessä ei ole niin
epämoderni ja vanhanaikainen, kuin voisi kuvitella!
Tämä pieni kotikirkko on

Jumalan huone maailmassa, jokaisessa vuokratalossa,
matkailuautossa tai itse remontoidussa huvilassa. Siellä missä on pieni kotikappeli, siellä on kaikki se lämpö
ja rakkaus, joka pitää maailman liikkeessä. Ne jotka
rukoilevat yhdessä, pysyvät
yhdessä. Niin yksinkertaista
ja niin vaikeaa se on!
Mutta jokainen kristitty perhe tarvitsee sisäisen
kompassin. Jos sellaista ei
ole, kannatta käydä jollakin
kirpputorilla. Niissä on tavallisesti edullisella hinnalla
saatavana poistettavia kompassimalleja kuten mallit
Matteus, Markus, Luukas ja
Johannes, jotka ovat oikein
hyviä. Jopa vanhat versiot
toimivat! Jos niitä ei ole kotialttarilla, pitää heti hankkia
sellainen.
Leo Tolstoi kertoi kerran,
kuinka hyvin evankeliumi
toimii kaikkina aikoina,
myös vaikeina. Hän kertoi
sotavankien joukosta, jota oltiin viemässä uudelle leirille
ja jota vanginvartijat raa’asti
ja määrätietoisesti kuljettivat pölyistä tietä eteenpäin.
Kun yksi vanki väsyneenä
kaatui ja vyöryi ojaan, vanginvartija meni hänen luokseen ja löi häntä päähän ja
käski häntä pysymään tahdissa. Eräs vangeista, joka
tunsi sääliä kaatunutta kohtaan, meni vartijan luokse
ja sanoi: ”Eikö teitä hävetä
kohdella lähimmäistänne
tuolla tavalla?” Sotilas vastasi: ”Ettekö ole lukenut armeijan ohjekirjaa?” Vastaus
kuului: ”Ettekö ole lukenut
evankeliumia?”
Perheessä ja avioliitossa
tarvitaan uskoa Jumalaan
ja evankeliumien henkeä.
Lupaukset, jotka aviopuolisot ovat antaneet toisilleen,
pyhitetään ja uusitaan avioliiton intiimeissä syleilyissä.
Rakkauden olemus ilmenee
yhä enemmän ajan mittaan
ja se yhdistää nuo kaksi yhdeksi. Uhrautuva rakkaus
lapsia kohtaan on samalla
suuri toivon merkki tulevaisuudesta. Se ei ole vain
perhettä koskevaa historiaa vaan paljon enemmän,
sillä avioliiton sakramentti
nykyistää inkarnaation, Jumalan Sanan ihmiseksi tulemisen.

Pohjoismaiden piispainkonferenssi sekä Ruotsin katolisen kirkon Avioliitto- ja
perheasioiden valiokunta tulee yhdessä Norjan, Tanskan,
Suomen ja Islannin kanssa
kutsumaan koolle suuren
pohjoismaisen perhekongressin toukokuuksi 2010.
Sen teemana on ”Rakkaus ja
elämä”. Me uskomme, että
sellaiset voimanosoitukset
kuin kongressit voivat lähettää Jumalan kansalle ja
maalliselle yhteiskunnalle profeetallisen sanoman,
joka koskee ihmisten onnea.
Tällaisia kongresseja vietetään muuallakin ja niillä on
sama vahva toivomus kuin
meillä: tarjota uskon, toivon
ja rakkauden tukea. Tammikuussa 2009 kokoontuu
Maailman perhekongressi
Mexico Cityssä. Intiassa,
New Delhissä kokoontuu
myös tammikuussa maailmankongressi jonka teemana on lasten rooli. Myös
lasten ääntä on maailman
kuunneltava. Maailman yhteisö muotoutuu ja kehittyy
perheiden myötä.
Me uskomme, että ne
hiippakunnat, jotka rukoilevat yhdessä, kasvavat ja pysyvät yhdessä. Alkakaamme
rukoilla Pyhässä Hengessä
perheiden kutsumuksen
puolesta Kristuksen mystisessä ruumiissa jo nyt ja kokoontukaamme toukokuussa 2010!
Diakoni Göran Fäldt
Tukholman katolisen
hiippakunnan avioliitto- ja
perheasioiden valiokunta
goran.faldt@tele2.se
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Pyhän Henrikin katedraalille
koittaa pakkoremontti
Helsingin kaupungin rakennustusrvallisuusyksikkö teki tänä syksynä turvallisuustarkastuksen Pyhän
Henrikin katedraalissa. Jo
aiemmin Museoviraston
erityisasiantuntijoiden vie-

railun yhteydessä huomattiin vaurioita kellotornissa,
mutta vasta viime keväänä
kirkkoherra Marino Trevisinin tehdessä tornissa pientä
korjaustyötä alkoi paljastua
vaurioiden vakavuus.

