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Katolisen kirkon kasvu jatkuu s. 4, 7

”Terve Maria, armoitettu! Tahraton Neitsyt Maria, jumalallisen rakkauden äiti, tee meidät pyhiksi.” Roomalaisen Pyhän Laurentiuksen basilikan läheisyy-
dessä sijaitseva Neitsyt Maria -mosaiikki. Herran ilmoittamisen juhlapyhää vietetään keskiviikkona 25.3. Silloin kaikissa messuissa polvistutaan Credon 
sanojen ”Et incarnatus est...” kohdalla Herran lihaksitulon kunnioittamisen merkiksi.
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6.3.

Maailmantalous on taan-
tumassa, pörssikurssit 
ovat alimmillaan yli kym-
meneen vuoteen ja mo-
nien ihmisten työpaikat 
ovat vaakalaudalla. Ta-
loudellinen turvattomuus 
nakertaa inhimillistä iloa 
ja tulevaisuuden toivoa. 

Nykyisen kaltaisen taan-
tuman paras ansio voisi 
olla sen huomaaminen, 
mihin suuntaan pohjaton 

itsekkyys ja oman edun ajaminen vievät yhteiskun-
taa. Ehkäpä me edellistä lamaa paremmin olisim-
me valmiita kantamaan huolta lähimmäisistämme? 
Ehkäpä olisimme aikaisempaa paremmin valmiita 
myös luopumaan omasta hyvinvoinnistamme?

Silloinkin, kun näyttää siltä, ettei ole mahdollista 
luopua paljosta, voi antaa paljon. Taantuma suoras-
taan kutsuu meidät tähän: Voimme antaa aikaamme 
vanhusten, sairaiden, yksinäisten ja ehkäpä lohdut-
tomien lähimmäistemme hyväksi. Voimme myös pi-

tää entistä paremmin huolta niistä, jotka hoivaamme 
on uskottu: lapsista, puolisosta, jopa työtovereista.
Meidät on kutsuttu kääntymään ja tekemään pa-
rannus. Vaikka itse olisimmekin ”suojassa”, sen ei 
paljon pitäisi lohduttaa, jos näemme ympärillämme 
murhetta ja onnettomia kohtaloita. Toisten ihmisten 
kohtalo koskettaa meitä kaikkia. Emme saa jäädä 
kylmiksi, kun ympärillämme palaa kärsimyksen 
liekki, vaan meidän on sammutettava se.

Epätoivo ja turvattomuus nakertavat ihmisen mieltä 
enemmän kuin arvaammekaan. Jos mietimme, mitä 
seurauksia niillä on vaikkapa perheiden hyvinvoin-
nille, niin näemme, kuinka tärkeätä on taistella tap-
piomielialaa ja alakuloisuutta vastaan.

Miten? Parhaat aseemme ovat oma solidaarisuutem-
me, rukouksemme ja omat uhrimme. Käyttäkäämme 
niitä, käyttäkäämme niitä paljon.

Taantuman paras ansio?

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

15.3. PAASTON 3. SUNNUNTAI (III)
1L 2. Moos. 20:1-17
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
2L 1. Kor. 1:22-25
Ev. Joh. 2:13-25
Tai valinnaisesti: 
1L 2. Moos. 17:3-7
Ps. 95:1-2, 6-7c, 7d-9. - 7d-8a
2L Room. 5: 1-2, 5-8
Ev. Joh. 4:5-42 Joh. 4: 5-15, 19-26, 39a, 
40-42

19.3. to PYHÄ JOOSEF, NEITSYT 
MARIAN PUOLISO, JUHLAPYHÄ, 
velvoittava
1L 2. Sam. 7: 4-5a, 12-14a, 16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. - 37
2L Room. 4:13, 16-18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a

22.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI 
(Laetare) (IV)
1L 2. Aik. 36:14-16, 19-23
Ps. 137:1-2, 3, 4-5, 6. - 6a
2L Ef. 2:4-10
Ev. Joh. 3:14-21
Tai valinnaisesti: 
1L 1. Sam. 16: 1b, 6-7, 10-13a
Ps. 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L Ef. 5:8-14
Ev. Joh. 9:1-41 tai Joh. 9: 1, 6-9, 13-17, 
34-38

25.3. ke HERRAN SYNTYMÄN IL-
MOITTAMINEN, juhlapyhä
Polvistutaan Credon sanojen ”Et
incarnatus est ... homo factus est” kohdalla
1L Jes. 7:10-14, 8:10
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. - 8a+9a
2L Hepr. 10:4-10
Ev. Luuk. 1:26-38

29.3. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)
Vanhan perinteen mukaan voidaan peittää 
ristejä pitkänperjantain jumalanpalve-
luksen loppuun asti ja patsaita sekä kuvia 
pääsiäisvigilian alkamiseen asti. 
1L Jer. 31:31-34
Ps. 51:3-4, 12-13, 14-15. - 12a
2L Hepr. 5:7-9
Ev. Joh. 12:20-33
Tai valinnaisesti: 
1L Hes. 37:12-14
Ps. 130: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. - 7b
2L Room. 8:8-11
Ev. Joh. 11:1-45 tai Joh. 11: 3-7, 17, 20-
27, 33b-45

5.4. HERRAN KÄRSIMISEN
PALMUSUNNUNTAI
Ennen palmukulkuetta:
Ev. Mark. 11:1-10 tai Joh. 12:12-16
Messussa:
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Mark. 14:1 - 15:47 tai Mark. 15:1-39
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ensi perjantaina on paasto- ja abstinens-
sipäivä.

Sunnuntait ja juhlapyhät

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)

	 numero	 aineisto	 aika

 0�/2009 2.�. �6.�.-�5.2.
 02/2009 30.�. �3.2.-8.3.
 03/2009 20.2. 6.3.-5.4.
 04/2009 20.3. 3.4.-26.4.

 05/2009 9.4. 24.4.-�7.5.
 06/2009 30.4. �5.5.-�4.6.
 07/2009 29.5. �2.6.-2.8.  
 08/2009 �7.7. 3�.7.-30.8.
 09/2009 �4.8. 28.8.-20.9.

 �0/2009 4.9. �8.9.-��.�0.
 ��/2009 25.9. 9.�0.-8.��.
 �2/2009 23.�0. 6.��.-29.��.
 �3/2009 �3.��. 27.��.-20.�2.
 �4/2009 4.�2. �8.�2.-�7.�.
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Uutisia

Kardinal Arinze håller årets andliga övningar
Den nyligen pensionerade 
prefekten i kongregationen 
för gudstjänstliv och sakra-
mentsförvaltning, kardinal 
Francis Arinze, har valts 
att predika under Benedikt 
XVI:s andliga övningar un-
der fastan i år. 

Den nigerianske kardi-
nalen predikar under den 
traditionella årliga reträtten 
för påven och den romerska 
Kurian, under den första 
veckan av mars. Temat för 

meditationerna är ”Prästen 
möter Kristus och följer Ho-
nom”.

Under reträtten inställer 
påven alla sina möten och 
audienser och ägnar sig helt 
åt bön och eftertanke. Re-
trätten kommer att följa ti-
degärdens rytm och omfat-
tar tre meditationer. Varje 
kväll har man eukaristisk 
tillbedjan och välsignelse. 
Sista gången en afrikansk 
prelat predikade under 

den påvliga reträtten var 
1984, när Johannes Paulus 
II anförtrodde uppgiften 
till Kardinal Alexandre do 
Nascimento, ärkebiskop i 
Lubango, i Angola. 

Helige fadern skall själv 
till Afrika under hans apos-
toliska resa till Kamerun och 
Angola mellan den 17 och 
23 mars.

KATT/RV

Pyhä isä Rooman papistolle: 

Talouskriisin syynä rahan palvonta 
Vatkaanissa helmikuun 
lopussa järjestetyssä Roo-
man hiippakunnan pap-
pien tapaamisessa paavi 
Benedictus XVI keskusteli 
talouskriisistä, liturgiasta 
ja evankelioimisesta. Paavi 
piti rahan palvomista suu-
rena syyllisenä talouden on-
gelmiin ja varoitti siitä, että 
laajamittaista muutosta ei 
saada aikaan ilman ihmisis-
sä tapahtuvaa muutosta ja 
kääntymystä. 

Paavi sanoi, että kirkolla 
on velvollisuus esittää jär-
keenkäyvää ja hyvin perus-
teltua kritiikkiä virheistä, 
jotka ovat johtaneet nykyi-
seen talouskriisiin. Tämä 
velvollisuus on osa kirkon 
lähetystehtävää ja sitä täy-
tyy toteuttaa lujasti ja roh-
keasti, välttäen sekä mora-
lismia että hämäryyttä. 

Paavi viittasi tulossa ole-
vaan sosiaaliensyklikaansa 
ja esitti kokoavan kaksita-
soisen katsauksen talous-
kriisistä. Hän piti makro-

talouden näkökulmien ja 
systeemin virheiden perus-
tana itsekkyyttä ja ”rahan 
palvontaa”. 

Nämä virheet luovat var-
jon ihmisen järjen ja tahdon 
ylle ja johtavat hänet ereh-
dysten tielle, paavi sanoi 
Rooman papistolle. Siksi 
kirkon täytyy saada äänensä 
kuuluviin ja osoittaa uskon 
valaisema todellisen järjen 
tie, joka on myös itsensä uh-
raamisen ja puutteessa ole-
vista huolehtimisen tie. 

Paavi myös kohdisti 
huomion mikrotalouteen 
sanoen, että laaja-alaiset re-
formit eivät toteudu, elleivät 
yksityiset ihmiset muuta ta-
pojaan. Ellei ole oikeuden-
mukaisia ihmisiä, ei ole oi-
keuttakaan. 

Paavi kutsui ihmisiä li-
säämään ponnistuksiaan 
sydänten kääntymiseksi. 
Tämä velvoittaa seurakun-
tia ei vain olemaan aktiivisia 
paikallisen yhteisönsä pa-
rissa vaan olemaan avoimia 

koko ihmiskuntaa kohtaan. 
Paavi Benedictus sanoi, 

että evankeliumin julista-
minen niille ihmisille, jotka 
ovat etääntyneet uskosta, 
vaatii henkilökohtaista to-
distusta ihmisiltä, jotka elä-
vät muista varten. Sellaiseen 
todistukseen tulee liittyä 
Sana, koska Sana paljastaa, 
ettei usko ole filosofiaa tai 

utopiaa vaan eläväksi tule-
va totuus. 

Hän julisti tarvittavan 
pappeja, jotka pystyvät pu-
humaan nykyajan ihmisille 
yksinkertaista totuutta ja 
osoittamaan, että Jumala ei 
ole etäinen vaan toimii kaik-
kien ihmisten elämässä. 

Puhuessaan liturgiasta 
pyhä isä vertasi sitä kou-

luun, jossa opitaan olemaan 
inhimillisiä ja jossa jokai-
nen voi kokea Kristuksen 
läheisyyttä. Hän sanoi, että 
erityisesti eukaristia on elet-
tävä rakkauden merkkinä ja 
siemenenä.

KATT/VIS/CNA

SiR



4 – Fides 03/2009

Uutisia

Ekumeeninen pyhiinvaellus Jyväskylästä Roomaan
Helmikuun puolivälissä 
ryhmä eri kirkkoihin kuulu-
via kristittyjä teki pyhiinva-
elluksen Jyväskylästä Roo-
maan vieraillen muun mu-
assa Pyhän Paavalin basili-
kassa. Paavin sunnuntaisen 
Angelus-rukouksen jälkeen 
pyhiinvaeltajat saivat osan-
sa pyhän isän terveisistä:

”Tervehdin kaikkia täällä 
tänään Angelukseen osallis-
tuneita englantia puhuvia 
vieraita ja pyhiinvaeltajia, 

varsinkin katolis-ortodok-
sista pyhiinvaellusryhmää 
Suomesta. Rukoilen, että 
aika, jonka vietätte Roomas-
sa, voisi syventää rakkaut-
tanne meidän Herraamme 
Jeesusta Kristusta ja hänen 
kirkkoaan kohtaan. Tämän 
sunnuntain evankeliumissa 
kuulemme, kuinka Jeesus 
paransi spitaalisen, joka tuli 
hänen luokseen ja pyysi Jee-
susta parantamaan hänet. 
Niille, jotka tänään käänty-

vät hänen puoleensa, Jeesus 
tarjoaa edelleen parantumis-
ta ja voimaa. Rohkaisen teitä 
kaikkia luottamaan häneen 
ja tuomaan hänen eteensä 
toiveenne ja tarpeenne itse-
änne ja rakkaitanne varten. 
Kuulkoon Herra rukouksen-
ne ja vuodattakoon päällen-
ne runsaan siunauksensa.”

KATT/VIS

Kirjoja

Hetkipalvelus. Laudes ja ves-
per. Paastonaika. KATT 2002. 
Nid. 345 sivua. 16 €.

Hetkipalvelus. Laudes ja ves-
per. Pääsiäisaika. KATT 2003. 
Nid. 323 sivua. 16 €.

Alexandre Havard: Johdatus 
katolisen kirkon yhteiskunta-
opetukseen. KATT 2004. Nid. 
127 sivua. 14 €.

Nämä ja monia muita kirjoja 
saa Katolisesta tiedotuskes-
kuksesta.

Käy paikan päällä tai tilaa 
kirjoja kotiin postiennakolla. 
Postituskulut 8 euroa alle 35 
euron tilauksiin. www.catho-
lic.fi/kirjamyynti.

Tiedonanto 
Pyhää istuinta 
koskevista 
tiedoista
Pyhän istuimen lehdistö-
osaston johtaja, isä Federico 
Lombardi SJ on helmikuun 
21. päivänä julkaissut tie-
donannon, jossa selvitetään 
virallisen ja epävirallisen 
tiedon kanavia katolisesta 
kirkosta ja Pyhästä istui-
mesta. Tiedonanto on seu-
raavanlainen:

”Tiedotusvälineet mainit-
sevat aina silloin tällöin läh-
teenään ”Vatikaanin”  – tar-
koittaen sillä Pyhää istuinta  
– ja esittävät kommenttaja 
ja näkemyksiä, joita ei kui-
tenkaan automaattisesti voi 
pitää sen lausumina. Todel-
lisuudessa kun Pyhä istuin 
haluaa tehdä virallisen il-
moituksen, se käyttää siihen 
asianmukaisia välineitä ja 
keinoja (tiedonantoja, muis-
tioita, julistuksia). Mikään 
muu ilmoitus ei ole saman-
arvoinen.”

