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Toimitukselta
Perimmäisiä kysymyksiä
Pontifikaattinsa alussa
paavi Benedictus nosti
tärkeimmäksi tehtäväkseen Kristukseen uskovien ykseyden edistämisen.
Hänen sanoihinsa ja ajatuksiinsa oli helppo yhtyä:
kristittyjen on yhä tiiviimmin voitava yhdessä todistaa Kristuksesta, ”jotta
maailma uskoisi”.
Nyt kun paavi on totuutta rakastaen ja avarasydämisesti antanut anteeksi 20
vuotta sitten langetetut ekskommunikaatiot (ja vain
ne!) arkkipiispa Marcel Lefebvren laittomasti vihkimille piispoille, jotta heidän edustamansa yhteisö voisi täysimittaisesti jatkaa opillisia keskusteluja paluusta
katolisen kirkon täyteen yhteyteen, ”maailma” onkin
vaipunut epäuskoon. Maailman silmissä paavi hyväksyi ja otti kirkon yhteyteen holokaustin kieltäjän.
Väärin! Mitään sellaista paavi ei ole tehnyt, eikä
ekskommunikaatioiden purku millään tavalla muuttanut sitä tosiasiaa, että Pius-yhteisön papit ja piispat eivät edelleenkään saa toimia katolisina pappeina
tai piispoina. Paavin teko yksinkertaisesti avasi nyt
oven sille, että vihdoin on mahdollista käydä niitä
välttämättömiä opillisia keskusteluja, joiden lopputuloksena, toivottavasti, Pius-yhteisö voidaan hyväksyä
katolisen kirkon täyteen yhteyteen, kunhan se tunnus-

taa Vatikaanin II kirkolliskokouksen ja myös viimeaikaisten paavien opetusviran. Vasta silloin voidaan
katsoa kirkkoon palaavien ”tuhlaajapoikien” sanoja
ja tekoja ja heidän sopivuuttaan eri tehtäviin. Ja niin
myös tehdään. Viereisellä sivulla nähdään, kuinka
selväksi Vatikaani on kantansa tehnyt.
Tätä on turha kieltää: Maailmanlaajuinen reaktio
käytti Williamsonin lauseita tekosyynä hyökkäykseen
paavia ja katolista kirkkoa vastaan. On tietysti totta,
että Williamsonin vähättelevä kanta holokaustiin on
ehdottomasti tuomittava ja hylättävä. On totta sekin,
että Vatikaanin olisi kannattanut kartoittaa tilannetta
paremmin jo etukäteen ja tiedottaa asiasta ihan toisella
tavalla. Mutta kaikesta huolimatta lehdistön toiminta
osoitti, ettei se ole kiinnostunut totuudesta, asioiden
oikeasta laidasta, vaan tekosyiden löytämisestä kirkkoa vastaan.
Ehkäpä tämä episodi voisi opettaa meitä kysymään,
mitkä motiivit lehdistöä oikein vievät ja miten kukin
meistä voisi toimia vastavoimana tuollaiselle kulttuurille. Toisaalta meitä katolilaisiakin leimaa monesti suvaitsemattomuus: kovin helposti koemme tuntevamme kirkon todellisen tahdon ja opetuksen paremmin
kuin naapurimme, pappimme, piispamme tai jopa
paavi itse. Ehkä meidänkin olisi palattava perimmäisten kysymysten ääreen ja mietittävä, mikä katolisessa
uskossa on olennaista.
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15.2. KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L 3. Moos. 13:1-2, 45-46
Ps. 32:1-2, 5, 11. - vrt. 7
2L 1. Kor. 10:31 - 11:1
Ev. Mark. 1:40-45

1.3. PAASTON 1. SUNNUNTAI (I)
1L 1. Moos. 9:8-15
Ps. 25:4-5ab, 6-7cd, 8-9. - 10
2L 1. Piet. 3:18-22
Ev. Mark:1:12-15

Osoitteenmuutokset ja
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22.2. KIRKKOVUODEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Jes. 43:18-19, 21-22, 24b-25
Ps. 41:2-3, 4-5, 13-14. - 5bc
2L 2. Kor. 1:18-22
Ev. Mark. 2:1-12

8.3. PAASTON 2. SUNNUNTAI (II)
1L 1. Moos. 22:1-2, 9-13, 15-18
Ps. 116:10+15, 16-17, 18-19. - 9
2L Room. 8:31b-34
Ev. Mark. 9:2-10

13.2.

25.2. ke TUHKAKESKIVIIKKO
1L Joel 2:12-18
Ps. 51:3-4, 5-6a, 2-13,14+17. - vrt. 3
2L 2. Kor. 5:20 - 6:2
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18
Paasto- ja abstinenssipäivä.
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Uutisia

Lefebvristipiispojen ekskommunikaatio purettiin
Yhteisö ei edelleenkään ole täydessä yhteydessä katolisen kirkon kanssa.
Piispainkongregaatio on
paavi Benedictuksen suostumuksella 21.1. kumonnut
ekskommunikaatiot, jotka
oli annettu traditionalistisen
Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, SSPX)
neljälle vuonna 1988 laittomasti piispaksi vihitylle
jäsenelle. Toimenpiteen tarkoituksena on edesauttaa
opillisia keskusteluja, jotka
ovat välttämättömiä veljeskunnan palaamiseksi katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Veljeskunnalle täytyy
tämän lisäksi löytää sopiva

juridinen asema katolisen
kirkon osana. Siihen asti
veljeskunnan piispat ja papit ovat, niin kuin tähänkin
saakka, suspendoituja a divinis, eli esimerkiksi heidän
viettämänsä messut ovat päteviä mutta laittomia.
Viime viikkoina on kuultu veljeskunnan yhden piispan, Richard Williamsonin,
vähättelevistä näkemyksistä
juutalaisten kansanmurhaan
liittyen. Piispa Williamsonin
poliittisilla näkemyksillä ei
tietenkään ole mitään tekemistä katolisen kirkon ja
mainitun pappisveljeskun-

nan välisten neuvottelujen
kanssa. Paavi Benedictus
tai katolinen kirkko eivät
millään tavalla hyväksy
Williamsonin näkemyksiä
mainitussa asiassa.

Panettelevia uutisia
Monet tiedotusvälineet
ovat virheellisesti väittäneet
paavin ottaneen SSPX-piispat takaisin kirkon täyteen
yhteyteen. Kuten alla olevista dokumenteista hyvin
käy ilmi, tämä näkemys ei
pidä paikkaansa. Lisäksi on
edelleen painotettava, ettei

ekskommunikaation purkamisella ja mainitun piispan
viimeaikaisilla lausunnoilla
ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Siitä huolimatta, että paavi Benedictus jo keskiviikon
28.1. yleisaudienssissa ilmaisi täysin selvästi olevansa
perin pohjin eri mieltä Williamsonin näkemysten kanssa ja vaati Pius-yhteisöä selväsanaisesti tunnustamaan
Vatikaanin II kirkolliskokouksen ja viimeisten paavien
opetusviran, eri puolilla on
lehdistössä ja jopa politiikan
piirissä hyökätty paavia ja

kirkkoa vastaan syyttävin
ja halventavin sanoin. Vastauksena virheellisten ja panettelevien tietojen tulvaan
Vatikaanin valtiosihteeristö
antoi lopulta 4.2. julkilausuman (alla).
Samaan aikaan Pius-yhteisö on irtisanoutunut täydellisesti Williamsonin lausunnoista sekä muun muassa erottanut hänet yhteisön
Etelä-Amerikan seminaarin
rehtorin virasta.
KATT/VIS/Kath.net

Vatikaanin valtiosihteeristön julkilausuma
4.2.2009

Ekskommunikaation
kumoamisesta

Niiden reaktioiden vuoksi, joita piispainkongregaation jokin aika sitten antama Pyhän Pius
X: n pappisveljeskunnan neljän piispan ekskommunikaatiot kumoava dekreetti on synnyttänyt, ja shoahin kieltävän tai sitä vähättelevään näkemyksen johdosta, jonka samaan yhteisöön
kuuluva piispa Williamson on esittänyt, katsotaan hyödylliseksi selventää tiettyjä tähän asiaan
kuuluvia seikkoja.

Katolinen tiedotuskeskus on asiantuntijoiden avulla etsinyt vastauksia joihinkin
kysymyksiin, joita on esitetty liittyen lefebvristipiispojen ekskommunikaatioiden
kumoamiseen.

1. Ekskommunikaatiosta vapauttaminen
Kuten jo aiemmin on julkistettu, 21.1.2009 päivätty piispainkongregaation dekreetti oli teko,
jolla pyhä isä vastasi ystävällisesti toistuviin pyyntöihin, joita Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan yleisesimies oli esittänyt.
Hänen pyhyytensä toivoi poistavansa esteen, joka esti oven avaamisen vuoropuhelun aloittamiseksi. Nyt hän puolestaan odottaa samaa avoimuuden ilmaisemista [veljeskunnan] neljältä
piispalta niin, että he täydellisesti suostuisivat kirkon oppiin ja järjestykseen.
Se mitä raskain rangaistus, automaattinen ekskommunikaatio (latae sententiae), jonka nämä
piispat saivat 30. kesäkuuta 1988 ja joka muodollisesti julistettiin 1. heinäkuuta samana vuonna,
oli seurausta heidän vihkimisestään, jonka arkkipiispa Marcel Lefebvre toimitti.
Ekskommunikaation purkaminen on vapauttanut nämä neljä piispaa raskaimmasta kanonisesta rangaistuksesta, mutta se ei ole mitenkään muuttanut Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan
juridista tilannetta. Tällä hetkellä sillä ei ole minkäänlaista kanonista tunnustusta katolisessa
kirkossa. Samoin ekskommunikaation kumoamisesta huolimatta mainitut piispat ovat edelleen
ilman mitään kanonista tehtävää kirkossa eivätkä he laillisesti hoida siinä mitään virkaa.
2. Traditio, oppi ja Vatikaanin II kirkolliskokous
Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan mahdollisen myöhemmin tapahtuvan tunnustamisen
ehdoton edellytys on Vatikaanin II kirkolliskokouksen sekä paavien Johannes XXIII:n, Johannes
Paavali I:n, Johannes Paavali II:n ja itse Benedictus XVI:n opetusviran täysi tunnustaminen.
Kuten sanottiin jo 21.1.2009 annetussa dekreetissä, Pyhä istuin jatkaa sopivaksi katsomillaan
tavoilla niiden kysymysten käsittelyä, jotka ovat yhä avoinna osapuolten kesken, jotta voitaisiin saavuttaa täysi ja tyydyttävä ratkaisu niihin ongelmiin, jotka olivat syynä tämän kivuliaan
murtuman syntymiseen.
3. Shoahista annetut lausunnot
Piispa Williamsonin näkemys shoahista on sellainen, jota pyhä isä ei mitenkään voi hyväksyä ja jonka hän päättäväisesti torjuu, niin kuin hän itse totesi 28. tammikuuta, kun hän tuosta
kansanmurhasta puhuessaan vahvisti uudelleen täyden ja yksiselitteisen solidaarisuutensa
ensimmäisen liiton veljiämme kohtaan ja korosti, että tuon hirvittävän kansanmurhan muiston
on johdettava ”ihmiskuntaa mietiskelemään ihmissydämen valloittaneen pahan ennalta aavistamattoman suurta voimaa”. Tähän hän lisäsi, että shoah pysyy ”varoituksena kaikille vihaa ja
kansanmurhan kieltämistä tai sen vähättelyä vastaan, sillä väkivalta vaikka vain yhtäkin ihmistä
kohtaan on väkivaltaa kaikkia kohtaan”.
Voidakseen saada pääsyn piispallisiin tehtäviin kirkossa piispa Williamsonin on täydellisen
selvästi ja julkisesti irrottauduttava shoahiin liittyvistä näkemyksistään, joita pyhä isä ei tuntenut, kun ekskommunikaatio purettiin.
Pyhä isä pyytää kaikilta uskovilta rukousten tukea, jotta Herra voisi valaista kirkon kulkeman tien. Kasvakoon paimenten ja kaikkien uskovien halu tukea tätä pyhän apostoli Pietarin
seuraajan, kirkon ”ykseyden vartijan”, herkkää ja raskasta tehtävää.
Vatikaanissa, 4. helmikuuta 2009