Katolisia kirjoja
Laudesin ja vesperin rukoileminen tarjoaa syventymisen
mahdollisuuden Raamatun aarteisiin. Samalla se tarjoaa
mahdollisuuden — kotoakin — osallistua kirkon yhteiseen
rukoukseen: Laudes ja vesper — Adventti- ja jouluaika,
16€. Ja päivän päätteeksi: Kompletorium, 7€.
Mikä on Neitsyt Marian asema ja merkitys meille katolilaisille? Sen selittää huolellisesti karmeliittaisä Wilfrid Stinissen OCD kirjassaan Maria Raamatussa ja meidän elämässämme. 10€.
Katolisesta tiedotuskeskuksesta
www.catholic.fi/kirjamyynti
Alle 35 € tilauksiin lisätään postituskulut 8 €
TARJOUS!

Kardinaali Newmanin autuaaksijulistaminen lähestyy: nyt
Newman-kirjat yhteishintaan 20€ (sisältäen postituskulut):
John Henry Newman: Tilinteko uskostani (Apologia pro
vita sua); sekä C. S. Dessain: John Henry Newman.

Taas saatavilla kaunis
(Ruotsissa tehty ja meille sovellutettu)

Vaihdettaessa kirkon kelloa kannattavia tukipalkkeja paljastui, että huolimatta
näennäisesti siististä ulkokuoresta palkit olivat mätiä ja tuhoeläinten syömiä.
Yliarkkitehti Martti Jokinen
Museovirastosta teki nopean vierailun ja totesi tornin
sortumavaarariskin (varsinkin kovalla tuulella). Tämä
johti jatkotoimenpiteisiin ja
yliarkkitehti Jokinen antoi
kuukauden aikaa tehdä katedraalissa turvallisuustarkastuksen.
Kaupungin tekeman alustavan turvatarkastuksen jälkeen tutkimuksia jatkoi VTT
(Valtion Teknillinen tutkimuskeskus) sekä pappilan
aidan muuria restauroinut

virolainen A.P.I. Service, jolla on myös rakennustekniseen osaamiseen keskittynyt
osasto.
Tutkimuksissa todettiin,
että kellotornissa on mm.
kolmessa kohtaa sortumavaara. Nämä kohdat Helsingin kaupungin rakennusturvallisuusviranomaiset
(Rakennusvalvontavirasto)
vaativat välittömästi korjaamaan. Tällä hetkellä ilmeisesti kellotornin katon yläosassa kaikki rakenteet ovat
märät ja kannatinrakenteet
lahot.
VTT:n biologiseen vaurioitumiseen erikoistunut
asiantuntija on myös ottanut kantaa tilanteeseen, ja
näyttää siltä, että kaikkien

kuultujen asiantuntijoiden
näkemys on sama: katedraalissa on lahottajasientä
samoin kuin pienelijöitä,
joista molempien toiminta
on mitä suurimmalla todennäköisyydellä aktiivista, ja
tilanne johtuu pitkäaikaisesta kosteuskuormasta.
Tällä hetkellä tiedetään jo
myös se, että lahottajasienet
ja pieneliöt ovat levinneet
laajalle mutta vaurioiden
täydellinen laajuus on vielä
epäselvä.
Anu Salminen

Jouluksi Stella Marisiin
Isä Frans ja birgittalaissisaret toivottavat hiljaisuutta ja kristillisten perinteitten joulua kaipaavat jouluvieraat tervetulleiksi
Stella Marisiin.
Jouluaaton yömessu klo 22.00, joulupäivän messu klo 10.00
ja tapaninpäivän messu klo 10.00. Mahdollisuus osallistua
birgittalaissisarten hetkirukouksiin.
Täysihoitoon kuuluu huone, jouluaaton sauna sekä joka päivä
aamupala, lounas, päiväkahvi ja illallinen. Kolmen päivän
täysihoidon hinta yhden hengen huoneessa 160 euroa/henkilö
ja kahden hengen huoneessa 150 euroa/henkilö. Varaukset ja
lisätiedot puh. 019-335793. E-mail: stellamaris@elisanet.fi.