”Viime aikoinakin on 
tehty asiattomia viittauksia. 
Omissa instituutioissaan 
Pyhä istuin kunnioittaa si-
viiliviranomaisia, joilla lail-
lisen valtansa perusteella on 
oikeus ja velvollisuus suojel-
la yhteistä hyvää.”

KATT/VIS

ZDZiSLaw HUBER SCJ

Vatikaanin vuosikirja ilmestyi
Katolilaisia 1147 miljoonaa.

Kastettujen katolilaisten mää-
rä oli vuoden 2007 lopussa 
17,3% maailman väestöstä. 
Hiippakuntia ja muita kirkol-
lisia alueita oli yhteensä 2936. 
Katolilaisten määrä oli kasva-
nut 1,4% vuodessa ja pysyt-
telee siten samassa tahdissa 
maailman väestömäärän kas-
vun kanssa. Tämä selviää Vati-
kaanin vuosikirjasta (Annuario 
Pontificio) vuodelle 2009, joka 
sisältää tuoreimmat tilastot 
katolisesta kirkosta koko maa-
ilmassa. Vuosikirjan esittelivät 
pyhälle isälle lauantaina, 28. 
helmikuuta Vatikaanin val-
tiosihteeri, kardinaali Tarcisio 
Bertone SDB ja arkkipiispa 
Fernando Filoni. 

Vuonna 2007 maailmassa 
oli 1147 miljoonaa katolilaista; 
vuonna 2006 määrä oli 1.131 
miljoonaa.

Piispojen määrä on kasva-
nut vuoden 2006 luvusta 4898 
vuoden 2007 lukumäärään 
4946, lisäystä on 1%. Oseania 
on eniten kasvanut alue, siellä 

katolilaisten määrä on noussut 
4,7%. Afrikassa kasvu on 3,0% 
ja Aasiassa 1,7%. Euroopassa 
kasvu on 0,8%. USA:ssa ka-
tolilaisten määrä on laskenut 
0,1%. Maailman katolilaisista 
70% asuu Euroopassa ja Ame-
rikassa. 

Pappien määrän kasvu 
viime vuodesta on vähäinen. 
Kun, vuosituhannen vaih-
teessa pappeja oli 405 178, oli 
vuoden 2006 lukumäärä 407 
262 ja vuoden 2007 lukumäärä 
408 024. Afrikassa kasvua oli 
26,7% ja Aasiassa 21,2% vuo-
desta 2000 vuoteen 2007, kun 
taas Amerikan luku oli mel-
kein muuttumaton ja Euroo-
passa ja Oseaniassa oli laskua. 
Diakonien määrä oli vuodessa 
lisääntynyt 4,1%. Koko maa-
ilmassa pappiskutsumusten 
määrä lisääntyi vuoden 2006 
luvusta 115 480 vuoden 2007 
lukuun 115 919, missä on lisä-
ystä 0,4%. Afrikassa ja Aasias-
sa lisäys on merkittävä, kun 
taas Euroopassa ja Amerikassa 

kutsumusten määrä on vähen-
tynyt. 

Maailman suurin uskon-
to on kristinusko kaikkine 
eri muotoineen. Se vaikuttaa 
kaikissa osissa maailmaa ja 
pienimmilläkin saarilla. Se on 
myös uskonto, jolla on eniten 
kannattajia, lähes 2 miljardia. 
Seuraavaksi suurin uskonto 
on islam, jolla on 1,3 miljar-
dia kannattajaa. Se on pääosin 
keskittynyt Pohjois-Afrikkaan, 
Lähi-Itään ja osiin Aasiaa. 
Seuraavaksi suurin uskonto 
on hindulaisuus, jolla on 900 
miljoonaa kannattajaa. Se vai-
kuttaa pelkästään Intiassa ja 
lähialueilla. Hindulaisuuden 
jälkeen suurin on buddhalai-
suus, jolla on 360 miljoonaa 
kannattajaa. Myös se on rajoit-
tunut pääosin Aasiaan.

KATT/VIS/RV

Apulaispiispaksi 
nimitetty sai 
vapautuksen
Itävaltalaisen Linzin hiippa-
kunnan apulaispiispaksi hel-
mikuussa nimitetty monsig-
nore Gerhard Maria Wagner 
on maaliskuun alussa saanut 
paavilta vapautuksen nimi-
tyksestään. Kyseessä on hy-
vin poikkeuksellinen päätös, 
jonka kaltaista ei ennen liene 
tapahtunut.

Syynä monsignore Wagne-
rin pyytämään vapautukseen 
oli Itävallassa voimakkaiden, 
epäkatolisia uudistuksia vaa-
tivien tahojen aloittama en-
nennäkemätön ajojahti. Tässä 
tilanteessa mons. Wagner kat-
soi, ettei hän voisi saada riit-
tävää työrauhaa tehtäviensä 
hoitamiseen. 

Yleisesti odotetaan, että 
Rooma jo pian ilmoittaa toi-
mista Linzin hiippakunnan 
rauhoittamiseksi.

KATT/VIS/CNA
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Rukouksen
apostolaatti

Maaliskuu 
 Rukoilkaamme, että 
naisten panosta arvostet-
taisiin ja hyödynnettäisiin 
kaikissa maailman maissa 
yhteiseksi hyväksi. 
 Rukoilkaamme, että 
Kiinan katoliset piispat, 
papit, sääntökuntalai-
set ja uskovat maallikot 
omistautuisivat olemaan 
ykseyden, yhteyden ja 
rauhan merkkeinä maas-
saan, niin kuin paavi kir-
jeessään Kiiinan katolilai-
sille pyysi. 

Huhtikuu 
 Rukoilkaamme, että 
Herra siunaisi maanvil-
jelijöitä runsaalla sadolla 
ja että rikkaat kansat yhä 
herkemmin toimisivat 
maailmassa vallitsevan 
nälän vähentämiseksi. 
 Rukoilkaamme, että 
kristityt, jotka työskente-
levät alueilla, joilla köy-
hien, heikkojen, naisten ja 
lasten tilanne on hälyyttä-
vä, olisivat heille merkki-
nä toivosta todistaessaan 
rohkeasti evankeliumin 
julistamasta solidaarisuu-
desta ja rakkaudesta. 

Böne-
apostolatet 
Mars 
 Vi ber, att kvinnornas 
roll blir alltmer synlig och 
uppskattad i hela värl-
den.
 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. 

April 
 Vi ber, att Herren väl-
signar bönderna med 
rikliga skördar och ökar 
de rika ländernas medve-
tande om den dramatiska 
svälten i världen. 
 Vi ber, att kristna som 
arbetar med barn, fattiga 
och utsatta människor, 
genom sitt arbete i soli-
daritet och kärlek, vittnar 
om evangeliet och får bli 
tecken på hopp. 

Oremus

Herra Jeesus,
    annan sinulle käteni tekemään 
sinun työtäsi,

  annan sinulle jalkani kulkemaan 
sinun tietäsi,

  annan sinulle silmäni näkemään niin 
kuin sinä näet,

  annan sinulle kieleni puhumaan 
sinun sanojasi,

  annan sinulle mieleni, jotta sinun 
ajatuksesi olisivat minussa,

  annan sinulle henkeni, jotta sinä 
voisit rukoilla minussa.

  Ennen kaikkea annan sinulle 
sydämeni, että sinä voisit 
rakastaa minussa Isääsi ja koko 
ihmiskuntaa.

  Annan sinulle itseni kokonaan, 
Herra Jeesus, joka elät ja toimit ja 
rukoilet minussa. Aamen.

Attende Domine 

R. Herra, käännä katseesi meihin ja armahda meitä, koska olem-
me rikkoneet sinua vastaan.

1. Itkien kohotamme silmämme sinun puoleesi, ylin kuningas, 
kaikkien lunastaja: Kristus, kuule nöyrät rukouksemme. R.

2. Sinä, joka istut Isän oikealla puolella ja olet kulmakivi, pelas-
tuksen tie ja taivaan portti, pese puhtaaksi rikostemme tahrat. 
R.

3. Jumala, rukoilemme sinun majesteettiuttasi, kuule pyhillä 
korvillasi huokauksiamme, sovita laupiaasti rikkomuksemme. 
R.

4. Tunnustamme sinulle rikkomuksemme, katuvin sydämin 
tuomme esille salaiset tekomme: sinä Lunastaja annat hyvyy-
dessäsi anteeksi. R.

5. Sinä Kristus, viattomana vangittu, vastarintaa tekemättä viety 
pois ja väärien todistusten mukaan tuomittu syntisten edestä, 
armahda niitä, jotka olet lunastanut. R.

R. Herre, förbarma dig och var oss nådig, ty inför dig har vi 
syndat.

1. Till dig, vår konung, ropar vi i ånger. Hör våra böner, du som 
är barmhärtig, Kristus, vår tillflykt, Frälsare och Herre. R.

2. Till världerns frälsning sändes du av Fadern. Du är vår san-
ning, du är vägen, livet. Led oss till målet, låt oss ei gå vilse. R.

3. Hör oss, o Herre, böj till oss dit öra, se till vår svaghet, se vår 
skam och ånger, rena vårt hjärta, hör oss och förlåt oss. R.

4. Du har förlossat det som var förtappat. Läkedom ger du, frihet 
och försoning. Du är vår räddning, Herre Jesus Kristus. R.

I den svenska översättningen 
ur Oremus och Cecilia 

finns det bara fyra verser.

Attende Dómine -hymniä lauletaan paaston ajalla. Se on 
peräisin mozarabialaisesta litaniasta 900-luvulta.
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Pyhimys

Damian de Veuster
 

Damian de Veuster eli vuosina 1840-1889. Hänen juhlapäivänsä on 15. huhtikuuta. 

Seurue oli harvinaisen iloi-
sella tuulella. Notkeat rus-
keat vartalot keinuivat tans-
siorkesterin soiton tahdissa. 
Nuoret huudahtelivat ihas-
tuksesta ja pyörivät tauko-
amatta laulujen poljennos-
sa. 

Ovella seisoi mies, joka 
tarkkaili tanssijoita hievah-
tamatta. Hänen katseensa 
suorastaan liimautui hei-
hin. Yö tummui vähitellen. 
Kitaroiden, huilujen ja rum-
pujen soitto vaimeni. Väsy-
mys laskeutui kuin hiljainen 
henkäys tuon iloisen joukon 
ylle. Pari toisensa jälkeen 
hävisi tanssipaikalta ja lähti 
kotiin. 

Nyt tuli eloa oven suus-
sa seisovaan mieheen. Hän 
seurasi tiiviisti erään tytön 
ja erään nuoren miehen kin-
tereillä, että he eivät pääsisi 
lähtemään kauas. Mies py-
säytti heidät ja näytti henki-
löllisyystodistuksensa. Kal-
peina kauhusta he lähtivät 
tarkkailijan mukaan. Heitä 
ei viety poliisiasemalle vaan 
karanteeniin, erilleen muis-
ta ihmisistä. 

Tyttö itki ja huusi: ”Minä 
en tunne häntä. Näin hänet 
ensimmäisen kerran tänä il-
tana. Hän on ihan vieras mi-
nulle. Minkä minä sille voin, 
jos hän on sairas?” Mikään 
ei auttanut; ei tuska eikä 
suuttumus, sillä maan laki 
oli taipumaton. Lepraetsivä 
oli jo pitkän aikaa seurannut 
illan tanssijaa. Kun hän oli 
asiastaan varma, hänen oli 
otettava turvasäilöön myös 
se henkilö, joka viimeksi oli 
ollut sairaan seurassa. Mie-
hellä oli selvät lepran mer-
kit otsassaan. Paksuuntunut 
iho, niin sanottu leijonanot-
sa, oli varma merkki sairau-
desta. Nyt heidät oli sysätty 
inhimillisen yhteiskunnan 
ulkopuolelle. He joutuisivat 
kärsimään hitaan, kurjan 
kuoleman. Sitten kun karan-
teeniaika päättyisi, tuo alku-
aan terve nuori nainenkin 
olisi saanut lepratartunnan. 

Tämä kertomus oli kerran 
jossakin sanomalehdessä. 
Monissa kaukaisissa mais-
sa sana lepra herättää yhä 
vielä lamauttavaa kauhua. 
Noiden ihmispoloisten hy-
väksi tehdään tosin nykyään 
paljon enemmän kuin aikai-
sempina vuosisatoina, mut-
ta vieläkin aivan liian vähän. 

Vielä nykyäänkin monet sai-
rastuvat lepraan. 

Harva tulee ajatelleeksi, 
että Etelämeren paratiisisaa-
ret ovat lepran tartuttamat. 
Kukaan ei siellä voi olla var-
ma terveydestään. Kanakit, 
nuo sorjavartaloiset ystä-
välliset ihmiset, ovat Her-
ran ihastuttavia luomuksia, 
mutta lepra on heidän suuri, 
pelottava kirouksensa. 

Palatkaamme ajassa taak-
sepäin noin sata vuotta. 
Lepra levisi Havaijilla saa-
relta toiselle. Se oli kuin hii-
pivä kuolema, joka muutti 
kuvankauniit ihmiset vas-
tenmielisiksi märkiviksi ih-
misraunioiksi. 

Damian de Veuster oli 
tuohon aikaan toiminut 
jo kahdeksan vuotta alku-
asukkaiden parissa, jotka ra-
kastivat häntä ja seurasivat 
häntä mielellään. Damian 
oli onnellinen menestykses-
tään lähetystyössä, mutta 
juuri silloin hän kuuli piis-
pa Maigretilta onnettomista 
lepratautisista, jotka karko-
tettiin Molokain saarelle. 
Viisi lähetyssaarnaajaa, hei-
dän joukossaan de Veuster, 
piti piispansa johdolla ko-

kousta eräällä lähisaarella, 
kun piispa kertoi karkoitet-
tujen äärettömästä hädästä 
ja kurjuudesta. 