Mitä ekskommunikaatio tarkoittaa?
Joistakin vakavista synnin teoista kirkko on määrännyt kirkollisen rangaistuksen, jonka lopullisena tarkoituksena on herättää vakavaan syntiin langenneen katolilaisen omatunto katumukseen ja kääntymykseen. Kirkollisen
rangaistuksen kautta pyritään toisaalta myös varjelemaan kirkon parasta ja
kaikkien yhteistä hyvää sekä varoittamaan jo etukäteen joidenkin tekojen
vakavuudesta sekä näin edesauttamaan sielujen pelastusta.
Kirkollisista rangaistuksista ekskommunikaatio on kaikista kovin. Ekskommunikoitu henkilö ei voi muun muassa viettää eikä osallistua mihinkään
sakramentteihin eikä hänellä saa olla mitään kirkollista virkaa tai tehtävää.
Onko ekskommunikaatio sama kuin pannaanjulistaminen?
Ei ole. Viimeksi mainittu liittyi kirkkohistoriassa paremminkin ekskommunikaatiosta seuranneisiin maallisiin rangaistuksiin eikä sitä ole käytetty
missään vuosisatoihin.
Kokonaan toinen asia on myös se, että on olemassa paljon katolilaisia, jotka
eivät voi osallistua sakramenteille, vaikka heillä ei olekaan mitään kirkollista
rangaistusta, vaan heidän elämäntilanteensa on pysyvästi ristiriidassa kirkon
uskon ja opetuksen kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa uuden
avioliiton solmineet eronneet.
Viekö ekskommunikaatio kirkon ulkopuolelle?
Koska kastetta ei voida perua eikä peruuttaa, myös ekskommunikoitu katolilainen on kirkon yhteydessä, vaikka hänet onkin suljettu kokonaan kirkon
sakramenttiyhteyden ja sen välittämän Juman armon ulkopuolelle.
Miksi arkkipiispa Marcel Lefebvren vihkimät piispa olivat tähän
asti ekskommunikoituja?
Katolisessa kirkossa piispat nimittää paavi tai ainakin vahvistaa muulla tavalla piispoiksi laillisesti valittujen nimitykset. Kun edesmennyt arkkipiispa
Marcel Lefebvre vihki asianomaiset piispoiksi vuonna 1988, hänellä ei ollut
siihen paavin lupaa eikä suostumusta. Tästä vakavasta teosta kirkkolaki
määrää automaattisen ekskommunikaation sekä vihkijälle että vihittäville.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa Pyhä istuin vielä julisti tapahtuneen
ekskommunikaation erikseen, jotta uskoville ei jäisi siitä epävarmuutta.
Voidaanko kirkollinen rangaistus purkaa?
Jokainen kirkollinen rangaistus voidaan purkaa ja puretaan, jos asianomainen katolilainen katuu vilpittömästi tekoaan, pyytää sitä anteeksi ja pyrkii
hyvittämään sen aiheuttaman vahingon.
Ovatko samat piispat nyt virallisesti katolisia piispoja?
Eivät ole. He voivat nyt palata kirkon sakramenttiyhteyteen katolilaisina.
Koska he ovat kuitenkin saaneet sekä pappis- että piispanvihkimyksensä
laittomasti, heillä on ns. suspensio, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole
oikeutta toimia piispoina eikä edes pappeina. He eivät näin ollen ole piispainkollegion jäseniä eivätkä tässä merkityksessä katolisia piispoja.
On itsestään selvää, että ekskommunikaation purkaminen ei myöskään
merkitse asianomaisten ajatusten, toimintatapojen, tekojen tai vaatimusten
hyväksymistä paavin tai kirkon taholta.
KATT
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Vuosaaren
Merimieskirkko vihittiin
käyttöön
Vuosaaren Merimieskirkko
vihittiin käyttöön tiistaina
27. tammikuuta. Vihkimisen
toimittivat yhdessä piispa
Eero Huovinen Helsingin
luterilaisesta hiippakunnasta, metropoliitta Ambrosius
ortodoksisesta kirkosta ja
asiainhoitaja isä Teemu Sippo SCJ katolisesta kirkosta.
Vuosaaren sataman merimieskirkko on maailman
ensimmäinen perustamisestaan asti ekumeeninen
merimieskirkko. Sen myös
toteuttivat alusta asti yhteiskunnallinen ja kirkollinen
merenkulkijoiden palvelutoimija yhdessä.
Kirkossa ei toistaiseksi
järjestetä säännöllistä kirkollista toiminta, mutta suurina
juhlapyhinä pyritään pitämään jumalanpalveluksia.
Katolista tai ortodoksista
pappia pyydetään aina tarvittaessa paikalle.
KATT/KT/merimieskirkko.
fi/Sanansaattaja

Moskovaan uusi patriarkka
Paavi Benedictus XVI on
tammikuun lopussa ilmaissut ilonsa metropoliitta Kirillin valitsemisesta Moskovan ja koko Venäjän uudeksi
patriarkaksi.
Yleisaudienssilla pyhä isä
lupasi myös pyytää hänelle
Pyhän Hengen valoa, jotta
uusi patriarkka voisi avosydämisesti palvella Venäjän
ortodoksista kirkkoa, ja uskoi hänet Jumalanäidin erityiseen suojelukseen.

Pyhän istuimen virallisessa onnittelusähkeessä toivotaan myös, että patriarkka
Kirill ”onnistuisi ylläpitämään ortodoksisten kirkkojen välistä yhteyttä” ja ”etsisi sitä yhteyden täyteyttä,
joka on katolis-ortodoksisen
yhteistyön ja vuoropuhelun
päämäärä”.

Kiitos jäsenmaksun
maksamisesta
Viime lokakuussa kaikki
hiippakunnan jäsenmaksuun osallistujat saivat hiippakunnan ekonomilta kirjeen, jossa hän yhtyi hiippakunnan asiainhoitajan esittämään kiitokseen. Mainittu
kirje saavutti melkein kaikki
jäsenmaksua maksavat katolilaiset, mutta ei aivan
kaikkia. Emme onnistuneet
löytämään noin 50 maksajan
osoitteita hiippakunnan jäsenrekisteristä, joten toivottavasti tämä kiitollisuuden
osoitus saapuisi edes joillekin heistä tämän FIDESlehden kautta (vaikka Fides
lähetetäänkin juuri saman
jäsenrekisterin perusteella).
Siksi haluaisin pyytää,
että ne, jotka asuvat Suomessa pysyvästi eli vähintään
2-3 vuotta, rekisteröityisivät omaan katoliseen seurakuntaansa täällä Suomessa

(ottamalla yhteyttä kirkkoherraan). Samalla pyydän,
että jäsenmaksun maksamisessa käytettäisiin aina viitenumeroa, joka on aina ja
kaikille sama: 90010. Ilman
viitenumeroa maksettaessa
pankin kulukorvaus on n. 50
senttiä. Jos viitenumero on
mukana, peritään vain n. 10
senttiä. Jäsenmaksua varten
tarvittavat tiedot löytyvät
joka Fideksen numeron toisen sivun alalaidasta sekä
hiippakunnan kalenterin
kolmannella kansisivulla.
Lopuksi voimme iloita
siitä, että viime syksystä lähtien noin 40 uutta henkilöä
on alkanut maksaa jäsenmaksua. Tuhannet kiitokset
kaikille!
isä Rudolf Larenz
hiippakunnan ekonomi

Hiippakunnan jäsenmaksu
Saaja: Katolinen kirkko Suomessa

KATT/VIS

Pankkitili:
NORDEA 101430–237491
Viitenumero: 90010

Kirjallisuutta Katolisesta tiedotuskeskuksesta

Edith Stein: Pieni yksinkertainen totuus. Kokoelma pyhän Ristin Teresa
Benedictan kirjoituksia. Kovakantinen, 76 sivua, lukunauha. Tekstit
valikoinut ja kääntänyt Heidi Tuorila
Kahanpää ocds. KATT 2008. Hinta
18 euroa.

Pyhä Jeesuksen Teresa (Avilan Teresa):
Elämäni. Nid. 322 sivua. KATT. Hinta
10 euroa.

Cathy Wright LSJ: Charles de Foucault
- Hengen matka. Nid. 152 sivua. KATT.
Hinta 12 euroa.

Joseph Ratzinger (paavi Benedictus
XVI): Matkalla Jeesuksen Kristuksen
luokse. Nid. 180 sivua. KATT. Hinta 17
euroa.

Käy paikan päällä tai tilaa kirjoja kotiin postiennakolla. Postituskulut 8 euroa alle 35 euron tilauksiin. www.catholic.fi/kirjamyynti
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Oremus
Pieter Brügel vanhempi: Karnevaalin ja paaston taistelu, 1559.

Rukouksen
apostolaatti
Helmikuu
Rukoilkaamme, että
kirkon paimenet aina
olisivat kuuliaisia Pyhän
Hengen työlle opetuksessaan ja ihmisiä palvellessaan.
Rukoilkaamme, että
kirkko Afrikassa löytäisi sopivia ja tehokkaita
tapoja ja keinoja edistää
sovintoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, niin
kuin Afrikan piispojen
synodi on toivonut.

Tuhkakeskiviikko 25.2.
Vielä nytkin Herra sanoo: -Kääntykää minun puoleeni,
tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja
valittakaa. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne.
Palatkaa Herran, Jumalanne,
luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on

suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen. Ehkä hän
vielä leppyy ja siunaa jälleen
sadon. Silloin voitte taas tuoda ruokauhrin ja juomauhrin
Herralle, Jumalallenne. Puhaltakaa torveen Siionissa,
kuuluttakaa pyhä paasto,
kutsukaa koolle juhlakoko-

us! Kootkaa väki, pyhittäkää
kansa, kutsukaa vanhukset,
kootkaa lapset ja imeväiset.
Lähteköön sulhanen morsiuskammiosta ja morsian
häähuoneesta. Itkekää, papit,
pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä. Sanokaa,
te Herran palvelijat: ”Katso,
Herra, säälien kansasi puo-

leen. Älä anna sen joutua
häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi. Miksi saisivat kansat pilkaten sanoa:
’Missä on Israelin Jumala?’”
Silloin Herran rakkaus syttyi, hän armahti kansaansa ja
maataan.

(Joel 2:12-18)

Askonsdagen
Öppnade är ångerns heliga portar,
låt oss med fröjd gå in genom dem
i avhållsamhet från mat och från syndiga begär.
Nu är Fastans heliga tid,
som låter ångerns strålar lysa;
låt oss då i gemensam iver ta emot dessa strålar,
låt oss frigjorda från ljumhet och lättja jubla i glädje.
Ja, med glädje går vi in i Fastans heliga tid
för att börja den andliga kampen
så att själen blir renad och kroppen luttrad.
Låt oss i kärlek hålla ut,
så att vi blir värdiga
att skåda Kristi allraheligaste lidande
och Påskens heliga högtid.

Maaliskuu
Rukoilkaamme, että
naisten panosta arvostettaisiin ja hyödynnettäisiin
kaikissa maailman maissa
yhteiseksi hyväksi.
Rukoilkaamme, että
Kiinan katoliset piispat,
papit, sääntökuntalaiset ja uskovat maallikot
omistautuisivat olemaan
ykseyden, yhteyden ja
rauhan merkkeinä maassaan, niin kuin paavi kirjeessään Kiiinan katolilaisille pyysi.

Böneapostolatet
Februari
Vi ber, att alla präster
och biskopar alltmer låter sig inspireras av den
helige Ande i sin undervisning och omsorg om
Guds folk.
Vi ber, att Kyrkan i
Afrika finner vägar att
verka för försoning, rättvisa och fred, i enlighet
med biskopssynodens
andra speciella möte för
Afrika.
Mars
Vi ber, att kvinnornas
roll blir alltmer synlig och
uppskattad i hela världen.
Vi ber, att biskopar,
präster, ordensfolk och
lekmän i Katolska kyrkan
i republiken Kina får bli
tecken på och instrument
för enhet, gemenskap och
fred, inspirerade av det
brev som påven Benedikt
XVI skrev till dem.

Ur Oremus
Askonsdagen firas den 25 februari.
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Paimenelta

Hänen pyhyytensä
paavi Benedictus XVI:n

Viesti paastonajalle 2009
Rakkaat veljet ja sisaret!
Paastoajan alkaessa, kun
elämme intensiivisemmän
hengellisen harjoituksen
aikaa, liturgia asettaa taas
eteemme kolme katumusharjoitusta, jotka ovat tärkeät raamatullisessa ja kristillisessä traditiossa - rukouksen,
almujen antamisen, paastoamisen - valmistaakseen
meitä viettämään paremmin
pääsiäistä ja siten kokemaan
Jumalan voiman, joka ”karkottaa rikokset, pesee pois
synnit, antaa langenneille
takaisin viattomuuden, tuo
murheellisille ilon, karkottaa vihan, luo yksimielisyyden ja murtaa pahan vallat”
(Pääsiäisen ylistys). Tämän
vuoden paastoviestissä
haluan keskittyä erityisesti paastoamisen arvoon ja
merkitykseen. Todellakin,
paastonaika muistuttaa
meitä Herran neljänkymmenen päivän paastosta autiomaassa, paastosta, johon
hän ryhtyi ennen astumistaan julkiseen toimintaansa.
Evankeliumi kertoo: ”Henki
vei Jeesuksen autiomaahan
Paholaisen kiusattavaksi.
Kun Jeesus oli paastonnut
neljäkymmentä päivää ja
neljäkymmentä yötä, hänen
vihdoin tuli nälkä” (Matt. 4:
1-2). Niin kuin Mooses, joka
paastosi ennen kuin sai lain
taulut (2. Moos. 34:28), ja kuten Eliaan paasto ennen Jumalan tapaamista Hoorebin
vuorella (vrt. 1. Kun. 19:8),
samoin Jeesus valmistautui
rukoillen ja paastoten tehtävään, joka odotti häntä ja
jonka alkuun kuului vakava
taistelu kiusaajan kanssa.
Me voimme ihmetellä,
mikä arvo ja merkitys meille
kristityille on sillä, että kiellämme itseltämme jotain,
mikä itsessään on hyvää ja
hyödyllistä hyvinvoinnillemme. Pyhät kirjoitukset
ja koko kristillinen traditio
opettaa, että paasto on suu-
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ri apu synnin välttämisessä
ja kaiken sen välttämisessä,
mikä johtaa syntiin. Siksi
pelastushistoria on täynnä
paastoamiseen kutsuvia
tapahtumia. Raamatun alkulehdillä Herra käskee ihmistä pysymään erossa kielletystä hedelmästä: ”Saat
vapaasti syödä puutarhan
kaikista puista. Vain siitä
puusta, joka antaa tiedon
hyvästä ja pahasta, älä syö,
sillä sinä päivänä, jona siitä
syöt, olet kuoleman oma”
(1. Moos. 2:16-17). Pyhä Basileios kommentoi jumalallista käskyä ja sanoo ”paasto säädettiin paratiisissa” ja
”ensimmäinen käsky tässä
mielessä annettiin Aadamille”. Basileios tekee johtopäätöksen: ”’Älä syö’ on paastoamisen ja kieltäytymisen
käsky” (vrt. Sermo de jejunio: PG 31, 163,98). Koska
meitä kaikkia painaa synti ja
sen seuraukset, paastoa suositellaan meille välineeksi
ystävyyden palauttamiseen
Jumalan kanssa. Niin oli Esran tapauksessa, hänen joka
valmistautuessaan matkalle pakkosiirtolaisuudesta
takaisin Pyhään maahan
kutsui kokoontunutta kansanjoukkoa paastoamaan ja
”nöyrtymään Jumalan edessä” (Esra 8:21). Kaikkivaltias
kuuli heidän rukouksensa ja
vakuutti heille suopeuttaan
ja varjelustaan. Samalla tavalla kansa Ninivessä vastasi Joonan kutsuun kääntyä
ja julisti paaston merkkinä
vilpittömyydestään sanoen:
”Ehkä Jumala silloin luopuu
aikomuksestaan, leppyy ja
antaa hehkuvan vihansa
laantua, ja me pelastumme”
(Joona 3:9). Jumala näki heidän hellittämättömyytensä
ja säästi heidät.
Uudessa testamentissa
Jeesus valaisee paaston syvällisen perusteen tuomitessaan fariseusten suhtautumistavan, kun he pikkutarkasti noudattivat lakia