Café Maria
Pyhän Marian seurakunnassa järjestetään joulubasaari
ensimmäisenä adventtisunnuntaina 30.11.08 klo 11-14.
Jokainen voi osallistua joulubasaariin tuomalla ruokia,
leivonnaisia, herkkuja ja muita joululahjoja. Myytävänä
myös isoja sydänpipareita haluamallasi tekstillä. Ruokia
voi myös ostaa vietettäväksi kotiin.

St Mary´s Parish will organize a Christmas Bazaar on the
first Sunday in Advent 30.11.08 at 11-14. All of you can take
part in the bazaar donating foods, baked goods, delicacies
and other Christmas presents.We will be selling large heart
shaped cookies with your own texts. Different kinds of foods
can be bought to take home.

Tervetuloa!

Welcome !

Värillinen luukkukalenteri (30 cm x 42 cm) ja vihkonen,
jossa on päivittäinen pieni kertomus.
Hinta yhteensä 3 €/ kpl + postikulut

STUDIUM
CATHOLICUM

Keskiviikko 26.11. klo 18”Ars sacra” – pyhyys ja taide

Isä Ellert Dahl OP, Oslo
“Fra Angelicon käsitys kristitystä taiteilijasta: San Marcon luostarin freskot”

29.11. klo 14-17 Uskontojen välisen dialogin haasteet
Prof. Holger Weiss (Åbo Academi)
“Islamin ja kristinuskon dialogin mahdollisuudet”
Sr. Sofi OP, Rögle kloster (Ruotsi)
”Juutalaisten ja kristittyjen väliset suhteet Israelissa”

Sitä saa tilata Katekeettisesta keskuksesta
puh 09 2416095
tai katekeesi@catholic.fi

Olkaa hyvä ja tilatkaa pikaisesti, varmistaaksenne,
että kalenterit riittävät ja tulevat perille ajoissa.

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

(luennot englanniksi)
Lisätietoja ja luennoille ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki
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Lukijoilta

Marraskuun mietteitä
M

arraskuu on kiirastulen sielujen kuukausi. Sen aikana kirkko
kehottaa meitä muistamaan rukouksissamme kuolleita rakkaitamme ja
kaikkia edesmenneitä. Ainakin täällä
Suomessa tähän tunnelmaan on helppo eläytyä. Syksyn kauniit lehdet ovat
jo pudonneet eikä lunta vielä ole. Illat
ja päivätkin pimenevät. Kynttilöiden
polttaminen on ajankohtaista.
Miksi elämme? Mikä on kaiken tämän puuhailun ja työnteon tarkoitus,
kun kerran me kaikki kuolemme, hyvät siinä kuin pahatkin (ja kaikki me
enemmän ja vähemmän siltä väliltä
olevat)? Mitä meistä jää jäljelle, paitsi
tavararöykkiö, josta perikunta saa parhaansa mukaan riidellä?
Katolinen uskomme antaa tähän
vastauksen. Elämä on Jumalan lahja,
josta teemme tilin hänelle. Vaikka pelastumme yksin armosta, Kristuksen
tähden, käyttää Herramme selviä sanoja Raamatussa: ”Ei jokainen, joka
sanoo minulle ’Herra, Herra’, pääse
taivasten valtakuntaan, vaan se, joka
tekee minun taivaallisen Isäni tahdon”
(Matt. 7:21).
Elämän tarkoitus on siis eläminen
Jumalan tahdon mukaisesti, Jumalan
rakastaminen yli kaiken. Rakkautemme Jumalaan ei ole todellista, ellei se