Sairaat oli todellakin kar-
koitettu. Kuningas Kamha-
meha V oli antanut määrä-
yksen, että kaikki lepratauti-
set oli vietävä Molokain saa-
relle. Perheet koettivat pii-
lottaa sairaansa, mutta nämä 
löydettiin ja raahattiin halli-
tuksen laivaan. Tällöin syn-
tyneitä kohtauksia on mah-
dotonta kuvata. Hallituksen 
höyrylaiva kuljetti järkky-
mättä yhä uusia lasteja lep-

ratautisia saaristosta. Heidät 
heitettiin rannalle ja jätettiin 
oman onnensa nojaan. He 
kirosivat ja huusivat, mut-
ta kukaan ei auttanut heitä. 
Heillä ei ollut lääkäriä, ei 
pappia, ei asuntoa eikä ruo-
kaa. Viimeisessä hengenhä-
dässä he tappoivat toisiaan 
tai koettivat epäsiveellisen 
elämän ja huumausainei-
den avulla unohtaa kurjan 
tilansa. Siveettömyys oli 
niin hirvittävää, että ihmis-
ten kaikki kyynelet eivät 
riittäisi pesemään sitä pois. 
Vielä kovemmin huusi kui-
tenkin noiden ahdistettujen 
olentojen avuttomuus kohti 
taivasta. 

”Minä lähden vapaaehtoi-
sesti Molokaille. Kun annoin 
lupaukseni, minut peitettiin 
käärinliinalla merkiksi siitä, 
että vapaaehtoinen kuole-
ma on uuden elämän alku. 
Minä olen valmis tulemaan 
haudatuksi elävältä noi-
den onnettomien luo.” Kun 
hallituksen laiva 10. touko-
kuuta 1873 laski Molokain 
rantaan, Damian de Veuster 
lähti laivasta. 

Sairaat katselivat ihmeis-
sään tervettä valkoista mies-
tä. Mitä hän tahtoi? Miksi 
hän tuli? Isä de Veusteriä 
kuvotti, kun hän näki nuo 
kurjat, likaiset ja turvatto-
mat ihmiset, mutta hän tu-
kahdutti pahoinvointinsa, 
sillä siitä ei olisi mitään hyö-
tyä. Niin kuin raivoisa soturi 
hän alkoi taistella epäsiiste-
yttä, nälkää, sairautta ja si-
veettömyyttä vastaan. 

Belgialainen Damian de 
Veuster oli saarelle tulles-
saan vasta kolmekymmen-
täkolmevuotias, mutta hän 
huolehti jokaisesta. Hän ra-
kensi majoja sairaille. Hän 
pesi heidät. Hän sitoi heidän 
haavansa. Hän kertoi heille 
hyvästä Jumalasta, joka ei 
ollut hylännyt sairaita lap-
siaan. Kaikkein turmeltu-
neimmatkin olennot tulivat 
hänen luokseen itkemään 
viimeiset kyyneleensä. He 
antautuivat Jumalan palvel-
jalle, joka taisteli kuin leijona 
taivuttaakseen hallituksen 
toimimaan ihmisystävälli-
semmin. Hän palasi saarelle 
yhä uudestaan mukanaan 
elintarvikkeita, lääkkeitä, 
sideaineita ja vaatteita. Hän 
perusti saarelle hoitoasemia. 
Terveemmistä sairaista hän 

koulutti itselleen apulaisia. 
Kuin ihme olisi tapahtunut: 
kristityt, joita oli sairaiden 
joukossa, uskoivat ja elivät 
taas kunnon kristittyinä. 
Muutkin liittyivät isä de Ve-
usteriin. Hän ei tosin ollut 
voittanut sairautta, mutta 
moraalittomuudelle hän oli 
antanut kuoliniskun. 

Monet ulkopuoliset olivat 
kateellisia ja nurjamielisiä. 

Pappia kiellettiin poistumas-
ta saarelta, sillä ei tahdottu, 
että tieto hänen toiminnas-
taan leviäisi, mutta sitä ei 
voitu estää. Maailmalla oli 
tiedetty jo kauan, mitä isä de 
Veuster oli tehnyt. Sekasor-
ron tilalle oli tullut järjestys, 
siisteys ja rakkaus. de Ve-
uster kirjoitti joka puolelle 
maailmaa kirjeitä, jotka he-
rättivät ihmiset. Avuliaisuu-
den aalto tulvi saaren yli, ja 
lahjoituksia tuli kaikkialta. 
Lääkärit tekivät parhaansa 
oppiakseen tuntemaan sai-
rauden. He antoivat isä de 
Veusterille viisaita neuvoja, 
ja oli omituista, että lepra, 
joka yleensä surmasi vuo-
dessa, kehittyi entistä hi-
taammin. Sekin näytti pel-
käävän de Veusteria. 

Isä Damian oli ollut saa-
rella jo kaksitoista vuotta. 
Maria, eräs hänen apulai-
sensa, pani vettä lämpiä-
mään, että isä voisi kotiin 
tullessaan pestä jalkansa. 
Nuori tyttö oli syvästi kiin-
tynyt hyvään isään. Kunpa 
hän vain vähentäisi työnte-
koaan; muuten hän tappaisi 
itsensä työllä. 

Vihdoin hän tuli. Isä de 
Veuster istahti tuoliin, riisui 
sandaalit jalastaan ja pani 
jalkansa astiaan, joka oli 
täynnä kuumaa vettä. ”Varo, 
Makua Kamiano, sinä poltat 
itsesi!” Pelästyneenä Maria 
peitti suunsa kädellään. 

de Veuster ei tuntenut mi-
tään. Hän pani kätensä ve-
teen ja otti taas pois. Iho oli 
punainen ja palanut. Sitten 
hän nosti jalkansa kuumas-
ta vedestä ja tutki niitä tark-
kaan. Hänen kasvonsa eivät 
värähtäneetkään, mutta nyt 
hän tiesi: ”Minä olen sairas. 
Nyt lepra on tarttunut mi-
nuunkin.” 

Hän kietoi kätensä loh-
duttomasti itkevän Marian 
hartioiden ympäri ja sanoi: 
”Tästä päivästä alkaen minä 
todellakin olen yksi teistä!” 
Tunnottomuus oli selvä 
merkki siitä. Aikaisemmin 
hän oli saarnoissaan usein 
sanonut: ”Me lepratautiset!” 
Nyt hän todella kuului hei-
dän joukkoonsa. 

Taidemaalari tuli saarelle 
maalaaman kuvan lepratau-
tisten isästä, miehestä, joka 
oli työllään ravistanut maa-
ilman hereille. Hän tahtoi 
ikuistaa Damianin kasvot, 
ennen kuin sairaus oli ne 
täysin turmellut. Damian 
sanoi: ”En tahtoisi tulla ter-
veeksi, jos minun sitä varten 
pitäisi lähteä saareltani.” 

Damian de Veusterin esi-
merkki kannusti katolilaisia, 
protestantteja, jopa korkeita 
hallituksen virkamiehiäkin 
jatkamaan hänen työtään. 
Etelämeren saarten asuk-
kaat olivat antaneet hänel-
le nimen Makua Kamiano. 
Nyt Makua Kamiano saattoi 
rauhassa sulkea silmänsä.

alfred Müller-Felsenburg: 
Tapahtumia pyhien elämässä. 

KaTT (�987). 
Nid. �62 sivua. 8 eur.

Paavi Johannes Paavali II ju-
listi isä de Veusterin autuaaksi  
4.6.1995. Paavi Benedictus XVI 
on juuri vahvistanut hänen 
pyhäksijulistamisensa, jonka 
päivämääräksi on määrätty 
11.10.2009.
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Artikkeleita

Katolisen kirkon kasvu jatkuu
Rekisteröityneiden katolilaisten määrä ylitti nyt ensimmäistä kertaa 10.000 jäsenen 
rajan. Todellisuudessa katolilaisia uskotaan olevan Suomessa vielä tuhansia enemmän.

Taulukko

Seurakuntien jäsenmäärä 
3�.�2.2008 

Muutos edellisvuodesta Osuus hiippakunnan 
jäsenmäärästä

HENRIK 3373 4,0% 32,9%
MARIA 2900 3,9% 28,3%
BIRGITTA 1367 7,0% 13,0%
OLAVI 568 18,6% 4,9%
RISTI 1068 5,4% 10,3%
URSULA 537 4,7% 5,2%
PERHE 611 12,9% 5,5%

Vuoden 2008 tilastot Hel-
singin katolisesta hiippa-
kunnasta ovat valmistuneet. 
Niistä ilmenee, että jäsen-
määrän kasvu on jatkunut 
tasaisena. Vuoden 2008 
lopussa Helsingin hiippa-
kuntaan kuului (rekisterin 
mukaan) 10 350 katolilaista. 
Edellisvuoden luvusta kas-
vua on 491 henkeä. Tämä 
tarkoittaa 5,0 prosentin kas-
vua.

Prosentuaalisesti kasvu 
oli suurinta Pyhän Olavin 
seurakunnassa (18,6%). Ab-
soluuttisesti suurinta kasvu 
oli Pyhän Henrikin kated-
raaliseurakunnassa, jonka 
jäsenmäärä lisääntyi 130 
hengellä. 

Kielet 

Suomea äidinkielenään pu-
huu 4501 katolilaista, vas-
taavasti ruotsia puhuu 645 
ja muita kieliä 5194 katoli-
laista. Prosenttiosuudet ovat 
43,5% suomea, 6,2% ruotsia 
ja 50,2%. Kielisuhteet ovat 
viime vuosina pysyneet lä-
hes ennallaan. 

Muutosten syyt 

Kasteessa hiippakunnan 
jäseneksi liitettiin 169 hen-
keä, ja kirkkoon ottamisen 
kautta jäsenmäärä kasvoi 44 
hengellä. Muualta hiippa-
kunnan alueelle muutti 490 
katolilaista.

Jäsenmäärä väheni kuo-
lemien kautta (30), muual-
le muuttamisen takia (150) 
sekä kirkosta eroamisen ta-
kia (32). 

Sakramentit ja opetus 

Ensikommuunio annettiin 
132 seurakuntalaiselle, ja 
vahvistuksen sakramentti 
jaettiin samoin 132 henki-
lölle. Avioliittoja, joissa vä-
hintään toinen osapuoli oli 
hiippakunnan jäsen, solmit-
tiin 59. Näistä 15 tapaukses-
sa molemmat aviopuolisot 
olivat katolilaisia. Kaikkiaan 
kirkollisia avioliittoja sol-
mittiin hiippakunnan alu-

eella 60. Kasvua edellisestä 
vuodesta oli lähes 40%.

Uskonnonopetusiässä 
oli 1631 lasta, joista vain 
906 (55,5%) osallistui ope-
tukseen koulussa, lauantai-
kurssilla tai jollakin muulla 
tavalla.

Jäsenkehitys 

Katolisen kirkon jäsenke-
hitys on Suomessa ollut 
viimeisten vuosikymmen-
ten ajan hyvin myönteinen: 
vuosien 1988 ja 1998 välissä 
jäsenmäärä kasvoi 74,3% ja 
vastaavasti vuosien 1998 ja 
2008 välissä se kasvoi 41,5%. 
Aikaisemman luvun poik-
keuksellinen suuruus selit-

tynee erityisesti sillä, että 
paavi Johannes Paavali II 
vieraili Suomessa 20 vuotta 
sitten, kesäkuussa 1989.

KATT

Yleismaailmallisen kirkon tilastoista 
kerrotaan sivulla 4.

Rekisteröityneitä katolilaisia Suomessa:

     31.12.1988    4.195

     31.12.1998    7.312

     31.12.2008  10.350

Tilastoja lukiessa kan-
nattaa huomioida, että 
rekisterilukuihin saattaa 
jäädä pieniä epätäsmäl-
lisyyksiä, kun esimer-
kiksi seurakuntien si-
säiset siirrot on voitu eri 
seurakunnissa merkitä 
eri vuoden puolelle. 
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio � a, 00�40 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-62246�8. Sähköposti hen-
rik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

La �7.40 vesper, �8.00 aattomessu. Su 9.45 mis-
sa latina (�. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 
5. su engl), ��.00 päämessu, �2.30 erikielisiä 
messuja ja perhemessu, �8.00 iltamessu. Ma, ke, 
pe messu �8.00, ti, to messu 7.30. Ke �7.30 ruu-
sukkorukous, pe �7.30 adoraatio. Ke, la �9.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
�7.00-�7.45 ja sopimuksen mukaan.

6.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
7.3. la ��.00 messu ranskaksi, �5.30-�7.30 us-

konnonopetus vahvistuksen sakramenttia 
varten, �7.40 vesper, �8.00 aattomessu

8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
�0.30-�3.00 lastenkerho, ��.00 päämessu, 
�2.30 perhemessu, �3.30-�7.45 adoraatio, 
�8.00 iltamessu

9.3. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

�0.3. ti �7.00–�9.00 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten

��.3. ke �9.00 Pyhän Henrikin yhdistyksen vuo-
sikokous

�3.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
�4.3. la ��.00 messu ranskaksi, �7.40 vesper, 

�8.00 aattomessu
�5.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

��.00 päämessu, �2.30 messu ruotsiksi/Mäs-
sa på svenska, �6.00 messu Porvoossa, �8.00 
iltamessu

�6.3. ma ei messua pappienneuvoston kokouk-
sen vuoksi, �9.00 avioliittokurssi seurakun-
tasalissa

�7.3. ti ei messua pappienneuvoston kokouksen 
vuoksi, �8.00 CSC: ruusukko ja messu

�9.3. to Pyhä Joosef: 7.30 aamumessu
2�.3. la �0.00–�5.00 sääntökuntien maallik-

kojen kokous, ��.00–�3.45 uskonnonopetus 
ensikommuuniota varten, �7.40 vesper, �8.00 
aattomessu

22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/esp, ��.00 
päämessu, �2.30 messu venäjäksi, �6.00 mes-
su Tikkurilassa, �8.00 iltamessu, �9.30 kuoro-
konsertti kirkossa

23.3. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

27.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
28.3. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
30.3. ma �9.00 avioliittokurssi seurakuntasa-

lissa
3�.3. ti �8.00 CSC: ruusukko ja messu
�.4. ke �4.30 katumushartaus koululaisille
4.4. la ��.00 messu ranskaksi, la �7.40 vesper, 

�8.00 aattomessu
5.4. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, ��.00 

palmukulkue ja päämessu, Caritaksen basaa-
ri seurakuntasalissa, �6.00 messu puolaksi, 
�8.00 iltamessu

diaspora
Porvoo: �5.3. su �6.00
Tikkurila: 22.3. su �6.00 

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-24��633, 
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. 
Kotisivu maria.catholic.fi.

