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Joulun sanoma lämmittää 
mieltä, mutta ikävä kyllä se 
jää arjen kiireessä ja tiedo-
tusvälineiden ja mainosten 
sarjatulessa helposti unoh-
duksiin. Jouluhumun täyt-
tävät lupaukset yhdestä jos 
toisestakin materiaalisesta 
hyvästä, melkein minkä 
tahansa mieltymyksen ja 
halun täyttymisestä. 

Mainokset mässäilevät 
yltäkylläisyydellä, mutta 

eikö todellinen joulun riemu löydy ennemminkin sii-
tä, että adventin aika, joka on odotuksen aikaa, ”täyt-
tyisi” nimenomaan tyhjyydellä, sellaisella tyhjyydellä, 
joka aikanaan voisi todella täyttyä Herran Jeesuksen 

tulemisella. Hänen vuokseen me vietämme joulua, 
häntä me odotamme adventin aikana.

Yrittäkäämme valmistautua jouluun ennemminkin 
riemuitsemalla jokaisesta voitosta, jonka olemme saa-
neet, kun onnistumme kieltäytymään ennakolta josta-
kin turhuudesta, joka eteemme ilmestyy, kuin jokai-
sesta materiaalisesta hyvyydestä, johon onnistumme 
rahojamme tai aikaamme tuhlaamaan, jo ennen kuin 
joulun aika on edes alkanut.

Joulun todellinen riemu on Kristuksen syntymä. Jät-
täkäämme tänä valmistautumisaikana sydämiimme 
tilaa hänen tulemiselleen.

Siunattua joulua 
ja alkavaa vuotta!

Joulun todellinen riemu

14.12. adventin 3. sunnuntai (Gau-
dete) (III)
1L Jes. 61:1-2a, 10-11
Ps. Luuk. 1:46-48, 49-50, 53-54. - Jes. 
61:10b
2L 1. Tess. 5:16-24
Ev. Joh. 1:6-8, 19-28

21.12. adventin 4. sunnuntai (IV)
1L 2. Sam. 7:1-5, 8b-12, 14a+16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27-29. - 2a
2L Room. 16:25-27
Ev. Luuk. 1:26-38

24.12. ke jOuluAAtOn IltAmes-
su
Tänään ja huomenna kaikissa messuissa 
polvistutaan Credon sanojen ”Et incar-
natus est ... homo factus est” kohdalla, 
lausuttaessa yhdelle polvelle, laulettaessa 
kahdelle polvelle.
1L Jes. 62:1-5
Ps. 89:4-5, 16-17, 27+29. - 2a
2L Ap.t. 13:16-17, 22-25
Ev. Matt. 1:1-25 tai Ev. Matt. 1:18-25

24.12. ke jOuluyön messu
1L Jes. 9:1-3, 5-6
Ps. 96:1-2a, 2b-3, 11-13a, 13. - vrt. 
Luuk. 2:11
2L Tit. 2:11-14
Ev. Luuk. 2:1-14
Kompletorium jää pois niiltä, jotka osal-
listuvat jouluyön messuun.

25.12. to jOuluAAmun messu
1L Jes. 62:11-12
Ps. 97:1+6, 11-12. - 11
2L Tit. 3:4-7
Ev. Luuk. 2:15-20

25.12. to jOuluPÄIVÄn messu
1L Jes. 52:7-10
Ps. 98:1, 2-3b, 3cd-4, 5-6. - 3cd
2L Hepr. 1:1-6
Ev. Joh. 1:1-18 tai Ev. Joh. 1:1-5, 9-14

28.12. 1. joulun jälkeinen sunnun-
tai, PyHÄ PeRHe: jeesus, mARIA 
jA jOOseF, juhla (I)
1L 1. Moos. 15:1-6, 21:1-3
Ps. 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9. - 7a+8a
2L Hepr. 11:8, 11-12, 17-19
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 2:22, 
39-40

1.1. to PyHÄn jumAlAnsyn-
nyttÄjÄn mARIAn juHlAPÄI-
VÄ, juhlapyhä, velvoittava
1L 4. Moos. 6:22-27
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 2a
2L Gal. 4:4-7
Ev. Luuk. 2:16-21

4.1. 2. jOulun jÄlKeInen sun-
nuntAI (II)
1L Sir. 24:1-4, 12-16
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. - Joh. 
1:14a

2L Ef. 1:3-6, 15-18
Ev. Joh. 1:1-18 tai Joh: 1-5, 9-14

6.1. ti HeRRAn IlmestymInen 
- lOPPIAInen, juhlapyhä, velvoit-
tava
1L Jes. 60:1-6
Ps. 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. - vrt. 11a
2L Ef. 3:2-3a, 5-6
Ev. Matt. 2:1-12

11.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai, 
HeRRAn KAste, juhla
1L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2, 4bcd, 5-6. - 3
2L 1. Joh. 5:1-9
Ev. Mark. 1:7-11
Kompletoriumin jälkeen päättyy joulu-
aika.

Ekumeeninen rukousviikko 18.-25. 
tammikuuta.

18.1. KIRKKOVuODen 2. sun-
nuntAI (II)
1L 1. Sam. 3:3b-10, 19
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. - 8b+9a
2L 1. Kor. 6:13c-15a, 17-20
Ev. Joh. 1:35-42

Sunnuntait ja juhlapyhät

Membership fee
of the Diocese

Receiver:
Katolinen kirkko

Suomessa

Bank account: 
NORDEA

101430–237491

Reference number:
90010

more information: 
www.catholic.fi/

hiippakunta/maksu/

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)

	 numero	 aineisto	 aika

 01/2009 2.1. 16.1.-15.2.
 02/2009 30.1. 13.2.-8.3.
 03/2009 20.2. 6.3.-5.4.
 04/2009 20.3. 3.4.-26.4.

 05/2009 9.4. 24.4.-17.5.
 06/2009 30.4. 15.5.-14.6.
 07/2009 29.5. 12.6.-2.8.  
 08/2009 17.7. 31.7.-30.8.
 09/2009 14.8. 28.8.-20.9.

 10/2009 4.9. 18.9.-11.10.
 11/2009 25.9. 9.10.-8.11.
 12/2009 23.10. 6.11.-29.11.
 13/2009 13.11. 27.11.-20.12.
 14/2009 4.12. 18.12.-17.1.
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Luxemburgin suurherttua 
kieltäytyi allekirjoittamasta 
eutanasialakia

Katolinen suurherttua on vaarassa menettää 
valtansa, koska ei hyväksy lakia eutanasias-
ta.

Ensimmäisen kerran Lu-
xemburgin historiassa 
suurherttua vastustaa maan 
edustajainhuoneen pää-
töstä. Suurherttua Henri I 
hylkäsi joulukuun alussala-
kiehdotuksen, joka laillistai-
si eutanasian, ja hallituksen 
virkamiehet ovat ilmoitta-
neet aikomuksensa riisua 
suurherttualta osan hänen 
vallastaan. 

Jotkin maan viestimistä 
kutsuvat tilannetta ”vaka-
vaksi perustuslailliseksi 
kriisiksi”, ja Henri I on il-
moittanut, että omantun-
non syistä hän ei hyväksy 
ristiriitoja herättävää lakia, 
jota kansalaisten katolinen 
enemmistö vastustaa. 

Lainsäätäjistä sosialistit ja 
vihreät saivat lakiesityksen 
väkisin läpi, ja suurherttua 
normaalisti hyväksyisi esi-
tyksen kolmen kuukauden 
kuluessa, mutta tällä kertaa 
hän teki eri ratkaisun. 

Hylkäämisen seurauk-
sena Luxemburgin pää-
ministeri jean-Claude 
juncker ilmoitti, että pe-
rustuslakia muutetaan 
suurherttuan vallan vä-
hentämiseksi. 

”Muutamme termin 
’sanktioida’ pykälässä 34 
ja korvaamme sen sanalla 
’julkaista’, joka tarkoittaa 
vain lain saattamista voi-
maan,” Juncker ilmoitti. 

Jotkin tiedotusvälineet 
muistuttavat suurhert-
tuan toistavan vuoden 
1990 kriisiä, jolloin hänen 
enonsa, Belgian kuningas 
Baudouin kieltäytyi alle-

kirjoittamasta abortin hy-
väksyvää lakia, joka oli lä-
päissyt Belgian kongressin. 

Luxemburgin Henri I 
vannoi virkavalansa vuon-
na 2000, kun hänen isänsä 
oli luopunut vallasta. Henri 
syntyi huhtikuun 6. päivä-
nä 1955 Berzdorfissa. Vuon-
na 1981 hän meni naimisiin 
kuubalaisen Maria Teresa 
Mestren kanssa. Heillä on 
viisi lasta ja kaksi lastenlas-
ta. 

Kun hänestä tuli valtion 
päämies, Juncker sanoi hä-
nen olevan ”mitä sopivin 
suurherttua luonteensa 
vuoksi ja koska hän tuntee 
syvällä tavalla kansansa”. 

Ensimmäisissä puheis-
saan suurherttuana Henri I 
rohkaisi kansalaisia säilyttä-
mään perhearvot, miesten ja 
naisten tasa-arvoiset oikeu-
det ja olemaan sokaistumat-
ta rikkautensa tähden.

KATT/Kath.net/CNA

Vatikaanin energia 
entistä puhtaampaa

Vatikaani on rakennuttanut 
paavi Paavali VI:n audi-
enssihallin katolle valtavan 
aurinkopaneelijärjestelmän. 
Järjestelmän lahjoitti saksa-
lainen Solar World -niminen 
yhtiö. Sen uskotaan vähen-
tävän Vatikaanin hiilidiok-
sidikulutusta 100 tonnilla 
viikossa, eli noin 35 öljyton-

nin edestä. Silloin kun au-
dienssihalli ei ole käytössä 
ja sitä ei tarvitse lämmittää 
tai jäähdyttää, aurinkopa-
neeleista saatava energia 
siirretään Vatikaanin säh-
köverkkoon.

Jo aikaisemmin Vatikaa-
ni on osallistunut hiilidi-
oksipäästöjen vaikutuksia 

kumoavaan metsänistutus-
projektiin Unkarissa. Istu-
tetun metsän määräala on 
melkein 250 hehtaaria. Tä-
män määrän uskotaan riit-
tävän kaikkien Vatikaanin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
korvaamiseen.

KATT/CNS

edith stein: PIenI yK-
sInKeRtAInen tO-
tuus. Kokoelma pyhän 
Ristin Teresa Benedictan 
kirjoituksia. Ilmestyy 
ennen 4. adventtisun-
nuntaita. Erinomainen 
lahjakirja! 

Kovakantinen, 76 sivua, lu-
kunauha. Tekstit valikoinut ja 
kääntänyt Heidi Tuorila Kahan-
pää ocds. KATT 2008. Hinta 18 
euroa + postituskulut. Katoli-
sesta tiedotuskeskuksesta.

Kuuliaisuuden hyve 
hyväksi teologeille

 

Kansainvälinen teologi-
nen komissio kokoontui 
Vatikaanissa joulukuussa 
Uskonopin kongregaation 
sihteerin, arkkipiispa luis 
Francisco ladaria Ferrerin 
SJ johdolla. Kokoontumi-
sen teemana oli ”Teologian 
tarkoitus ja metodi”. Paavi 
Benedictus XVI kiitti teo-
logeja heidän arvokkaasta 
työstään ja puhui teologin 
tehtävästä. 

 ”Teologialle on oleellis-
ta ja luovuttamatonta, että 
painotus on uskontotuudel-
la. Ei riitä se, että pohditaan, 

onko teologia käytännöllistä 
ja yhteiskunnallisesti teho-
kasta.”

 ”Teologin perustavan-
laatuinen hyve on pyrki-
mys olla kuuliainen uskolle, 
mikä tekee teologista Totuu-
den työtoverin”, sanoi paa-
vi. ”Tällä tavalla teologi ei 
erehdy puhumaan itsestään 
vaan hän kuuliaisuutensa 
kautta saavuttaa sen, että 
totuus puhuu hänessä ja hä-
nen kauttaan maailmalle.”

 ”Toisaalta kuuliaisuus 
uskolle ei merkitse etsimi-
sen ja pohtimisen hylkää-

mistä. Levoton ajatus, joka 
epäilemättä koskaan ei täy-
sin puutu uskovan elämäs-
tä, on levottomuutta, josta 
seuraa ajatuksen pyhiinva-
ellusta kohti Jumalaa ja joka 
auttaa ajatusta kantamaan 
hedelmää”, sanoi paavi Be-
nedictus XVI.

KATT/VIS/RV

näillä näkymin Hiippakunnan kalenteri tulee jakoon 
seurakuntiin neljänneksi adventtisunnuntaiksi.
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Joululauluja 
seimen äärellä

Pyhän Henrikin
katedraalissa 

tapaninpäivänä 
26.12. klo 18.00

Tervetuloa!

Isä Benjamin Durham FSSP Pyhän Pieta-
rin pappisveljeskunnasta vierailee Suo-
messa. Fr. Benjamin Durham FSSP from the 
Priestly Fraternity of Saint Peter will visit 
Finland.