mutta heidän sydämensä
oli kaukana Jumalasta. Todellinen paasto, niin kuin
jumalallinen Opettaja toistaa muussa yhteydessä, on
taivaallisen Isän tahdon tekemistä, hänen joka ”näkee
salassa ja palkitsee sinut”
(vrt. Matt. 6:18). Hän itse
näyttää esimerkkiä vastatessaan Saatanalle vietettyään neljäkymmentä päivää
autiomaassa ”ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee
Jumalan suusta” (Matt. 4:4).
Todellinen paasto on siten
suunnattu ”todellisen ruoan” syömiseen, joka on Isän
tahdon tekemistä (vrt. Joh.
4:34). Jos siis Aadam ei totellut Herran käskyä ”sinä
et saa syödä hyvän ja pahan
tiedon puusta”, uskovan
tarkoituksena on paastoamalla alistaa itsensä nöyrästi Jumalan alaisuuteen,
luottaen hänen hyvyyteensä
ja armoonsa.
Paastoaminen on käytössä ensimmäisessä kristillisessä seurakunnassa
(vrt. Apt. 13:3; 14:22; 27:21;
2. Kor. 6:5). Myös kirkkoisät puhuvat paastoamisen
voimasta synnin hillitsemiseksi, erityisesti ”vanhan
Aadamin” himojen, ja siitä,
että paasto avaa uskovan
sydämessä polun Jumalan
luokse. Lisäksi paasto on
teko, jota kaikkien aikojen
pyhät käsittelevät ja suosittelevat jatkuvasti. Pyhä Petrus Chrysologus kirjoittaa:
”Paasto on rukouksen sielu,
armo on paastoamisen elinhermo. Niinpä jos rukoilet,
paastoa; jos paastoat, osoita
armeliaisuutta; jos haluat
pyyntösi tulevan kuulluksi, kuule toisten pyynnöt.
Jos et sulje korviasi muilta,
avaat Jumalan korvan kuulemaan itseäsi” (Sermo 43:
PL 52, 320. 322).
Omana aikanamme paastoaminen näyttää menettäneen jotakin hengellisestä

merkityksestään ja on muuttunut ruumiista huolenpitämisen terapeuttiseksi arvoksi kulttuurissa, jota leimaa
aineellisen hyvinvoinnin
etsiminen. Paasto luonnollisesti hyödyttää ruumiillista
hyvinvointia, mutta uskoville se on ennen kaikkea
”terapiaa”, joka parantaa
kaikesta, mikä estää heitä
tekemästä Jumalan tahtoa.
Apostolisessa konstituutiossa Paenitemini vuodelta
1966 Jumalan palvelija Paavali VI näki tarpeen esittää
paastoamisen kuuluvan jokaisen kristityn kutsumukseen ”ei enää elää itselleen
vaan hänelle, joka rakastaa
jokaista ja antoi itsensä kaikkien puolesta ...hän myös
on elänyt veljiensä puolesta
(vrt. Ch. I). Paastonaika voisi olla otollinen aika jälleen
esittää mainitussa apostolisessa konstituutiossa annetut normit, niin että tämän
kauan käytössä olleen tavan
aito ja pysyvä merkitys löydettäisiin uudelleen ja jotta
se siten auttaisi meitä kuolettamaan itsekkyyttämme
ja avaamaan sydämemme
rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Tämä on
ensimmäinen ja suurin lain
käskyistä ja koko evankeliumin yhteenveto (vrt.
Matt. 22:34-40).
Uskollinen tapa paastota
on apu silmiemme avaamiseen sille tilanteelle, jossa
monet veljemme ja sisaremme elävät. Ensimmäisessä
kirjeessään pyhä Johannes
kehottaa: ”Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee
veljensä kärsivän puutetta
mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä?”
(1. Joh. 3:17). Vapaaehtoinen
paasto auttaa meitä kasvamaan laupiaan samarialaisen hengessä, hänen, joka
laskeutuu maahan ja menee
auttamaan kärsivää veljeään
(vrt. kiertokirje Deus caritas

est, 15). Ryhtymällä vapaasti itsekieltymystä vaativaan
tekoon toisen ihmisen tähden me ilmaisemme sen,
että puutteessa oleva veljemme tai sisaremme ei ole
meille vieras. Juuri pitääksemme voimassa tämän ystävällisen ja huomaavaisen
suhtautumisen veljiämme ja
sisariamme kohtaan rohkaisen seurakuntia ja kaikkia
muita yhteisöjä tehostamaan
paastonajalla yksityistä ja
yhteisöllistä paastoamista,
johon liittyy Jumalan sanan lukeminen, rukous ja
almujen antaminen. Alusta
alkaen tämä on ollut kristillisen yhteisön tuntomerkki,
yhteisön, jossa on kerätty
kolehteja (2. Kor. 8-9; Room.
15:25-27) ja jossa uskovia on
kutsuttu antamaan köyhille se, mikä on paaston takia
siirretty syrjään (Didascalia
Ap., V, 20, 18). Tämä käytäntö tulisi elvyttää ja siihen
rohkaista jälleen meidän aikanamme, erityisesti liturgisena paaston aikana.
Tähän mennessä sanomani perusteella näyttää aivan
selvältä, että paasto merkitsee tärkeää askeettisuuden
tapaa, hengellistä asetta taistelussa, jossa vastustamme
kaikkea mahdollista väärin
suuntautunutta kiintymystä omaa itseämme kohtaan.
Vapaasti valittu irrottautuminen ruoan ja muun aineellisen hyvän tuomasta
nautinnosta auttaa Kristuksen opetuslapsia kontrolloimaan luonnon mielihaluja,
luonnon, jota on heikentänyt perisynti, jonka kielteiset seuraukset vaikuttavat
koko ihmispersoonaan.
Hyvin osuvasti vanha liturgiaan kuuluva paastohymni kehottaa: ”Utamur ergo
parcius, / verbis cibis et potibus, / somno, iocis et arctius
/ perstemus in custodia. Käyttäkäämme säästeliäästi
sanoja, ruokaa ja juomaa,
unta ja huvituksia. Olkaam-

Paimenelta
Paastokäsky
Helsingin hiippakunnan asiainhoitajan paastokäsky, joka toistaa Pohjoismaiden piispainkokouksen suositukset vuodelta 1985. Tänä vuonna (2009) tuhkakeskiviikko on 25.2. ja pitkäperjantai 10.4.
1. Uskovia velvoittaa paasto ja liharuoasta pidättyminen, abstinenssi, tuhkakeskiviikkona ja pitkänäperjantaina. Paastoamisvelvollisuus koskee täysi-ikäisiä siihen asti, kun he täyttävät 60 vuotta, abstinenssi 14 vuotta täyttäneitä.
2. Perjantaisin jokainen 14 vuotta täyttänyt täyttää katumusvelvollisuuden esimerkiksi:

me valppaampia aistiemme
hallitsemisessa.”
Rakkaat veljet ja sisaret, on hyvä nähdä, kuinka
paaston lopullinen päämäärä on auttaa jokaista meistä, kuten Jumalan palvelija
paavi Johannes Paavali II
kirjoitti, antamaan itsemme
kokonaan lahjana Jumalalle (vrt. kiertokirje Veritatis
splendor, 21). Käyttäköön
sen tähden jokainen perhe
ja kristillinen yhteisö hyvin
tämän paastonajan pannakseen syrjään kaiken, mikä
häiritsee henkeä, ja kasvaakseen kaikessa siinä, mikä
ravitsee sielua, saadakseen
sen rakastamaan Jumalaa
ja lähimmäistä. Ajattelen
erityisesti suurempaa sitoutumista rukoukseen, lectio divinaan, parannuksen
sakramentin käyttämiseen
ja aktiiviseen eukaristiaan
osallistumiseen, erityisesti
pyhässä sunnuntain messussa. Käykäämme tällä
tavalla sisäisesti valmistautuneina katumuksen hengessä paastoon. Seuratkoon
ja tukekoon meitä autuas
Neitsyt Maria, causa nostrae laetitiae (ilomme lähde), pyrkiessämme vapauttamaan sydämemme synnin
orjuudesta, tehden sen yhä
enemmän ”Jumalan eläväksi tabernaakkeliksi”. Näiden toivotusten kanssa ja
vakuuttaen rukoilevani jokaiselle uskovalle ja kirkolliselle yhteisölle rikasta vaellusta paaston halki annan
sydämestäni teille kaikille
apostolisen siunaukseni.
Vatikaanissa, 11. päivänä
joulukuuta 2008
paavi Benedictus XVI
© Copyright 2008 - Libreria Editrice
Vaticana

• pidättymällä liha- tai jostakin muusta ruoasta,
• pidättymällä alkoholin tai tupakan käytöstä tai jostakin muusta nautinnosta,
• pidättymällä kaikesta ruoasta tavallista pidemmän ajan; näin säästynyt raha voidaan lahjoittaa hiippakunnan Caritasjärjestön kautta käytettäväksi hätää kärsivien hyväksi,
• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen, osallistumiseen pyhään messuun, sakramentin palvontaan tai ristintien hartauteen,
• antamalla erityistä huomiota niille, jotka ovat köyhiä, sairaita, vanhuksia tai yksinäisiä.
3. Jokainen voi vapaasti valita sen katumuksen harjoittamisen muodon, jota hän tavallisina perjantaina noudattaa, eikä sen
tarvitse aina olla sama.
4. Ei ole katsottava synniksi, jos joku ei täytä katumusvelvollisuuttaan jonain perjantaina. Vakava aikomus katumuksen
harjoittamiseen on kuitenkin velvoittava.
Isä Teemu Sippo SCJ
Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja

Påvens budskap inför
Påskfastan
Bön, allmosor, och fasta är
de tre botgöringar som bättre förbereder oss inför påsken säger Benedikt XVI i sitt
budskap inför Påskfastan. I
år infaller askonsdagen den
25 februari som är början på
den traditionella påskfastan. De fyrtio dagarna representerar Jesus fyrtio dagar
av prövning i öknen och är
en tid av förberedelse för firandet av Jesu uppståndelse. Med hänvisning till Jesu
ord till Satan: - ”Människan
skall inte leva bara av bröd,
utan av varje ord som utgår
ur Guds mun” uttrycker
påven värdet och betydelsen
av fastan i ett budskap som
offentliggjordes i början av
februari av Kardinal Paul
Josef Cordes, Ordförande i
påvliga rådet ”Cor unum”
(ett enda hjärta).
Helige fadern säger att
fastan också öppnar våra
ögon inför en situation som
så många av våra bröder och
systrar lever i. Han noterar
att påskfastan fanns redan i
de första kristna samfunden
och att den har rekommenderats av helgonen i alla tider. Tyvärr, fortsätter påven,
tycks påskfastan i vår egen
tid ha förlorat något av dess
andliga innebörd och antagit en kultur som kännetecknas av sökandet efter materiellt välbefinnande - ett te-

Pyhän Henrikin seura
järjestää

rapeutiskt värde för vården
av kroppen. Men fastan kan
vara en gynnsam tid för att
kuva vår egoism och öppna
våra hjärtan till Guds kärlek
och kärleken till vår nästa.
Dessutom hjälper fastan,
fortsätter budskapet, till att
undvika synd och fördjupa
intimiteten med Herren.
När man förnekar sig materiell föda, som ger vår kropp
näring, främjar det en inre
benägenhet att lyssna till
Kristus och näras av Hans
räddande ord.
Det påvliga budskapet inför påskfastan uppmuntrar
varje familj och kristet samfund att använda fastan väl,
så att man undviker allt som
avleder och kan fördjupa sig
i allt som ger själen dess näring. Budskapet uppmuntrar oss att utöva privat och
kollektiv fasta och allmosutdelning. Den uppmuntrar
oss också att visa större
hängivenhet till bönelivet,
till botens sakrament och ett
aktivt deltagande i firandet
av eukaristin, särskilt under
söndagens heliga Mässa.
KATT/RV

Karnevaalit
Hilpeitä karnevaaleja vietetään taas lauantaina 21. helmikuuta klo 19 alkaen Henrikin seurakuntasalissa. ”Peltopyytä, kun on peltopyyn aika, paastoa, kun on paaston
aika”, sanoi jo Avilan pyhä Teresa. Pääsylippu maksaa 20
euroa ja lisäksi tarvitaan runsaasti kahden euron kolikoita
arpojen ostoon.
Hyvän ruoan ja juoman lisäksi tarjolla on mm. yhteislaulua, taikatemppuja (toivottavasti), arpomista ja arvaamista
ja hyvää seuraa. Ja kaikki tämä vain pääsylipun hinnalla!
Lippuja aletaan myydä kirkkokahveilla, ja niitä on vain rajoitettu määrä seurakuntasalin seinien lahjomattomuuden
tähden, ne kun eivät suostu siirtymään ulommas!
Siis tervetuloa tukemaan Henrikin kirkon ikkunaremonttia ja omaa katolista identiteettiä!