La �8.00 aattomessu, su �0.00 päämessu suo-
meksi, kirkkokahvit, su ��.30 messu, kirkkokah-
vit (�. su ruotsi/Svenska, 2. su englanti/English, 
3. su vietnami, 4. su englanti/English, 5. su saksa/
Deutsch), kirkkokahvit, su �8.00 iltamessu. Ma, 
ke 7.30 aamumessu, ma �3.30 messu, ti, to, pe 
�8.00 iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti �7.30 
ruusukkorukous, to ja kk �. pe adoraatio. Rippi-
tilaisuus ti, to, pe, la �7.30–�8.00, su 9.30-9.55 ja 
��.00-��.25. Confessions Tues., Thurs., Fri., Sat. 
�7.30–�8.00, Sun. 9.30-9.55 and ��.00-��.25.

6.3. pe �8.00 iltamessu, �8.30 ristintiehartaus 
puolaksi

7.3. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus suomeksi, �0.00 messu suomeksi, ��.30 
messu englanniksi/Mass in English, �8.00 il-
tamessu

�3.3. pe �8.00 iltamessu, �8.30 ristintiehartaus 
ruotsiksi/korsvägsandakt på svenska

�4.3. la 9.30 messu suomeksi, �0.00-�4.00 
opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen 
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa, 
�8.00 iltamessu

�5.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-
taus suomeksi, �0.00 messu suomeksi, ��.30 
messu vietnamiksi, �8.00 iltamessu

�9.3. to Pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 
�8.00 iltamessu

20.3. pe �8.00 iltamessu, �8.30 ristintiehartaus 
vietnamiksi

2�.3. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-

taus suomeksi, �0.00 messu suomeksi, Tereso-
jen kirpputori seurakuntasalissa, ��.30 messu 
englanniksi/Mass in English, �8.00 iltamessu

24.3. ti �4.30 katumushartaus koululaisille (ris-
tintiehartaus)

27.3. pe �8.00 iltamessu, �8.30 ristintiehartaus 
englanniksi/way of the Cross in English

28.3. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
�0.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englan-
tilaisessa koulussa, ��.00 messu suomeksi, 
�8.00 iltamessu

29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintiehar-
taus suomeksi, �0.00 messu suomeksi, ��.30 
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, �8.00 il-
tamessu

3.4. pe �8.00 iltamessu, �8.30 ristintiehartaus 
saksaksi

4.4. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
5.4. su palmusunnuntai: Huom! Palmukulkue 

alkaa Englantilaisen koulun edestä klo �0.00., 
�0.00 messu suomeksi, �2.00 messu ruot-
siksi (huom aika!)/Mässa på svenska (OBS 
tid!), �8.00 iltamessu, Tänä sunnuntaina ke-
rätään paastouhrin kolehti./On this Sunday 
the Lenten collection is taken for the poor. 
Caritaksen basaari Henrikin kirkon seurakun-
tasalissa.

TURKU 

Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu �5a, 20�00 Turku. Puh. 02-23�4389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.

Su �0.00 ruusukko, �0.30 päämessu, �8.30 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/Mass in English 
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
�8.30 iltamessu. To �8.00 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

6.3. pe �8.00 messu Porissa
7.3. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: �0.00 ruusukkoru-

kous, �0.30 päämessu, �8.30 Mass in English
�0.3. ti �9.00 teologinen opintopiiri

�4.3. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu, 
�3.�5 maalauskerho

�5.3. su paaston 3. sunnuntai: �0.00 ruusukko-
rukous, �0.30 päämessu, �5.00 messu Eurajo-
ella, �8.30 Mass in English

2�.3. la �0.00 messu ahvenanmaalla
22.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.00 ruusukko-

rukous, �0.30 päämessu, �2.00 messu viet-
namiksi, �5.00 messu Eurajoella, �8.30 Mass 
in English

24.3. ti �9.00 informaatiokurssi
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: �8.30 

messu
26.3. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu, �7.00 

messu puolaksi
29.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.00 ruusuk-

korukous, �0.30 päämessu, �8.30 Mass in 
English

3.4. pe �8.00 messu Porissa
4.4. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu, 

�3.�5 maalauskerho
5.4. su palmusunnuntai: �0.00 ruusukkoruko-

us, �0.30 päämessu, �5.00 messu Eurajoella, 
�8.30 messu latinaksi

diaspora
ahvenanmaa: 2�.3. la �0.00
Eurajoki: �5.3., 22.3., 5.4. su �5.00
Pori: 6.3., 3.4. pe �8.00

JyVäSKyLä

Pyhän Olavin seurakunta
 Yrjönkatu 36, 40�00 Jyväskylä. Puh. 0�4-6�2659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. 
Kotisivu olavi.catholic.fi.

Su �0.30 päämessu, �2.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma �8.00 messu ja �8.30 ado-
raatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti 
7.00 messu, ke �8.00 messu ja �8.30 adoraatio, 
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja �8.00 adoraa-
tio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli 
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mu-
kaan. Confessions on wednesdays and Sundays 
30 mins before Mass and on request.

8.3. su paaston 2. sunnuntai: �0.30 päämessu, 
�2.00 messu englanniksi/Mass in English

�0.3. ti �8.30 katekeesi aikuisille
�2.3. to �8.30 katekeesi aikuisille
�3.3. pe �8.00 messu Kiteellä
�4.3. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, ��.00 

messu Joensuussa, �6.00 messu Varkaudessa
�5.3. su paaston 3. sunnuntai: �0.30 päämes-

su, �2.00 messu englanniksi/Mass in English, 
�8.30 messu Kajaanissa

�7.3. ti �8.30 katekeesi aikuisille
�9.3. to Pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 

�8.00 messu, �8.30 katekeesi aikuisille
2�.3. la 9.00 lauantaikurssi, �2.�5 messu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�2.00 messu englanniksi/Mass in English
24.3. ti �8.30 katekeesi aikuisille
25.3. ke �4.00 seniorien tapaaminen
26.3. to �8.30 katekeesi aikuisille
28.3. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnas-

sa, ��.00 messu Savonlinnassa, �5.00 messu 
Mikkelissa

29.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.30 päämes-
su, �2.00 messu englanniksi/Mass in English, 
�7.00 messu Kuopiossa

3�.3. ti �8.30 katekeesi aikuisille
2.4. to �8.30 katekeesi aikuisille
3.4. pe �8.00 messu Kiteellä
4.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, ��.00 

messu Joensuussa, �6.00 messu Varkaudessa
5.4. su palmusunnuntai: �0.30 päämessu, �2.00 

messu englanniksi/Mass in English, �8.30 mes-
su Kajaanissa

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

�4.3., 4.4., 9.5. la ��.00 (uskonnonopetus klo 
9.45)

Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu �7 a): �5.3., 
5.4., �0.5. su �8.30

Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): �3.3., 3.4., 
8.5. pe �8.00

Kuopio (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma-
ninkatu 8): 29.3., 26.4., 24.5. su �7.00 

Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20): 28.3., 25.4., 23.5. la �5.00

Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu ��): 
28.3., 25.4., 23.5. la ��.00 (uskonnonopetus 
klo 9.45)

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): �4.3., 4.4., 
9.5. la �6.00

uskonnonopetus
2�.3., �8.4., �6.5. klo 9.00

seniorit:
25.3., 29.4., 27.5. klo �4.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
amurinkuja 2� a, 33230 Tampere. Puh. 03-
2�27280, fax 03-2�478�4. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su �0.00 ruusukkorukous, �0.30 päämessu, 
�8.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 
�7.40 iltarukous, pe �8.30 adoraatio. La messu 
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, 
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat 
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Var-
sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

6.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 messu englanniksi/Mass in English
�2.3. to �8.00 iltamessu, �8.30 adoraatio
�3.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
�4.3. la 9.30 katekeesi, �4.00 messu englannik-

si/Mass in English
�5.3. su paaston 3. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�4.00 messu puolaksi, �8.00 messu englannik-
si/Mass in English

�9.3. to Pyhä Joosef: �8.00 juhlamessu
20.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 messu englanniksi/Mass in English
26.3. to �8.00 iltamessu, �8.30 adoraatio
27.3. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 messu englanniksi/Mass in English
2.4. to �8.00 iltamessu, �8.30 adoraatio
3.4. pe �7.30 ristintiehartaus, �8.00 iltamessu
4.4. la 9.30 katekeesi, �4.00 perhemessu
5.4. su palmusunnuntai: �0.30 päämessu, �8.00 

messu englanniksi/Mass in English
 
diaspora
Hämeenlinna (Matti alangon katu ��): 
Kokkola (Katariinankatu 3): ei messua tänä ai-

kana (Oravankatu 29): 22.3. su �9.00 (Huom. 
aika!)

Kurikassa (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherral-
ta): �2.4. su �7.00

Lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 
2�.3. la �2.00, �3.4. ma 9.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 22.3. su �2.00, �3.4. ma �2.00

Seinäjoki (ev.lut. seurakuntakeskuksen seura-
kuntasali, Lakeuden risti): �4.3., 4.4. la �6.00

Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, Koulukatu 45): 
2�.3. la �6.00, �3.4. ma �6.00

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

KOUVOLA 

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie �, 45�00 Kouvola. Puh. 05-37��25�. 
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: 
Sampo 8000�5-�88844�. 

Su ��.00 (�., 2. ja 5. su) tai �8.00 (3. ja 4. su) 
päämessu  kirkossa, to �8.00 iltamessu. Joka 
kuukauden �. pe messu ja adoraatio klo �8.00. 
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.

6.3. pe kuukauden �. perjantai: �8.00 ristintie-
hartaus ja messu

8.3. su paaston 2. sunnuntai: ��.00 messu, 
Huom! ei messua Kotkassa

Seurakunnat
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�2.3. to �8.00 iltamessu
�3.3. pe �8.00 ristintiehartaus
�4.3. la �3.00 perhemessu
�5.3. su paaston 3. sunnuntai: �8.00 messu
�9.3. to Pyhä Joosef: �8.00 messu
20.3. pe �8.00 ristintiehartaus
22.3. su paaston 4. sunnuntai: �8.00 messu
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: �8.00 

messu
26.3. to �8.00 iltamessu
27.3. pe �8.00 ristintiehartaus
29.3. su paaston 5. sunnuntai: ��.00 messu
2.4. to �8.00 iltamessu
3.4. pe �8.00 ristintiehartaus
5.4. su palmusunnuntai: ��.00 messu

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

�2): 22.3., 26.4. klo ��.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruunun-

maankatu 3): Ei messua maaliskuussa ja huh-
tikuussa.

Lahti (ort. kirkko): 7.3., 4.4. klo �6.00
Lappeenranta (ort. kirkko): �5.3., �9.4. klo 

�2.00

uskonnonopetus
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 7.3., 4.4. klo �4.00-

�6.00
Kouvola: �4.3., �8.4. klo ��.00-�3.00, messu klo 

�3.00 

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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

Su ��.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe �7.00 il-
tamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke, 
la �9.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Pe 
�7.00 ristintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus 
pe �7.30-�8.30, puoli tuntia ennen messua ja 
sopimuksen mukaan.
 
8.3. su paaston 2. sunnuntai: �0.00 Mass in 

English, ��.�5 päämessu, �7.30 messu Rova-
niemellä

�5.3. su paaston 3. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-
lish, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Torniossa

22.3. su paaston 4. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-
lish, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Raahessa

29.3. su paaston 5. sunnuntai: �0.00 Mass in Eng-
lish, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Torniossa

5.4. su palmusunnuntai: �0.00 Mass in English, 
��.�5 päämessu, �7.30 messu Rovaniemellä

diaspora
Muurola: ei messua tänä aikana
Tornio (Kirkkokatu �3): �5.3., 29.3. su �7.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.3. su �7.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie �6): 8.3., 5.4. su 

�7.30

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-24�6095. 
Fax 09-5885�57. Sähköposti katekeesi@cat-
holic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio � B, 00�40 Helsinki. Puh. 
09-6�29470, fax 09-6507�5. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu www.catholic.fi. Avoinna 
arkisin �0-�6. 

KESKUKSET

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 0�9-
335793, fax 0�9-335892. Sähköposti stellama-
ris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00 
ja keskiviikkoisin klo �6.00. Muina päivinä mes-
su on klo 7.30.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (4) ajalle  
3.4.-26.4. on toimitettava viimeistään 20.3.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Stella Mariksen toiminnasta paaston ja
pääsiäisen aikana:

kiirastorstain liturgia klo �8.00, pitkänperjan-
tain liturgia klo �5.00, pääsiäisyön vigilia klo 
22.00, pääsiäispäivän liturgia klo ��.00, pääsi-
äismaanantain liturgia klo �0.00.

Hiljaisen viikon aikana yksittäisten henkilöiden
on myös mahdollisuus osallistua Triduum Sac-
rumin liturgisiin viettoihin Stella Mariksessa. isä 
Frans antaa johdatuksen liturgian eri menoihin. 
ilmoittautuminen sekä lisätietoja yöpymismah-
dollisuudesta mahdollisimman pian.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b a, 00�70 Helsinki. Puh. 09-
6�2067��, fax 09-6�2067�0. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 
�0-�6 sekä keskiviikkona klo �0-�8. Kappelissa 
vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja 
perjantaina klo 8.20. Lisätietoja luennoista ja 
muusta toiminnasta www.studium.fi.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2a, 00�70 Helsinki. Puh 09-
�357998, fax 09-68423�40. Sähköposti cari-
tas@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. Tilai-
suudet ovat avoimia kaikille./ Öppet för alla.  

Keskiviikkona �8.3. klo �8.30: Dosentti andreo 
Larsenin esitelmä ”Paavalin jäljissä Roomas-
sa”/ Doc. Andreo Larsen på finska: ”I Paulus 
fotspår i Rom” HUOM. PÄiVÄ! /OBS. Da-
GEN! 