Pe 19.12. Fri Tampere
18:00 Pyhä messu ja keskustelu

  Holy Mass and Discussion

La 20.12. Sat. 
vielä epävarma / still uncertain

Su 21.12. Sun Pyhän Henrikin katedraali / St. Henry’s Cathedral
14:00 Kaste ja pyhä messu / Baptism and Holy Mass

Vanhan messun päivät 
Tridentine Days
19.12.-21.12.2008

Järjestäjä / O
rganizer: Societas Sancti Gregorii M

agni —
 www.sanctis.net

Retretti 
englanniksi

RetReat in english

Dominikaani-isä Brian Bricker 
OP pitää englanniksi retretin 

Stella Marisissa  

27. - 29.3. 2009.

Hinta on 90 euroa + 10 euroa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Kaarina Koho p. 6129470 tai 
8765 308 (ilt) tai kaarina.koho@
catholic.fi tai suoraan stellama-
ris@elisanet.fi. 

Tervetuloa!

Ensimmäinen autuaaksi julistaminen Kuubassa
Pyhäksi julistamisen kongre-
gaation entinen prefekti, 
kardinaali jose saraiva 
martins, vietti marraskuun 
29. päivänä Camagueyssä 
messun, jossa veli Jose Olal-
lo Valdez julistettiin autu-
aaksi. Tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun näin tapahtui 
Kuubassa. 

Havannan arkkihiippa-
kunnan lehden Palabra Nue-
van haastattelussa isä Felix 
lizaso Barruete, joka on 
Pyhän Jumalan Johannek-
sen hospitaalisääntökun-
nan pyhäksijulistamispro-
sessin valmistelija, korosti 
sitä, että vaikka isä Olallo ei 
ole ensimmäinen autuaaksi 
julistettu kuubalainen, ”hän 
ansaitsee tulla huomatuksi, 

koska Kuuba tarvitsee hän-
tä. Kuuba tarvitsee pyhi-
myksen.” 

”Uskon, että hänet kano-
nisoidaan pian, sillä kansa 
osoittaa paljon kunnioitus-
ta häntä kohtaan ja kunni-
oitus yhä kasvaa. Olallo on 
Jumalan siunaus Kuuballe 
tänään,” hän lisäsi. 

Messua viettämässä oli-
vat kardinaalin lisäksi kaik-
ki Kuuban piispat, mukaan 
lukien Camagyen arkki-
piispa juan de la Caridad 
Garcia Rodriguez, joka on 
Kuuban piispainkonferens-
sin puheenjohtaja. Tuhan-
sien kuubalaisten joukossa 
siihen osallistuivat myös 
Kuuban presidentti Raoul 
Castro sekä monet kommu-

nistisen puolueen johtajat.
Veli Olallo tunnettiin 

köyhien isänä, sillä hän piti 
huolta sairaista ja hätää kär-
sivistä. Vuonna 1999, yli sata 
vuotta kuolemansa jälkeen, 
hänen katsottiin tehneen ih-
meen, sillä kolmivuotias tyt-
tö, joka oli kuolemaisillaan 
syöpään parani ihmeellises-
ti, kun hänen vanhempansa 
olivat pyytäneet veli Olallon 
esirukouksia.

 ”Hän oli nöyrä pyhimys, 
täynnä rakkautta köyhiä 
kohtaan”, sanoivat autuaak-
sijulistamismessuun osallis-
tuneet ihmiset.

 Olallo syntyi 12. helmi-
kuuta 1820 Havannassa. Jo 
nuorena hän liittyi Pyhän 
Jumalan Johanneksen hos-

pitaalisääntökuntaan, joka 
hoiti sairaita ja auttoi köy-
hiä. Kun hän oli 15-vuotias 
hänet lähetettiin Pyhän Ju-
malan Johanneksen sairaa-
laan itäiseen Camagueyn 
provinssiin. Hän sai pätevän 
lääketieteellisen opetuksen, 
hän teki leikkauksia ja jakoi 
lääkkeitä.

 Marraskuussa 1999 sään-
tökunta perusti Veli Olal-
lon vanhainkodin. Olallon 
maalliset jäännökset siirret-
tiin vuonna 2004 yleiseltä 
hautausmaalta San Juan de 
Dios -kirkkoon, jossa hän oli 
toiminut 54 vuotta.

KATT/VIS/CNA

Vatikanens 
kondoleanser 
över bortgången 
av patriark 
Aleksij II

 
Vatikanen har uttryckt sin 
djupa sorg över den rys-
kortodoxa patriarken Alek-
sij IIs bortgång. Han avled 
på fredagen 79 år gammal. 
Patriarkatet i Moskva sade 
att Aleksij II avled i sin bo-
stad utanför Moskva, men 
att de inte kunde fastställa 
dödsorsaken. 

Kardinal Walter Kasper, 
ordförande i det Påvliga rå-
det för kristen enhet, skicka-
de Vatikanens kondoleanser 
till patriarkatet i Moskva. 
Kondoleansbrevet löd: 

”Patriark Aleksij II kal-
lades för att styra den rys-
kortodoxa kyrkan i en tid av 
stora förändringar, och hans 
ledarskap gjorde det möjligt 
för kyrkan att bemöta de ut-
maningar som övergången 
från sovjettiden till nutiden 
har inneburit med förnyad 
vitalitet. Han hade en enorm 
betydelse för tillväxten av 
nya stift, församlingar, klos-
ter och läroanstalter som har 
gett nytt liv till en kyrka som 
hade varit så svårt prövad 
under en lång tid”. 

Men Kardinal Kasper 
erinrade i kondoleansbre-
vet om att patriarkens ”per-
sonliga engagemang för att 
förbättra relationerna med 
den katolska kyrkan, trots 
de problem och spänningar 
som från en tid till en annan 
har uppstått, aldrig varit i 
tvivel”.

KATT/RV
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Rukouksen
apostolaatti

joulukuu 
 Rukoilemme, että kirk-
ko apostolisella ja missi-
onaarisella työllään roh-
keasti edistäisi elämän 
kulttuuria väkivallan ja 
kuoleman kulttuurista 
huolimatta. 
 Rukoilemme, että 
erityisesti lähetysmais-
sa kristityt osoittaisivat 
rakkauden teoillaan, että 
Betlehemin seimeen syn-
tynyt lapsi on maailmaa 
valaiseva toivo.

tammikuu 
 Rukoilkaamme, että 
perheestä tulisi yhä 
enemmän paikka, jossa 
harjaannutaan rakasta-
maan, kasvamaan ihmi-
sinä ja siirtämään uskoa 
eteenpäin. 
 Rukoilkaamme, että 
kaikki kristityt ymmär-
täisivät uuden evankelioi-
misen tarpeen tänä suur-
ten muutosten aikana ja 
sitoutuisivat julistamaan 
hyvää sanomaa ja lähes-
tyisivät kaikkien kris-
tittyjen täyttä ykseyttä, 
jotta he todistaisivat yhä 
uskottavammin evanke-
liumista. 

Böne-
apostolatet 
December
 Vi ber, att Kyrkan med 
mod och kraft främjar li-
vet som motvikt till den 
ökande kultur av våld 
och död, som sprider sig. 
 Vi ber, att de kristna, 
speciellt i missionslän-
derna, genom konkreta 
gester av solidaritet, visar 
att barnet som föddes i en 
grotta i Betlehem är värl-
dens enda hopp.  

januari 
 Vi ber, att familjen får 
vara den plats där alla 
kan mogna, växa till i kär-
lek och föra tron vidare.
 Vi ber, att de olika 
kristna samfunden hän-
givet förmedlar det glada 
budskapet och alltmer 
närmar sig den fulla en-
heten. 

Oremus

O-antifonit
Joulua edeltävinä seitsemänä päivänä vesperissä käytetään Magni-
ficatin antifoneina niin sanottuja O-antifoneja. 

17.12. Oi Viisaus, sinä lähdit Korkeimman suusta, sinä ulotut 
maan äärestä toiseen ja ohjaat kaiken hyvin. Tule ja opeta 
meille viisauden tie.

18.12. Oi Adonai, Israelin Herra ja hallitsija, sinä ilmestyit 
Moosekselle palavassa pensaassa ja annoit hänelle lain Siinail-
la. Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi.

19.12. Oi Iisain juurivesa, sinä kohoat merkkinä kansoille, 
sinun edessäsi kuninkaat mykistyvät, ja kansat kumartavat 
sinua. Tule vapauttamaan meidät, älä viivy.

20.12. Oi Daavidin avain, Israelin valtikka, sinä avaat, eikä 
kukaan sulje, ja suljet, eikä kukaan avaa. Tule päästämään 
vangitut kahleista, ne jotka elävät pimeydessä ja kuoleman 
varjossa.

21.12. Oi Aamunkoitto, ikuisen valon sädehtivä kirkkaus ja 
vanhurskauden aurinko: Tule valaisemaan pimeydessä ja 
kuoleman varjossa elävät.

22.12. Oi kansojen Kuningas, kansakuntien toivo, kulmakivi, 
joka teet kaiken yhdeksi: Tule ja pelasta ihminen, jonka muo-
vasit maan tomusta.

23.12. Oi Immanuel, kuninkaamme ja tuomarimme, kansojen 
toivo ja pelastus: Tule pelastamaan meidät, Herra, meidän 
Jumalamme.

O-antifonerna
17 december: O eviga Vishet, du som har utgått från den 
Högstens mun du når från världens ena ända till den andra, 
och styr allting med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vis-
hetens väg.
 
18 december: O Adonai, Gud som leder Israel, du uppenbara-
de dig i den brinnande busken och gav din lag på Sinai berg. 
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.
 
19 december: O Jesse telning, du står som ett banér för folken, 
inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens 
folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj 
icke.
 
20 december: O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du 
öppnar, och ingen kan tillsluta, du tillsluter, och ingen kan 
öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter 
i mörker och i dödens skugga.
 
21 december: O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet, 
du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i 
mörkret och i dödens skugga.
 
22 december: O jordens Konung, du folkens längtan, du hörns-
ten som bryter ned skiljemurarna och gör allt till ett: kom och 
rädda människan, som du danat av jorden.
 
23 december: O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, 
du Frälsare som folken längtar efter: kom och fräls oss, Herre 
vår Gud.

Kaikkivaltias jumala,

      auttakoot meitä aina 

  pyhän neitsyen ja marttyyrin lucian

  hartaat puoltorukoukset,

  niin että viettäessämme tässä ajassa

  hänen taivaallisen syntymänsä juhlaa

  oppisimme kiinnittämään katseemme 

  iankaikkiseen.

 tätä pyydämme 

  Herramme jeesuksen Kristuksen,

  sinun Poikasi, kautta, 

  joka kanssasi elää ja hallitsee

  Pyhän Hengen yhteydessä, jumala,

  iankaikkisesta iankaikkiseen.

Messukirjasta

13. joulukuuta

Pyhä lucia, neitsyt ja marttyyri

muistopäivä
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ArtikkeleitaArtikkeleitaArtikkeleita

Nyt suomeksi

Tilaukset:

Lukija kuulee kirjassa sekä professori Ratzingerin yleistajuisen esityksen että paavi Benedictuksen paimenen äänen.

Joseph Ratzinger kirjoittaa ensimmäisessä paavi Benedictus XVI:na julkai-
semassaan kirjassa lukijaystävällisellä tavalla siitä syvästä kuilusta, joka on 
revennyt historiallisen Jeesuksen ja uskon silmillä nähdyn Jeesuksen välille. 
Historiallinen Jeesus kuvataan välillä kapinallisena, joka epäonnistui tavoit-
teessaan vapauttaa kansansa roomalaisten vallasta ja toisinaan taas nöyränä 
moraalisena opettajana. Olennaisempaa kuin mitä Jeesus teki ja opetti, on 
kuitenkin paavin mukaan se, kuka hän on. 

Vaikka paavi kritisoi kirjassaan materialistista elämäntapaa, taloudellista 
korruptiota ja vääristyneitä valtarakenteita, kirja ei ole paavin virallinen kan-
nanotto, vaan hänen henkilökohtainen pyrkimyksensä nähdä Jeesus Nasareti-
laisen todelliset kasvot. 

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

Benedictus XVI:n muotokuva Jeesuksesta

Käännetty yli 30 kielelle
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Böneapostolatet 2009

januari 

Vi ber, att familjen får vara 
den plats där alla kan mog-
na, växa till i kärlek och föra 
tron vidare.

Vi ber, att de olika kristna 
samfunden hängivet för-
medlar det glada budskapet 
och alltmer närmar sig den 
fulla enheten. 

Februari 

Vi ber, att alla präster och bi-
skopar alltmer låter sig in-
spireras av den helige Ande 
i sin undervisning och om-
sorg om Guds folk.

Vi ber, att Kyrkan i Afrika 
finner vägar att verka för 
försoning, rättvisa och fred, 
i enlighet med biskopssyno-
dens andra speciella möte 
för Afrika.

mars 

Vi ber, att kvinnornas roll 
blir alltmer synlig och upp-
skattad i hela världen.

Vi ber, att biskopar, präster, 
ordensfolk och lekmän i Ka-
tolska kyrkan i republiken 
Kina får bli tecken på och in-
strument för enhet, gemen-
skap och fred, inspirerade 
av det brev som påven Be-
nedikt XVI skrev till dem. 

April 

Vi ber, att Herren välsig-
nar bönderna med rikliga 
skördar och ökar de rika 
ländernas medvetande om 
den dramatiska svälten i 
världen. 