KUTSU
Redemptoris Mater -lähetysseminaarilla
on ilo kutsua Teidät ja perheenne
		 Mario Eduardo Mendoza Troncoson,
		 Giuseppe Carzeddan ja
		 Lorenzo Albergantin
PAPPISKANDIDAATIKSI HYVÄKSYMISEEN
(admissio)
14. helmikuuta 2009 klo 11:00
Helsingin Pyhän Henrikin katedraalissa
Tervetuloa!
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

tilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi,
18.00 iltamessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintiehartaus suomeksi, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 iltamessu
6.3. pe 18.00 iltamessu, 18.30 ristintiehartaus
puolaksi
7.3. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintiehartaus suomeksi, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu

Turku

Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
14.2. la 11.00 pappiskandidaattien ”admissio”
kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
16.2. ma 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
17.2. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous
21.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 19.00
karnevaalit seurakuntasalissa
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
23.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
28.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu
puolaksi, 18.00 iltamessu
2.3. ma 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
3.3. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
6.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 iltamessu
7.3. la 11.00 messu ranskaksi, 15.30-17.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia
varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/ranska,
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu,
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
diaspora
Porvoo: 15.2. su 16.00
Tikkurila: 22.2. 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 suomeksi, kirkkokahvit, su 11.30 messu, kirkkokahvit (1. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English,
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), su 18.00 iltamessu. Ma, ke 7.30 aamumessu, 13.30 messu, ti, to, pe 18.00 iltamessu,
la 9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous,
to ja kk 1. pe adoraatio. Rippitilaisuus ti, to,
pe, la 17.30–18.00, su 9.30-9.55 ja 11.00-11.25.
Confessions Tues.,Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00,
Sun. 9.30-9.55 and 11.00-11.25.
14.2. la 9.30 aamumessu, 10.00-14.00 opetus
vahvistuksen sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 18.00
iltamessu
21.2. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai, laskiaissunnuntai: 10.00 messu suomeksi, Cafe Maria
seurakuntasalissa, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu
25.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssipäivä): 18.00 iltamessu (tuhkan jakaminen)
27.2. pe 18.30 ristintiehartaus suomeksi
28.2. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
10.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-
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Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English
17.2. ti 19.00 informaatiokurssi
21.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.30 messu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 messu latinaksi
3.3. ti 19.00 miestenpiiri
6.3. pe 18.00 messu Porissa
7.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
diaspora
Ahvenanmaa: 21.2. la 10.00
Eurajoki: 22.2. su 15.00
Pori: 6.3. 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 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
13.2. pe 18.00 messu Kiteellä
14.2. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.30 messu Kajaanissa
21.2. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu (tuhkan
jakaminen)
28.2. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa,
11.00 messu Savonlinnassa
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English

3.3. ti 18.30 katekeesi aikuisille
5.3. to 18.30 katekeesi aikuisille
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
14.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 11.00 (uskonnonopetus
klo 9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 15.2.,
15.3., 5.4., 10.5. su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 13.2., 13.3.,
3.4., 8.5. pe 18.00
Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 22.2., 29.3., 26.4., 24.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 28.2., 28.3., 25.4., 23.5. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
28.2., 28.3., 25.4., 23.5. la 11.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 14.2.,
14.3., 4.4., 9.5. la 16.00
uskonnonopetus
21.2., 21.3., 18.4., 16.5. klo 9.00
seniorit
28.1., 25.3., 29.4., 27.5. klo 14.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
26.2. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
27.2. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 iltamessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.3. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
6.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 iltamessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
diaspora
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 1.3. su
15.00.
Kokkola (Katariinankatu 3): 22.2. su 16.00 (Oravankatu 29): 22.3. su 19.00 (Huom. aika!)
Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 28.2. la 18.30, 12.4. su 17.00
Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta):
28.2., 21.3. la 12.00, 13.4. ma 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 22.2., 22.3. su 12.00, 13.4. ma 12.00
Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seurakuntasali, Lakeuden risti): 14.2., 14.3., 4.4. la
16.00
Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45):
28.2., 21.3. la 16.00, 13.4. ma 16.00
Seurakuntamme papit viettävät messuja myös
Kristiinankaupungissa ja Korsnäsissä. Lisätietoja
kirkkoherralta.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa
parhaiten torstaisin.
14.2. la 13.00 perhemessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00 messu
19.2. to 18.00 iltamessu
22.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 18.00 messu
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu (tuhkan
jakaminen)
26.2. to 18.00 iltamessu
27.2. pe 18.00 ristintiehartaus
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
5.3. to 18.00 iltamessu
6.3. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 ristintiehartaus ja messu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu, Huom.
Ei messua Kotkassa!
diaspora
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 22.2. klo 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): Ei messua 8.3.
Lahti (ort. kirkko): 7.3. klo 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 15.2. klo 12.00
uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 7.3. klo 14.00-16.00
Kouvola: 14.2. klo 11.00-13.00, messu klo
13.00

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke,
la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
La 11.00 sakramenttiopetus. Rippitilaisuus pe
17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
20.2. la 16.00 messu Muurolassa
22.2. su kirkkovuoden 7 sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
25.2. ke tuhkakeskiviikko: 17.00 messu (tuhkan
jakaminen)
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
diaspora
Muurola: 20.2. la 16.00
Tornio (Kirkkokatu 13): 15.2., 1.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.3. su 17.30

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

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

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi.
Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja
muusta toiminnasta www.studium.fi.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma keväällä 2009
Verksamhetskalender för våren 2009
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarik. 3 b A, Helsinki. Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./ Öppet för alla.
Torstaina 19.2. kl. 18.30: Veli Brian Bricker, OP,
puhuu englanniksi aiheesta ”Jesus as the Incarnation of Divine Indiscriminate Welcome”
./ Föredrag av Br. Brian Bricker, OP, på engelska ”Jesus as the Incarnation of Divine Indiscriminate Welcome”
Keskiviikkona 18.3. klo 18.30: Dosentti Andreo
Larsenin esitelmä ”Paavalin jäljissä Roomassa”/ Doc. Andreo Larsen på finska: ”I Paulus
fotspår i Rom” HUOM. PÄIVÄ! /OBS. DAGEN!
Torstaina 16.4. klo 18.00 AC:n jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n.
klo 18.30 VTM Katja Torres-Airava puhuu
aiheesta ”Immigrants’ Adaption in Finland”
(Maahanmuuttajien viihtyvyys Suomessa) /
Torsdagen 16.4. kl.18.00 sammankallas AC:
s medlemmar till årsmöte. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. 18.30
SVM Katja Torres-Airava: ”Immigrants’ Adaption in Finland”
Lauantaina 16.5. teemme retken yhdessä P. Henrikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa
Sipooseen ja Porvooseen. Tarkemmat tiedot
julkistetaan Fidesissä kevään aikana./Den 16
maj gör vi en ufärd med St. Henriks sällskap
och Teresa-föreningen till Sibbo och Borgå .
Programmet publiceras i Fides under våren

Catholic Students’ Club

wards, a nice get-together. Many other activities as well. Confession during Rosary.

Fransiskaanimaallikot OFS
60. toimintavuosi Suomessa. Kuukausittainen
kokouksemme on avoin kaikille kiinnostuneille,
joilla on hyvä tahto. Kokouspaikka pääasiassa
p. Marian srk-sali, Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouspäivä on keskiviikko ja -aika kello
17-19. Jokaisen kokouksen alussa on liturgisen
vuoden mukainen fransiskaaninen hetkirukous ja yhteisön info. Kokous päättyy rukouksiin.
Fransiskaanimaallikoiden taivaallisen suojelijan,
Unkarin pyhän Elisabethin, 800-vuotisjuhla-aika
päättyy marraskuussa.
Kevät 2009

vihamiestäni? Keskustelua.
Tiistaina 3.3.2009 Työilta
Lauantaina 21.3.2009 Kirpputorin valmistelu
Sunnuntaina 22.3.2009 Kirpputori
Tiistaina 12.5.2009 Kevätjuhla

SEkalaista

SENIORIT
Tiistaina 17.2. kello 14.00 messu Pyhän
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Tervetuloa!

61. toimintavuosi Suomessa. Marraskuussa 29.11.
on 30 vuotta p. Franciscuksen julistamisesta luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.
18.2. Elokuva p. Franciscuksesta, 2. osa
18.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Franciscuksen esimerkin mukaan
Pitkäperjantai 10.4., pääsiäispäivät 12.-13.4.
15.4. Alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
13.5. EUFRA-aihe. Kevään viimeinen kokous
18.5. EUFRA-päivä koko Euroopassa, fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä.
Vietämme messua kukin omassa seurakunnassamme
Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivälissä

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.

Avioliittokurssi 2009
P. Henrikin seurakuntasalissa
klo 19.00
2. helmikuuta
16. helmikuuta
2. maaliskuuta
16. maaliskuuta
30. maaliskuuta

Marriage Course 2009
St. Henry’s parish hall
at 7.00 PM
2nd of February
16th of February
2nd of March
16th of March
30th of March

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

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

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs. seuraavina
päivinä klo 18.30.
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 ystävät!

Maanantaiklubi
Pyhän Marian seurakuntasalissa maanantaisin
klo 14.00. Messu kirkossa alkaa klo 13.30
16.2. Pikkusisar Leila: ”Mahdottomuuksien
mestari”
23.2. Isä Kazimierz: Paasto
2.3. Kahvila. Ruusukkorukous (ei messua)
Klubi on avoin kaikille. Tulkaa viihtymään yhdessä.

Pyhän Henrikin seura
Seuran vuosikokous keskiviikkona 11. maaliskuuta 2009 klo 19.00 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

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

www.catholic.fi/soc/csc

Teresa ry.

Rosary and Holy Mass in Latin and English. St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:
February 17; March 3, 17, 31;
April 14, 28; May 12, 26

Teresat kokoontuvat kevätkaudella tiistaisin
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. Tervetuloa mukaan kaikki entiset ja uudet Teresat
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun
ja työiltojen merkeissä.

All students and young adults and others interested in the Catholic Faith, welcome! After-

Tiistaina 17.2.2009 Vuosikokous ( ei vaaleja).
Isä Teemu Sipon esitelmä: Miten voin rakastaa

Pyhän Haudan Ritarikunnan
Suomen Käskynhaltijakunnan pyhiinvaellusmatka

Santiago de Compostelaan 3.-11.10.2009
Matkatoimistoilta on saatu ensimmäiset konkreettiset ehdotukset ja alustavat hinta-arviot Santiago de Compostelaan suuntautuvaa pyhiivaellusmatkaa
varten.
Jotta matka täyttäisi pyhiinvaellukselle asetetut kriteerit, tulee viimeiset
100 kilometriä matkasta taittaa kävellen. Usea toimisto on erikoistunut järjestämään matkoja, joihin sisältyy majoitukset (1-2 h huone suihkulla ja wc:llä)
sopivin päivämatkavälein olevissa hotelleissa sekä matkatavaroiden kuljetus
hotellista toiseen. Tässä esitettävä alustava ohjelma perustuu niiltä saatuihin
tietoihin.
Matkamme alkaa lauantaina 3.10 lennolla Helsingistä Iberian niemimaalle
ja siirtymisellä lentokentältä pyhiivaelluksen alkupisteeseen, jossa majoitumme ensimmäiseen hotelliimme. Tätä seuraa 5-6 päivän kävelyosuus (18-25
km/pv sopivin välein pidettävine kahvi- ja lounastaukoineen sekä siestoineen).
Päivittäiset osuudet sopivat tavanomaisessa kunnossa oleville henkilöille.
Aamulla pakkaamamme matkatavarat odottavat meitä seuraavassa hotellissa. Viimeinen kävelymatka tuo meidät Santiagon hotelliimme, jossa vietämme
2-3 seuraavaa yötä. Sunnuntaina 11.10 matkustamme takaisin kotiin.
Tietoa Santiagosta ja pyhiinvaelluksesta löytyy englanninkielellä esim. seuraavilta nettisivustoilta: www.csj.org.uk , www.pilgrimage-to-santiago.com
Matkan kokonaiskustannukset tulevat olemaan osallistujien määrästä riippuen 2 h huoneessa n. 1200 euroa (1 h huonelisä n. 200 euroa). Tähän hintaan
sisältyvät matka ja majoituskulut, tavaroiden kuljetukset ja paikalliset järjestelyt.
Jotta voimme taata majoituksen koko ryhmällemme samoissa sopivasti matkan varrella olevissa hotelleissa, tulee huoneet varata pikaisesti. Siksi tarvitsemme heti tiedon siitä ketkä matkalle lähtevät. 250 euron varausmaksu tulee
maksaa viimeistään 15.2.2009 mennessä ja loppuerä 31.7.2009 mennessä.
Ilmoittautumiset ja mahdolliset kyselyt joko puhelimitse tai emaililla Matias Sarimolle (040-550115 tai opti-san@kolumbus.fi) tai Lauri Gorskille (0405496749 tai lauri.gorski@gmail.com).
Matkan järjestää Pyhän Haudan Ritarikunnan Suomen Käskynhaltijakunta. Sille voivat osallistua daamien ja ritarien lisäksi ritarikuntamme
ystävät.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (3) ajalle
6.3.-5.4. on toimitettava viimeistään 20.2.2009 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Artikkeleita