Torstaina �6.4. klo �8.00 aC:n jäsenet kutsu-
taan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. 
klo �8.30 VTM Katja Torres-airava puhuu 
aiheesta ”immigrants’ adaption in Finland” 
(Maahanmuuttajien viihtyvyys Suomessa) / 
Torsdagen �6.4. kl.�8.00 sammankallas aC:
s medlemmar till årsmöte. På årsmötet be-
handlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. �8.30 
SVM Katja Torres-airava: ”immigrants’ adap-
tion in Finland” 

Lauantaina �6.5. teemme retken yhdessä P. Hen-
rikin Seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa 
Sipooseen ja Porvooseen. Tarkemmat tiedot 
julkistetaan Fidesissä kevään aikana./Den �6 
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
www.catholic.fi/soc/csc 

Rosary and Holy Mass in Latin and English. St. 
Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at �8.00:

March 17, 31;   
April 14, 28; May 12, 26

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

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

Tapahtumat

kevät 2009

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

�8.3. Köyhyydestä ja katumuksesta p. Francis-
cuksen esimerkin mukaan

Pitkäperjantai �0.4., pääsiäispäivät �2.-�3.4.
�5.4. alleluia; Franciscuksen ylistysrukouksista
�3.5. EUFRa-aihe. Kevään viimeinen kokous
�8.5. EUFRa-päivä koko Euroopassa, fransis-

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

Seuraava kokouksemme on syyskuun puolivä-
lissä

 Gregorius-yhdistys
Societas	Sancti	Gregorii	Magni 

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

Isä Durham FSSP vierailee Suomessa 
ja Baltian maissa luultavasti juuri ennen 
palmusunnuntaita. Lisätietoja kotisivul-
ta.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo �7.00-�7.30) ja vesper 
(�7.30-�7.45) maanantaisin Pyhän Henrikin ka-
tedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella Studium Cat-
holicumissa, Ritarikatu 3b a, 3. krs. seuraavina 
päivinä klo �8.30.
 
30.3. Dante alighieri: Helvetti
�4.4. Le Clezio, vuoden 2008 nobelisti  HUOM! 
PÄiVÄ!
��.5. Robert Sabatier: Kesän lapset
 
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet kirjojen ys-
tävät! 

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi pidetään Pyhän Marian seura-
kuntasalissa alkaen kello �4.00. Messu kirkossa 
alkaa kello �3.30. Klubi on avoin kaikille. Kahvi-
la-päiviin saa mielellään tuoda omia alustuksia 
tai ehdotuksia puheenaiheiksi.

2.3. Kahvila  (Huom! Ei messua)
9.3. Piispa Paul Verschurenin haastattelu - Leena 

Kangas kertoo
�6.3. Kahvila
23.3. Caritas intiassa - Päivi Paavola kertoo 

matkastaan intiaan
30.3. Kahvila
6.5. Viimeisellä portilla - Isä Wieslaw Swiech 

SCJ
20.4. Pyhimyksiä - isä Frans Voss SCJ
27.4. Sisar Benedicta idefelt CSC
4.5. Kevätjuhla ja kertomuksia Etelä-afrikasta 

- isä Brian Bricker OP

Pyhän Henrikin seura
 
Seuran vuosikokous keskiviikkona ��. maalis-
kuuta 2009 klo �9.00 Pyhän Henrikin seura-
kuntasalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 a �2, 00�70 Helsinki, puh. 09-
3403795. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 aM. 
adoration on Monday at �7:30

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

Lauantaina 2�.3.2009 Kirpputorin valmistelu
Sunnuntaina 22.3.2009 Kirpputori 
Tiistaina �2.5.2009 Kevätjuhla 

SEKALAISTA

SENIORIT
Tiistaina �7.3. kello �4.00 messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen ko-
koontuminen seurakuntasalissa. 

Tervetuloa!	

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

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
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Caritaksen 
paasto-

keräys 2009 

Luonnonmukainen 
maanviljely auttaa 
vaurastumaan 

Paastokeräyksellä tuetaan 
Caritaksen kehitysyhteistyö-
hanketta ”Pienviljelijöiden 
perehdyttäminen ekologiseen 
ja ympäristöystävälliseen 
maanviljelykseen”. Hankkeen 
tavoitteena on, että kastitto-
mat naiset Etelä-Intiassa pys-
tyisivät työllistämään itsensä 
luonnonmukaisella maanvil-
jelyksellä.  

Ympäristöystäväl l inen 
maanviljelys tapahtuu ilman 
torjunta-aineita, hyönteis-
myrkkyjä ja kasvinsuojelu-
aineita. Opetusta annetaan 
kompostoinnin ja biokaasun 
käyttöönotossa sekä karjan 
kasvatuksessa. Huomiota 
kiinnitetään myös maaperän 
hedelmällisyyden säilymi-
seen ja eroosion torjumiseen, 
juomaveden puhtaana pitä-
miseen sekä ihmisten aiheut-
tamien ympäristöuhkien tor-
jumiseen. 

Koulutusta annetaan vuo-
sittain 240 naiselle ja opetus 
tapahtuu omatoimiryhmissä. 
Kolmen vuoden aikana kou-
lutusta saa  yhteensä 720 naista 
neljässä eri kylässä. Omatoi-
miryhmät pystyvät jakamaan 
naisten saamaa uutta tietoa 
koko yhteisölle. Näin nais-
ten uusi tieto-taito hyödyttää 
myös heidän kyläyhteisöjään. 
Naisia kannustetaan myös 
pienyrittäjyyteen. 

Omatoimiryhmissä naiset 
saavat apua ja tukea toinen 
toisiltaan.He oppivat tule-
maan toimeen taloudellisesti 
ja osallistumaan oman yhtei-
sönsä eri toimintoihin. Näin he 
saavat arvostusta yhteisössään 
ja heistä tulee siinä toimivia 
vastuullisia kansalaisia.  

Social Service Sericultu-
re Project Trust  (SSSPT) on 
Suomen Caritaksen yhteistyö-
kumppani jo vuodesta 1998. 
SSSPT työskentelee Tamilna-
dun alueella Etelä- Intiassa. 
Alue on köyhää maanviljelys-
seutua, jossa kastittomien ja 
alakastisten naisten on erityi-
sen vaikeata hankkia toimeen-
tuloaan ja osallistua perheen 
elättämiseen. 

Siunattua paastonaikaa,

Caritaksen 
hallitus ja toimisto

Sampo
800012-70154504

Suomen Caritas ry
Maneesikatu 2a
00170 Helsinki            

Rahankeräyslupa OKH131A
 
          
Paastokeräys 2009
Fasteinsamling 2009
Lenten Collection 2009

2257
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Caritas 
faste-

insamling 
2009 

Ekologiskt jordbruk 
bidrar till välstånd 

Med fasteinsamlingen stö-
der Caritas utvecklings-
samarbetsprojekt ”Mot ett 
ekologiskt jordbruk” med 
syfte att orientera småjord-
brukare mot ett ekologiskt 
och organiskt jordbruk. Än-
damålet med projektet är att 
möjliggöra kastlösa kvinnor 
i Syd-Indien att sysselsätta 
sig genom ekologiskt jord-
bruk.  

Ekologiskt jordbruk sker 
utan bekämpningsmedel, in-
sektsgifter och växtskydds-
medel. Inom projektet ges 
undervisning i komposte-
ring och i hantering av bio-
gaser samt i uppfödning av 
nötkreatur. Uppmärksam-
het fästs även vid hur jord-
månens bördighet bibehålls 
samt hur erosion bekämpas, 
hur dricksvattnets renhet 
tryggas samt hur miljöhot 
som förorsakats av männis-
kor bekämpas. 

Undervisning ges årligen 
till 240 kvinnor och under 
tre år ges undervisning åt 
720 kvinnor i fyra olika byar. 
Undervisningsmetoden som 
tillämpas är praktisk inlär-
ning i grupp och på detta 
sätt är den nya kunskapen 
till fördel för hela byasam-
hället. Kvinnorna uppmunt-
ras även till företagsamhet.  

I grupperna får kvinnorna 
hjälp och stöds av varandra. 
De lär sig att ta hand om sin 
egen ekonomi och ges fär-
digheter att delta i kollekti-
vets olika funktioner. Kvin-
norna erhåller uppskattning 
i sitt samfund och blir an-
svarskännande medlemmar 
av samhället.  

Social Service Sericul-
ture Project Trust (SSSPT) 
är Finlands Caritas samar-
betskumpan redan fr.o.m. 
1998. SSSPT verkar i Tamil-
nadu området i Syd-Indien. 
Tamilnadu utgör ett fattigt 
jordbruksområde där de 
kastlösa kvinnorna samt 
kvinnorna tillhörande de 
lägsta kasten har det särskilt 
svårt att skaffa sin utkomst 
och att delta i familjens för-
sörjning. 

 
 

Caritas 
Lenten 

Collection 
2009 

Organic farming 
provides for pros-
perity 

The Lenten Collection sup-
ports the Caritas develop-
ment aid project ’Towards 
sustainable ecological ag-
riculture”. The objective of 
the project is capacity build-
ing on biotechnological ap-
proaches for sustainability 
and eco & environment pro-
tection.

Organic farming is free of 
pesticides, incesticides and 
toxins. Training is given 
with regard to the compost-
ing process and to the han-
dling of biogases as well as 
to cattle breeding. Particular 
concern is also shown as re-
gards how the soil’s fertility 
may be preserved and how 
erosion may be prevented, 
how drinking water is kept 
clean and how environmen-
tal threats caused by hu-
mans may be prevented. 

Training and demonstra-
tions are given each year 
to 240 women in self help 
groups. Thus the whole 
community will benefit by 
this method of training. The 
women are also encouraged 
to self-employment. 

In the self help groups 
the women receive help and 
support from each other. 
They learn how to manage 
their economy and develop 
their skills to participate in 
different activities of their 
communities. The women 
will gain the respect of their 
communities and are able 
to participate as responsible 
community members. 

Social Service Sericulture 
Project Trust  (SSSPT) is the 
development partner of 
Caritas Finland since 1998. 
SSSPT operates in Tamil-
nadu district in South-In-
dia. Tamilnadu is a poor 
agricultural region where 
it is particularly difficult for 
casteless women and for the 
women from lower castes to 
earn a living and to partici-
pate in the support of their 
family. 

Kardinaali Pio Laghi kuoli Roomassa tammikuun 10. päivä-
nä 2009.  Hautajaisseremonja pidettiin Pietarin kirkossa 13. 
tammikuuta paavi Benedictus XVI :n läsnä ollessa. Kardinaali 
Laghi oli Maltan ritarikunnan (SMOM) n.s. cardinalis patronus. 
Maltan ritarikunta on maailman vanhin ritarikunta, ja siinä 
cardinalis patronus on arvovaltainen ja arvostettu prelaatti, joka 
edustaa paavia.  

Kardinaali Pio Laghi oli syntynyt Italiassa Castiglionen 
kylässä 21.5.1922. Hänet vihittiin papiksi 23-vuotiaana eli 
20.4.1946 Emilian maakunnan Faenzan kaupungissa, jossa 
Italian sisällissota raivosi pahimmillaan vuosina 1943-1945.  
Laghi oli tämän sodan julmuuden kokija ja todistaja, ja var-
masti tämä kokemus vaikutti siihen, että hän sai kutsumuksen 
auttaa kansoja ja hädänalaisia maita. Maaliskuussa 1952 hän 
astui Pyhän istuimen palvelukseen diplomaattina. Laghi toi-
mi Nicaraguan nuntiatuurissa, jossa hän myös pappina auttoi 

Barrio de Altagraciassa asuvia köyhiä. Vuonna 1961 hän oli Intiassa, jossa hän työskenteli 
yhdessä äiti Teresan kanssa.  

Maltan ritarikunnan toiminta perustuu kahteen periaatteeseen: ”tuitio fidei” (uskon 
puolustaminen) ja ”obsequium pauperum” (köyhien palveleminen). Tälle kutsumukselle Pio 
Laghi oli uskollinen koko elämänsä ajan, myös sen jälkeen kun hänet vuonna 1969 nimi-
tettiin Mauritanan titulääriarkkipiispaksi. Pian tämän jälkeen alkoi hänen erittäin vaativa 
tehtävänsä Pyhässä Maassa, jossa hän toimii apostolisena delegattiina Jerusalemissa ja 
Palestiinassa vuoteen 1974 asti. Hänen tehtävänsä ei ollut ainoastaan diplomaattinen vaan 
myös karitatiivinen – hän oli mm. mukana perustamassa Betlehemiin palestiinalaisille 
kuuromykille lapsille tarkoitetun kuntoutuslaitoksen.  

Palestiinan vuosien jälkeen Laghi siirtyi vielä vaikeampaan tehtävään. Vuosina 1974-
1980 hän toimi nuntiuksena Argentiinassa. Vuosina 1976-1983 valtaa piti tunnetusti juntta 
joka kävi tuhansien ihmisten traagisen kuolemaan johtanutta ns. ”likaista sotaa”. Pio 
Laghi ei voinut avoimesti vastustaa juntan toimintaa, mutta hän auttoi julkisuudelta 
piilossa sodan uhreja. On vaikea ymmärtää, miksi jotkut argentiinalaiset ryhmät, jotka 
olivat osana ns. Plaza de Mayon liikettä, joka edusti poliittisen väkivallan uhrien äitejä, 
syyttivät nuntius Laghia siitä, että hän ei olisi muka puolustanut argentiinalaisia poliittisia 
vankeja. Syytteet todistettiin perättömiksi, eikä Laghia asetettu syytteeseen Argentiinassa 
eikä Italiassa.  

Kardinaali Laghin kokemukset Argentiinassa ovat kuin kopio toisen maailmansodan 
jälkeen juutalaisten esittämistä syytteistä paavi Pius XII:ta kohtaan.  Hänestä näet väitet-
tiin, että hän ei ollut toiminut riittävän määrätietoisesti — hänen olisi pitänyt selkeämmin 
tuomita natsien hirmuteot juutalaisia vastaan. Totuus on, että katolinen kirkko sekä Argen-
tiinassa että Euroopassa on aina toiminut heikkojen puolesta, mistä todistavat ne tuhannet 
ihmiset, jotka kirkko pelasti vainoilta näissä maissa.  

Vuonna 1984 Pyhä istuin solmi diplomaattisuhteet Yhdysvaltoihin ja Pio Laghi oli 
tuolloin mukana diplomaattisessa työssä. Vuonna 1991 paavi Johannes Paavali II nimitti 
Laghin kardinaaliksi ja katolisen kasvatuksen kongregaation prefektiksi. 