Vi ber, att kristna som arbe-
tar med barn, fattiga och ut-
satta människor, genom sitt 
arbete i solidaritet och kär-
lek, vittnar om evangeliet 
och får bli tecken på hopp. 

maj 

Vi ber, att lekmän och krist-
na samfund tar ansvar för 
och uppmuntrar kallelser 
till prästämbete och ordens-
liv. 

Vi ber, att de nygrundade 
katolska kyrkorna visar sin 
tacksamhet mot Herren för 
trons gåva genom att delta i 
Kyrkans universella mission 
och är beredda att predika 
evangeliet i hela världen.

juni 

Vi ber, att det internatio-
nella medvetandet om de 
fattiga länderna leder till 
konkret hjälp, speciellt med 
att minska utlandsskuldens 
oerhörda börda.

Vi ber, att de enskilda Kyr-
korna i områden där våldet 
härskar, får stöd, kärlek och 
konkret hjälp av världens 
alla katoliker.

juli 

Vi ber, att de kristna i Mel-
lanöstern får utöva sin tro i 
full frihet och bli instrument 
för försoning och fred. 

Vi ber, att de kristnas vitt-
nesbörd i världens alla län-
der gör Kyrkan till Guds 
enade familj i en försonad 
mänsklighet.

Augusti 

Vi ber, att den allmänna 
opinionen tar på allt större 
allvar de miljoner flyktingar 
som finns i världen och att 
man finner konkreta lös-
ningar på deras tragiska si-
tuation. 

Vi ber, att de kristna som blir 
diskriminerade och förfölj-
da på grund av Kristus, får 
mänskliga rättigheter, reli-
giös jämställdhet och frihet, 
så att de fritt kan utöva och 
bekänna sin tro. 

september 

Vi ber, att Guds ord blir allt-
mer känt, accepterat och ef-
terföljt som källa till frihet 
och glädje.

Vi ber, att de kristna i Laos, 
Kambodja och Myanmar 
(Burma), trots sina stora 
svårigheter, inte låter sig 
avskräckas från att predika 
evangeliet för sina bröder 
utan förlitar sig på den he-
lige Andes kraft. 

Oktober

Vi ber, att söndagen får vara 
den dag, då de kristna sam-
las för att i nattvarden ta 
emot den uppståndne Kris-
tus. 

Vi ber, att Guds folk följer 
Kristi uppmaning att predi-
ka evangelium för alla män-
niskor och målmedvetet tar 
ansvar för missionen, den 
största tjänst de kan erbjuda 
mänskligheten.

november 

Vi ber, att världens män och 
kvinnor, särskilt de som 
har ansvar för politik och 
ekonomi, aldrig upphör att 
med alla medel skydda ska-
pelsen. 

Vi ber, att de troende från 
olika religioner med sina 
liv och genom äkta dialog 
med varandra vittnar om att 
Guds namn innebär fred.

December 

Vi ber, att alla barn blir res-
pekterade och älskade och 
att de aldrig blir utnyttjade 
på minsta sätt. 

Vi ber, att jordens alla folk, 
i Ordet som blev människa, 
nu till jul känner igen det ljus 
som lyser upp hela mänsk-
ligheten och att alla länder 
slår upp sina portar för Kris-
tus, världens Frälsare.

June 2009

 We pray that international atten-
tion towards the poorer countries 
may give rise to more concrete help, 
in particular to relieve them of the 
crushing burden of foreign debt.
 We pray that the particular 
Churches operating in regions 
marked by violence may be sus-
tained by the love and concrete 
closeness of all the Catholics in the 
world.

July 2009

 We pray that the Christians of 
the Middle East may live their faith 
in full freedom and be an instrument 
of peace and reconciliation.
 We pray that the Church may be 
the seed and nucleus of a humanity 
reconciled and reunited in God’s 
one and only family, thanks to the 
testimony of all the faithful in every 
country in the world.

August 2009

 We pray that public opinion may 
be more aware of the problem of 
millions of displaced persons and 
refugees and that concrete solu-
tions may be found for their often 
tragic situation.
 We pray that those Christians 
who are discriminated against and 
persecuted in many Countries be-
cause of the name of Christ may 
have their human rights, equality 
and religious freedom recognized, in 
order to be able to live and profess 
their own faith freely.

September 2009

 We pray that the word of God 
may be better known, welcomed 
and lived as the source of freedom 
and joy.
 We pray that Christians in Laos, 
Cambodia, and Myanmar, who often 
meet with great difficulties, may not 
be discourage from announcing the 
Gospel to their brothers, trusting in 
the strength of the Holy Spirit.

October 2009

 We pray that Sunday may be 
lived as the day on which Christians 
gather to celebrate the risen Lord, 
participating in the Eucharist.
 We pray that the entire People 
of God, to whom Christ entrusted 
the mandate to go and preach the 
Gospel to every creature, may ea-
gerly assume their own missionary 
responsibility and consider it the 
highest service they can offer hu-
manity.

November 2009

 We pray that all the men and 
women in the world, especially 
those who have responsibilities in 
the field of politics and economics, 
may never fail in their commitment 
to safeguard creation.
 We pray that believers in the 
different religions, through the tes-
timony of their lives and fraternal 
dialogue, may clearly demonstrate 
that the name of God is a bearer of 
peace.

December 2009

 We pray that children may be re-
spected and loved and never be the 
victims of exploitation in its various 
forms.
 We pray that at Christmas the 
peoples of the earth may recog-
nize in the Word Incarnate the light 
which illuminates every man and 
that the Nations may open their 
doors to Christ, the Saviour of the 
world.

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta

offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande

för alla ditt heliga hjärtas intentioner.

I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem

för försoning av mina synder

och för alla mina släktingars och vänners intentioner,

i synnerhet för vår helige faders böneämnen:

(här nämns böneämnena). Amen.

Bönens apostolat er-
bjuder alla katoliker, 
oberoende av ålder, 

kön, yrke, utbildning och 
ämbete tillfälle att tillsam-
mans med påven och för-
enade i Kristi offerdöd be 
för kyrkans och världens 
behov i nutiden. Vi deltar 
i apostolatet med följande 
eller motsvarande dagliga 
morgonbön.
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1 A, 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.

13.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi (11.00 
messu), 15.30-17.30 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu, 19.30 konsertti

14.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/rans-
ka, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

15.12. ma 9.00 lastentarhan joulunäytelmä 
kirkossa, 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

16.12. ti 14.00 seniorit: messu ja kokoontu-
minen, 17.00–19.00 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 18.00 Catholic 
Students’ Club: ruusukko ja messu

20.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

21.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa 
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

24.12. ke jouluaatto: 14.00 perhemessu, 16.00 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 24.00 jou-
luyön messu

25.12. to Herran syntymä: 12.00 joulupäivän 
messu, 18.00 iltamessu englanniksi/Mass in 
English

26.12. pe Pyhä Stefanos: 11.00 päämessu, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 joululauluja seimen ää-
ressä

27.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.12. su Pyhän Perheen juhla: 9.45 lat/esp, 

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

31.12. ke 18.00 kiitosmessu
1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 11.00 

päämessu, 18.00 iltamessu
3.1. la 11.00 messu ranskaksi ja kirkkokahvit, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

6.1. ti Herran ilmestyminen: 11.00 päämessu, 
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English

10.1. la 9.00–15.00 uskonnonopetuksen koulu-
tus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

11.1. su Herran kaste: 9.45 lat/ranska, 10.30-
13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30 
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 
iltamessu

12.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

17.1. la 11.00 messu ranskaksi ja kirkkokahvit, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

18.1. su Pyhän Henrikin Juhla: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mäs-
sa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

diaspoRa
Porvoo: 21.12., 18.1. su 16.00
Tikkurila: 28.12. 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 9.30-9.50. Confessions Tues., 
Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.50.

13.12. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen 
sakramenttia ja ensikommuuniota varten Eng-
lantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu

14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.00 iltamessu

15.12. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa

20.12. la 18.00 iltamessu
21.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu 

suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 il-
tamessu

24.12. ke jouluaatto: 14.00 perhemessu, 18.00 
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 24.00 
messu suomeksi

25.12. to Herran syntymä: 12.00 messu suo-
meksi (Huom. aika!), 18.00 messu englanniksi 
(Huom. kieli!)/Mass in English

26.12. pe Pyhä Stefanos: 10.00 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi, 
12.30 messu vietnamiksi, ei iltamessua

27.12. la 18.00 messu suomeksi
28.12. su Pyhän Perheen juhla: 10.00 messu 

suomeksi, 11.30 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.00 iltamessu

1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 12.00 
messu suomeksi (Huom. aika!), 18.00 ilta-
messu

3.1. la 18.00 iltamessu
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00 mes-

su suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 18.00 iltamessu

6.1. ti loppiainen: 10.00 messu suomeksi, 18.00 
iltamessu

10.1. la 10.00-14.00 opetus vahvistuksen sakra-
menttia ja ensikommuuniota varten Englanti-
laisessa koulussa, 18.00 iltamessu

11.1. su Herran kaste: 10.00 messu suomek-
si, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 
18.00 iltamessu

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

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00 
iltamessu

18.1.-25.1. Kristittyjen ykseyden rukousviikko

Parannuksen sakramentti adventin aikana puoli 
tuntia ennen messuja. / The Sacrament of Con-
fession 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 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. 

3.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 17.00 
messu puolaksi

14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 12.00 messu viet-
namiksi, 18.30 Mass in English 

16.12. ti 19.00 informaatiokurssi
19.12. pe 18.00 messu Porissa
20.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 10.30 

lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.15 maa-
lauskerho

21.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 14.00 messu Eu-
rajoella, 18.30 Mass in English

24.12. ke jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. to Herran syntymä: 10.30 juhlamessu, 

16.00 messu Porissa, 18.30 Mass in English
26.12. pe Pyhä Stefanos: 10.30 juhlamessu

28.12. su Pyhän Perheen juhla: 10.00 ruusuk-
korukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English

31.12. ke 18.00 kiitosmessu
1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 10.30 

juhlamessu, 18.30 Mass in English
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu 
latinaksi

6.1. ti loppiainen: 10.30 juhlamessu ja perhe-
juhla

9.1. pe 18.00 messu Porissa
10.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
11.1. su Herran kaste: 10.00 ruusukkorukous, 

10.30 juhlamessu, 12.00 messu vietnamiksi, 
14.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in Eng-
lish

13.1. ti 19.00 miestenpiiri
17.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

13.15 maalauskerho
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 ruu-

sukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in 
English 

diaspoRa
Ahvenanmaa: 20.12. la 10.00
Eurajoki: 21.12., 11.1. su 14.00
Pori: 19.12. pe 18.00, 25.12. to 16.00, 9.1. pe 

18.00

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
 Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. 
Kotisivu olavi.catholic.fi.

Su 10.30 päämessu, 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.

12.12. pe 18.00 messu Kiteellä
13.12. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 

11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Var-
kaudessa

14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
17.00 messu Mikkelissä

20.12. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 
11.00 messu Savonlinnassa

21.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
17.00 messu Kuopiossa

24.12. ke jouluaatto: 24.00 keskiyön messu
25.12. to Herran syntymä (velvoittava): 10.30 

päämessu
26.12. pe Pyhä Stefanos: 10.30 messu
28.12. su Pyhä Perhe: 10.30 päämessu, 12.00 

messu englanniksi/Mass in English
31.12. ke 18.00 adoraatio
1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla (velvoit-

tava): 10.30 päämessu        
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

6.1. ti loppiainen (velvoittava): 10.30 päämessu        
9.1. pe 18.00 messu Kiteellä
10.1. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 

messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
11.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 12.00 

messu englanniksi/Mass in English, 18.30 mes-
su Kajaanissa

17.1. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish, 17.00 messu Mikkelissä

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

13.12., 10.1., 14.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 11.00 (us-
konnonopetus klo 9.45)

Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 11.1., 
15.2., 15.3., 5.4., 10.5. su 18.30

Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 12.12., 9.1., 
13.2., 13.3., 3.4., 8.5. pe 18.00

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma-
ninkatu 8): 21.12., 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5. 
su 17.00 

Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20): 14.12., 18.1. su 17.00, 28.2., 28.3., 

25.4., 23.5. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11): 

20.12., 24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5. la 11.00 
(uskonnonopetus klo 9.45)

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 13.12., 
10.1., 14.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 16.00

uskonnonopetus
17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5. klo 9.00

senioRit:
28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5. klo 14.00

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.

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

21.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

24.12. ke jouluaatto: 15.00 messu vietnamiksi, 
24.00 paimenten messu

25.12. to Herran syntymä: 10.30 päämessu, 
14.00 messu puolaksi, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

26.12. pe Pyhä Stefanos: 10.30 päämessu  

28.12. su Pyhän Perheen juhla: 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

31.12. ke 18.00 kiitosmessu vuoden päät-
tyessä

1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 10.30 
juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

6.1. ti loppiainen: 10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

11.1. su Herran kaste: 10.30 päämessu, 14.00 
ylimääräinen messu suomeksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 17.30 eku-
meeninen hartaus, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

diaspoRa
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 4.1., 1.2., 

1.3. su klo 15.00.
Kokkola (Katariinankatu 3): 21.12. su 16.00 

(Oravankatu 29): 25.1., 22.3. su 19.00 (Huom. 
aika!)

Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherral-
ta): 13.12. la 18.30, 25.12. to 17.00, 10.1. la 
18.30, 24.1. la 13.00, 28.2. la 18.30, 12.4. su 
17.00

Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 
26.12. pe 9.00, 10.1., 28.2., 21.3. la 12.00, 13.4. 
ma 9.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 13.12. la 12.00, 26.12. pe 12.00, 25.1. su 
12.00, 22.2. su 12.00, 22.3. su 12.00, 13.4. ma 
12.00

Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seura-
kuntasali, Lakeuden risti): 20.12., 17.1., 14.2., 
14.3., 4.4. la 16.00

Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45): 
13.12. la 16.00, 26.12. pe 16.00, 10.1., 24.1., 
28.2., 21.3. la 16.00, 13.4. ma 16.00

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

Seurakunnat
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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.

14.12. su adventin 3. sunnuntai, kirkkomme vih-
kimisen vuosijuhla: 11.00 messu

18.12. to 18.00 iltamessu
21.12. su adventin 4. sunnuntai: 18.00 messu
24.12. ke jouluaatto: 24.00 paimenten messu
25.12. to Herran syntymä: 11.00 juhlamessu
26.12. pe Pyhä Stefanos: 11.00 juhlamessu
28.12. su Pyhän Perheen juhla: 18.00 messu
31.12. ke 18.00 kiitosmessu vuoden päättyes-

sä
1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla: 11.00 

messu
2.1. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00  messu
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.00 mes-

su
6.1. ti Herran ilmestymisen juhla: 11.00 messu, 

perhejuhla seurakuntasalissa messun jälkeen
8.1. to 18.00 iltamessu
10.1. la 13.00 perhemessu
11.1. su Herran kaste: 11.00 juhlamessu
15.1. to 18.00 iltamessu
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00 mes-

su, 15.00 ekumeeninen tapaaminen Kouvolan 
keskuskirkossa 

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

12): 28.12., 25.1. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruunun-

maankatu 3): 14.12., 11.1. klo 16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.1. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.12., 18.1. klo 

12.00

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): la 3.1. klo 14.00-

16.00
Kouvola: la 13.12. ja 10.1. klo 11.00-13.00 ja 

messu klo 13.00

Pyhän Ursulan seurakunta kiittää kaik-
kia teitä, jotka olette muistaneet meitä 
vuoden aikana rukouksin ja runsain 
avustuksin. Siunattua joulua ja armori-
kasta uutta vuotta 2009!

Tervetuloa perhejuhlaamme loppiaise-
na 6.1. klo 11.00. Ohjelmassa juhlames-
su, jonka jälkeen seurakuntasalissa mm. 
joululauluja, musiikkiesityksiä, lahjojen 
jakaminen ja mukavaa yhdessäoloa. Ot-
takaa mukaan pieni lahja (n. 5 e).

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 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.
 
14.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rova-

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (1) ajalle  
16.1.-15.2. on toimitettava viimeistään 2.1.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

niemellä
21.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 Mass in 

English, 11.15 päämessu
24.12. ke jouluaatto: 24.00 jouluyön messu
25.12. to Herran syntymä (velvoittava): 11.15 

päämessu, 17.00 messu Torniossa
26.12. pe Pyhä Stefanos: 17.00 messu
28.12. su Pyhän Perheen juhla, seurakuntamme 

juhla: 11.15 päämessu
1.1. to Pyhän Jumalansynnyttäjän juhla (velvoit-

tava): 11.15 messu
4.1. su 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.15 pää-

messu, 17.00 messu Torniossa
6.1. ti loppiainen (velvoittava): 11.15 päämessu
11.1. su Herran kaste: 11.15 päämessu, 17.30 

messu Rovaniemellä
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 Mass 

in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Tor-
niossa

diaspoRa
Tornio (Kirkkokatu 13): 25.12. to 17.00, 4.1. su 

17.00, 18.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.12., 11.1. 

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 B, 00140 Helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna 
arkisin 10-16.  Toimistomme on kiinni joulun 
välipäivät.

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.

Viimeinen messu ennen joulua on pe 19.12. 
Joulun jälkeen messut alkavat ma 12.1.
 
Kirjasto on suljettu 23.12. alkaen ja avataan 
7.1.

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.
  
Torstainan 18.12. klo 18.30 FM Riitta Laukama: 

Katolinen feministiteologi Elisabeth Schüss-
ler-Fiorenza. Lopuksi nautimme perinteiset 
jöuluglögit./FM Riitta Laukama:Den katolska 

Tapahtumat

feministteologen Elisabeth Schüssler-Fioren-
za. Därefter serveras julglögg.

Birgittalaissääntökunnan 
maallikko-oblaatit

Seuraava kuukausikokoukset (Turun birgitta-
laisluostarissa) ma 1.12. klo 16.30 (ennen sisar-
ten adventti-iltaa)

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

December 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

17.12. Kokoonnumme Turun srk:n seurakunta-
salissa. Heikki Suominen OFS: Pyhästä Fran-
ciscuksesta Celanon mukaan

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 
19.-21.12. 

Ks. ohjelma sivulla 4. 

Tutustu myös vasta avattuihin Pyhän Pietarin 
pappisveljeskunnan Suomen apostolaatin sivui-
hin: http://fsspfinland.wordpress.com/.

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella Studium Cat-
holicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. seuraavina 
päivinä klo 18.30.
 
19.1. Arne Nevanlinna: Marie
16.2. Eila Pennanen: Pyhä Birgitta
30.3. Dante Alighieri: Helvetti
14.4. Le Clezio, vuoden 2008 nobelisti  HUOM! 
PÄIVÄ!
11.5. Robert Sabatier: Kesän lapset
 
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet kirjojen ys-
tävät! 

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

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. 
Adoration on Monday at 17:30

SEKALAISTA

SENIORIT
Tiistaina 16.12. kello 14.00 messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalissa. 

Tervetuloa!	

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

KIItOs!
Kiitämme kaikkia teitä, jotka kuluneena syk-
synä olette auttaneet meitä järjestämään 
kirkkokahvit sunnuntaisin Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnassa. Apunne on terve-
tullut vastakin.

We thank everybody who has helped us in 
coffee making on Sundays in the parish hall 
of Saint Henry’s Cathedral. We need your 
help also in the future.

Salud	&	Marja-Leena
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Tammikuu 

Rukoilkaamme, että per-
heestä tulisi yhä enemmän 
paikka, jossa harjaannutaan 
rakastamaan, kasvamaan 
ihmisinä ja siirtämään us-
koa eteenpäin. 

Rukoilkaamme, että kaik-
ki kristityt ymmärtäisivät 
uuden evankelioimisen tar-
peen tänä suurten muutos-
ten aikana ja sitoutuisivat ju-
listamaan hyvää sanomaa ja 
lähestyisivät kaikkien kris-
tittyjen täyttä ykseyttä, jotta 
he todistaisivat yhä uskotta-
vammin evankeliumista. 

Helmikuu 

Rukoilkaamme, että kirkon 
paimenet aina olisivat kuu-
liaisia Pyhän Hengen työl-
le opetuksessaan ja ihmisiä 
palvellessaan. 

Rukoilkaamme, että kirkko 
Afrikassa löytäisi sopivia ja 
tehokkaita tapoja ja keinoja 
edistää sovintoa, oikeuden-
mukaisuutta ja rauhaa, niin 
kuin Afrikan piispojen sy-
nodi on toivonut. 

Maaliskuu 

Rukoilkaamme, että nais-
ten panosta arvostettaisiin 
ja hyödynnettäisiin kaikissa 
maailman maissa yhteiseksi 
hyväksi. 

Rukoilkaamme, että Kii-
nan katoliset piispat, papit, 
sääntökuntalaiset ja uskovat 
maallikot omistautuisivat 
olemaan ykseyden, yhte-
yden ja rauhan merkkeinä 
maassaan, niin kuin paavi 
kirjeessään Kiiinan katoli-
laisille pyysi. 

Huhtikuu 

Rukoilkaamme, että Herra 
siunaisi maanviljelijöitä run-
saalla sadolla ja että rikkaat 
kansat yhä herkemmin toi-
misivat maailmassa vallitse-
van nälän vähentämiseksi. 

Rukoilkaamme, että kristi-
tyt, jotka työskentelevät alu-
eilla, joilla köyhien, heikko-
jen, naisten ja lasten tilanne 
on hälyyttävä, olisivat heille 
merkkinä toivosta todistaes-
saan rohkeasti evankeliumin 
julistamasta solidaarisuu-
desta ja rakkaudesta. 

Toukokuu 

Rukoilkaamme, että us-
kovat maallikot ja kristit-
tyjen yhteisöt edistäisivät 
vastuullisesti kutsumuksia 
pappeuteen ja sääntökunta-
elämään. 

Rukoilkaamme, että vasta 
perustetut katoliset paikal-
liskirkot olisivat saamansa 
uskon lahjan tähden valmiit 
osallistumaan kirkon uni-
versaaliseen lähetystyöhön 
ja julistamaan evankeliumia 
kaikkialla maailmassa. 

Kesäkuu 

Rukoilkaamme, että kan-
sainvälisen huomion tähden 
köyhät maat saisivat lisää 
konkreettista apua ja erityi-
sesti helpotusta raskaaseen 
velkataakkaan. 

Rukoilkaamme, että paikal-
liskirkot, jotka toimivat vä-
kivaltaisilla alueilla, saisivat 
osakseen kaikkien maail-
man katolilaisten rakkautta 
ja konkreettista huolenpi-
toa. 

Heinäkuu 

Rukoilkaamme, että Lähi-
idän kristityt saisivat elää 
uskoaan todeksi täydessä 
vapaudessa ja voisivat olla 
rauhan ja sovinnon välittä-
jiä. 

Rukoilkaamme, että kirkko 
olisi siemen ja ydin ihmis-
kunnalle, joka on sovitettu ja 
yhdistynyt Jumalan yhdeksi 
ja ainoaksi perheeksi sen to-
distuksen kautta, jota kaik-
ki uskovat kaikissa maissa 
antavat. 

Elokuu 

Rukoilkaamme, että yleinen 
mielipide olisi tietoisem-
pi miljoonien pakolaisten 
ongelmista ja että heidän 
monasti traagiseen tilantee-
seensa löydettäisiin konk-
reettisia ratkaisuja. 

Rukoilkaamme, että kristi-
tyille, joita monissa mais-
sa syytetään ja vainotaan 
Kristuksen nimen tähden, 
taattaisiin heidän ihmisoi-
keutensa, tasa-arvonsa ja 
uskonsa vapaus, jotta he 
voisivat elää ja tunnustaa 
vapaasti omaa uskoaan. 

Syyskuu 

Rukoilkaamme, että Juma-
lan sana tunnettaisiin pa-
remmin ja otettaisin vastaan 
ja että siitä elettäisiin vapau-
den ja ilon lähteenä. 

Rukoilkaamme, että Laosin, 
Kambodshan ja Myanmarin 
kristityt, jotka usein kohtaa-
vat suuria vaikeuksia, eivät 
lannistuisi ja lakkaisi julis-
tamasta evankeliumia veljil-
leen vaan luottaisivat Pyhän 
Hengen voimaan. 

Lokakuu 

Rukoilkaamme, että sunnun-
taita vietettäisiin päivänä, 
jolloin kristityt kokoontu-
vat juhlimaan ylösnoussut-
ta Herraa ja osallistumaan 
eukaristiaan. 

Rukoilkaamme, että koko 
Jumalan kansa, jolle Kristus 
uskoi tehtävän julistaa evan-
keliumia kaikille luoduille, 
omaksuisi innokkaasti oman 
lähetysvastuunsa ja pitäisi 
sitä korkeimpana palveluk-
senaan ihmiskunnalle. 

Marraskuu 

Rukoilkaamme, että kaikki 
miehet ja naiset ja erityises-
ti ne, joilla on vastuu poli-
tiikasta ja taloudesta, eivät 
luopuisi vastuustaan turva-
ta luomistyötä. 
Rukoilkaamme, että eri us-
konnoissa omalla elämällä 
todistamisen ja veljellisen 
dialogin kautta selkeästi 
osoitettaisiin, että Jumalan 
nimi on rauhan tuoja. 

Joulukuu 

Rukoilkaamme, että lapsia 
kunnioitettaisiin ja rakastet-
taisiin ja etteivät ne joutuisi 
kaikenlaisen hyväksikäytön 
uhreiksi. 

Rukoilkaamme, että jouluna 
ihmiskunta tuntisi ihmiseksi 
tulleessa Sanassa valon, joka 
valaisee jokaista ihmistä ja 
että kansakunnat avaisivat 
ovensa Kristukselle, maail-
man Vapahtajalle.

Apostleship 
of Prayer

Daily Offering (example):

O Jesus, through the 
Immaculate Heart 

of Mary, I offer You my 
prayers, works, joys and 
sufferings of this day for all 
the intentions of Your Sa-
cred Heart, in union with 
the Holy Sacrifice of the 
Mass throughout the world, 
in reparation for my sins, 
for the intentions of all my 
relatives and friends, and in 
particular for the intentions 
of our Holy Father: (add here 
the intentions). Amen.

