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Pyhän viikon kynnyksellä 
traagiset kuvat L’Aquilan 
kaupungista ja sen laita-
milta täyttivät tiedotusvä-
lineet. Maanjäristys, ilmiö, 
joka italialaisittain ei ole 
kovinkaan epätavallinen, 
muutti kymmenien tu-
hansien ihmisten elämän 
kertaheitolla: ystävät kato-
sivat tai kuolivat, kodit tu-
houtuivat, rakkaimmatkin 
omat tavarat ja muistoesi-
neet hautautuivat kasaan 

painuvien rakennusten alle. Eloon jääneiden tuskan 
saattoi hyvin aavistaa kuvista, joita julkaistiin: heidän 
itkevät silmänsä ja pölystä käheytyneet suunsa huusi-
vat: ”Kaikki on mennyttä!”

Maanjäristyksen uhrit, niin elävät kuin kuolleetkin, 
ansaitsevat myötätuntomme ja rukouksemme. Paran-
tuminen sen vaikutuksista ja muistoista vie pitkään, 
varmasti kauemmin kuin kaupunkien ja kylien ra-
kentaminen uudelleen. Rakkaimpien poismeno on 
tuskainen kokemus, omaisuuden menettäminen tuo 
varmaankin järkyttävän tyhjyyden ja toivottomuuden 
tunteen. Aika pysähtyy, eikä kukaan oikein tiedä, mis-
tä lähtisi liikkeelle. Mutta jostakin on pakko aloittaa.

Niin ymmärrettävä ja hyväksyttävä kuin tunne kaiken 
menettämisestä onkin, ei kaikki kuitenkaan ollut men-
nyttä. Ehkä on kuitenkin oltava kiitollinen siitä, että 
itse on hengissä, on voitava olla kiitollinen siitäkin, 
ettei maanjäristyksen uhreja ollut enempää kuin kol-
mesataa. Kiitollisuutta voi osoittaa myös siitä, että apu 
ja avustukset ovat hyvinvointivaltiossa käden ulottu-
villa — niin ei suinkaan ole kaikkialla maailmassa.

Tietenkin tuhot Italiassa kohdistuvat myös kauniisiin, 
korvaamattoman arvokkaisiin kulttuurikohteisiin, esi-
merkiksi keskiaikaisiin kirkkoihin. Meille kristityille 
niiden muisto on arvokas ja merkitys tärkeä. Muis-
tanemme vielä, miltä tuntui nähdä Assisin kirkkojen 
vauriot syksyllä 1997. Osa yhteistä perintöämme uh-
kasi tuhoutua, olkoonkin, että sillä kertaa se saatiin 
pelastettua.

Epätoivoisessakin tilanteessa meidän kannattaa yrit-
tää katsoa pelkän pahan ja ikävän yli; nähdä se, kaikki 
se, mistä yhä saamme olla kiitollisia, todellisemmassa, 
pysyvämmässä merkityksessä. Eihän meidän lopul-
linen toivomme kuitenkaan ole tässä ajassa eikä sen 
mukavuuksissa, vaan siinä uutuudessa ja toivossa, 
josta Kristuksen ylösnousemus on meille varma ja 
kestävä merkki.

Suhteellisuuden tajua

26.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 3:12a, 13-15, 17-19
Ps. 4:2, 4+7, 9. - 7b
2L 1. Joh. 2:1-5
Ev. Luuk. 24:35-48

3.5. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 4:8-12
Ps. 118:1+8-9, 21-23, 26+28-29. - 22
2L 1. Joh. 3:1-2
Ev. Joh. 10:11-18

Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkai-
den hyväksi.

10.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 9:26-31
Ps. 22:26b-27, 28+30bc, 31-32. - 26a
2L 1. Joh. 3: 18-24
Ev. Joh. 15:1-8

17.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 10:25-26, 34-35, 44-48
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 2b
2L 1. Joh. 4:7-10
Ev. Joh. 15:9-17

21.5. to HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN,
helatorstai, juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. - 6
2L Ef. 1:17-23 (vuosi A) tai 2L Ef. 4:1-13 tai Ef. 4:1-7, 11-13
Ev. Mark. 16:15-20

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

Paavi 
Pyhälle 
maalle 
touko-
kuussa
Paavi Benedictus XVI tekee 
pyhiinvaelluksen Pyhälle 
maalle 8.-15. toukokuu-
ta. Matkan aluksi pyhä isä 
vierailee Jordaniassa, jossa 
hän muun muassa vierailee 
historiallisessa Mooseksen 
muistoksi rakennetussa 
basilikassa ja siunaa latina-
laisen patriarkaatin raken-
nuttaman Madaban yliopis-
ton peruskiven. Hän tapaa 
maassa myös kuningasparin 
ja toisten kristillisten yhtei-
söjen sekä muslimien edus-
tajia. Paavi käy myös Betani-
assa Jordan-virran varrella 
tutustumassa Jeesuksen 
oletettuun kastepaikkaan, 
jossa hän myös siunaa alu-
eelle rakennettavien uusien 
kirkkojen peruskiviä.