Vuonna 2001 Laghin Lähi-idän tuntemuksesta oli taas hyötyä Vatikaanille. Kardinaali 
Laghi vei Israelin hallitukselle ja Palestiinan johdolle viestin, jossa paavi Johannes Paavali 
II kehotti osapuolia solmimaan aselevon. Tästä julkinen sana sai taas aiheen muistuttaa 
aiemmin esitetystä ehdotuksesta: Pyhän maan kristityille keskeiset kohteet voisivat siirtyä 
Maltan ritarikunnan suojelukseen. Tämä olisikin ollut oivallinen ratkaisu ajatellen sitä 
roolia, joka Maltan ritarikunnalla oli Lähi-idässä jo 1100-luvulta lähtien. Maltan ritari-
kunnan nimi oli aluksi pyhän Johannes Kastajan ritarikunta ja nimeksi vakiintui Maltan 
ritarikunta vasta 1500-luvulla. Johanniitat, joita 1500-luvun jälkeen siis kutsuttiin Maltan 
ritareiksi, eivät ainoastaan taistelleet puolustaakseen Rooman kirkkoa maalla ja merellä, 
vaan he olivat myös erittäin aktiivisia hospitalieereja: he rakensivat ja ylläpitivät sairaaloita 
ja muita karitatiivisia laitoksia Euroopassa ja Lähi-idässä. Ehdotus uskoa Jerusalemiin py-
hät kohteet Maltan ritarikunnalle osana ritarikunnan kansainvälistä asemaa, oli syntynyt 
1950-luvulla, kun yritettiin löytää poliittinen ratkaisu Jerusalemin asemalle. Israelilaisten 
valloitettua Jerusalemin tämä ei enää ole ollut mahdollista. 

Paavi nimitti Pio Laghin Maltan ritarikunnan cardinalis patronukseksi vuonna 1993. Sen 
jälkeen kardinaali edisti ritarikunnan hengellistä elämää mm. henkilökohtaisella esimer-
killään. Hän osallistui ritarikunnan vuotuiseen pyhinvaellukseen Lourdes’iin. Hän oli 
varsinkin nuorten vammaisten tukija ja lohduttaja; hän kävi usein Maltan ritarikunnan 
järjestämillä kesäleireillä, jotka on tarkoitettu nuorille vammautuneille ihmisille.   

Kardinaali Pio Laghi oli esimerkillinen todistaja siitä, miten ”obsequium pauperum” on 
toteutettavissa jokapäiväisessä elämässä. Hänen viestinsä oli, että olimmepa kardinaali 
tai maallikko meidän on aina osoitettava lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille, mutta 
aivan erityisesti sairaille ja hädänalaisille.

Luigi de Anna

Kardinaali Pio Laghi on kuollut 
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Vanhemmuus nykyajan haasteena 
Ajankohtainen esimerkki lähivastuun tarpeellisuudesta on epäilemättä 
vanhemmuus.

Jos aikoinaan lasten ja nuorten kasvattajia olivat ensi sijassa heidän van-
hempansa, joita seurakunta, koulu, kunta ja valtio kannustivat, nykyisin 
roolien jako tässä yhteisessä kasvatusprojektissa ei enää ole itsestään 
selvää. Toisinaan joskus tuntuu siltä, kuin vanhempien vastuu lasten 
kasvatuksesta olisi luovutettu päiväkotien, lastentarhan ja peruskoulun 
opettajille tai - mikä on hämmästyttävää itse nuorille.  

Tilanne herättää vakavan kysymyksen, kuinka on jouduttu tähän kehitykseen 
ja mitä on tehtävä tämän ongelman ja sen kaikkien pelottavien seurauksien kor-
jaamiseksi. Tämä ongelma on yleinen hyvinvointimaissa ja tuntuu niin moni-
mutkaiselta, että yksikään taho ei pysty yksin hoitamaan sitä ja korjaamaan ny-
kyajan kasvatustyön heikkouksia.Toisaalta emme saa myöskään väheksyä niitä 
monia arvokkaita ponnisteluja, jotka eri tahoilta on tehty menneisyydessä.  

Ongelman syy ei ole hyvän tahdon puute vaan yhtenäisen vision puute, minkä 
seuraus on, että ei ole enää yhteisymmärrystä kasvatuksen tavoitteesta ja sen 
toteuttamisesta. Odotukset koulua kohtaan kasvattajana ovat kasvaneet kasva-
mistaan ikään kuin siinä olisi ihmelääke tilanteen parantamiseksi. Mutta opet-
tajat ovat hekin vain ihmisiä, joiden resurssit ovat rajoitetut. Lasten ja nuorten 
kasvatus ei ole yhtä yksinkertaista kuin koulurakennuksen homevaurioitten 
korjaaminen. Ja tämäkin on nykyisin jo hankalaa kuntien heikon taloustilanteen 
tähden. 

Mistä apua? Sain valaisevan kuvan nykyajan lasten ja nuorten kasvatuksen 
myönteisistä ja kielteisistä tekijöistä Florence Schmitt’iltä Turun yliopistosta. 
Tämä tohtoriksi väitellyt psykoterapeutti puhui tämän vuoden alussa Birgit-
talaisystävien yleiskokouksessa vanhemmuudesta. Aihe tuntui sopivalta yh-
distykselle. Olihan pyhä Birgitta kahdeksan lapsen äiti ja yksinhuoltajakin 
miehensä varhaisen kuoleman jälkeen. Mutta Vapahtajan ja hänen äitinsä avulla 
hänen onnistui kasvattaa kohtalaisen hyvin lapsiaan. 

Esitelmän otsikko oli Riittävän hyvä vanhemmuus. Tarkoitus ei ollut antaa 
täydellisen vanhemmuuden opasta, vaan yrittää hahmottaa millaiset puutos-
ten kasaumat voivat vaarantaa lapsen kasvua ja mitkä voimavarat ja suojaavat 
tekijät ovat avuksi, kun vanhemmuudessa on ongelmia.  

Oli lohduttava kuulla, että vanhemmuus ei edellytä vanhempien täydellisyyttä. 
Kuitenkin on pidettävä kiinni ajatuksesta, että jokaisella lapsella on oikeus oman 
isänsä ja äitinsä tuntemiseen sekä rakastetuksi ja hyvin kasvatetuksi tulemiseen. 
Kasvatustehtävä voidaan ulkoistaa vain hätätilanteessa. Toiset saavat auttaa ja 
toivottavasti tarvittaessa löytyy lapsille ja nuorille hyviä sijaisvanhempia, sillä 
vanhemmuus on esitelmöitsijän sanojen mukaan  ”ihanan  kamalan tehtävä”. 
Tietysti ei ole meidän tehtävämme syyllistää ja tuomita niitä, joiden vanhem-
muus syystä tai toisesta ei ole riittävää hyvää, vaan on pyrittävä vahvistamaan 
vanhempien itsetuntoa ja heidän iloansa vanhemmuudestaan, tekijöitä, jotka 
koituvat sekä lasten kasvatuksen että vanhempien yhdeksi  kasvamisen hy-
väksi.  

Julkisessa keskustelussa vanhemmuudesta isän osa ei aina ole saanut sitä paik-
kaa, joka kuuluu hänelle aviopuolisona ja lapsen kasvattajana. Näyttää siltä, että 
isä olisi  vain vähäpätöistä välttämättömyyttä ja että hänet helposti kokonaan 
unohdetaan. Meille kristityille ja katolilaisille isän osa vanhemmuudesta on ai-
nutlaatuista perheen elämässä, hänen opettaessaan äidin kanssa lapsia elämään 
luontevasti läheistensä ja  muiden ihmisten kanssa. Sillä tavalla lapsissa kehit-
tyvät ne sosiaaliset valmiudet, joita he aikuisina tarvitsevat kipeästi. Tavallaan 
isä tasapainottaa läsnäolollaan äidin ja lasten välistä suhdetta ja kehittyy itse 
paremmaksi aviopuolisoksi ja lastensa kasvattajaksi. Miehenä hän antaa lapsil-
leen hyvän esimerkin siitä miten kunnioittavasti on kohdeltava kanssaihmisiä, 
naisia, työtovereita, vanhuksia, etenkin köyhiä ja yksinäisiä ihmisiä sekä miten 
on pidettävä huolta heistä ja heidän hyvinvoinnistaan. 

Vanhemmuus on Jumalan lahja. Se ei perustuu pelkästään miehen ja naisen 
biologiseen kanssakäymiseen, vaan edellyttää myös lasten isän ja äidin pysy-
vää rakkaudensuhdetta, jonka hedelmänä on heidän saamansa lapset ja näiden 
kasvatus. Silloin lasten hyvinvointi ja tarpeet menevät vanhempien  tarpeiden 
edelle. Tämä merkitsee, että vanhemmat yhdessä auttavat lapsiaan kasvamaan 
iloisiksi ja vapautuneiksi ihmisiksi. Tämä on monimutkainen prosessi, joka 
vaatii lasten iän, kehityksen, lahjojen ja oikeutettujen toivomusten huomioon ot-
tamista. Ei olisi  myöskään pahitteeksi, että vanhemmat keskustelisivat Jumalan 
kanssa lapsistaan ja pyytäisivät itselleen viisautta, rohkeutta ja kärsivällisyyttä 
kasvatustyössä sekä lapsilleen avomielisyyttä, luottamusta ja kärsivällisyyttä 
vanhempiensa kasvatusyrityksiä kohtaan.

isä Frans  

K
olum

ni

Kaikille avoin esitelmäsarja: 

KARMELIITAT 
– perinnettä ja nykypäivää 

Karmeliittasääntökunnan historia ja nykytilanne 
- su 22.3. klo 18.30 Studium Catholicum, Ritarik. 3 b A, 00170 Helsinki 

Karmeliittaspiritualiteetti ja karmeliittapyhimykset 
- su 26.4. klo 18.30 Studium Catholicum 

Karmeliittaperhe - veljet, sisaret, maallikot ja muut 
- su 31.5. klo 18.30 Studium Catholicum 

   *   *   *

Esitelmien jälkeen teetarjoilu. Tilaisuus päättyy rukoushetkeen. 

Tervetuloa!

Karmeliittakirjallisuutta:

Jeesus-lapsen 
Teresa: Pieni 
tie.  Omaelämä-
kerrallisia kir-
joituksia. KaTT 
�999. Nid. 294 
sivua. 15 €.

Wilfrid Stinis-
sen OCD: Ma-
ria Raamatus-
sa ja meidän 
elämässämme.  
KaTT 2006. Nid. 
168 sivua. 10 €.

Pyhä Jeesuksen 
Teresa: Elämä-
ni. KaTT �990. 
Nid. 322 sivua. 
10 €.

Sam Anthony 
Morello OCD: 
Avilan pyhän 
Teresan kutsu 
r u ko u k s e e n .  
Katolinen näkö-
kulma �997. Nid. 
44 sivua. 10 €.

Edith Stein: 
Pieni yksinker-
tainen totuus.  
Kokoelma py-
hän ristin Teresa 
Benedictan kir-
joituksia. KaTT 
2008. Sid. 76 si-
vua. 18 €.

Wilfrid Sti-
nissen OCD: 
Kristillinen sy-
vämietiskely.  
KaTT 2007. Nid. 
187 sivua. 12 €.

Kirjoja voi tilata Katolisesta tiedotuskeskuksesta: puh. 09-6129470, sposti info@cat-
holic.fi tai internetistä: www.catholic.fi/kirjamyynti/. Alle 35 euron tilauksiin lisätään 
postituskuluja 8 €.
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Omvänd er och tro det goda budskapet 

När vi i vår katolska kyrka på 
askonsdagen inleder faste-
tiden, tecnar prästen med 

aska ett märke på vår panna och 
säger: ”Gör bättring och tro evang-
eliet.” Eller enligt en nyare översätt-
ning: ”Omvänd er och tro det goda 
budskapet.” 

Det var med dessa ord som Jesus 
började sin offentliga verksamhet. 
Han var då en mogen man i tret-
tioårsåldern, som redan hade sett 
mycket av livet. Han hade delat 
enkla människors villkor i arbete och 
vila, vardag och fest. Han hade sett 
människor födas och dö, glädjas och 
lida, älska och hata. 

Sedan barndomen hade Jesus 
också umgåtts med sin himmelske 
Fader, i bönen, i de heliga Skrifterna 
som lästes i synagogan, i naturens 
stillhet och skönhet. Men först vid 
trettio års ålder gick han ut i offent-
ligheten för att fullfölja sin egentliga 
kallelse. Han döptes av Johannes 
och hörde Faderns röst: ”Denne är 
min älskade son.” Sedan gick han ut 
i öknen och stannade där i fasta och 
bön i fyrtio dagar, förebilden för vår 
fyrtio dagars fastetid. 

Av det som hände där i öknen har 
Jesus gett sina lärjungar några flyk-
tiga glimtar. Han var svårt frestad 
att skona sig själv, att söka en lätt-
tare väg. På alla frestelser svarade 
han med ett ord ur den heliga Skrift, 
och han kom ut ur frestelsen lugn, 
fylld av kraft och visshet. Men det 
som han hade gått igenom måste ha 
präglat honom djupt. Genast när han 
började sin förkunnelse, förundrades 
människorna över hans utstrålning 
och auktoritet. 

”Omvänd er och tro det goda bud-
skapet”, sade Jesus. Det var inte vil-
ket budskap som helst - budbäraren 
var ett med sitt budskap. Budskapet 
om Guds förbarmande kärlek var in-
karnerat i honom. Ordet hade blivit 
kött. Budskapet var en människa. 

”Omvänd er och tro det goda 
budskapet.” Ett annat av fastetidens 
bibelord, ur Hebreerbrevet, säger 
samma sak i andra ordalag: ”Låt oss 
lägga av allt som är oss till hinder, 
och i synnerhet synden ... Låt oss 
därvid se på Jesus, trons upphovs-
man och fullkomnare.” 

”Se på Jesus, trons upphovsman 
och fullkomnare.” Det är han som 
hos oss väcker tron och som håller 
den vid liv. Han är själv det guda 
budskapet. 

Vi har kanske alla någon gång 
mött en människa med en särskild 
utstrålning, som har gjort ett djupt 
intryck. En människa som har varit 
äkta, varit sig själv, i tal och i tystnad, 
i handling och i vila. En människa 
med ett budskap, men ett budskap 
som inte har varit bara ord, kanske 
har det inte als varit ord. Hela denna 

människas liv har varit ett gott bud-
skap. 

Mer än med någon annan mås-
te det ha varit så med Jesus, Guds 
Son som blivit människa. Han sade: 
”Följ mig!” och utan tvekan reste sig 
de som kallades och följde honom. 
Folkskaror flockade sig kring honom 
och sökte hans hjälp, de lysnade i 
timtal till hans förkunnelse. 