January 2009

 We pray that the family may be-
come more and more a place of 
training in charity, personal growth 
and transmission of the faith.
 We pray that the different Chris-
tian confessions, aware of the need 
for a new evangelisation in this pe-
riod of profound transformations, 
may be committed to announcing 
the Good News and moving to-
wards the full unity of all Christians 
in order to offer a more credible 
testimony of the Gospel.

February 2009

 We pray that the Pastors of 
the Church may always be docile 
to the action of the Holy Spirit in 
their teaching and in their service 
to God’s people.
 We pray that the Church in Af-
rica may find adequate ways and 
means to promote reconciliation, 
justice and peace efficaciously, ac-
cording to the indications of the 
Synod of the Bishops’ Special As-
sembly for Africa.

March 2009

 We pray that the role of women 
may be more appreciated and used 
to good advantage in every country 
in the world.
 We pray that in the light of the 
letter addressed to them by Pope 
Benedict XVI, the Bishops, priests, 
consecrated persons, and lay faithful 
of the Catholic Church in the Popu-
lar Republic of China may commit 
themselves to being the sign and 
instrument of unity, communion and 
peace.

April 2009

 We pray that the Lord may bless 
the farmers with an abundant har-
vest and sensitise the richer popula-
tions to the drama of hunger in the 
world
 We pray that the Christians 
who work in areas where the con-
ditions of the poor, the weak and 
the women and children are most 
tragic, may be signs of hope, thanks 
to their courageous testimony to 
the Gospel of solidarity and love.

May 2009

 We pray that the laity and the 
Christian communities may be re-
sponsible promoters of priestly and 
religious vocations.
 We pray that the recently found-
ed Catholic Churches, grateful to 
the Lord for the gift of faith, may 
be ready to share in the universal 
mission of the Church, offering their 
availability to preach the Gospel 
throughout the world.

Rukouksen aposto-
laatti tarjoaa kaikil-
le katolilaisille iästä, 

sukupuolesta, ammatista, 
koulutuksesta ja työstä riip-
pumatta tilaisuuden yhdessä 
paavin kanssa ja Kristuksen 
uhrikuolemaan liittyneenä 
rukoilla kirkon ja maailman 
tämänhetkisten tarpeiden 
puolesta. Me osallistumme 
rukouksen apostolaattiin 
lausumalla joka päivä seu-
raavan tai vastaavan aamu-
rukouksen:

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta

uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni

kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.

Uhraan ne syntieni sovitukseksi

yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa

sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta,

erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta:

(tähän lisätään rukousaiheet). Aamen.
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Jouluksi Stella Marisiin
 
Isä Frans ja birgittalaissisaret toivottavat hiljaisuutta ja kristil-
listen 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.

MYYJÄISET
Kutsumme Sinut hyväntekeväisyysmyyjäisiin	 sunnuntaina	 14.12.2008	 klo	 11.oo	 -
14.oo Pyhän Marian seurakunnan seurakuntasaliin osoitteeseen Mäntytie 2, 00270 Helsinki. 
Myyjäisten tuotto menee lyhentämättömänä 1) kahteen lähialuekohteeseemme (Sodderin 
seurakunta Itä-Karjalassa ja Tarton kristillinen orpokoti Virossa) ja 2) nuorisotyöhön sekä 
avun tarpeessa olevien perheiden tukemiseen Suomessa. 

Olet sydämellisesti tervetullut! 
SUOMEN MALTESER-APU RY (FINLANDS MALTESER-HJÄLP RF) 

http://suomenmalteser.googlepages.com

KOULULAISTEN HIIHTOLOMALEIRI 
STELLA MARISISSA

la 14.2. - la 21.2. 2009 7 - 13 -vuotiaille
”Pyhän Paavalin matkassa”
Täysihoitohinta: à 110,- / sisarukset 100,- / isoset 55,- (ei sis. kuljetusta).
Isoskoulutuksessa olleet pääsevät puolella hintaa, kun sitoutuvat auttamaan
ohjelman toteuttamisessa. Paikkoja rajoitetusti - ilmoittautuneet saavat
tarkemmat ohjeet. Lisätietoa: Katekeettinen keskus: 09-2416095 tai
katekeesi@catholic.fi. Henkilötietojen lisäksi allergiat tai muut rajoitteet.
ILOISTA YHDESSÄ OLOA TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.

Artikkeleita

In Memoriam: 
sisar m. Bruneldis Wullen

16.8.1921—22.8.2008   

Vain harvat Suomessa ovat kuulleet Sisar Bruneldisin nimen 
ja vain muutamat tapasivat hänet täällä. Mutta sitäkin use-
ammat ovat saaneet nauttia yli 20 vuotta hänen työnsä tu-
loksista. 

Sisar Bruneldis liittyi Schönstätter Mariasisarten yhteisöön 
1950 Vallendarissa, Koblensin lähellä. Opiskeltuaan talous-
tieteitä hän toimi opettajana Neuwiedin ja Aachenin kaup-
pakouluissa. 

Sisar M. Sunhild Stelzer oli perustanut Vallendarin Maria-
sisarten luostariin diaspora-apostolaatin tukemaan Pohjois-
maiden katolisia diasporahiippakuntia. Vuodesta 1980 alkaen 
sisar Bruneldis hoiti sivutoimisesti tätä diasporatyötä ja - jää-
tyään eläkkeelle koulutoimesta - 1984 lähtien päätoimisesti.

Hänen työkenttään kuului hankkia liturgisia vaatteita ja 
esineitä Pohjolan seurakunnille sekä erityisesti koota ja paka-
ta tavaroita seurakuntien myyjäisiin, myös Suomen katolisille 
seurakunnille. 

En muista tarkkaan, miten kontaktini sisar Bruneldisin 
alkoi, - todennäköisesti kirkkoherra Wim Slegersin kautta. 
2. syyskuuta 1988 kävin ensimmäistä kertaa Vallendarissa 
hakemassa autolastillisen banaanilaatikoita, täyteenpakat-
tuna erilaisia tavaroita Helsingin, Turun ja Jyväskylän jou-
lumyyjäisiin. Mukana olivat myös nuo kuuluisat saksalaiset 
joulustollenit. 

Monia satoja banaanilaatikoita sisar Bruneldis pakkasi Poh-
jolan seurakuntien lisäksi myös Romanian, Kroatian ja Venä-
jän seurakunnille. Monilla matkoillaan Tanskaan ja Ruotsiin 
hän tutustui diasporahiippakuntiin ja seurakuntiin.

1.-13.09.1999 Sisar Bruneldis tuli mukanani Suomeen ja 
Eestiin. Suomessa hän tutustui Marian seurakuntaan, Karme-
liittaluostariin, Stella Marisiin ja Turun Birgittaluostariin.

Entisenä opettajana hän oli Eestissä erityisen kiinnostunut 
niin Tallinnan vanhankaupungin koulusta, Tarton katolisesta 
koulusta kuin myös Haapsalun vammaisten lasten internaa-
tista. Myös Tallinnassa rakkauden lähetyssisarten ja Ahtmes-
sa fransiskaanisisarten työ köyhien ja kodittomien hyväksi 
sai hänen tunnustuksensa. Saamistaan rahalahjoituksista hän 
säännöllisesti tuki myös sisar Mary Venardin työtä sokeitten 
koululaisten hyväksi.

Tyypillisenä rheininmaalaisena sisar Bruneldis oli aina iloi-
nen ja ahkera ”työmyyrä”. Vielä 21.8.2008 hän oli pakannut 
useita banaanilaatikoita Göteborgin seurakunnan joulumyy-
jäisiin ja edellisinä päivinä seitsemän laatikkoa Suomen seu-
rakunnille. Tuona iltana hän sai sydänhäiriöitä ja hänet vietiin 
Vallendarin sairaalaan. Seuraavana aamuna lääkärit totesivat 
sisar Bruneldisilla sydäninfarktivaaran ja katsoivat, että olisi 
parempi viedä hänet Koblensin suurempaan sairaalaan. Nau-
tittuaan kommuunion ja saatuaan sairaiden voitelun sakra-
mentin sisar Bruneldis oli iloisesti todennut ”Nyt minä voin 
lähteä.” Ambulanssimatkalla Vallendarista Koblensiin hän 
sai sydäninfarktin ja nukkui rauhallisesti pois. 

Valitettavasti ei Vallendarin luostarissa ole enää ketään, joka 
voisi jatkaa sisar Bruneldisin rikasta työtä Pohjolan diaspora-
seurakuntien hyväksi. Omalta osaltani olen kiitollinen, että 
sain 20 vuotta olla yhteistyössä sisar Bruneldisin kanssa ja 
olla hänen ”välikätenään” Suomeen ja Eestiin. Uskon, että hän 
taivaassa edelleenkin rukoilee Pohjolan diasporaseurakun-
tien puolesta. Kiitollisina muistakaamme Sisar Bruneldisia 
rukouksissamme. 

Leena Schulz (Lallukka)

The Priests -albumia myydään Katolisessa 
tiedotuskeskuksessa hintaan 17€  (posti-
tettuna postiennakkokuluineen 22€).

Nyt suomeksi

Tilaukset:

Lukija kuulee kirjassa sekä professori Ratzingerin yleistajuisen esityksen että paavi Benedictuksen paimenen äänen.

Joseph Ratzinger kirjoittaa ensimmäisessä paavi Benedictus XVI:na julkai-
semassaan kirjassa lukijaystävällisellä tavalla siitä syvästä kuilusta, joka on 
revennyt historiallisen Jeesuksen ja uskon silmillä nähdyn Jeesuksen välille. 
Historiallinen Jeesus kuvataan välillä kapinallisena, joka epäonnistui tavoit-
teessaan vapauttaa kansansa roomalaisten vallasta ja toisinaan taas nöyränä 
moraalisena opettajana. Olennaisempaa kuin mitä Jeesus teki ja opetti, on 
kuitenkin paavin mukaan se, kuka hän on. 

Vaikka paavi kritisoi kirjassaan materialistista elämäntapaa, taloudellista 
korruptiota ja vääristyneitä valtarakenteita, kirja ei ole paavin virallinen kan-
nanotto, vaan hänen henkilökohtainen pyrkimyksensä nähdä Jeesus Nasareti-
laisen todelliset kasvot. 

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

Benedictus XVI:n muotokuva Jeesuksesta

Käännetty yli 30 kielelle

Paavin ”Jeesus Nasaretilainen” 
-kirjaa myydään Katolisessa 
tiedotuskeskuksessa hintaan 
37€  (postitettuna postien-
nakkokuluineen 47€).

Vielä 
ehtii 
joulu-

ostoksille!
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Artikkeleita

Nasaretin yllätys
 
On mielenkiintoista lukea tilastotieto, että alkaneena 
lama-aikana avioerojen lukumäärä on vähenemässä. On 
hyvä uutinen, että eroa suunnittelevat aviopuolisot ja 
erossa olevat aviopuolisot pyrkivät sovintoon ja löytä-
mään entistä syvemmän pohjan avio- ja perhe-elämäl-
leen. 

Tieto muistuttanee siitä havainnosta, että sodan aikana 
kirkot olivat täynnä ihmisiä, mutta yleisen hyvinvoinnin 
paluun ja kasvamisen myötä jumalanpalvelusten osanot-
tajien lukumäärä vähentyi. Näyttää sopivalta nähdä tässä 
yhtäläisyyksiä. Vaikka Suomessa katoliset kirkot ovat jo 
tulemassa pieniksi jäsenten lukumäärän kasvamisen tähden, 
tavallaan sama ilmiö on havaittavissa toisen tai kolmannen su-
kupolven katolilaisten suhteen. Miksi? Miksi joidenkin muisti 
ei enää pelaa ja  unohdetaan Jumala ja kirkko, kun heillä käy 
hyvin. Miksi he eivät enää osaa kiittää kaikkien hyvien antien 
Lahjoittajaa, elämänsä eheyttäjää ja ylläpitäjää? 

Sanotaan, että hätä opettaa rukoilemaan. Tämä on inhimillistä. 
Loppujen lopuksi emme ole oman elämämme herroja, emme-
kä maailman keskipiste. Ehkä me ihmiset tarvitsemme silloin 
tällöin kokemuksia, jotka muistuttavat meitä muista elämän-
arvoista kuin ajallisen hyvinvointimme tärkeydestä ja omien 
halujemme rajoittamattomasta tyydyttämisestä. Ehkä tarvitaan 
joskus sellaisia kolauksia, jotka herättävät meidät menemään 
itseemme ja jotka ikään kuin pakottavat meitä uudelleen ar-
vioimaan elämämme prioriteetteja. On joskus tärkeätä tinkiä 
omista tavoitteista ja ajatella sitä vastuutta, joka meillä on las-
ten kasvatuksesta ja perheen elämästä,  työtovereittemme ja 
muiden kanssaihmistemme hyvinvoinnista. Tietysti jokainen 
meistä on ensisijaisesti vastuussa omasta ja läheistensä aineel-
lisesta, henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Mutta jos 
meidän omat resurssimme eivät riitä, meidän on kuten evanke-
liumin köyhän lesken nähtävä vaivaa saadaksemme itsellemme 
ja lähimmäisillemme sen, mihin meillä on oikeus ihmisinä ja 
Jumalan kansan jäseninä (Lk.18:3). Silloin saamme häpeämättä 
vedota seurakuntaamme ja kirkkoon sekä yhteiskuntaamme ja 
valtioon, tarvittaessa jopa Euroopan unioniin tai Yhdistyneihin 
kansakuntiin.