näy rakkautena lähimmäistämme kohtaan: ”Jos joku sanoo: ’minä rakastan
Jumalaa’, mutta vihaa veljeänsä, niin
hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta
veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei
voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole
nähnyt” ( 1. Joh. 4:20).
Tämän kaiken tiedämme varsin hyvin. Luemme Raamattua tai ainakin
kuulemme sitä luettavan kirkossa.
Olemme käyneet koulumme, ja ainakin menneinä vuosikymmeninä suomalainen koulujärjestelmä tarjosi kattavasti tietoa Raamatun kertomuksista
ja muustakin sisällöstä.
Mutta mitä tekemistä tällä kaikella
hurskaalla puheella on meidän kanssamme? Tai kiirastulen sielujen? Kyllähän me yritämme elää Jeesuksen opetusten mukaisesti, ja niin varmaankin
yrittivät useat kuolleistamme.
Hyvä niin. Evankeliumeissa puhutusta radikaalista lähimmäisenrakkaudesta olemme kuitenkin vielä kaukana. Vilkaisu ympäröivään maailmaan
ja yhteiskuntaan riittää vakuuttamaan
meidät tästä.
Tarvitsemme siis runsaasti Jumalan
armoa. Ja ennen kaikkea halua ja tekoja panna käytäntöön se armo, jonka
olemme vastaanottaneet.
Kirkko on aina rukoillut vainajien

sielujen puolesta (KKK 1032). Jo Vanhassa testamentissa mainitaan sovitusuhrin toimittaminen vainajien puolesta, että he vapautuisivat synnistänsä
(2. Makk. 12:46). Uuden liiton uhri on
Kristuksen uhri, jota vietetään jokaisessä pyhässä Messussa.
Ei ole mitenkään liioiteltua edelleenkään pyytää pappia viettämään messua jonkun edesmenneen omaisen tai
ystävän sielun puolesta. Perinteinen
käsitys on, että kiirastulen sielut rukoilevat meidän puolestamme, mutta
eivät itse voi enää auttaa itseään. Me
täällä maanpäällä, taistelevassa kirkossa, voimme auttaa heitä rukouksillamme ja pienillä uhreillamme sekä, kuten
jo sanottu, antamalla viettää messuja
heidän puolestaan.
Älkäämme unohtako kaunista tapaa
rukoilla kuolleiden puolesta marraskuun jälkeenkään. Jonakin päivänä,
kenties piankin, saatamme itse olla
kiirastulessa ja tarvita esirukousten
apua.

TUOMAAN
MARKKINAT
8.–21.12.2008
ESPLANADIN PUISTO
HELSINKI
Caritas myy markkinoilla luostari- ja kehitysmaatuotteita, kynttilöitä ja joulukoristeita.
Haluaisitko virittäytyä joulutunnelmaan auttamalla myyntityössä?
Markkinat ovat arkisin klo 10–19
ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo
10-18.
Myyntityöhön kaivataan vapaaehtoisia. Olisiko sinulla aikaa vaikkapa pariksi tunniksi jonain päivänä?
Myyntikoju on lämmin lautamökki ja se sijaitsee Esplanadin Kauppatorin puoleisessa päässä.
Ilmoitathan Sirpalle Caritakseen,
koska voisit tulla. Caritaksen puhelinnumero on (09) 135 7998 ja
sähköposti caritas@caritas.fi.
Kuvassa viihtyisä myyntikoju. Lisää kuvia www.framilla.com.

”Lilja”
Lilja-nimimerkin suojissa Fides julkaisee lukijoiden
meditatiivisia tekstejä.

Suomen Caritas:
ADVENTTIKERÄYS
ADVENTINSAMLING
ADVENT COLLECTION
2008
Keräyskohteet:
Sampo
800012-70154504
Suomen Caritas ry.
Maneesikatu 2a
00170 Helsinki

Rahankeräyslupa OKU 165A

Adventtikeräys 2008
Adventinsamling 2008
Advent Collection 2008
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• seurakuntien maahanmuuttajatyö
• Kodaseman porakaivohanke Virossa
Lähialuekohteesta Virossa
tarkemmin seuraavassa numerossa.
Tili:
SAMPO
800012-70154504
Viite:
2231

Lukijoilta

Jäsenmaksut — meidän
velvollisuutemme
Lukiessani hiippakunnan
asiainhoitajan kirjoitusta Fideksestä (nro 11), ajattelin,
että haluan kirjoittaa muutaman sanan.
Eri uskontokunnat keräävät jäseniltään jäsenmaksuja
toimintansa rahoittamiseksi.
Vain evankelisluterilainen
kirkko ja ortodoksinen kirkko saavat periä Suomessa
jäseniltään veroa. Yleensä