Men det här är bara den ena sidan 
av den mänskliga verklighet som Je-
sus mötte. Det fanns också motstånd. 
Kärleken mötte hatet. ”Han kom till 
sitt eget, och hans egna tog icke emot 
honom”, skriver Johannes. 

När vi mediterar över Kristi li-
dande, koncentrerar vi ofta våra 
tankar på det kroppsliga lidandet, 
som måste ha varit olidligt tungt, i 
synnerhet under de sista dagarna 
och på korset. Men långt därförin-
nan bar Jesus på det själsliga lidan-
det, och det fördjupades allt mera 
under livets gång. Han led, när han 
såg andra lida. Minns ni hur han en 
dag ville dra sig tillbaka i stillhet på 
andra sidan av sjön? Men när hans 
båt kom fram, var folkskarorna där 
före honom. Han fylldes av medli-
dande, står det, ”eftersom de var så 
illa medfarna och hjälplösa, som får 
utan herde”. Han glömde sin egen 
trötthet, sitt behov av vila. Han ta-
lade uppmuntrande till dem, helade 
deras sjuka, gav dem föda. Också för 
enskilda, som behövde hjälp hade 
han alltid tid, i synnerhet för dem 
som andra föraktade: den samaritis-
ka kvinnan, tulltjänsmannen, gläd-
jeflickan. 

Det största lidandet för den som 
älskar är att inte möta gensvar, eller 
att konfronteras med likgiltighet och 
hat. När Jesus sista gången nalkades 
Jerusalem och såg staden på avstånd, 
grät han över den. ”Jerusalem, Jeru-
salem”, sade han, ”hur ofta har jag 
inte velat samla dina barn, som hö-
nan samlar kycklingarna under sina 
vingar. Men ni har inte velat.” 

Låt mig ännu ge några ögon-
blicksbilder från Jesu sista dagar. 
Han hade utkämpat sin bönekamp 
i Getsemane och hade kunnat säga: 
”Fader, ske din vilja, inte min.” Just 
då trängde folkskaran in i den mörka 
örtagården, med lyktor och vapen. 
En man skilde sig från mängden, 
gick fram till Jesus och kysste ho-
nom. Det var Judas, en av Jesu tolv 
närmaste lärjungar. Då sade Jesus: 
”Judas, förråder du människosonen 
med en kyss?” Vilken smärta måste 
inte ha legat i desssa ord? Vi har kan-
ske upplevt det i liten skala - vi vet 
hur det känns, när någon som vi äls-
kar gör oss ont. 

När Jesus efter misshandel och 
smädelse uttröttad bar sitt kors mot 
Golgata, gick vägen förbi en grupp 
kvinnor, som stod och grät över 
honom. Då glömde Jesus sin egen 
smärta av medkänsla med dem. Han 
visste att ofärstider nalkades Jerusa-
lem. ”Gråt inte över mig, gråt över er 
själva och era barn!” 

Ännu när döden på korset var 
nära, visade sig Jesus självförglöm-
mande kärlek. Inte bara då han för-
barmade sig över den botfärdige rö-
varen, utan ännu mera, då han bad 

för sina bödlar, och för oss alla, som 
så illa besvarar hans kärlek: ”Fader, 
förlåt dem, ty de vet inte vad de 
gör.” 

”Omvänd er och tro det goda bud-
skapet!” Att omvända sig, avlägsna 
hinder, det är vår ena uppgift under 
fastetiden. Den andra är att tro det 
goda budskapet om Guds förbar-
mande kärlek, uppenbarad i Jesus. 
Att fästa blicken vid Jesus, ta tid att 
se på honom, tills vi blir gripna av 
det oerhörda - Gud älskar oss, trots 
allt. Då blir det en nåd att också få 
försaka något, offra något för honom 
och för hans lidande bröder och syst-
rar. (1986) 

Ur 
Birgit Klockars: Radioandakter. 

Katolsk informationstjänst, 1992

EKUMEENINEN
PAASTONAJAN 
RUKOUSHETKI 

Studium Catholicumissa

Ritarikatu 3B  A 4

torstaisin klo 09.00 

Tule rukoilemaan kanssamme, 
kun vaellamme kohti pääsiäistä.

Tervetuloa
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Artikkeleita

KESäLEIRIT 2009 
STELLA MARIKSESSA

Teema: Paavalin poluilla

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

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.

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    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 mu-
kavaa yhdessäoloa. Leiri on tarkoitettu kaikille syksyllä tai ensi keväänä konfirmoi-
taville. 

Hinnat ovat täysihoitohintoja, matkat eivät sisälly hintaan. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoit-
tautumisia 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 mak-
samisessa, kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalivirastoon tai omaan kirkkoherraan. 

Joka leirille tarvitaan myös apuvoimia aikuisten ja isosten muodossa. Jos Sinulla on kiin-
nostusta lapsi- ja nuorisotyöhön, ilmoittaudu meille.  

Meksikon 
perhekongressi 
– henkilökohtaisia 
todistuksia uskosta 
Meksikossa tammikuussa 2009 
järjestetyn perhekongressin 
huippukohtia olivat monen us-
kovan todistukset Jumalan ar-
mosta, rakkaudesta ja tulevasta 
elämästä. Valmisteltujen pu-
heenvuorojen väliin oli järjestetty kymmeniä hen-
kilökohtaisia todistuksia. Todistajat tulivat kaikista 
yhteiskuntaluokista ja edustivat eri ikäryhmiä ja 
ammatteja. Kaksi todistusta jäi erityisesti mieleen.  

USKO TULEVASTA ELÄ-
MÄSTÄ TAIVAASSA

Kymmenen tuhannen osal-
listujan edessä seisoi nuori 
äiti, isä ja kaksi lasta. Van-
hin lapsi oli vastikään kuol-
lut pitkän ja vaikean taudin 
seurauksena. Hänellä oli 
ollut syöpä. Koko perhe oli 
valvonut hänen vuoteensa 
vierellä ja rukoillut hänen 
puolestaan. Sairas poika oli 
ripittäytynyt useita kertoja 
ja osallistui melkein päivit-
täin pyhään ehtoolliseen. 
Perheen ja pojan välinen 
keskustelu koski kuoleman 
jälkeistä elämää. Sairas 
poika uskoi, että hän kuo-
leman jälkeen siirtyy Juma-
lan luokse ja saa olla Juma-
lanäidin Marian hoidossa, 
joka rakastaa häntä. Hänen 
elämänsä tulee olemaan pa-
rempaa kuin maailmassa. 
Lopuksi sairas poika joutui 
lohduttamaan vanhempiaan 
ja sisaruksiaan. Hän rukoili 
heidän puolestaan, että he 
saisivat vahvan uskon, kos-
ka Jumala rakastaa meitä ja 
mitään pahaa ei tapahdu. 
Viimeiset päivät, jolloin sai-
ras poika ei enää juuri jaksa-
nut puhua, perhe istui hiljaa 
kontemplaatioissa ja ruko-
uksessa. Pojan kuolema oli 
heille suuri tapahtuma ja to-
distus Jumalan rakkaudesta 
ja toivosta. Jumala on todel-
la kanssamme. 

Perheen todistuksen jäl-
keen oli 10.000 ihmisen 
täyttämässä suuressa konfe-
renssitilassa syvä hiljaisuus. 
Monet itkivät. Perhe – äiti, 
isä ja kaksi lasta siirtyivät 
pois lavalta.  

SIVEYS – NUOREN MIE-
HEN SUURIN LAHJA

Tunnettu meksikolainen 
näyttelijä, noin 35-vuotias 
komea mies todisti omasta 

uskostaan ja siveyden lah-
jasta. Hän seisoi yksin ylei-
sön edessä. Sanat tulivat 
ensin hitaasti. Hän ikään 
kuin ei päässyt asiaan. Hän 
kertoi filmeistään, varsin-
kin uudesta, joka käsitteli 
pienen lapsen ja isän välistä 
suhdetta. Hän kertoi, ettei 
ollut naimisissa ja yhä odot-
ti ”sitä oikeaa”. Vihdoinkin 
hän pääsi asiaan. Hän oli ol-
lut varsinainen naistenmies. 
Hän oli kohdellut naisia 
vain seksin kohteina. Sadat 
naiset olivat olleet hänelle 
vain tapa tyydyttää omia 
halujaan ja viettejään. Hän 
oli elänyt erittäin irvokasta 
ja ”löysää” elämää, mutta 
eräänä päivänä kaikki oli 
muuttunut. Hän tapasi ka-
tolilaisen, joka avasi hänen 
silmänsä. Hän näki nyt sel-
västi, miten hän oli rikkonut 
useita Jumalan ja Raamatun 
opetuksia vastaan. Hän 
tunsi syvää häpeää ja päät-
ti muuttaa koko elämänsä. 
Tämän päivän jälkeen hän 
oli elänyt siveellisesti. Hän 
eli uutta elämää Jumalan ar-
mossa jo yhdeksättä vuotta.  

Todistusta seurasivat 
suuret suosionosoitukset. 
Monet tulivat hänen luok-
seen pyytämään hänen ni-
mikirjoitustaan.  

Vastaavanlaisia todistuk-
sia oli useita kymmeniä. 
Ihmiset kertoivat, usein 
perheittensä ympäröiminä, 
miten olivat kohdanneet Ju-
malan ja henkilökohtaisen 
pelastuksen. Guadalupen 
basilikassa jokaista ”todis-
tusta” seurasivat suuret 
huomionosoitukset, huutoja 
ja aplodeja. Virallinen ohjel-
ma oli täynnä asiaa, mutta 
vasta ihmisten henkilökoh-
taiset todistukset antoivat 
sille koskettavuuden. Deus 
caritas est. 

Jan-Peter Paul

Ekumeeninen pyhiinvaellus 
Suomen ekumeenisen neuvoston 

naisjaoston järjestämä
luontoaiheinen pyhiinvaellus

keväisenä viikonloppuna
Lohjalta Stella Marikseen

(osa matkasta kuljetaan autolla)

pe 15.5. – la 16.5.2009

Mukaan toivotaan myös runsaasti katolilaisia.

Tarkempia tietoja seuraavassa lehdessä.

Tervetuloa nuor-
ten tapaamiseen!

Osoite: Vironkatu 6 a �2

KUTSUMME �6-20-
VUOTiaaT (Lukiolaiset ja 

ammattikoululaiset)

KESKUSTELEMaaN, 
RUKOiLEMaaN SEKÄ 
OLEMaaN YHDESSÄ.

Kokoontumiset: 7.3.2009, 
4.4.2009 ja �6.5.2009

Lisätietoa:			

isä Frans Voss SCJ
puh. 040-5278746

Rakkauden Lähetyssisaret           
puh. 09-3403795
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Lukijoilta

Lukijoilta

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

Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa 
raamattupiiriä Apostolien teoista. 

Piirin seuraavat kokoontumiset ovat lauantaina 14. maaliskuuta, 18. huh-
tikuuta ja 16. toukokuuta klo �4–�6. Paikka on Rakkauden lähetyssi-
sarten luona, osoitteessa Vironkatu 6 a �2, Kruununhaka. Oma Raamattu 
mukaan. ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin vastaa Kaarina 
Koho p. 6�2 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Teresa ry:n kirpputori 
P. Marian seurakuntasalissa 22.3. klo ��.�5 – �4.00  

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 2�.3. 
klo �0.00 - �3.00 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 seurakun-
tiemme lapsia, nuoria ja senioreita.   

Etukäteen kiittäen

Teresa	ry			
 

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

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 2�st, 
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!  
 
with gratitude

Teresa	ry		

Pyhä Birgitta opastaa maallikko-oblaatteja  

Fransiskaaninen retretti 
pe 13. — su 15.11.2009

birgittalaissisarten vieraskodissa, Turussa

Marraskuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta pyhän Franciscuksen nimeä-
misestä luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestämme aurinkolaulun innoittamina viikonloppuretretin otsikolla

Ylistäköön sinua, Herrani,
sisar äitimme maa,

joka meitä ravitsee ja hallitsee
ja kantaa kaiket hedelmät
ja kirjavat kukat ja yrtit.

Retretti alkaa perjantaina �3.��. kello �9.00 moderaattorimme, isä Frans 
Vossin SCJ, johdolla. Pyrimme noudattamaan hiljaisuutta muutoin paitsi 
ruokailujen yhteydessä, sillä Missä on lepoa ja mietiskelyä, siellä ei ole 
huolta eikä harhailua. (Admonitiones, 27)

Osallistumismaksu 80 euroa maksetaan sisarille Turussa. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään maanantaina 2.��.: Tuulikki Tuuri, puhelin (03) 3�85 2�7, 
sähköposti tuulikki.tuuri@tuubi�.net.

Sydämellisesti	tervetuloa,	pax	et	bonum,	pace	e	bene!

Fransiskaanimaallikot	OFS

Pyhä Birgitta sai Kristuksel-
ta tehtäväksi perustaa Kaik-
kein pyhimmän Vapahtajan 
sääntökunnan, Ordo Sanctis-
simi Salvatoris, äitinsä Mari-
an kunniaksi. Jokaisen bir-
gittalaisluostarin nimi muis-
tuttaa Mariasta ja jokaisella 
luostarisisarella on toisena 
nimenään Maria. Kiitoslau-
lu Jumalaäidin kunniaksi 
johdattaa ymmärtämään 
Marian asemaa sääntökun-
nan spiritualiteetissa. Bir-
gitta merkitsi sen muistiin 
enkelin sanelun mukaan, 
josta johtuu nimi ”Sermo 
Angelicus”.

Jumala tiesi etukäteen 
kaiken siitä maailmasta, 
jonka hän loisi. Luomakunta 
olisi olemassa hänen kunni-
akseen ja ilokseen. Luomista 
odotti myös muuan olento, 
joka kohosi kaikkien muiden 
yläpuolelle. Hän oli Maria, 
säteilevä tähti, joka loistaisi 
kaikkia muita puhtaampa-
na Pyhän Hengen lahjojen 
asuinpaikkana. Hänessä 
syntyisi vielä kirkkaampi 
valo, Kristus.

Jumalan rakkaus säteilee 
Mariassa kolmena liekkinä: 
tahrattomuutena, rakkau-
tena ja kuuliaisuutena. Hä-
nessä jumaluus yhdistyy 
ihmisyyteen ja Pojassa, joka 
syntyi hänen ruumiistaan, 
jumaluus yhdistyy ihmi-
seen.