Jos haluamme tietää, mitä me todella tarvitsemme ja mitkä 
rukoukset Jumala kuulee, olisi parasta ensin miettiä sitä, mitä 
hyvää on jo runsaasti tullut meidän osaksemme, ja osoittaa kii-
tollisuutemme kaikista jo saamistamme lahjoista. Joskus mei-
dän ”kaappiimme” ei edes mahdu enää mitään uutta, koska se 
on jo täpötäynnä. Siinä tapauksessa olisi parempi tehdä kerran 
siivous, käyttää se, mikä on jäänyt käyttämättä ja lahjoittaa 
kaikki ylimääräinen pois. Voi myös olla niin, että ennen joulua 
lapset eivät enää tiedä, mitä on pyydettävä Jeesus-lapselta, 
koska heillä on jo kaikki.

Adventin ajan kilvoituksen tarkoitus on lähinnä opettaa meitä 
iloitsemaan enemmän vähemmästä! Silloin Vapahtajan syn-
tymäpäivän juhlana Jumalan rakkaus voi  rikastuttaa meitä 
ja auttaa meitä kiitollisin mielin jakamaan tämän rikkauden 
lähimmäisillemme sekä antaa siitä syntyvän elämänilon eteen-
päin. Kuinka helposti unohdamme ne ihmiset, jotka elävät 
lähellä tai kaukana meistä ja joiden elämän perustarpeet tällä 
hetkellä eivät tule kunnollisesti hoidetuksi. 

Afrikassa on heimo, joka ei tunne kiitos-sanaa. Toivottavasti 
he osaavat ilmaista  omalla tavallaan kiitollisuutensa toisilleen 
ja Jumalalle. Kansa, jonka ihmiset eivät  osaa kiittää yksin ei-
vätkä yhdessä, ei ole inhimillinen. Meillä on tämä kiitos- sana. 
Joskus tämän sanan käyttö on pelkästään muodollisuutta, kun 
kiittäjän sydän ei ole oikein mukana. Kiitos-sana itsessään on 
pieni, mutta vilpittömän kiitollisuuden ilmaisuna sen vaikutus 
on sangen merkityksellinen. Se voi ihmeellisellä tavalla yhdis-
tää ihmisiä ja lujittaa suhteita, rohkaista heitä ja tehdä heidät 
iloisiksi, johtaa meidät taivaaseen vahvistamalla meidän luot-
tamustamme Jumalan kaitselmukseen.

Jumala ei tahdo, että palvelisimme häntä pelosta vaan koko 
sydämestämme ja kaikesta voimastamme. Tähän perustuu 
kristityn varsinainen jumalasuhde. Nasaretin Maria ja Joosef 
kuuluivat siihen Israelin pyhään jäännökseen, joka oli säilyt-
tänyt esi-isiensä uskon Jumalan lupaukseen ja noudattanut 
uskollisesti Jumalan käskyjä. He olivat kiitolliset kansansa kun-
niatehtävästä synnyttää maailmaan  Messiaan. Siksi Jumala 
valitsi heidät Poikansa perheeksi. Mikä yllätys Neitsyt Marialle, 
että hänet valittiin Vapahtajan äidiksi! Sanomme Nasaretin 
perhettä pyhäksi perheeksi, koska se on perheitten pyhityksen 
toivo ja kaikkien perheenjäsenten, sekä lasten että heidän van-
hempiensa esikuva, kiitoksen aihe ja ilon lähde.

Mariassa Jumala on halunnut yllättää jokaisen ihmisen, jokai-
sen meistä! 

isä Frans 

K
olum

ni

Kardinaali Schönbornin puhe     Jerusalemissa
Wienin arkkipiispa, kardinaali Christoph schönborn OP piti jeru-
salemissa ”ehtoollissalissa” merkittävän puheen 27. maaliskuuta 
2008. Puhe on herättänyt varsinkin saksankielisessa maailmassa huo-
miota, koska siinä arvioidaan uudelleen ja itsekriittisesti Humanae 
vitae -kiertokirjeen noudattamista, tai paremminkin noudattamatta 
jättämistä.

Rakkaat veljet piispanviras-
sa, apostolien seuraajat!
Rakkaat veljet ja sisaret 

Sydämissämme liikkuu 
monia asioita tässä paikassa 
tänä pääsiäisaikana, Kris-
tuksen ylösnousemuksen 
päivinä. (Mielessämme on 
tämä epätavallinen Raama-
tun lukukappale Aposto-
lien teoista, jota voisimme 
ajatuksissamme tutkistella 
tuntikausia, koska se on yksi 
tärkeimmistä Israelin salai-
suutta käsittelevistä teks-
teistä, salaisuutta, jota eläm-
me näinä päivinä, tänä ilta-
päivänä. Ehkä vielä lopuksi 
puhun siitä, mikäli ette ole 
ennen sitä nukahtaneet.) 

On eräs asia: se, mitä me 
näinä päivinä elämme läpi 
ja minkä todistajia meidän 
tulee olla juuri tässä paikas-
sa, missä Jeesus sanoi apos-
toleilleen: ”Tämän todistajia 
te olette.” Minkä todistajia 
me olemme? Mitä meidät 
on kutsuttu todistamaan 
tämän päivän Euroopassa? 
Siitä, mitä opetuslapset oli-
vat tiellään kokeneet, niin 
että he palasivat takaisin 
— kreikkalainen ilmaus on 
anastrophe, kääntyminen; he 
olivat Emmauksessa koke-
neet kääntymisen ja  palasi-
vat takaisin Jerusalemiin, he 
olivat tunteneet Jeesuksen 
leivän murtamisesta. Mitä 
oli tapahtunut sillä tiellä? 

Haluaisin kertoa teille 
asian, joka on sydämelläni. 
Olen sitä mieltä, että se, mitä 
minun on sanottava, tulee 
Pyhältä Hengeltä. Mikä on 
Euroopan synti? Euroopan 
synti, pääsynti, on sanoa 
Ei elämälle. Joitakin päiviä 
sitten vastasin Itävallan te-
levisiossa toimittajan kysy-
mykseen näin: ”Eurooppa 
on kolme kertaa sanonut Ei 
omalle tulevaisuudelleen. 
Ensimmäisen kerran vuon-
na 1968; me vietämme Hu-
manae vitaen torjumisen 40-
vuotisjuhlaa. Toisen kerran 
vuonna 1975, kun abortti-
lait vyöryivät yli Euroopan. 
(Kolmannen kerran tulevai-
suudelle ja elämälle.) Juuri 

eilen sain Itävallasta uutisen, 
että hallitus on suostunut 
homoseksuaalien avioliit-
toon myös Itävallassa: Se on 
kolmas Ei. Ja tämä ei ole ensi 
sijassa moraalinen asia vaan 
kysymys todellisuudesta, 
tosiasioista: Eurooppa on 
vaarassa kuolla, koska se on 
sanonut Ei elämälle. 

Sydämelläni on seuraava 
asia sanottavana: Juuri tämä 
on se paikka, jossa Jeesus on 
sanonut meille, että saam-
me syntimme anteeksi, sillä 
ajattelen, että tämä on myös 
meidän piispojen synti, 
vaikkakaan kukaan meistä 
ei ollut piispa vuonna 1968. 
Tänään Saksassa on sadal-
la vanhemmalla 64 lasta ja 
44 lastenlasta. Se tarkoittaa 

että yhdessä sukupolvessa 
Saksan väestö — ilman maa-
hanmuuttoa — puolittuu. 
Sanoimme ei Humanae vitae 
-kiertokirjeelle. Me emme 
olleet piispoja, mutta vel-
jemme olivat. Meillä ei ole 
ollut rohkeutta sanoa selke-
ästi Kyllä Humanae vitaelle. 
Oli poikkeuksia: silloinen 
Berliinin kardinaali Bengsch 
(osoittaen sanansa kardinaa-
li Meissnerille: ”Et sinä vaan 
sinun edeltäjäsi, sinä sanoit 
sen silloin vuonna 1968.”) 
Hän oli tehnyt Saksan piis-
painkokoukselle tekstin, 
joka oli profeetallinen. Tämä 
teksti on kadonnut, ja sen ti-
lalle ilmestyi: ”Köningstei-
nin julistus”, joka heikensi 
Saksan katolisen kirkon ky-
kyä sanoa Kyllä elämälle. 

Oli myös toinen poikkeus, 
Krakovassa: ryhmä teologe-
ja Krakovan arkkipiispan 
ja kardinaalin, rakastetun 
paavi Johannes Paavali II:
n johdolla laati muistion ja 
lähetti sen paavi Paavali VI:
lle. Olen sitä mieltä, että tällä 
marttyyrikirkon, vaikenevan 
kirkon piispan todistuksella 
oli enemmän painoa kuin 

kaikilla asiantuntijalausun-
noilla, jotka paavi Paavali VI 
oli teettänyt tästä aiheesta, ja 
että tämä rohkea ratkaisu oli 
tullut kuin tilauksesta, ja sen 
tähden hän joutui viheliäi-
seen yksinäisyyteen. Tämä 
Krakovasta tullut teksti 
— minulla ei ole mitään his-
toriallista todistetta, mutta 
olen sisäisesti siitä varma 
— auttoi ja antoi Paavali VI:
lle rohkeuden kirjoittaa Hu-
mana vitae -kiertokirjeen. 

Sitten oli Espanjassa yksi 
”hullu”, parakeissa ”hullu-
jen” kanssa, joilla oli roh-
keutta sanoa Kyllä elämälle, 
Kyllä Humanae vitaelle, vasten 
myrskyä — ja kuinka vahva 
tämä myrsky oli! Muistan 
kiertokirjeen julkaisemisen 

Saksassa Spiegelissä: kan-
nessa oli paavi Paavali VI 
kädessään ehkäisypilleri ja 
sanoinaan Ei — nauretta-
vaksi esitettynä! Mutta näis-
tä Kristuksen hulluista syn-
tyi todellisuus, joka voidaan 
yhtä vähän kieltää kuin Eu-
roopan demografisen ro-
mahduksen todellisuus. Ne 
olivat [neokatekumenaali-
sen] tien perheet, jotka anta-
vat meille nyky-Euroopassa 
todistuksen, että Paavali VI 
oli oikeassa, että elämä on 
Jumalan suuri lahja ja että 
Kyllä elämälle on ehto todel-
liselle elämälle, ehto elävälle 
Euroopalle. 

Mutta me piispat, sul-
keutuneina ovien taak-
se ahdistuksen tähden, ei 
heprealaisten pelossa vaan 
lehdistön pelossa ja myös 
uskovien ymmärryksen 
puutteen tähden. Meillä ei 
ollut rohkeutta! Itävallassa 
oli Mariatrostin julistus ku-
ten Saksassa Königsteinin 
julistus. Se on heikentänyt 
Jumalan kansan tajua elä-
mästä, kansa on lannistunut 
eikä avaudu elämälle. Kun 
sitten tuli aborttien aalto, 

eurooppa on vaarassa kuolla, koska se on 
sanonut Ei elämälle.
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kirkko oli heikentynyt, kos-
ka se ei ollut oppinut roh-
keutta vastarintaan, jonka 
näimme Krakovassa ja jota 
paavi Johannes Paavali II 
osoitti koko pontifikaattinsa 
ajan, rohkeutta sanoa Kyllä 
Jumalalle, Jeesukselle, myös 
halveksunnan hinnalla. Me 
olimme lukittujen ovien ta-
kana pelon tahden. Olen sitä 
mieltä, että vaikka emme ol-
leet silloin piispoja, meidän 
on kaduttava tätä Euroopan 
piispojen syntiä, piispojen, 
joilla ei ollut rohkeutta tu-
kea Paavali VI:a kaikin voi-
min, sillä nykyään me kaikki 
kannamme kirkoissamme ja 
hiippakunnissamme tämän 
synnin seurausten taakkaa. 

”Veljet, minä tiedän, että 
te olette toimineet tietämät-
tömyydestä”, sanoo Pietari 
heprealaisille, veljilleen. 
”Te olette toimineet tietä-
mättömyydestä.” Jos oli-
simme tietäneet seuraukset 
tästä Ein sanomisesta elä-
mälle, emme olisi koskaan 
sanoneet Ei Humanae vita-
elle, vaan meillä olisi ollut 
rohkeutta sanoa veljillem-
me: ”Luottakaa, uskokaa 
elämään”, mutta meillä ei 
ollut rohkeutta. ”Minä tie-
dän, että te olette toimineet 
tietämättömyydestä kuten 
johtajanne.” ”Mutta Jumala 
pani sillä tavoin täytäntöön 
sen, mitä hän oli ilmoitta-
nut profeettojen suulla”: 

tämän kärsimyksen, josta 
mekin olemme osaltamme 
vastuussa, kärsimykset elä-
mälle Ein sanomisesta. Me 
olemme myötävastuussa 
tästä Euroopan surusta. 