Maailman perhekongressin satoa
Mexico City, 13.–18. tammikuuta 2009

O

sallistuin vaimoni Susannen kanssa Mexico
Cityn arkkipiispan, kardinaali Norberto Riveran ja
Paavillisen perheneuvoston
puheenjohtajan, kardinaali
Ennio Antonellin kutsusta
kuudenteen perheitä koskevaan maailmankongressiin
ja pyhiinvaellusmatkaan
Guadalupen Neitsyen ilmestymispaikkaan. Kongressin
aihe oli perhe inhimillisten
ja kristillisten arvojen opettajana. Itse kongressiin osallistui lähes 10 000 henkeä
koko maailmasta. Pyhiinvaellusmatkaan osallistui
kansallisia ryhmiä kaikista
maaosista ja monista maista.
Suomi mainittiin erityisesti
nimeltä. Muita Pohjoismaita ei ollut edustettuna kongressissa tai pyhiinvaellusmatkalla. 12. joulukuuta
on Guadalupen Neitsyen
ilmestyksen juhlapäivä.
Vuonna 2008 juhlaan osallistui kertoman mukaan 600
000 pyhiinvaeltajaa. Kohde
on katolisen kirkon merkittävin pyhiinvaelluskohde
Pietarinkirkon jälkeen.
Kongressin jokaisen päivän aluksi joku kardinaali
piti Lectio divinan. Ensimmäisenä päivänä avauksen
piti Montereyn arkkipiispa,
kardinaali Fransisco Robles
Ortega, toisena päivänä Kamerunin arkkipiispa, kardinaali Christian W. Tumi ja
kolmantena päivänä Bostonin arkkipiispa, kardinaali
Sean Patrick O’Malley.
Lectio divinan jälkeen seurasi musiikkiohjelma sekä
kolme istuntoa eri aiheista.
Jokaisen istunnon puheenjohtajana toimi kardinaali.
Siten lähes 20 kardinaalia eri
maanosista toimi jonkun istunnon tai tapahtuman puheenjohtajana tai vetäjänä.
Kongressin avauksen
pitivät kardinaalit Ennio
Antonelli, kardinaali Norberto Rivera Carrera sekä
Meksikon presidentti Felipe Calderon. Jokaisena päivänä pidettiin noin 20 puhetta. Ohjelmaa kevensivät
musiikki- ja tanssiesitykset.
Minuun teki vaikutuksen
erityisesti intiaanien ylistys
Guadalupen Neitsyelle. Hänen kuvansa oli juhlallisesti
esillä näyttämöllä.
Järjestelyt olivat erinomaiset ja turvallisuus tarkkaa.
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Jokaisen 10 000 osallistujan
rekisteröinti tarkastettiin
moneen otteeseen joka päivä. Aseistettuja poliiseja oli
kaikkialla. Sadat nuoret vapaaehtoiset auttoivat suurten joukkojen siirtymisissä
mm. ruokailuun. Nämä vapaaehtoiset tulivat lähinnä
Opus Dein ja Kristuksen
Legionäärien kouluista.
Molemmat huomattavat
tapahtumat eli kongressi ja
pyhiinvaellus Guadalupen
Neitsyen ilmestyspaikalle
rakennettuun basilikaan tapahtuivat ilman mitään ongelmia tai yllätyksiä.
Kongressin ensimmäisen
päivän aiheita olivat mm.
kristilliset arvot, perhe ja
ihmiselämän arvot, perheen
vastuu arvojen opettamisessa. Huomattavat maallikko-organisaatiot kuten
Regnum Christi, Focolarit,
Neokatekumeenit ja monet
muut ryhmät esittivät kommenttipuheenvuoronsa.
Avauspuheenvuoroissaan kardinaalit totesivat
mm., että perhe ovat ihmiselämän perusta. Vain perheessä opitaan, miten toimitaan yhteiskunnassa. He
painottivat varsinkin äidin
merkitystä empaattisen elämänasenteen kouluttajana
ja esimerkkinä. Tulevaisuudessa katolinen kirkko tulee
painottamaan politiikassaan
perheen pastoraalista työtä.
Tässä seurakunnilla on erityinen vastuu yhteisen hyvän peruspilarina ja rakentajana. Myös paavin terveiset välitettiin kongressille ja
sen osallistujille.
Meksikon presidentti
vuorostaan painotti perheen
merkitystä koko yhteiskunnalle. Perheessä opitaan
solidaarisuuden arvot mm.
suvaitsevaisuus ja rakkaus.
Perheessä opitaan myös vastustamaan väärin suuntautuneita elämäntapoja kuten
homoseksuaalisuutta. Tässä
vanhemmilla, varsinkin äidillä on huomattava vastuu.
Presidentti Calderon totesi että perheiden kehitys
Meksikossa etenee väärään
suuntaan. Perheet ovat hajoamassa koska avioerot lisääntyvät, väkivalta kasvaa,
kristilliset arvot kuten solidaarisuus ovat unohtuneet.
Lasten asema on yhä huonompi. Perheen asema yh-

teiskunnan peruspilarina on
huomattavasti heikentynyt,
mikä on johtanut rikollisjengien syntymiseen, huumeiden lisääntyvään käyttöön,
väkivaltaan jne. Presidentti
painotti toimintaohjelmaa,
jonka peruspilarit ovat;
• takaisin perusarvoihin
• sosiaalista tukea perheille on lisättävä
• työssäkäyviä äitejä on
autettava
• koulutusta, varsinkin
tyttöjen, on lisättävä.

ENSIMMÄINEN
PÄIVÄ
Ensimmäisen päivän ehkä
kiinnostavimman esityksen piti prof. Helen Alvare
Yhdysvalloista. Hän puhui
aiheesta perhe ja sen merkitys ihmiselämälle. Hän totesi että elämme “kuoleman
kulttuurissa”. Tämän ajattelutavan mukaan haetaan
kaikessa vain tehokkuutta ja
siten asetetaan heikot vahvoja vastaan. Tässä rakennelmasta puuttuu rakkaus

— “Deus Caritas Est”. Itse
elämästä on tullut kauppatavara, jota voidaan myydä
ja ostaa markkinoilla. Ihmiselämä voidaan tappaa
tehokkuuden ja markkinoiden ehdoin. Perheelle on
annettu oikeus tappaa sen
heikoimmat jäsenet, esim.
abortissa syntymättömät
lapset ja eutanasian kautta
perheen sairaat tai vanhat jäsenet. Itse perheen sisälle on
viety “kuoleman kulttuuri”.
Tässä on huomattava kuilu
yhteiskunnan ja katolisen

Artikkeleita
kirkon arvojen välillä, kuilu
joka koko ajan kasvaa.
Yhteiskunnassa on unohdettu perheen hyöty tai arvo
yhteiskunnalle. Vain perheessä lapsi voi oppia toimimaan sosiaalisesti ja empaattisesti. Lapsen ensimmäiset
kolme ikävuotta ovat tässä
oleellisia. Vain perheessä
lapsi oppii arvostamaan
muita, kunnioittamaan elämää ja rakastamaan. Koulussa tai laitoksissa näitä
taitoja ei opita. Prof Alvare
lopetti paavi Johannes Paavali II sanomaan “älkää pelätkö”.
Monet muut päivän puhujista myös painottivat

kuoleman kulttuurin vaikutusta yhteiskuntaan ja perheisiin. Kardinaali Pengo
Tansaniasta toi esille lapsisotilaat. Tutkimusten mukaan nämä lapset tulevat
usein rikkinäisistä perheistä, joihin he eivät edes halua palata ja joista puuttuu
rakkaus. Nämä lapsisotilaat
ovat todella yksin.

TOINEN PÄIVÄ
Toisen päivän aiheita olivat perhe ja seksi, maa-

hanmuuttajat, sosiaaliset
arvot ja perhelainsäädäntö.
Päivän aluksi oli rukous ja
kunnianosoitus Guadalupen Neitsyelle. Sitä johti intiaaniryhmä.
Oleellisen puheen piti
Opus Dein edustaja. Hän
painotti siveyden hyvettä.
Myös siveys voi olla osa
yhteistä hyvää. Seksuaalista vallankumousta vastaan, joka alkoi jo 1968, on
taisteltava siveydellä. Siveys kasvattaa hyveitä, mm.
epäitsekkyyttä ja opettaa
paremmin ymmärtämään
rakkauden merkitystä. Vanhempien vastuu on kouluttaa lapsiaan myös seksin

alueella. Seksi ei ole ainoastaan fyysisten halujen tyydyttämistä vaan seksiakti
on osallistumista Jumalan
luomistyöhön. Tämä on osa
lasten moraalista kasvatusta
ja vapauden käsitettä.
Prof. Gaitano Espanjasta
käsitteli median merkitystä.
Lasten opettaja ei enää ole
perhe tai vanhemmat. Lasten ajankäyttö keskittyy tv:n
ja internetin katseluun, koulussa olemiseen ja vapaa-aikaan. Perheen kanssa vietetään yhä vähemmän aikaa,

esim. yhteisten aterioiden
muodossa. Media on lasten
suurin arvojen muodostaja.
Tämä johtaa yksinäisyyteen
ja siihen, että lapsi eristyy,
sekä arvojen vääristymiseen.
80 % tv-ohjelmien sisällöstä
sisältää seksiä ja seksiakteja.
Internetin sivustoista 20 %
on pornoa.
Tv- ja internetohjelmien
sankarit ovat “yksinäisiä susia” jotka ratkaisevat ongelmansa yksin ja väkivaltaisesti. Perheillä ei ole osaa tai
arpaa tässä. Miten vanhempien tulee suhtautua tähän?
Prof. Gaitano antaa joitakin
vihjeitä viitaten pyhään Avilan Teresaan – vain kaunis
(kauneus) voi olla pyhää
(kukat ja valo). Vanhempien on yksinkertaisesti otettava aika takaisin medialta.
Tämä voi tapahtua pienin
askelin. Yhteinen ruokailu
on ensimmäinen askel.
Piispa Marchetto käsitteli maahanmuuttoa. Hän
totesi, ettei kenelläkään ole
pysyvää kotia maailmassa,
siksi tarvitsemme solidaarisuutta. Pakolaiset on integroitava yhteiskuntaan.
Heitä ei saa assimiloida tai
yhdenmukaistaa yhteiskuntaan. Heidän arvojaan on
kunnioitettava ja hyväksyttävä. Perheille on annettava
oikeus tulla yhteen ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava.
Pakolaiset ovat yhteiskunnan heikoimpia, siksi heitä
on puolustettava. Jokaisen
katolisen velvollisuus on
suhtautua jokaiseen pakolaiseen kuin omaan veljeensä
tai sisareensa. Tämä on osa
katolisen kirkon sakramentaalista elämää. Hän totesi,
että me kaikki, myös pakolaiset, olemme kirkko.
Tri Donati käsitteli esityksessään kirkon sosiaalisia arvoja. Hän sanomansa
oli, että vain kodissa oppii
muuntamaan henkilökohtaiset avut sosiaalisiksi
avuiksi. Tässä on perheen
suurin hyöty yhteiskunnalle. Perheessä lapsi oppi jakamaan muiden kanssa, ja
sen tosiasian, että oma ilo
riippuu toisen ilosta.
Nyky-yhteiskunnassa
perheestä on tullut kauppatavaraa. Se on kaupanteon
ja politiikan kohde. Perhe
itse on tuhottu. Se ei enää
ole miehen ja naisen välinen
liitto, vaan “perheiksi” kutsutaan miehen ja miehen ja
naisen ja naisen välistä suhdetta. Äidin ja isän rooli on
otettu pois heiltä. Esim. Euroopan Parlamentti on hy-

”Olemme muutosparadigman edessä; jokaisen
uskovan kristityn esimerkki ja toiminta on merkityksellistä ja tärkeää. Emme saa pelätä, koska
Jumala on puolellamme.”
väksynyt samaa sukupuolta
olevat liitot “avioliittoina”.
Euroopan parlamentin jäsen, tri Zaborska, EP:n naisten oikeuksia käsittelevän
komitean puheenjohtaja, totesi mm. että EU luottaa liikaa asiantuntijoiden lausuntoihin – ”it is expert crazy”.
EU perustuu kompromisseihin, siksi totuudet hälvenevät asiantuntijaviidakossa.
Totuuksien suhteen ei ole
kompromisseja. Tässä hän
viittasi dokumentteihin Humanae vitae, Veritatis splendor
ja Deus caritas est.