• Mormonikirkon (Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon) vapaaehtoinen
jäsenmaksu on yleensä
10% vuosituloista; 24
000 euroa vuodessa tienaava maksaa siis 2 400
euroa
• Suomen Islamilaisen yhdyskunnan jäsen maksaa
vapaaehtoista maksua

Lukijoilta

Moni saattaa kysyä, onko
Raamatussa viitteitä, että
meidän tulisi osallistua
kirkon ja seurakuntamme
kuluihin? Raamattu tuntee
taloudellisen vastuun kantamisesta seurakunnassa
ja Vanhassa Testamentissa
on erityisesti ohjeita kymmenyksien maksamisesta.
Se, mitä Fideksessä aikaisemmin on kirjoitettu ja pyy-

KIRKOLLISVERO

Ev.lut kirkko			
Vero%		
euroa/v		
1,25		
300		
1,50		
360		
1,35		
324		
1,15		
276		
1,40		
336		
1,50		
360		
1,40		
336		
1,25		
300		

Ortod.kirkko
vero%		
2,00		
1,85		
1,90		
1,75		
2,00		
1,95		
2,00		
1,85		

euroa/v
480
444
456
420
480
468
480
444

(Lähde: Ess 03/2008)
tämän toimen eli kirkollisveron hoitaa verottaja suoraan
kyseisten kirkkokuntien jäseniltä palkasta. Entä muut
yhteisöt tai kirkkokunnat
kuten esimerkiksi meidän
katolinen kirkkomme; valitettavasti meillä ei ole tällaista veronkantomahdollisuutta. Näin ollen kirkkomme
ylläpito jää meidän henkilökohtaisen ja vapaaehtoisen
jäsenmaksumme varaan.
Hiippakuntamme on saanut
avustuksia ja lahjoituksia
sekä kolehdista kertyneitä
tuloja, mutta nämä tulot eivät alkuunkaan kata hiippakuntamme kaikkia menoja,
siksi meidän katolilaisten
tulisi tuntea enemmän solidaarisuutta kirkkoamme
ja myös sen taloudellisten
menoja kohtaan tukemalla
kirkkoamme taloudellisesti.
Viime maaliskuussa
Etelä-Suomen Sanomissa
oli kirjoitus, jossa vertailtiin muutamien kirkko- tai
seurakuntien saamia jäsenmaksuja sekä ev.lut. kirkon
ja ortod.kirkon kirkollisverojen suuruutta eripuolilla
Suomea.
• Ortodoksisen kirkon jäsen maksaa keskimäärin
200 euroa vuodessa

tavallisesti noin 120-300
euroa vuodessa
• Katolisen kirkon jäsen
maksaa vapaaehtoista
jäsenmaksua keskimäärin 6,60 euroa vuodessa.
Kuten luvuista huomaamme muiden kirkkokuntien
saamat verotulot ja vapaaehtoismaksut ovat meidän
hiippakuntamme jäsenien
maksamia vapaaehtoismaksuja huomattavasti suurempia. Lisäksi kohlehtitulot
ovat erikseen, jotka eivät
sisälly lukuihin.
Jos me haluamme olla
kristittyjä ja kuulua kirkkoon, niin meidän kaikkien
tulee kantaa omalta osaltamme vastuumme omasta
kirkostamme ja hiippakunnastamme ja tukea niitä
myös rahallisesti. Me elämme tänäpäivänä kulutus-ja
tietoyhteiskunnassa, jossa
kaikki maksaa. Myös kirkkojen, pappien, sisarien ja
kirkonpalvelijoiden ylläpito
maksaa. Jäsenmaksulla jäsen voi varmistaa näiden ylläpidon toimivuuden, koska
kirkko pitää esillä kristillisiä arvoja, lähimmäisenrakkautta, oikeudenmukaisuutta ja hoitaa eritavoin meidän
hengellistä elämäämme.

Jeesuksen rukous -koulu
Hiljentyminen ja mystiikka 28.-30.11.2008
Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28 (Vuosaari), Helsinki
Kulttuurikeskus Sofiassa järjestetään kuukauden (17.11.-20.12.) mittainen
Jeesuksen rukouskoulu, jossa perehdytään rukoukseen ja sisäiseen hiljaisuuteen. Koulun toisena viikonloppuna aihepiirinä on katolisen tradition
rukousperinne. Rukouskoulu on kaikille rukouksesta ja hiljentymisestä
kiinnostuneille avoin ekumeeninen tapahtuma. Seminaariin voi osallistua
kokonaisuudessaan, päiväksi tai yksittäiseen luentoon.
Perjantai 28.11.