”Katukaa siis ja muutta-
kaa elämänne”, sanoo Paa-
vali heprealaisille, ei meille 
piispoille. Hän sanoo hep-
realaisille: ”Kääntykää ja 
muuttakaa elämänne, jotta 
syntinne annettaisiin an-
teeksi ja Herra antaisi tulla 
virvoituksen ajan.” 

Mikä lohdutus meillä on 
Euroopalle? Kerron teille 
kokemukseni piispana, köy-
hänä syntisenä. Näen tien 
yhteisöjen perheet: ihmiset, 
joilla on katekeesin ja kään-
tymyksen kautta rohkeus 
sanoa Kyllä elämälle ja tä-
nään, karisman kautta, jon-
ka kaksi ”hullua” sai Her-
ralta ja otti vastaan sellaisina 
kuin he ovat, lahjoineen ja 
heikkouksineen. Mutta he 
ovat saaneet tämän armo-
lahjan, heillä on ollut rohke-
utta kantaa sellaisen karis-
man aiheuttama kärsimys. 
Kuinka paljon kärsimystä! 
Tänään meillä on kirkossa 
etuoikeus, lahja, että meil-
lä on yhteisöjä perheineen, 
todellisine suurine perhei-
neen, jollaisia monet meistä 
oppivat tuntemaan nuoruu-
dessaan omassa perhees-
sään, jossa oli kuusi, kym-
menen, kaksitoista lasta. Se 
oli normaalia. 

Nykyään me olemme eu-
rooppalaisessa autiomaassa, 
ja täällä me näemme perhei-
den muodostamia yhteisöjä! 
Mutta minä näen hedelmät. 
Näen meidän Redemptoris 
Mater -seminaarimme: Jos 
meillä ei olisi tätä semi-
naaria, mikä köyhyys olisi 
hiippakunnissamme kutsu-
musten puuttumisen takia 
— varmasti te voitte lähettää 
meille vielä lisää kutsumuk-
sia! Täällä meillä on nämä 
kutsumukset, ja ymmär-
rän, että nämä kutsumukset 
saavat seuraajia. Nöyrästi 
ja rehellisesti minun täytyy 
sanoa, että huolimatta kai-
kista hiippakuntaseminaa-
rien ponnisteluista emme 
onnistu inhimillisesti katso-
en kouluttamaan ja kasvat-
tamaan seminaristejamme 
niin kuin heitä kasvatetaan 
tien yhteisöissä. Miksi? Siksi, 
että siellä heillä on perheitä, 
siksi, että heillä on kokemus 
siitä, mitä on isyys. Minä tu-
len eroperheesta, vanhem-

pani olivat eronneet, isoisä-
ni oli eronnut, kaksi veljeäni 
ovat eronneet. Minä tunnen 
eroamisen todellisuuden. 
Mutta missä voi oppia pa-
pillista isyyttä, jos perheessä 
ei ole esimerkkiä isyydestä? 
Täällä nämä seminaristit 
oppivat sitä. Minulla oli 
nuoren papin tapaus, hän 
oli valmistunut Redemptoris 
Mater -seminaarista ja oli 
tehnyt syntiä naisen kanssa. 
Me piispat tunnemme kaik-

ki tämän tilanteen, kun näin 
tapahtuu: pappi lähtee pois, 
koska hänellä on suhde, hän 
jättää pappeuden. Kyseisen 
papin perheet ja tien perheet 
ottivat hänet vastaan totuu-
dessa ja hyvyydessä ja pelas-
tivat siten hänen kutsumuk-
sensa. Hä tuli minun tyköni 
ennen pääsiäistä täynnä iloa 
sanoen: ”Olen tehnyt syntiä, 
mutta minulla oli rohkeut-
ta jättää se suhde ja palata 
takaisin.” Perheet pelastivat 
tämän kutsumuksen ja tä-
män papin! 

Olen vakuuttunut siitä, 
että Herra on antanut kir-
kolleen tämän armolahjan. 
Se ei ole ainoa, armolahjoja 
on monia; mutta se on ar-
molahja, joka osoittaa meil-
le, että ilman perheitä, ilman 
Kyllä-sanaa elämälle kirkol-
la ei ole tulevaisuutta. Sen 
tähden haluaisin kiittää tien 
perheitä heidän todistukses-
taan, tästä rohkeudesta an-
taa lähettää itsensä kaikki-
alle. Eräs yhdeksänlapsinen 
perhe Wienistä on lähtenyt 
Istanbuliin lähetystyöhön, 
Turkkiin! Nämä perheet 
näyttävät meille, mitä on 
ylösnousemus. 

Veljet, en halua pidättää 
teitä liian pitkään. Mutta 
tässä paikassa haluaisin 
kiittää paavi Paavali VI:a, 
paavi Johannes Paavali II:
a ja paavi Benedictusta sii-
tä, että he ovat tehneet sen, 
mikä on piispojen tehtävä, 
kuten pyhä Paavali kirjoit-
taa 1. kirjeessään Korint-
tilaisille, sen 14. luvussa,  
armolahjojen erottamisesta 
sanoen: ”Se on Jumalasta.”  
Se ei tarkoita, että perustajat 
ovat pyhiä. Ehkä heistä tu-
lee pyhiä, sillä pyhä Tuomas 

Akvinolainen on opettanut 
meille, että armolahjat ovat 
armoja, ilmaiseksi annettuja 
kirkolle kirkon rakentami-
seksi. Ne eivät automaatti-
sesti merkitse armolahjan 
haltijan pyhittämistä, vaan 
se on kutsu myös armolah-
jan haltijalle pyhittymään. 
Mutta ennen kaikkea se on 
lahja kirkolle. Ja minä näen, 
että tässä on lahja kirkolle. 

Lopuksi haluaisin puhua 
eräästä tosiasiasta, jonka me 

kaikki tunnemme hiippa-
kunnissamme, joissa tie vai-
kuttaa: Sitä ei aina vastaan-
oteta hyvin, on jännitteitä; 
se jakaa papit. En ole kovin 
rohkea aina tukemaan heik-
koja ja vainottuja, mutta yh-
den asian voin sanoa: ruu-
miissa on jännitteitä, vain 
kuolleessa ruumiissa ei ole 
jännitteitä. Ja nämä jännit-
teet ovat myös osa välttä-
mätöntä kääntymistä. Tämä 
ei käy puolustukseksi inhi-
millisille virheille, joita aina 
uudestaan tapahtuu, mutta 
kun julistetaan evankeliu-
mia ihmisten kääntymisek-
si, luodaan väistämättä jän-
nitteitä! Meidän piispojen 
täytyy kysyä itseltämme, 
eivätkö nämä jännitteet voi 
olla myös siunauksellisia! 
Kun ne ravistelevat meitä 
hereille, kun ne saavat mei-
dät kysymään: Mitä Jumala 
haluaa meistä? 

Tässä pyhässä paikassa 
tahtoisin pyytää, että Herra 
astuisi sisään myös suljetuis-
ta ovista ja että hän antaisi 
meille rohkeuden, vaikka 
meiltä viimeiset 40 vuotta on 
puuttunut rohkeutta sanoa 
Kyllä elämälle. Me olemme 
sanoneet sen, mutta meidän 
täytyy sanoa voimakkaasti: 
että Herra antaisi meille an-
teeksi rohkeuden puutteen 
ja antaisi meille sen voiman, 
jonka hän antoi apostoleille, 
kun hän lähetti heidät mat-
kaan tästä paikasta. 

Kiitos kärsivällisyydes-
tänne, veljet. 

KATT/Kath.net

Vaikka emme olleet silloin piispoja, mei-
dän on kaduttava tätä euroopan piispojen 
syntiä.
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Kodasema - Viron 
katolilaisten Stella Maris

Porakaivo Kodasemalle 

Kodasema sijaitsee noin 100 km Tallinnasta 
etelään. Se palvelee noin 2000 Eestin katolilai-
sen virkistys-, retriitti- ja leirikeskuksena mut-
ta täyttääkseen tehtävänsä tarvitsee pikaista 
apuamme.

Rakennuksessa ei ole keskuslämmitystä 
eikä juoksevaa vettä. Vesi kannetaan kaivosta, 
jonka vesi on niin huonoa, että se pitää ennen 
käyttöä keittää. Viime kesän leirillä osa lapsista 
sairastui. 

Kodaseman ovat perustaneet katolisen 
kirkon itäiseen riitukseen kuuluvat jesuiitat 
vuonna 1934.  He tekivät paljon erilaista ope-
tustyötä ympäristön asukkaiden parissa.

Kun kommunistit vuonna 1941 valloittivat 
Eestin, he ottivat haltuunsa myös Kodaseman 
ja karkottivat jesuiitat Venäjälle, josta he eivät 
koskaan palanneet.

Myös Eestin tuolloinen arkkipiispa Eduard 
Profittlich pidätettiin ja karkotettiin Kiroviin, jossa hänet 22 .2. 1942 teloitettiin. 
Piispan sijalle tuli luxemburgilainen jesuiitta Henri Werling. Vuonna 1945 
myös hänet tuhansien muiden kanssa karkotettiin Uralin alueelle pakko-
työhön. Raskas raadanta sairastutti hänet niin pahasti, että hän vuonna 1954 
sai luvan palata Eestiin. Hän vietti suurimman osan aikaansa Kodasemalla, 
jossa käänsi evankeliumeja eestinkielelle työtoverinaan  puolalainen jesuiitta-
veli Kantski. Fr. Henri Werling kuoli samana päivänä ja samassa kuussa kuin 
piispa Profittlich 22. 2. 1961. Paikalliset ihmiset kutsuvat Kodasemaa edelleen 
luostariksi. 

Ennen Eestin liittymistä Euroopan Unioniin Suomen ulkoministeriö auttoi 
Kodasemaa Caritaksen kautta 5 vuoden ajan. Tuella ostettiin muun muassa 
tiiliä leivinuunia ja varaavaa takkaa varten. Varoilla rahoitettiin myös raken-
nuksen terassi. Tuki loppui kun Eesti liittyi Euroopan Unioniin 2004. (RH)

Aiheesta laajemmin oheisessa John Methuenin englanninkielisessä versiossa, s. 16.

Kodasema – Estlands 
katolikers Stella Maris

Borrbrunn behövs i Kodasema 

Kodasema är beläget ca. 100 km söder om 
Tallinn. Kodasema fungerar som rekreations-
, reträtt-, och lägerlokalitet för ungefär 2000 
estniska katoliker. För att denna uppgift kan 
uppfyllas behövs nu vår hjälp. Byggnaden 
saknar centralvärme och rinnande vatten. 
Vattnet hämtas från en brunn, vars vatten är 
ändå av en så låg kvalitet att det bör kokas 
innan användning. I samband med förra som-
marens läger insjuknade en del av barnen.    

Kodasema har grundats år 1934 av jesuiter 
tillhörande den Katolska kyrkans Östra rit. De 
gjorde mycket undervisningsarbete med den 
lokala bosättningen. Då kommunisterna år 
1941 erövrade Estland tog de även över Koda-
sema samt bortvisade jesuiterna till Ryssland 
varifrån de inte någonsin återvände. Estlands 
dåvarande Katolska ärkebiskop Eduard Pro-
fittlich arresterades och bortvisades till Kirov i 

Ryssland där han 22.2.1942 avrättades. Biskopen efterträddes av jesuiten Henri 
Werling från Luxemburg. År 1945 bortvisades även han tillsammans med 
tusentals ester till Ural området där tvångsarbete väntade. Han insjuknade 
illa och fick 1954 lov att återvända till Estland. Han tillbringade största delen 
av sin tid i Kodasema där han översatte evangelium till estniska tillsammans 
med sin jesuitbroder, en polack vid namn Kansti. Fr. Henri Werling ville inte 
återvända till Luxemburg och han avled i Kodasema 22.2.1961, samma dag 
och samma månad som biskop Profittlich 19 år innan. Ännu i denna dag kallar 
lokal befolkningen Kodasema till klostret. 

Före Estland anslöt sig till den Europeiska unionen, bidrog och hjälpte Fin-
lands utrikesministerium via Caritas Kodasema i fem års tid. Med understödet 
inskaffades bl.a. tegelsten för en bakugn och ett värmebevarande brasställe. 
Med understödet finansierades även byggnadens terrass. Understödet avtog 
när Estland anslöt sig till den Europeiska unionen år 2004. (MJ)

Mer om Kodasema i John Methuens engelska skrivelse, s. 16.
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Suomen Caritas:

ADVENTTIKERäyS
ADVENTINSAMLING

ADVENT COLLECTION 
2008

Keräyskohteet:

- seurakuntien maahanmuuttajatyö
- Kodaseman porakaivohanke Virossa

Tili: SAMPO 800012-70154504
Viite: 2231
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lukijoilta

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

Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa raamat-
tupiiriä Apostolien teoista. 

Piirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 13. joulukuuta ja 24. 
tammikuuta klo 14 - 16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten luona, 
osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka. Oma Raamattu mukaan. Ilmoit-
tautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 
(t) tai 8765 308 (ilt.). 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 

La. 27. joulukuuta
17:00  messu
18:00 illallinen
18:30 vesper

Su. 28. joulukuuta
8:15  laudes
8.45 aamiainen
10:00 pyhä messu:
12:30  lounas
14:30 kahvi
15:00 I mietiskely: Fil 3:8 ”Pidän 
todella sitä kaikkea pelkkänä tap-
piona, sillä Herrani Kristuksen 
Jeesuksen tunteminen on mi-
nulle arvokkaampaa kuin mikään 
muu”.
16:30 adoraatio
18:00 illallinen
18:30 vesper

Ma 29. joulukuuta
8:00  laudes
8:30  pyhä messu
9.15 aamiainen
10:30 II mietiskely: 2. Kor. 5:14 
”Kristuksen rakkaus pakottaa 
meitä. .. Kun yksi on kuollut kaik-
kien puolesta, niin kaikki ovat 
kuolleet. Ja hän on kuollut kaikki-
en puolesta, jotta ne, jotka elävät, 
eivät enää eläisi itselleen vaan hä-
nelle, joka on kuollut ja noussut 
kuolleista heidän tähtensä”.
12:30  lounas

14:30 kahvi
15:00 rippiliturgia:
16:30 III mietiskely: 2 Kor 4:10 
”Me kannamme aina ruumiissam-
me Jeesuksen kuolemaa, jotta 
myös Jeesuksen elämä tulisi mei-
dän ruumiissamme näkyviin”.
18:00 illallinen
18:30 vesper

Ti 30. joulukuuta
8:00  laudes
8:30  pyhä messu
9.15 aamiainen
10:30 IV mietiskely: Fil. 1:21 ”Mi-
nulle elämä on Kristus ja kuole-
ma on voitto”
12:30  lounas
14:30 kahvi
15:00 V mietiskely: Ef 4:3  ”Pyr-
kikää rauhan sitein säilyttämään 
Hengen luoma ykseys. On vain 
yksi ruumis”.
16:30 adoraatio
18:00 illallinen
18:30 vesper

Ke 31. joulukuuta
8:30 laudes
9:00 aamiainen
10:00 pyhä messu
 lähtö

Retretin ohjelma

Apostoli Paavalin juhlavuosi: ”Enää en elä minä, vaan 
Kristus elää minussa” (Gal. 2:20)          

20 * C+M+B * 09
loppiaisen kodinsiunaus 

Olemme saaneet jälleen 
Pohjoismaiden Missiolta 
jaettavaksi loppiaisen ko-
dinsiunaustarrat vuodelle 
2009. Jatkamme kaunista 
traditiota tammikuun kuu-
dennen päivän tienoilla, 
jolloin monissa katolisissa 
seurakunnissa ympäri maa-
ilmaa, voimme nähdä lasten 
ja nuorten vaeltavan talosta 
taloon. He ovat pukeutu-
neet itämaiden tietäjiksi tai 
kuninkaiksi kuten tiernapo-
jat Suomessa keskiaikana. 
Heillä on seurue mukanaan. 
Kantaessaan suitsukkeita ja 
palavia kynttilöitä kulkuees-
sa, he laulavat ja pyytävät 
lahjoitusta lähetystyöhön. 
Loppiaista on perinteisesti 
pidetty myös lähetystyön 
juhlana. Nimittäin itämaan 
tietäjät olivat tavallaan en-
simmäisiä lähetystyönteki-
jöitä, koska kotimaahan pa-
lattuaan he julistivat hyvää 
sanomaa kanssaihmisilleen.  

Matkallaan talosta taloon 
nämä nuoret kirjoittavat 
liidulla ulko-oviin tekstin 
”20*C+M+B*09”. Se merkit-
see: ”Jumala siunatkoon tätä 
taloa vuonna 2009”. Kirjai-
met C+M+B toimivat lati-
nankielisenä rukouksena. 

Ne on oikeastaan lyhennys 
sanoista Christus Mansio-
nem Benedicat (Kristus ta-
loa siunatkoon). Kirjaimet 
viittaavat myös nimiin, jotka 
aikojen kuluessa on annettu 
kolmelle itämaiselle viisaal-
le: Caspar, Melchior ja Balt-
hasar.  

Tänä vuonna saamme taas 
tekstistä ”20*C+M+B*09” 
muodostavan kodinsiu-
naustarran muistaaksem-
me tätä kaunista perinnet-
tä. Voimme saada kotimme 
siunatuksi ja samalla tukea 
lähetystyötä lahjoittamalla 
esim. 1 € jokaista siunaus-
tarraa ja tekstiä kohtaan, 
kun hankimme niitä omas-
ta seurakunnastamme. Siu-
naustarra muistuttaa meitä 
koko vuoden ajan Jumalan 
rakkaudesta ja hyvyydestä 
kaikkia perheenjäseniä ja 
heidän luonaan käyviä ys-
täviä ja muita vierailijoita 
kohtaan.  

Nguyen Toan Tri

Hiippakunnan 
lähetystyöasioiden 

hoitaja

20 * C+m+B * 09

lOPPIAIsen 
KODInsIunAus-

RuKOus

Aluksi teemme ristinmerkin, 
rukoilemme Herran rukouk-
sen ja Terve Maria -rukouk-
sen. Sitten joku perheenjä-
senistä lukee siunausruko-
uksen muiden läsnä ollessa. 
Sen jälkeen joku kiinnittää 
siunaustarran (tai kirjoittaa 
yllä esitetyn tekstin) asun-
non oveen tai sisäänkäynnin 
läheisyyteen.
  
siunausrukous

Esirukoilija:

Jumala, taivaallinen Isäm-
me! Saattakoon siunauk-
sesi kaikkia niitä, jotka 
käyvät ulos ja sisään tästä 
ovesta. Pidä suojeleva kä-
tesi tämän talon yllä koko 
tämän vuoden.

Kaikki vastaavat lopuksi: 

Aamen.

etsitään vintti- tai varastotilaa
Tarvitsen vinttitilaa / varastotilaa huonekaluille ja kirjalaatikoille Helsingin 
alueelta. 

Jos voit auttaa, soita 6129470 (t) tai 8765 308 (ilt) tai kaarina.koho@
catholic.fi.
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Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakunta-
salissa, Pyhän Henrikin aukio 1 (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 
00140 Helsinki klo 18.30 – 20.30. Seuraavat kurssi-illat:

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
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In English

KODAsemA — estOnIAn 
stellA mARIs
Bore well in Kodasema  (see p. 14)

Kodasema is situated about 100km south of 
Tallinn, 25 km east of the nearest town Paide 
where the composer Arvo Pärt was born.  It is 
in a beautiful park-like area, enormous oak, 
beech and ash trees. The neighbours keep 
sheep and cows. 

The building which has a chapel with the 
Blessed Sacrament, is used now for retreats, 
and for children’s summer camps.  Christmas 
parties have been held for local children for 
many years, and the centre has in other ways 
helped local people, for example providing 
sewing machines, a tractor for a neighbour, 
and giving work for the same neighbour who 
was a welder, but who has unfortunately since 
died of cancer.  His wife still helps with domes-
tic work when visitors come to Kodasema. Ko-
dasema is like a poor relation of Stella Maris, 
not spiritually poor, but because the building 
has no central heating, and water supply is 
only from a well that last year made some 
camp children ill.  Water has to be boiled.  A 
borehole with potable water is urgently need-
ed for this reason, also because clean water is 
needed for a future central heating system.  
There are around 2000 Catholics in Estonia.    

Kodasema has a sad history - you might say 
in solidarity with Eesti suffering.  The first 
members of the Catholic Church that came to 
Kodasema were Jesuits, in 1934, who bought 
what was then a single storey house and some 
land.  A few years later another storey and 
loft were added.  These Jesuits belonged to 
the Eastern rite of the Church, and like the 
late Isä Robert their purpose was to be near to 
Russia in hopes of helping the Orthodox-ori-
ented Catholic Christians when a change in re-
gime eventually came.  At that time the priests 
and brothers did a lot for the people living 
around Kodasema, teaching English, giving 
encouragement in sport and starting a choir.  
Fr. Bourgeois who was the Jesuit superior and 
a professor, gave lectures in Chemistry to lo-
cal people.

When the Communists occupied Estonia in 
1941 they took over the Kodasema house and 
banished all the Jesuits to Russia from where 
they never returned.  The Catholic archbishop 
of Estonia Eduard Profittlich was arrested by 
Russian soldiers on 27 June 1941 and deported 
to Kirov in Russia, where he was executed on 
22 February 1942.  Fr. Henri Werling, a Jesuit 
priest from Luxemburg, who came to Estonia 
as part of the first Jesuit mission in October 
1923, replaced the bishop. In August 1945 Wer-
ling was also deported to Russia, together with 
thousands of Estonian people, into the region 
of the Urals.  With all other deportees he was 
forced to do heavy work in the forests.  He fell 
ill, and in summer 1954 he was allowed to go 
back to Estonia, returning to live most of the 
time in Kodasema, together with the Polish 
Jesuit-brother Kantski.  There he translated 
the Gospels into Estonian language.  He was 
allowed to hear confessions, but was not al-
lowed to preach.  With the help of some Es-
tonian friends he survived in Kodasema.  He 
did not want to go back to Luxembourg, which 
was offered to him, rather he wanted to die in 
his beloved Estonia. He died in Kodasema on 
22 February 1961, which was the same day 
of the same month when 19 years before his 
brother Jesuit the Bishop Profittlich had been 
executed by shooting in the prison at Kirov.  
Kodasema is still known by the local people 
as the “klooster“.   

Before Estonia joined the European Union 
2004, the Finnish Foreign Ministry, via Caritas 
Finland, gave funds to Kodasema over a period 
of 5 years, for example for a brick bakeoven, a 
heat-storing fireplace, for a covered verandah 
which shows in the photograph in the previ-
ous Fides, and for purchase of a large boiler for 
the future heating system.

John Methuen, Architect SAFA 

PAtRIARCH AleXIs II OF 
mOsCOW DIes
Pope Benedict XVI has sent a telegram of con-
dolence to the Holy Synod of the Russian Or-
thodox Church for the death of His Holiness 
Alexis II, Patriarch of Moscow and All the Rus-
sias. The Holy Father said:

”I was profoundly saddened to receive news of the 
death of His Holiness Alexis II, Patriarch of Mos-
cow and of All the Russias, and with fraternal affec-
tion I wish to convey to the Holy Synod and to all 
the members of the Russian Orthodox Church my 
most sincere condolences, assuring you of my spir-
itual closeness at this very sad time. In my prayer 
I beseech the Lord to welcome into His Kingdom 
of eternal peace and joy this tireless servant, and 
to grant consolation and comfort to all those who 
mourn his passing, Mindful of the common com-
mitment to the path of mutual understanding and 
co-operation between Orthodox and Catholics, I 
am pleased to recall the efforts of the late Patriarch 
for the rebirth of the Church, after the severe ideo-
logical oppression which led to the martyrdom of so 
many witnesses to the Christian faith. I also recall 
his courageous battle for the defence of human and 
gospel values, especially in the European continent, 
and I trust his commitment will bear fruit in peace 
and genuine progress, human, social and spiritual. 
At this sad time of loss, as his mortal remains are 
consigned to the earth in the sure hope of the resur-
rection, may the memory of this servant of Gospel of 
Christ be a support for those who are now in sorrow 
and an encouragement for those who will benefit 
from his spiritual legacy as leader of the venerable 
Russian Orthodox Church”. KATT/VIS

tHe O-AntIPHOns
Dec. 17: O Wisdom, you came forth from the mouth 
of the Most High, and reaching from beginning to 
end, you ordered all things mightily and sweetly. 
Come, and teach us the way of prudence.

Dec. 18: O Adonai or O Lord and Ruler and Ruler 
of the house of Israel, you appeared to Moses in the 
fire of the burning bush, and on Mount Sinai gave 
him your Law. Come, and with outstretched arm 
redeem us.

Dec. 19: O Root of Jesse, you stand for the ensign 
of all mankind; before you kings shall keep silence 
and to you all nations shall have recourse. Come, 
save us, and do not delay.

Dec. 20: O Key of David Scepter of the house of 
Israel, you open and no man closes; you close and 
no man opens. Come, and deliver him from the 
chains of prison who sits in darkness and in the 
shadow of death.

Dec. 21: O Rising Dawn, Radiance of the Light 
eternal and Sun of Justice; Come, enlighten those 
who sit in darkness & the shadow of death.

Dec. 22: O King of the Gentiles, Desired of all, you 
are the cornerstone that binds two into one. Come, 
and save poor man whom you fashion out of clay.

Dec. 23: O Emmanuel, our King and Lawgiver, the 
Expected of the nations and their Savior: Come, and 
save us, O Lord our God.
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tOIVOttAA RAuHAllIstA jOuluA 
jA OnnellIstA uuttA VuOttA 2009!

jeesuKsen PIKKusIsARten jOuluteRVeHDys 

Neitsyt Maria,
koko maailman Valtijatar,

Herran palvelija
antaa maailmalle, ihmisten käsiin

Jeesus-pienokaisen,
Jumalan Pojan,

maailman Vapahtajan. 
Meitä kutsutaan

avaamaan sydämemme,
ojentamaan kätemme

vastaanottaaksemme Hänet,
JEESUKSEN,

joka tuo sydämiimme
todellisen ilon ja syvän rauhan

ja joka auttaa
suuntaamaan askeleemme

luottamuksen ja toivon teitä. 

Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa.
Ilon, toivon ja rauhan täyttämää vuotta 2009. 

Jeesuksen pikkusisaret