KOLMAS PÄIVÄ
Kolmantena ja viimeisenä
konferenssipäivänä käsiteltiin perhettä kouluttajana.
Avauspuheessaan kardinaali Javier Lozano Barragan
puhui perheen vastuusta
muiden palvelemisessa,
kulttuurin kehittämisessä,
yksilön inhimillisyyden rakentamisessa ja interaktiivisessa toiminnassa lasten ja
vanhempien välillä. Päivä
aikana käsiteltiin laajasti
aborttien aiheuttamia ongelmia. Vuoden 1917 jälkeen
on maailmassa tehty yli miljardi aborttia. Maailmassa
tehdään päivittäin 143 000
aborttia. Kolmasosa kaikista amerikkalaisista naisista
tekee abortin. Vastaava luku
maailmassa on 20 %. Abortti
luo pysyvät henkiset vauriot ei vain vanhemmille, varsinkin äidille, mutta myös
perheen muille lapsille. He
kysyvät miksi minun annettiin elää, mutta veljeni
tai sisareni tapettiin. Abortti
nähtiin suurimpana uhkana
rauhalle.
Iltapäivällä käsiteltiin solidaarisuutta. Katolinen tulkinta solidaarisuudesta on
se, että se yhdistää rakkaudessa. Vertauksena on Pyhä
Kolminaisuus. Perhe, johon
kuuluu äiti, isä ja lapset, on
täydellinen ja he ovat olemassa toisiaan varten. Sosiaalisesti he kuvaavat Kolminaisuuden persoonien
välistä solidaarisuutta – he
ovat toisiaan varten. Käsite,
solidaarisuus, on siten laajempi kuin ainoastaan taloudellinen. Esim. Eurooppa on
luopunut kristillisistä juuristaan. Eurooppa on luopunut Jumalasta, koska kun

hyökätään perhettä vastaan,
hyökätään itse Jumalaa eli
elämänantajaa (Pyhää Henkeä) vastaan. Solidaarisuus
syntyy ensin perheissä, koska perheen jäsenten kesken
on oltava solidaarisuutta.
Samoin kristillinen solidaarisuus kuvastuu kirkossa,
joka on ikään kuin perhe.
Myös isovanhempien asemaa käsiteltiin konferenssissa. Isovanhemmat ovat
sakramentaalisen avioliiton
todistajia ja rakkauden esimerkkejä. Heidän tehtäviään ovat uskon siirtäminen
seuraaville sukupolville, olla
todistus hyvästä avioliitosta
ja rakkaudesta, rauhallisesta
ja tasapainoisesta yhdessäolosta sekä toivosta. Heidän
päätehtävänsä on kuitenkin
aina uskon vieminen uusille
sukupolville.
Konferenssin ohjelma oli
laaja ja kattava. Sen pääsanoma minulle oli vanhempien
suuri vastuu yhteiskunnassa ja lapsistaan. Varsinkin
katolisten vanhempien on
todella oltava esimerkkejä
siitä, että avioliitto edelleen
on ajankohtainen ja arvokas. Yhteiskunta (media ja
lainsäätäjät) pyrkii tuhoamaan kristillisen avioliiton.
Olemme muutosparadigman edessä; jokaisen uskovan kristityn esimerkki ja
toiminta on merkityksellistä
ja tärkeää. Emme saa pelätä,
koska Jumala on puolellamme.
Jan-Peter Paul
Tämän lehden kannessa on esitetty
perhekongressin tunnuksena käytetty ikoni.

Tietoinen
salaisuudesta
(Joh. 15:9)
Jeesuksen pyhän sydämen maallikot kutsuvat kaikki halukkaat
mukaansa

retrettiin
Stella Marikseen
27.2. - 1.3.2009
Retretin pitää isä Frans Voss scj.
Ilmoittautumiset Stella Marikseen: puh. 019-335793.
Tervetuloa!
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Otsikon tarkoitus ei ole kehottaa vain lähiön tai saman kerrostalon asukkaita seurustelemaan enemmän toistensa kanssa. Jokainen
ihminen oikeutetusti kaipaa naapureiltaan joskus huomaavaisuutta. Hiukan enempi yhteenkuuluvuus parantaisi varmasti asumisalueen
ilmapiiriä ja tekisi kaikkien olon, etenkin lasten
ja vanhusten, turvallisemmaksi ja iloisemmaksi. Tästä on epäilemättä jokaisella meistä tietty
vastuu.
Mutta tarvitaan myös toisenlaista vastuuntuntoa: yhteiskunnallista vastuuta. Juuri tästä muistuttaa sana lähivastuu. Lähivastuu on
sangen tärkeä sosiologinen periaate. Sana lähivastuu on käännös vieraskielisestä sanasta
subsidiariteetti. Hyvin sovellettuna tämä periaate jakaa oikeudenmukaisesti kaikenlaisen
hyvinvoinnin maailman kaikkien kansojen
kesken. Lähivastuu pitää kansojen johtoelimien ja yritysten ihmisryhmien ponnistelun yleisen hyvinvoinnin puolesta hyvässä järjestyksessä. Samalla se kannustaa yksityishenkilöitä
ja kansalaisryhmiä tekemään hyviä aloitteita
ja innostaa heitä vaikka vapaaehtoisina toteuttamaan ne.
Tämä periaate on oikeastaan jokaisen hyvin
toimivan yhteiskunnan salaisuus. Yhdistyneiden kansakuntien julistamat ihmisoikeudet
ovat epäilemättä hyvä pohja rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi maailmasssa.
Mutta yhä on vielä olemassa se hankala kysymys, miksi on niin vaikeata viedä nämä oikeudet läpi kansojen ja ihmisten yhteiselämässä?
Miksi kaikki valtiot eivät ole vielä hyväksyneet
niitä, puhumattakaan niiden noudattamisen
epäröimisestä käytännön elämässä?
Vastaus kysymyksiin näyttää olevan lähivastuun sovelluksen puute. Me ihmiset emme
vielä ole tottuneet kylliksi ajattelemaan ja toimimaan lähivastuullisesti. On olemassa maailman herroja, jotka ajavat röyhkeästi vain omia
etujaan, ja kansalaisia, joilta puuttuu syystä tai
toisesta sosiaalinen vastuuntunne.
Lähivastuun periaatteen perustanahan - seikka, jota usein ei muisteta - on ihmisen persoonan arvo ja kunnioitus, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja ihmisarvon luovuttamattomuus
syntymästä kuolemaan saakka. Jokainen ihminen kaipaa mahdollisuutta toteuttaa itseänsä
myös sosiaalisesti, mutta tämä on mahdollista
vain silloin, kun vaikutusvaltaisemmat ja voimakkaammat kannustavat itseään heikompia.
Jälkimmäiset tekevät yhteiskunnalle arvokasta
työtä, mutta tarvitsevat julkista tukea. Ilman
lähivastuuta esimerkiksi perhe-elämä, lasten
ja nuorten kasvatus, vapaa-ajan toiminta ja vapaaehtoinen avustustyö eivät olisi olemassa.
Ilman sitä myös valtion, kunnan ja kaupungin
julkiset palvelut sortuisivat byrokraattisuuden
ansaan ja tulisivat hedelmättömiksi.
P.S. Jokaisen on huolehdittava siitä, että kaikinpuolinen en hyvinvoinnin kakku jaettaisiin oikeudenmukaisesti, niin että toisaalta
kukaan ei jäisi sitä apua vaille, jota
hän tarvitsee, toisaalta ettei häntä
estettäisi antamasta omaa panostaan oikeudenmukaisen ja rauhaisan yhteiskunnan rakentamiseksi,
jopa joskus armottomalta tuntuvan globalisaation aikana.
Käytännössä tämä merkitsee
hallitsevien elimien vastuun ottamista niistä yrityksistä, yhteisöistä
tai ihmisistä, joiden tehtävä itsessään on arvokasta, mutta jotka
heikon asemansa takia tarvitsevat
isomman veljen apua eli yhteiskunnan tukea.
Lähivastuuperiaatteen merkitys ulottuu pitemmälle kuin vain
yhteiskunta- ja yrityselämään tai
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Lähivastuu

Lähivastuu elämänasenteena voisi virittää sekä tavallisten ihmisten että virkamiesten, poliitikkojen ja ammattiliittojen
johtajien oikeudenmukaisuudentuntoa,
ja rohkaista heitä voittamaan edessä
olevat ongelmat tekemällä yhdessä työtä ihmisystävällisemmän ja paremman
elinympäristön ja maailman hyväksi. On
ymmärrettää, että tästä periaatteesta on
tullut katolisen kirkon sosiaali- ja yhteiskuntaopin helmi. Vaikka Raamatussa
lähivastuu-sanaa ei ole olemassa, kuitenkin
Jumalan käskyt ja erityisesti rakkauden kultainen käsky edellyttävät sitä ja puolustavat
sen ajatusta ja henkeä. Siksi aina kun paavi tai
piispat tai he yhdessä ottavat kantaa sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, he perustelevat kannanottonsa nimenomaan tähän
lähivastuun periaatteeseen vedoten.
Periaate on laajasti selitetty Katolisen kirkon
uudessa katekismuksessa. On muun muassa
kirjoitettu, että lähivastuun periaatteen mukaan valtio ja suuremmat yhteisöt eivät saa
syrjäyttää yksityisten ihmisten ja pienempien
yhteisöjen hyviä aloitteita ja pyrkimyksiä. Pikemminkin yhteiskunnan tulee suosia hyveiden harjoittamista eikä estää sitä. Oikean arvojen hierarkian tulee ohjata tässä yhteiskuntaa.
Lähivastuun periaate on kehitetty viime vuosisadan Euroopassa ihmisarvoa suuresti loukanneen ja alentaneen teollistumisprosessin lääkkeeksi. Sen tavoite oli kahtalainen: ensiksikin
hillitä ääriliberalismin taloudellista näkemystä
lopettamalla hallitsijoiden välinpitämättömyys
ja kesyttämällä yrittäjien ahneutta, toiseksi tehdä tarpeettomaksi kommunismin väkivaltainen luokkataistelun ideologia.
Lähivastuuperiaate on osoittautunut Euroopan historiassa hyvin toimivaksi, suojellut
yhteiskuntaelämää epäoikeudenmukaisuuden
vääryyksiltä, parantanut siinä olevia sairauksia ja nostanut kansojen ja ihmisten hyvinvointitasoa. Mutta on yhä vielä monia kansoja ja
ihmisryhmiä, jotka ovat jääneet sen siunauksia vaille. Ajatellen nykyisen globalisaation
ilmiötä pelottavine sivuvaikutuksineen sekä
individualistista elämänasennetta lähivastuun
periaate ei ole missään määrin menettänyt
ajankohtaisuuttaan.
Lähivastuu on haaste poliitikoille ja parlamentaarikoille, mutta myös tavallisille kansalaisille. On kaikille miettimistä ja keskustelemista siinä, mikä on jokaisen yhteiskunnan jäsenen vastuu yleisestä hyvinvoinnista ja miten
lähivastuun hengessä jokainen voi antaa myös
oman panoksensa oman lähiympäristönsä ja
kansansa ja maailman ihmisarvoiseen kehitykseen.
isä Frans

Euroopan unionin integraatioon
ja globalisaation taloudelliseen
systeemiin. Periaate on arvokas
myös ihmisten yhteisöelämässä
vähäpätöiseltä vaikuttavissa tilanteissa. Siksi lähivastuuperiaate
tasapainottaa myös kansalaisten
oikeudentuntoa muistuttamalla
siitä, että oikeuksiin kuuluvat myös
velvollisuudet, jotka yleensä eivät
miellytä tai innosta meitä ihmisiä
niin paljon kuin meidän oikeutemme.
Katolisen kirkon katekismuksesta, joka on ohjeellinen pappisja katekeettojen koulutukselle,
on löydettävissä paitsi kirkon
perinteinen opetus uskontunnustuksesta ja rukouselämästä myös
kirkon koko sosiaalis-yhteiskunnallinen oppi. Jotkut saattavat
ihmetellä tätä, koska aniharvoin

julkisesti keskustellaan sen periaatteista tai vedotaan siihen. ikään
kuin Kristuksen ilosanoma olisi
vain ihmisten sielujen pelastusta
varten mutta liian vanhaa nykyajan
taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi tai kansojen rauhaisan yhdessäolon ja ihmisten keskinäisten
suhteitten sovittamiseksi.
Ihmisoikeuksien julistus on
tehnyt ihmisiä tietoisiksi omasta
ja lähimmäistensä ihmisarvosta.
Kaikki voivat helposti hyäksyä ne.
Mutta, että näihin oikeuksiin kuuluvat myös tietyt vastakohdat, on
vaikeampaa, koska se edellyttää,
että joskus jonkun on luovuttava
yhdestä tai toisesta oikeudesta,
kun sitä tärkeämpi yhteiskunnallinen ja sosiaalinen arvo on kysymyksessä.

Suomalaiset
Ekumeenisella rukousviikolla on ollut jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan
tapana, että suomalainen
ekumeeninen valtuuskunta tekee pyhiinvaelluksen
Roomaan. Valtuuskunta
koostuu tavallisesti luterilaisista ja katolaisista.
Luterilaista puolta edustaa
joku Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispoista,
katolista puolta oma piispamme tai joku toinen pappi hiippakunnastamme. Lisäksi matkalla on mukana
joukko muita kirkkojen
työntekijöitä.
Tänä vuonna ekumeeninen
valtuuskunta koostui yhdeksästä jäsenestä: Luterilaiselta puolelta matkalla
olivat Porvoon piispa Gustav Björkstrand puolisonsa,
professori Eila Helanderin
kanssa, kirkkoneuvos Risto
Cantell puolisonsa AnjaRiitan kanssa, työalasihteeri Kaisamari Hintikka
sekä viestintäjohtaja Tuomo
Pesonen. Katolisen puolen
kolme jäsentä olivat hiippakunnan asiainhoitaja isä Teemu Sippo SCJ, kirkkoherra
Kazimierz Lewandowski
SCJ sekä allekirjoittanut
Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja. Roomasta tähän
ryhmään liittyivät vielä sisar Marja-Liisa OSSS, seminaristi Dung Tien Dang ja
hänen sisarensa, sisar Irene
OSSS sekä nykyään Roomassa työskentelevä isä Zdzislaw Huber SCJ.
Lukuisten ja tärkeitä
yhteyksiä luovien vapaamuotoisten keskustelujen
vastapainona valtuuskunnan vierailu sisältää aina
myös runsaasti virallista
ohjelmaa. Tänä vuonna valtuuskunta vieraili muun
muassa Suomen Roomaninstituutissa Villa Lantessa
ja Sant’Egidio-yhteisön iltarukouksessa Santa Maria
in Trastevere -basilikassa.
Matkan pyhiinvaellusluonne korostui hienosti, kun
valtuuskunta pääsi tutustumaan ja rukoilemaan pyhien apostolien Pietarin ja
Paavalin haudoilla. Suomen
valtiolliseen vaikutukseen
Italiassa saatiin katsaus
maamme Italian suurlähettilään Pauli Mäkelän luona, jonka ystävälliset sanat
ja vieraanvaraisuus antoivat

hyvän kuvan suomalaisesta
diplomatiasta.