Kun henkilön vuosiansio on 24 000 euroa (1920 e/kk)
Paikkakunta		
					
Tampere		
Lahti			
Rovaniemi		
Hämeenlinna
Mikkeli		
Savonlinna		
Pori				
Kemi		

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

detty jäsenmaksun säännöllisestä maksamisesta on hiippakunnan ”avunpyyntö”tai
”avunhuuto” meille kaikille. Jotkut suorittavat tämän
jäsenmaksun säännöllisesti,
mutta katsoessamme oman
kirkkokuntamme saamaa
tukimäärää jäsentä kohden,
huomaamme, että monelta
se maksu jää suorittamatta.
Jos me jokainen antaisimme
hiippakunnallemme vähintään 10 euroa kuukaudessa,
niin ensinnäkin tämä summa
ei varmasti köyhdytä meitä
ketään, mutta kun meistä
mahdollisimman moni, toivottavasti kaikki antavat tämän vähimmäismäärän, niin
me kaikki yhdessä saamme
meidän hiippakuntamme
talousasiat hieman paremmalle tolalle.
Vastatkaamme tähän
”avunhuutoon” ja antakaamme jo tänään ylimääräinen lahja hiippakunnallemme ja tuntekaamme meidän säännöllinen tukemme
velvollisuutenamme antamalla se tuki täydestä sydämestämme.
Martti Nyström

 17.00 Ehtoopalvelus Pyhän Viisauden kappelissa
 19.00 Jeesuksen rukous -palvelus
 Iltapala
Lauantai 29.11.














Aamupala perjantaina saapuneille
9.30 Aamupalvelus kappelissa
10.00 Mitä mystiikka on? / Metropoliitta Ambrosius
11.00 Taizén ja veli Rogerin opastus rukoukseen / dosentti Vesa
Hirvonen
Lounas
13.30 Lectio divina – Raamatun allegorinen luenta katolisen
mystiikan aarteena / TT Maiju Lehmijoki-Gardner
Keskustelua
Päiväkahvi
16.00 Ignatiaaninen rukoussääntö / TT Pirkko Lehtiö
17.30 Kreikankielinen ehtoopalvelus
Iltapala
19.00 Jeesuksen rukous -palvelus
Sauna ja uinti

Sunnuntai 30.11.
Aamukahvi ja -tee
10.00 Liturgia kappelissa
Lounas
12.15 Ruusukkorukous ja adoraatio – katolisen maallikkohurskauden kulmakivet / Juho Kyntäjä
 Keskustelua
 13.45 Päätöskahvit





Hinta:
Kaksi yötä: täysihoito 120-130€.Yksi yö: täysihoito 80-90€
Lauantai: ohjelma, lounas ja kahvi 30€, Sunnuntai: 20 €
Lisätietoja: www.kulttuurikeskussofia.fi
Ilmoittautumiset: reception@kulttuurikeskussofia.fi puh. 010-277900
Ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia
Kallvikintie 28, 00980 Helsinki
Julkisilla Sofiaan pääsee: Metrolla Vuosaareen, bussi 96 Rastilan suuntaan,
Kallahden harjua pitkin 1,2 km:n kävelymatka. Tervetuloa!

Pyhän Paavalin juhlavuonna
URSULIINISISARET
kutsuvat kaikki halukkaat

RETRETTIIN
isä Paolo Bertin johdolla
STELLA MARIKSEEN
27. – 31.12.2008
Retretit alkavat la iltapäivällä ja loppuvavat ke aamulla.
Ilmoittautumiset Stella Marikseen
Puh. (019) 335 793 tai e-mail: stellamaris@elisanet.fi
Retretin hinta 100 €
Pankkiyhteys: Sampo 800010-1811612
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Two Jesuits Slain in
Moscow
According to the Jesuit Press and Information
Office, Father Victor Betancourt, 42, was killed
in his home Saturday. Originally from Ecuador, he worked at the St. Thomas Philosophical, Theological and Historical Institute. Two
days later, superior of the region, Father Otto
Messmer, 47, returned from a trip abroad and
was killed in the same place. Father Messmer
was a Russian citizen born in Kazakhstan.
The following day, a fellow Jesuit, alarmed
when he was unable to reach the two men,
went to visit them at the home where he discovered their bodies. The priests both sustained wounds to the head.