Varhaislapsuudestaan asti 
Birgitta eli läheisessä suh-
teessa Jumalanäitiin, joka 
auttoi Birgittaa konkreet-
tisissa asioissa jo tuolloin. 
Yksi osoitus tuosta läheisyy-
destä on, että Maria puhui 
suoraan Birgitalle, Kristuk-
sen morsiamelle, rohkais-
ten, kasvattaen ja tukien tätä 
tiellä kohti yhä suurempaa 
ja täydellisempään yhteyttä 
Kristuksen kanssa.

Maria sanoi joskus Birgi-
talle: ”Monet ihmiset kum-
mastelevat sitä, että minä 
puhun sinun kanssasi. Teen 
sen siksi, että haluan ilmais-
ta nöyryyteni.” Hän jatkoi 
pyytämällä Birgittaa tule-
maan hänen nöyryytensä 
viitan suojaan. Pahoja ihmi-
siä nähdessään ei tiedä, mitä 
heistä voi vielä tulla. Mitä 
ovat noiden ihmisten pahat 
ajatukset ja mistä ne johtu-
vat? Ehkä syynä on heikko-
us. Itseään ei saa pitää muita 
parempana eikä tuomita sy-
dämessäänkään muita.

Birgitta pyytää Marialta: 
”Tule avukseni, pese minut 
puhtaaksi rumuudestani ja 

sytytä rakkauteni.” Maria 
kehottaa häntä viisauteen ja 
kohtuuteen käytännön asi-
oissa: ”Poikaani miellyttää 
enemmän se, joka syö, kuin 
se, joka paastoaa kuritto-
masti.”

Mater Misericordiae -ilmes-
tyksissä Jumala on lahjoitta-
nut Birgitalle suurimman 
mahdollisen armon: hän saa 
seurata Marian keskustelua 
Poikansa kanssa. Maria ke-
hottaa Birgittaa rakastamaan 
Poikaansa: ”Kun sinulla 
on hänet, sinulla on kaikki, 
mikä on kunnioitettavaa. 
Hän on myös paras kohde 
sydämen kaipaukselle. Kun 
sinulla on hänet, sinulla on 
kaikki, mitä elämässä kan-
nattaa kaivata.”

Pyhän Birgitan spiritua-
liteetti on oppaana sääntö-
kunnan maallikko-oblaateil-
le, jotka vaalivat sitä rakkau-
den käskyjä noudattamalla 
ja elävät luostarin säännön 
ja ohjesäännön edellyttämäl-
lä tavalla. Rakkaudentyöt 
riippuvat lähimmäisten tar-
peista, yhteiskunnallisista ja 
ammatillisista olosuhteista 
sekä henkilökohtaisista ky-
vyistä ja mahdollisuuksista. 
Oblaatit toimivat luostarin 
johtajan alaisuudessa sään-
tökunnan kristillisen apos-
tolaatin hyväksi nykyaikaa 
vastaavalla tavalla ja yhtyvät 
sisarten päivittäisiin ruko-
uksiin kristittyjen ykseyden 
puolesta. He mietiskelevät 

Birgitan elämää ja opetuk-
sia. Myös nykyajan ihminen 
voi saada avun samoin kuin 
Birgitta 1300-luvulla, silloin 
kun hän kaipaa Jumalaa, 
rukoilee Jeesuksen Kristuk-
sen kautta ja pyytää Mariaa 
opettamaan jokapäiväisen 
elämän tapahtumissa, niin 
kuin hän joskus opetti Bir-
gittaa.

Oblaatit osallistuvat ker-
ran kuukaudessa Turun 
luostarissa järjestettävään 
kokoukseen, johon myös 
sisaret osallistuvat. Vuoden 
2009 kevätkauden aiheena 
on rukous, johon moderaat-
tori, isä Toan Tri Nguyen 
johdattaa. Tärkeää on kat-
soa Kristusta Marian silmin. 
Helmikuun kokouksessa kä-
siteltiin rukousta sellaisena 
kuin Raamattu sen ilmoittaa. 
Ensimmäisenä olivat esillä 
siunaus ja pyyntörukous. 
Teeman käsittely jatkuu 
maaliskuussa. Evääksi isä 
Tri antoi ajatuksia: ”Vapauta 
sydämesi vihasta. Vapauta 
mielesi huolista. Elä yksin-
kertaisesti. Anna enemmän. 
Vaadi vähemmän. Ole avoin 
ihmeteoille.”                      

Elina Grönlund 

Pyhä Birgitta saa ilmestyksen. Piirros keskiaikaisen maalauksen mukaan. Nor-
disk familjebok (�905), band 3, sida 450.
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Johdantokurssi Helsingissä
Kurssi-illat pidetään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakunta-
salissa, Pyhän Henrikin aukio � (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 
00�40 Helsinki klo �8.30 – 20.30. Seuraavat kurssi-illat:

9.3.  Parannuksen sakramentti – sairaiden voitelu,  isä Kazimierz Le-
wandowski SCJ

23.3.  Eukaristia,  isä Kazimierz Lewandowski SCJ
6.4.  Kirkon liturgia – kirkkovuosi,  isä Teemu Sippo SCJ
20.4.  Avioliitto,  isä Wieslaw Swiech SCJ
4.5.  Pappeus,  isä Teemu Sippo SCJ
�8.5.  Luostarit ja muut hengelliset yhteisöt, sisar Marta Koltko SJK

Kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kurssin järjestävät 
Katolinen tiedotuskeskus sekä Helsingin katoliset seurakunnat. Lisätietoja 
arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi. Kurssi jatkuu 18.5.2009 saakka.

In English

CATHEDRA OF PETER 
SYMBOLISES PRIMACY OF 
CHURCH OF ROME
Just before Lent, Benedict XVI appeared at the 
window of his study to pray the Angelus with 
faithful gathered below in St. Peter’s Square.

The Holy Father commented on the passage 
from the Gospel of St. Mark which relates how 
Jesus healed a paralysed man and forgave his 
sins. This, said the Pope, shows that Christ 
”had the power not only to heal the sick body, 
but also to forgive sins; indeed, physical re-
covery is a sign of the spiritual healing which 
His forgiveness produces. In fact, sin is a sort 
of paralysis of the spirit from which only the 
power of God’s merciful love can free us, ena-
bling us to stand up and resume our journey 
along the path of goodness.

”This Sunday also marks the Feast of the Ca-
thedra of St. Peter”, he added, ”an important 
liturgical solemnity highlighting the ministry 
of the Successor of the Prince of the Apostles. 
The Cathedra of Peter symbolises the author-
ity of the Bishop of Rome, who is called to of-
fer his particular form of service to the entire 
People of God. Immediately after the martyr-
dom of Sts. Peter and Paul the Church of Rome 
was recognised as possessing the prime role 
in the whole Catholic community, as testified 
by St. Ignatius of Antioch in the second cen-
tury. ... This unique and specific ministry of 
the Bishop of Rome was reiterated by Vatican 
Council II”.

The Holy Father completed his reflections by 
calling upon the faithful to pray for him, that 
he may ”faithfully realise the exalted task that 
divine Providence has entrusted to me as the 
Successor of the Apostle Peter”. Finally, he 
recalled that Lent begins this Wednesday, 25 
February, with the rite of the imposition of the 
ashes. KATT/VIS

POPE DENOUNCES ERRORS 
BEHIND ECONOMIC CRISIS
During a meeting with pastors and clergy of the 
diocese of Rome which took place at the end of 
February in the Hall of Blessings in the Vatican’s 
Apostolic Palace, Benedict XVI answered eight 
questions put to him concerning such matters 
as the world economic crisis, the formation of 
priests, evangelisation, the educational emer-
gency and the value of the liturgy.

Benedict XVI explained that the Church has the 
duty to present a reasonable and well-argued 
criticism of the errors that have led to the current 
economic crisis. This duty, he said, forms part 
of the Church’s mission and must be exercised 
firmly and courageously, avoiding moralism but 
explaining matters using concrete reasons that 
may be understood by everyone.

Referring to his forthcoming social Encyclical, 
the Pope then presented a synthetic overview 
of the crisis, analysing it at two levels. First he 
considered the macroeconomic aspects, high-
lighting the shortcomings of a system founded 
on selfishness and the idolatry of money, which 
cast a shadow over man’s reason and will and 
lead him into the ways of error. Here the Church 
is called to make her voice heard - nationally and 
internationally - in order to help bring about a 
change of direction and show the path of true 
reason illuminated by faith, which is the path of 
self-sacrifice and concern for the needy.

The second aspect of the Holy Father’s analysis 
concerned the sphere of microeconomics. Large-
scale projects for reform, he said, cannot come 
about unless individuals alter their ways. If there 
are no just people, then there can be no justice. 
Hence he invited people to intensify their hum-
ble, everyday efforts for the conversion of hearts, 

an undertaking that above all involves parishes 
whose activity is not just limited to the local com-
munity but opens up to all humanity.

Turning his attention to the question of evan-
gelising work among people who have moved 
away from the faith, the Pope underlined the 
importance of personal witness from individu-
als who live not for themselves but for others. 
Such witness must be associated with the Word, 
he remarked, because it is the Word that gives 
credibility to witness by revealing that the faith 
is not a philosophy or a utopia, but a truth that 
becomes life.

To this end, Pope Benedict continued, what we 
need are priests and catechists who have cultural 
training, but above all who are capable of speak-
ing to modern man with the simplicity of truth, 
in order to show people that God is not, in fact, 
some distant being but a person Who talks and 
acts in the lives of all human beings.

On the subject of the liturgy, the Pope commented 
that it is like a school in which to learn the art of 
being human and to experience familiarity with 
Christ. The Eucharist in particular must be lived 
as a sign and seed of charity, he said.

Answering a question concerning the signifi-
cance of the Bishop of Rome’s mission, the Holy 
Father explained that it is a guarantee of the uni-
versality of the Church. The Church does not 
identify with any particular culture because it 
transcends nationalism and frontiers to welcome 
all peoples, respecting their own particular rich-
ness and characteristics.

Finally, responding to a question on the educa-
tional emergency, Benedict XVI indicated that 
what is lacking today is a shared view of the 
world, an ethical orientation that keeps man from 
falling prey to arbitrariness. Thus, while faith re-
mains open to all cultures, it is also their criterion 
for discernment and guidance. KATT/VIS

ATTENDE DOMINE
R. Hear, O Lord, and have mercy upon us, who 
have sinned against Thee.

1. King, high exalted, all the world’s Redeemer, 
to Thee we lift out eyes with weeping: Christ, we 
implore Thee, hear Thy suppliant’s prayers. R.

2. Right hand of Godhead, headstone of the cor-
ner, path of salvation, gate of heaven, wash away 
the stains of our sin. R.

3. We, Thy eternal majesty entreating, with Thy 
blessed ears hear our sighing: graciously grant 
pardon to our sins. R.

4. Humbly confess we, who have sinned against 
Thee, with contrite hearts we reveal things hid-
den; O Redeemer, may Thy pity grant forgive-
ness. R.

5. Led away captive, guiltless, unresisting, con-
demned by false witnesses unto death for sin-
ners, Christ do Thou keep us whom Thy blood 
hath ransomed. R.

A PRAYER TO LORD JESUS
Lord Jesus, I give you my hands to do your 
work. I give you my feet to go your way. I 
give you my eyes to see as you do. I give you 
my tongue to speak your words. I give you 
my mind that you may think in me. I give you 
my spirit that you may pray in me. Above all, 
I give you my heart that you may love in me, 
your Father, and all mankind. I give you my 
whole self that you may grow in me, so that 
it is you, Lord Jesus, who live and work and 
pray in me.”

Maneesikatu 2a, 00�70 Helsinki, 
klo 8–�5 tai sopimuksen 
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PAASTOKERÄYS
FASTEINSAMLING

LENTEN COLLECTION 
2009

Pienviljelijöiden perehdyttäminen ekologiseen ja ympäristöys-
tävälliseen maanviljelykseen. Mot ett ekologiskt jordbruk. Towards 
sustainable ecological agriculture.

INTIA. SAMPO 800012-70154504, viite 2257. Lisää aiheesta toi-
saalla lehdessämme (s. 10-11).  
 

TULEVIA TAPAHTUMIA

5.4.  BASAARI-BASAR-BAZAAR klo 10.30-13.30
Pyhän Henrikin srk-sali/ St.Henriks församlingsal/ St.Henry’s 
Parish Hall.
4.4. Basaarin pystytys klo 17.00 alkaen. 

23.4. SÄÄNTöMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Pyhän Henrikin srk-salissa klo 18.00.  

TERVETULOA OSTOKSILLE CARITAS-KAUPPAAN!

mm. uudet saippuatuoksut saapuneet!

CARITAS MUKANA KAUPPAVETOOMUKSESSA

Kansalaisjärjestöt jättivät 19.2.2009 ulkomaankauppaministeri 
Paavo Väyryselle vetoomuksen oikeudenmukaisten kauppa-
sääntöjen puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajien joukossa on 
myös Suomen Caritas.  

Vetoomuksella halutaan tukea ministeri Väyrystä kehitysmai-
den tarpeiden nostamisessa keskiöön sekä Maailmankauppajär-
jestö WTO:ssa että alueellisissa kauppaneuvotteluissa, joita Eu-
roopan Unioni käy parhaillaan yli sadan kehitysmaan kanssa. 

Järjestöt vetoavat ministeri Väyryseen, että hän Euroopan 
Unionin kauppapoliittisia kantoja määriteltäessä puoltaisi vah-
vasti kehitysmaiden oikeutta

suojella ja tukea tuotantoaan, erityisesti ruokaturvan ja 
työllisyyden kannalta keskeistä maataloustuotantoa.
parantaa työntekijöiden oikeuksia, ekologisesti kestävää 
kehitystä ja palvelutarjonnan tasapuolisuutta koskevaa 
lainsäädäntöä ja sen valvontaa vähintään kansainvälisten 
miniminormien mukaiseksi ennen kaupan vapauttamis-
ta.
säilyttää peruspalvelut julkisen sektorin tuottamina, jos 
maiden kansalaiset niin tahtovat. 

Vetoomusteksti on kokonaisuudessaan luettavissa Caritaksen 
nettisivuilla www.caritas.fi/ajankohtaista.   
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