Yhteistä rukousta
Rooman päivien olennainen ulottuvuus oli kuitenkin ekumenia, kristittyjen
ykseyden edistäminen, niin
henkilökohtaisissa keskusteluissa kuin myös laajemmissa puitteissa. On kuitenkin totta, että parhaan
sysäyksen eteenpäin antaa
yhteinen rukous, myös yhteinen osallistuminen juma-

Alakuvassa valtuuskunnan jäseniä
tapaamassa kardinaali Kasperia
Paavillisen kristittyjen ykseyden
edistämisen neuvoston kirjastossa. Vasemmalta kiertäen: Kaisamari Hintikka, Risto Cantell, piispa
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Roomassa
lanpalveluksiin siinä määrin
ja siinä laajuudessa kuin se
on mahdollista.
Yhteisen rukouksen mahdollisuuksia oli tarjolla lähes
joka päivä. Lauantai-iltana
17.1. piispa Björkstrand ja
isä Teemu Sippo osallistuivat liturgisesti Pyhän Paavalin basilikan vesperiin,
jonka vietti kirkon yhteydessä toimivan benediktiiniluostarin apotti Edmund
Power OSB.
Sunnuntaina aamupäivällä valtuuskunnan osa-

puolten tiet erkanivat. Luterilaiset suuntasivat omaan
jumalanpalvelukseensa,
katolilaiset omaan messuunsa. Yhteinen eukaristia
on yhteinen tavoitteemme,
mutta vielä saavuttamaton.
Tässä on itsestään selvästi
koko ekumeenisen liikkeen
suurin motivaattori: kun
ymmärrämme sen, kuinka
suuri on rikoksemme kirkon ykseyttä vastaan, kun
emme kristittyinä voi yhdessä viettää eukaristiaa tai
ottaa sitä vastaan, emme voi

muuta kuin entistä sinnikkäämmin käydä taisteluun
— sellaiseen taisteluun,
joka rakkauden ja totuuden
hengessä etsisi uskomme
ykseyttä ohi oman ahdaskatseisuutemme ja omien
luutuneitten käsitystemme,
valmiina kuuntelemaan ja
ymmärtämään, mitä toisella on sanottavanaan ja mihin
toinen todella uskoo. Tällöin
edellytys tietysti on, että itsekin tuntee oman uskonsa.
Yhteen palattiin, kun
sunnuntai-iltana vietettiin
tunnelmallisessa Pyhän Birgitan kirkossa ekumeeninen
vesper Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvoston puheenjohtajan
kardinaali Walter Kasperin
johdolla.

Pyhän Henrikin juhla
Maanantaina 19.1. vietettiin
sitten maamme suojeluspyhimyksen juhlaa. Aamulla
valtuuskunta vieraili kardinaali Kasperin johtamassa
ykseysneuvostossa, jossa
vaihdettiin muutama sana
ja ajatus ekumenian tilasta
ja kehityksestä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Tapaamisen jälkeen pikkubussi vei suomalaisdelegaation Apostolisen palatsin
sisäpihalle, ja sieltä paavin
yksityisaudienssille. Piispa
Björkstrandin puheeseen
pyhä isä vastasi harkiten
(ks. vieressä). Paavin tapaaminen oli kaikille tietysti
matkan vaikuttavin yksittäinen kokemus.
Juhlapäivä jatkui luterilaisella ehtoollisjumalanpalveluksella Santa Maria sopra
Minerva -kirkossa. Jumalanpalveluksessa saarnasi
vastavuoroisuusperiaatteen
mukaisesti isä Teemu Sippo.
Ilta päättyi iloiseen illanviettoon birgittalaissisarten luona.
Tämänvuotinen Rooman
pyhiinvaellus tuskin poikkesi paljon aikaisemmista.
Toivottavasti emme kuitenkaan liiaksi totu nykytilanteeseen, jotta emme jättäisi
matkaamme kesken, sillä
kesken se vielä on.
Björkstrand, kardinaali Kasper,
ykseysneuvoston sihteeri, piispa
Brian Farrell LC, isä Teemu Sippo
ja isä Kazimierz Lewandowski.
Yläkuvassa ekumeeninen vesper
Pyhän Birgitan kirkossa. Ambolla

kardinaali Kasper, taustalla oikealta isä Teemu Sippo, piispa Björkstrand ja Paavillisen Santa Croce
-yliopiston eksegetiikan professori,
isä Klaus Limburg.

Marko Tervaportti
Lopuksi on vielä kiitettävä matkalla mukana olleita laulajia, Ulf Långbackan johtamia Florakörenistä ja
Brahe Djäknarista koottuja kvartetteja.

Paavi Benedictus XVI:n puhe suomalaiselle ekumeeniselle valtuuskunnalle pyhän
Henrikin juhlan yhteydessä
maanantaina, tammikuun 19. päivänä 2009
Rakkaat arvovaltaiset ystävät Suomesta,
suuresti iloiten toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tälle
jokavuotiselle Rooman vierailulle suojeluspyhänne pyhän
Henrikin juhlan yhteydessä, ja kiitän piispa Gustav Björkstrandia ystävällisistä sanoista, jotka hän osoitti minulle
teidän puolestanne.
Nämä pyhiinvaellukset ovat jaetun rukouksen, pohdinnan
ja vuoropuhelun tilaisuus, joka on avuksi täyden yhteyden tavoittelussamme. Vierailunne tapahtuu kristittyjen
ykseyden rukousviikon aikana; tänä vuonna sen teema on
valittu Hesekielin kirjasta: “Että ne tulevat yhdeksi sinun
kädessäsi” (Hes. 37:15-23). Profeetta näkee kaksi puusauvaa; ne kuvaavat niitä kahta valtakuntaa, joihin Jumalan
kansa oli jakautunut ja jotka nyt tuodaan yhteen (Hes.
37:15-23). Ekumeenisessa kontekstissa tämä kertoo meille
Jumalasta, joka alati vetää meitä läheisempään ykseyteen
Kristuksessa uudistamalla meitä ja vapauttamalla meitä
hajaannuksestamme.
Suomen ja Ruotsin katolis-luterilainen teologinen oppikeskustelu käsittelee edelleen Yhteistä julistusta vanhurskauttamisesta. Tänä vuonna vietämme tämän merkittävän
lausunnon kymmenvuotisjuhlaa. Oppikeskustelussa tutkitaan nyt sen seurauksia ja hyväksynnän mahdollisuuksia. Oppikeskustelussa syvennytään teemalla “Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” yhä perusteellisemmin
kirkon olemukseen Jeesuksessa Kristuksessa annetun
pelastuksen merkkinä tai instrumenttina eikä vain pelkkänä uskovien kokoontumisena tai instituutiona, jolla on
erilaisia tehtäviä.
Pyhiinvaelluksenne osuu tänä vuonna Paavalin juhlavuoden yhteyteen - tuon kansojen apostolin syntymän 2000vuotisjuhlaan, hänen, joka elämässään ja opetuksessaan
väsymättä edisti kirkon ykseyttä. Pyhä Paavali muistuttaa
meitä siitä ihmeellisestä armosta, jonka olemme saaneet
tulemalla kasteessa Kristuksen ruumiin jäseniksi (vrt. 1.
Kor. 12:12-31). Kirkko on Kristuksen mystinen ruumis,
jota Pyhä Henki, Isän ja Pojan Henki, jatkuvasti ohjaa.
Kirkon sakramentaalinen luonne yhteytenä Kristuksessa
voidaan ymmärtää ainoastaan tämän lihaksitulemisen
todellisuuden perusteella. Yksimielisyys siitä, mitkä ovat
kirkon salaisuuden syvimmät kristologiset ja pneumatologiset seuraukset, tarjoaisi oppikeskustelun työlle hyvin
lupaavan perustan.
Paavalilta opimme myös, että etsimämme ykseys ei ole
mitään muuta kuin ilmaus täydestä liittymisestämme
Kristuksen ruumiiseen, jonka kautta “kaikki te, jotka
olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen
yllenne, ... sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette
yksi” (Gal. 3:27-28). Tätä päämäärää varten, hyvät ystävät,
on palava toiveeni, että vierailunne Roomassa vahvistaisi
edelleen luterilaisten ja katolilaisten välisiä ekumeenisia
suhteita, jotka ovat vuosikausia olleet niin myönteisiä.
Kiittäkäämme Jumalaa yhdessä kaikesta, mitä tähän mennessä on saavutettu katolis-luterilaisissa suhteissa, ja rukoilkaamme, että totuuden Henki johtaisi meitä kohti yhä
suurempaa ykseyttä evankeliumin palvelemisessa.
Tämän uuden vuoden alussa pyydän Jumalalta teille ja
perheillenne hänen ilon ja rauhan lahjojaan.
KATT/VIS
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YKSIN JUMALA

– Dokumenttielokuva Jumalanäidin karmeliittaluostarista

Satu Väätäisen ohjaaman
”Yksin Jumala” - dokumenttielokuvan ensi-ilta oli
DocPoint-festivaalilla Helsingissä 22.-25. tammikuuta. Elokuva, joka on saanut
nimensä teresiaanisen karmeliittasääntökunnan perustajan, pyhän Jeesuksen
Teresan, sanoista ”Yksin
Jumala riittää”, muodostuu
sikermästä tuokiokuvia Espoon karmeliittasisarten
elämästä. Kehikkona toimivat vuodenajat ja luostarin
vuorokausirytmi sekä kirkkovuosi, joka huipentuu
luostarin pääsiäiseen. Elokuva alkaa luostarilupausten toistamisseremonialla
Ristin ylentämisen juhlana
ja päättyy Pyhän Jeesuksen
Teresan juhlapyhän messuun.
Elokuvan parasta antia
on luostarin arjen kuvaus. Katsojalle selviää, että
karmeliittasisaren elämään
kuuluu olennaisena osana
arkinen työ ja monet tavalliset rutiinit. Näemme sisar
Clare Marien puutarhatraktorin ratissa ja tietokoneen
ääressä vastaamassa puhelimeen, sisar Lucyn keittiössä
paistinpannun kimpussa,
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sisar Paulan valmistamassa kynttilöitä myyntiin, sisar Mary Edelin luostarin
kirjastoa järjestämässä ja
sisar Thérèsen kuntopyörää polkemassa. Työnteon
hengellinen perustelu käy
myös selvästi ilmi alkuperäisen karmeliittasäännön
siitä pykälästä, joka luetaan
elokuvassa kuvatun aterian
aikana. Onnistuneena voidaan myös pitää sisarten
yksilöintiä. Henkilökuvaus
huipentuu sisar Paulan
syntymäpäiväjuhlassa. Kenialaisen sisar Bernardinan
maailmaa syleilevä tanssi
niin ikään afrikkalaisen sisar Lucyn säestäessä häntä
rytmikkäillä taputuksilla
kertoo, kuinka sisarten yksilölliset lahjat rikastuttavat
koko yhteisöä.
Karmeliittasisarten varsinaisesta elämäntyöstä, heidän kontemplatiivisesta ja
samalla apostolisesta kutsumuksesta kertominen pääosin kuvien välityksellä ei
sen sijaan ole täysin onnistunut. Elokuvan alussa sanotaan, että sisaret ovat tulleet
rukoilemaan Suomen puolesta. Katsojia olisi varmaankin kiinnostanut tutustua

sisariin lähemmin. Elokuva
ei välitä sitä tietoa, että amerikkalaisista sisarista kaksi
ovat suomensukuisia ja ovat
sen vuoksi päätyneet Kaliforniasta Espooseen, ja että
afrikkalaiset sisaret olivat jo
Afrikassa omissa luostareissaan rukoilleet suomalaisen
luostarin puolesta. Kautta
koko elokuvan näytetään
tuokiokuvia sisarten monipuolisesta rukouselämästä.
Olisi kuitenkin ollut kiinnostavaa kuulla karmeliittakutsumuksesta sisarten
itsensä kertomana. Luulen,
että yksi henkilöhaastattelu
olisi ollut kymmenen tuokiokuvaa tehokkaampi keino
havainnollistaa karmeliittasisaren luostarikutsumusta.
Elokuvassa on joitakin
valitettavia puutteita. Kun
esimerkiksi sanotaan, että
sisaret saavat puhua kaksi
kertaa päivässä, niin katsojan on mahdoton ymmärtää,
että viitataan virkistystunteihin, jolloin sisaret kaksi
kertaa päivässä kokoontuvat
seurustelemaan kokonaisen
tunnin ajan. Teresiaanisessa
karmeliittasääntökunnassa
virkistystunti ei ole mikään
sivujuoni, vaan tärkeä osa

karmeliitan elämäntapaa.
On tuokiokuvia, joiden sanoma ei lainkaan aukea.
Sellainen on esimerkiksi
kuva sisarten seisaalta selin
toisiinsa nautitusta aamupalasta. Kysymys on paaston
aikana tapahtuvasta katumusharjoituksesta, mutta
tätä ei kerrota. Toisessa tuokiokuvassa luostarin johtaja
on haravoimassa, kun luostarin kello kutsuu rukoukseen. Hän hiljenee hetkeksi.
Mutta miksi ei sanota, että
kysymys oli rukouksesta
samana päivänä kuolevien
puolesta? Luulen, että moni
katsoja vaikuttuisi tiedosta,
että heidän kuolevan omaisensa puolesta rukoillaan
luostarissa, vaikkakin anonyymisti. Kaikkea ei voi eikä
pidä selittää, mutta mainituissa tapauksissa selitysten
puuttuminen on harmillista
ja jopa harhaanjohtavaa.
Visuaalisella puolella
elokuva loistaa siinä episodissa, jossa monstranssin säteet ikään kuin syttyvät elämään. Erityisen puhutteleva
oli lähikuva kappelin krusifiksista ylhäältä kuvattuna.
Ikkunapuitteiden ristikuvioilmiön esilletuominen oli

myös hyvä oivallus. Lähikuva on kuvattava läheltä. Tätä
periaatetta oli noudatettu
varsinkin sisarten rukoilevien kasvojen kuvauksessa.
Tässä oli kuitenkin menty
liiallisuuksiin, tungettelevuuteen asti. Joskus kamera
viipyy jossakin kohteessa
liian pitkään. Mikä on motiivina, kun katsojaa johdatetaan pitkän tovin tuijottamaan pellonreunan savista
kuoppaa?
”Jumala yksin” on luterilaisen papin esikkodokumenttielokuva. Vaikka
ohjaaja aika ajoin tuo katoliseen aiheeseen vieraan korostuksen – yksilö korostuu,
siinä missä yhteisön pitäisi
korostua - , niin elokuva on
silti arvokas lisä hiippakuntamme itseymmärrykseen.
Olisi toivottavaa, että ”Jumala yksin” saisi vakiintuneen aseman katolisessa uskonnonopetuksessa.
Vajaan tunnin kestävä dokumenttielokuva ”Yksin Jumala” näytetään televisiossa
pääsiäissunnuntaina klo 21.
Heidi Tuorila-Kahanpää ocds
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Lukijoilta

KESÄLEIRIT 2009

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

STELLA MARIKSESSA
Teema: Paavalin poluilla

Raamatun äärellä

LASTENLEIRI 1. su 7.- la 13.6. 5-9v.
LASTENLEIRI 2. la 13.- pe 19.6.

Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista.

Hinnat: 90e, sisarukset 80e, ei-kat. 110e. Pienten lasten turvallinen, leikkejä ja retkiä
sisältävä hauska leiri joko viikoksi tai kahdeksi.
KOKKIKURSSI su 5.- pe 10.7. 8-13v.

Piirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 28. helmikuuta, 14. maaliskuuta, 18. huhtikuuta ja 16. toukokuuta klo 14–16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten luona, osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka.
Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Hinnat: 95e/ 85e/ 120e. Suuren suosion saavuttanut kokkauskoulu muun mukavan
ohjelman ohessa.
PERHELEIRI su 12.- pe 17.7.
Hinnat: aikuinen 100e ja lapset alle 12v. 50e, alle 4v.ilmaiseksi. Hiippakunnan tukema
leiri katolisille perheille.
ISOSKOULUTUS 14 - 15v. täyttäneille nuorille perheleirin kanssa samaan aikaan.
Koulutus on osallistujille maksuton. Antaa valmiuksia leireillä isosina toimimiseen.
VARHAISNUORET/SPORTTI

Uutuuskirja:

Katolinen Paavali

su 19.- la 25.7. 10-13v.

Hinnat: 95e,85e,120e. Vauhdikas nuortenleiri nuorekkaan johtoryhmän johdolla.
RIPPILEIRI su 26. – pe 31.7. 14-15v.
Hinta: 95e. Vahvistus-sakramenttiopetuksessa olleille nuorille lisäkoulutusta ja mukavaa yhdessäoloa. Leiri on tarkoitettu kaikille syksyllä tai ensi keväänä konfirmoitaville.
Hinnat ovat täysihoitohintoja, matkat eivät sisälly hintaan. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan 2.3. Katekeettinen keskus, 09-2416095 tai 050-5440871 tai
katekeesi@gmail.com.
Eri leireille ilmoittautuneille lähetetään oma kirje. Jos kellä on vaikeuksia leirimaksun maksamisessa, kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalivirastoon tai omaan kirkkoherraan.
Joka leirille tarvitaan myös apuvoimia aikuisten ja isosten muodossa. Jos Sinulla on kiinnostusta lapsi- ja nuorisotyöhön, ilmoittaudu meille.

Teresa ry:n kirpputori

Spring Flee Market

P. Marian seurakuntasalissa 22.3. klo 11.15 – 14.00

of Teresa ry at St Mary’s Parish Hall, Mäntytie 2

Otamme mielellämme vastaan ehjiä astioita ja kodin
tarvikkeita (myös paripuolia), leluja, koriste-esineitä,
leivonnaisia, ruokatarvikkeita ja kirjoja. Ruokiin pyydämme merkitsemään valmistuspäivän ja -aineet.
Tavaroita voi tuoda seurakuntasaliin messun jälkeen
tai lauantaina 21.3. klo 10.00 - 13.00 kun olemme järjestämässä myyntipöytiä. Silloin tuodut leivonnaiset ja
ruokatarvikkeet pääsevät heti viileään säilytykseen.
Emme valitettavasti voi ottaa vastaan sähkölaitteita,
emmekä tällä kertaa säilytystilan puutteen takia vaatteita.
Lahjasi ilahduttaa monia, sillä avustamme kirpputorin tuotolla seurakuntiemme lapsia, nuoria ja senioreita.

Teresa Association’s Flee Market will take place on
Sunday 22nd at 11.15 am - 2.00 pm.
Your donations such as books, kitchenware, glassware, toys, games, etc and all kind of food items (canned or homemade), cakes, pastries etc, will be received
with gratitude. We ask you kindly to mark the date
when made, and the ingredients of homemade food,
as required by the Finnish regulations.
Please bring the food items to the Parish Hall on
Saturday, March 21st, between 10 am and 13.30 pm,
or on Sunday morning 22nd before the Mass.All other
items can be brought earlier during the week after the
Mass.
Please note that we cannot receive or sell electrical
equipment at the Flee Market. This year we cannot
either receive any used clothes, due to lack of storing
space.
With your contribution we can help the children,
young and elderly people in St Mary’s and St Henrik’s
Parishes. Your donations will bring joy and happiness
to many!

Etukäteen kiittäen
Teresa ry   

With gratitude
Teresa ry  

”Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta” (1.
Kor. 11:1). Voidaksemme seurata Paavalin esimerkkiä meidän on tunnettava hänen todistuksensa ja oppinsa. Paavalin vuoden kunniaksi Katolinen
tiedotuskeskus julkaisee lähiaikoina ensimmäisen suomenkielisen katolisen
kirjan apostoli Paavalin elämästä ja teologiasta: nuoren teologin Emil Antonin Katolinen Paavali ilmestyy tänä keväänä.
Paavali on Jeesuksen jälkeen kristinuskon suurin vaikuttaja ja kenties koko
maailmanhistorian vaikutusvaltaisin kirjoittaja. Meille on säilynyt hänen perintönään 14 lähes 2000 vuotta vanhaa kirjettä, jotka ovat vuosisatojen varrella tehneet syvän vaikutuksen lukuisten tavallisten ihmisten lisäksi suuriin
vaikuttajiin kuten Augustinukseen ja Lutheriin. Paavalia onkin Suomessa
usein pidetty luterilaisena, ja vaikka tämä näkemys on haastettu akateemisessa tutkimuksessa, on katolinen näkökulma toistaiseksi puuttunut.
Katolinen Paavali esittelee kansojen apostolin elämää ja opetusta moderniin malliin mutta kuitenkin klassisella kaavalla. Isä, Poika, Pyhä Henki – synti,
armo, usko, teot – paavi, pappeus, eukaristia, avioliitto. Teologiaa, soteriologiaa, ekklesiologiaa. Yli 300 runsassisältöistä alaviitettä. Eksegetiikkaa,
patristiikkaa, apologetiikkaa. Käsillä on raamattuteologinen tehopakkaus
jokaiselle, niin maallikolle kuin akateemikolle, joka haluaa jättää taakseen
lapsen ajatukset ja pukeutua Jumalan taisteluvarustukseen.
Lähetä varauksesi osoitteeseen info@catholic.fi niin saat kirjan postitse
heti sen ilmestyttyä!

”Apostoli Paavalista keskustellaan nykyään innokkaasti
ja hänen käsityksensä ovat keskeisiä myös luterilais-katolisen dialogin kannalta. Antonin taitavasti kirjoitettu teos
tarjoaa tähän vuoropuheluun ja suomalaiseen Paavali-tutkimukseen mielenkiintoisen katolisen näkökulman.”
TT Timo Eskola, dosentti
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Finnish ecumenical
Delegation in rome

Note from the Secretariat
of State (4 February 2009)

ADDRESS OF POPE BENEDICT XVI

In the wake of reactions to the recent Decree of
the Congregation for Bishops by which the excommunication of four prelates of the Society
of Saint Pius X was remitted, and with regard to
the negationist or reductionist statements made
by Bishop Williamson concerning the Shoah, it
seems opportune to clarify some aspects of the
matter.

Monday, 19 January 2009
Dear distinguished Friends from Finland,
It is with great joy that I welcome all of you on
this annual visit to Rome for the feast of your
patron, Saint Henrik, and I thank Bishop Gustav Björkstrand for the kind words addressed
to me on your behalf.
These pilgrimages are an occasion for shared
prayer, reflection and dialogue in the service
of our quest for full communion. Your visit
is taking place during the Week of Prayer of
Christian Unity whose theme this year is taken
from the Book of Ezekiel: “That they may become one in your hand” (Ez 37:15-23). The
prophet’s vision is that of two pieces of wood,
symbolizing the two kingdoms into which
God’s people had been divided, being brought
together again into one (Ezekiel 37:15-23). In
the context of ecumenism, it speaks to us of
God who constantly draws us into deeper
unity in Christ, by renewing us and liberating
us from our divisions.
The Lutheran-Catholic Dialogue Commission
in Finland and Sweden continues to consider
the Joint Declaration on Justification. This year
we celebrate the tenth anniversary of this significant statement, and the Commission is now
studying its implications and the possibility of
its reception. Under the theme Justification in
the Life of the Church, the dialogue is taking
ever fuller account of the nature of the Church
as the sign and instrument of the salvation
brought about in Jesus Christ, and not simply
a mere assembly of believers or an institution
with various functions.
Your pilgrimage to Rome takes place within
the Pauline Year - the two thousandth anniversary of the birth of the Apostle to the Nations,
whose life and teaching were tirelessly committed to the unity of the Church. Saint Paul
reminds us of the marvellous grace we have
received by becoming members of Christ’s
body through baptism (cf. 1 Cor 12:12-31). The
Church is this mystical Body of Christ, and is
continuously guided by the Holy Spirit; the
Spirit of the Father and the Son. It is only based
on this incarnational reality that the sacramental character of the Church as communion in
Christ can be understood. A consensus with
regard to the profoundly Christological and
pneumatological implications of the mystery
of the Church would prove a most promising
basis for the Commission’s work.
From Paul we also learn that the unity we
seek is nothing less than the manifestation of
our full incorporation into the Body of Christ,
whereby “all you who have been baptized into
Christ have put on Christ. . . for you are all one
in Christ Jesus” (Gal 3:27-28). To this end, dear
friends, it is my fervent hope that your visit to
Rome will further strengthen the ecumenical
relations between Lutherans and Catholics in
Finland, which have been so positive for many
years. Together, let us thank God for all that
has been achieved to date in Catholic-Lutheran relations, and let us pray that the Spirit of
truth will guide us towards ever greater unity,
in the service of the Gospel.
With these sentiments of affection in the Lord,
and at the beginning of this new year, I invoke
upon you and your families God’s gifts of joy
and peace.
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1. Remission of the Excommunication
As has already been publicly stated, the Decree
of the Congregation for Bishops, dated 21 January 2009, was an act by which the Holy Father
responded benevolently to repeated requests
from the Superior General of the Society of Saint
Pius X.
His Holiness desired to remove an impediment
which was prejudicial to the opening of a door to
dialogue. He now awaits a corresponding gesture
from the four bishops expressing total adherence
to the doctrine and discipline of the Church. The
very grave penalty of latae sententiae excommunication, which these bishops incurred on 30
June 1988, and which was formally declared on
1 July 1988, was a consequence of their having
been illegitimately ordained by Archbishop Marcel Lefebvre.
The remission of the excommunication has freed
the four bishops from a very serious canonical
penalty, but it has not changed the juridical status
of the Society of Saint Pius X, which presently
does not enjoy any canonical recognition by the
Catholic Church. The four bishops, even though
they have been released from excommunication,
have no canonical function in the Church and do
not licitly exercise any ministry within it.
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2. Tradition, Doctrine and the Second Vatican
Council
A full recognition of the Second Vatican Council
and the Magisterium of Popes John XXIII, Paul
VI, John Paul I, John Paul II and Benedict XVI
himself is an indispensable condition for any future recognition of the Society of Saint Pius X.
As already stated in the Decree of 21 January
2009, the Holy See will not fail, in ways judged
opportune, to engage with the interested parties in examining outstanding questions, so as
to attain a full and satisfactory resolution of the
problems that caused this painful rupture.
3. Statements about the Shoah
The positions of Bishop Williamson with regard
to the Shoah are absolutely unacceptable and
firmly rejected by the Holy Father, as he himself remarked on 28 January 2009 when, with
reference to the heinous genocide, he reiterated
his full and unquestionable solidarity with our
brothers and sisters who received the First Covenant, and he affirmed that the memory of that
terrible genocide must lead ”humanity to reflect
upon the unfathomable power of evil when it
conquers the heart of man”, adding that the
Shoah remains ”a warning for all against forgetfulness, denial or reductionism, because violence
committed against one single human being is
violence against all”.
In order to be admitted to function as a Bishop
within the Church, Bishop Williamson must also
distance himself in an absolutely unequivocal
and public way from his positions regarding the
Shoah, which were unknown to the Holy Father
at the time of the remission of the excommunication.
The Holy Father asks for the prayerful support
of all the faithful, so that the Lord will enlighten
the Church’s path. May the commitment of the
Pastors and all the faithful grow in support of the
difficult and onerous mission of the Successor of
Peter the Apostle, who ”watches over the unity”
of the Church.
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