Tulevia tapahtumia
”That’s why all of us hope that new President
Obama responds to these expectations and
the hopes that are confided in him, efficiently
serving law and justice, and finding adequate
paths to promote peace in the world, favoring
persons’ development and dignity in respect
of essential human and spiritual values,” he
added. ”Believers pray so that God enlightens
him and helps him in his most weighty responsibility.” KATT/VIS/Zenit

Tulossa lämminhenkisiä, jouluisia tapahtumia:
Marrasmarkkinat sunnuntaina 23.11.
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 10.30 - 13.30. Apu pystytystalkoisiin
lauantaina 22.11. klo 15.00 alkaen on tervetullutta!
Tuomaan markkinat 8.12. - 21.12.
Esplanadin puistossa
(katso erillinen ilmoitus)
Odotetut joulusuklaat Espanjasta saapuneet

Fiesta de la Virgen de
Guadalupe

Russian Orthodox Patriarch Alexy II offered
his prayers for the priests today from Paris,
where he is visiting the city’s archbishop, Cardinal André Vingt-Trois.
A memorial service was then led by Bishop
Joseph Werth SJ, chairman of the Conference
of Catholic Bishops in Russia. KATT/Zenit/
CNA

300 g pakkaukset

Pope Urges Obama to Build
Just World, Promises
Prayers

 Blando de Almendra, pehmeä manteli, 12.00€
 Nata y Nuez, kerma, manteli ja saksanpähkinä, 12.00€
 	Chocolate Negro Naranja-Almendra, tumma suklaa, appelsiininkuori, manteli, 12.00€
 Trufa al Whisky Escocés, Skotti-whiskillä maustettu tryffeli, 15.00€

Pope Benedict XVI is encouraging the president-elect of the United States to ”build a
world of peace, solidarity and justice.” This is
said in a telegram to Barack Obama, who won
the presidential election.

200 g pakkaukset
 Chocolate Negro 55%, tumma suklaa, 5.00 €
85 g pakkaukset

The Holy Father promises Obama his prayers
so that God assists him in his ”weighty responsibilities at the service of the nation and the
international community.”
The Italian-language message expresses the
Pontiff’s wish that the abundant blessings of
the Lord ”support you and the people of the
United States in your efforts, together with all
men and women of good will, to build a world
of peace, solidarity and justice.”
The Pope’s secretary of state, Cardinal Tarcisio Bertone, also sent a telegram to the future
president, announced Jesuit Father Federico
Lombardi, director of the Vatican press office.
Father Lombardi also commented that ”the
task of the president of the United States is
an immense task with very great responsibility, not only for his country, but for the entire
world, given the weight of the United States in
every field on the international scene.”

 Chocolate Negro Amargo 70%, 3.50 €
Pehmeän maukas täytesuklaa sopii erinomaisesti pieneksi jälkiruoaksi tai
tyylikkääksi tarjottavaksi kahvin kanssa.
Saatavana Caritas-kaupasta ja yllä mainituilta markkinoilta.
Caritas katastrofi -keräystili
Emergency aid account
Misa en castellano el jueves 11 de diciembre a
las 18.00 horas y fiesta en la sala de la parroquia
a las 19.00 horas. Bienvenidos!

800012-70154504, viite 2383 (ref.)
Myanmar, Kongo

Guadalupen Neitsyt Marian juhlaa vietetään torstaina 11.
joulukuuta klo 18.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja klo
19.00 juhla seurakuntasalissa.

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

Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa),
00140 Helsinki klo 18.30 – 20.30. Seuraavat kurssi-illat:
17.11.		 Raamattu – traditio – kirkon opetusvirka, isä Teemu Sippo SCJ
1.12. 		 Paavius, isä Manuel Prado
15.12.		 Rukous, sisar Marta Koltko SJK
12.1.		 Ihminen Jumalan kuva, viimeiset tapahtumat, sisar Theresa Jezl
CPPS
26.1.		 Neitsyt Maria ja pyhät, isä Teemu Sippo SCJ
9.2.		 Katolisen moraaliopetuksen lähtökohdat, isä Manuel Prado
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 18.5.2009 saakka.
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