Tämän jälkeen Benedic-
tus siirtyy Israeliin, jossa 
hän vierailee Jerusalemissa, 
Betlehemissä ja Nasaretissa. 
Jerusalemissa paavi tapaa 
monia vaikuttajia, muun 
muassa Israelin presiden-
tin, Jerusalemin suurmuf-
tin ja juutalaisen yhteisön 
päärabbit, ja hän vierailee 
holokaustin muistoa kunni-
oittavassa Yad Vashem -mu-
seossa sekä itkumuurilla. 

Betlehemissä paavi vie-
railee Jeesuksen syntymä-
luolassa sekä tapaa palestii-
nalaishallinnon presidentin. 
Nasaretissa hän vierailee 
muun muassa Marian il-
mestyspaikalla. Palattuaan 
Jerusalemiin paavi vierailee 
vielä pyhän haudan äärellä.

KATT/VIS

Franciskanorden firar 800-årsminnet av deras regel
Påven Benedikt XVI upp-
muntrade på lördag 18.4. 
världens franciskaner att 
fortsätta evangeliseringen 
av världen genom att inkar-
nera Jesus i sina liv under 
ledning av påven och den 
katolska kyrkan, precis som 
deras grundare, den Helige 
Franciskus av Assisi gjorde 
för 800 år sedan. Påven ta-
lade till cirka 3000 francis-
kaner som träffade honom 
vid det påvliga sommarre-
sidenset Castelgandolfo ut-

anför Rom, i en symbolisk 
gest för att visa deras trohet 
till påven.

Franciskaner från hela 
världen träffades i Assisi, 
mellan den 15 till den 18 
april för att fira 800-årsmin-
net av deras regel - den He-
lige Franciskus regel som 
godkändes år 1209 av Påven 
Innocentius III. Samt för att 
fira det historiska kapitlet år 
1221, fem år före den Helige 
Franciskus död. 

Benedikt XVI noterade hur 

det på 1200-talet fanns vissa 
grupper och religiösa rörel-
ser som motsatte sig kyrkan 
och inte sökte dess godkän-
nande, och att den Helige 
Franciskus kunde ha vunnit 
många anhängare genom att 
inte böja sig för påven. Men 
i stället överlämnade han 
sig själv, tillsammans med 
sina kamrater, till biskopen 
av Rom, Petri efterträdare, 
ett faktum, sade påven, som 
avslöjar hans sanna kyrkliga 
anda. ”Åtta århundraden 

har gått sedan dess, och ni 
har nu velat förnya denna 
handling,” sade påven och 
tackade dem. 

Benedikt XVI påminde 
om den Helige Franciskus 
av Assisis omvändelse och 
hur han gav sig fullständigt 
till Kristus, så att han blev 
ett levande evangelium, och 
hur han har lyckats locka 
till sig män och kvinnor un-
der alla tidsepoker till Kris-
tus, i synnerhet ungdomar 
som föredrar halvhjärtade 

förpliktelser. ”Gå och fort-
sätt reparera Herrens hus, 
Hans kyrka,” sade påven, 
och hänvisade till de många 
kyrkor som förstörts av den 
senaste jordbävningen i re-
gionen Abruzzo. Men det 
finns en mycket allvarligare 
ruin, sade helige fadern, 
och hänvisade då till perso-
ner och kommuniteter, och 
denna reparation, sade han, 
börjar med oss själva.

KATT/RV

Maanjäristyksen uhrit, erityisesti lapset 
paavin rukouksissa
Välittömästi kuultuaan kes-
kisessä Italiassa sattuneesta 
tuhoisasta maanjäristykses-
tä, paavi Benedictus XVI 
lähetti valtiosihteerinsä 
kardinaali Bertonen väli-
tyksellä sähkeen L’Aquilan 
arkkipiispalle Giuseppe 
Molinarille:

”Dramaattinen uutinen 
voimakkaasta maanjäris-
tyksestä, joka järisytti arkki-
hiippakuntanne aluetta, on 
täyttänyt pyhän isän mielen 
tyrmistyksellä. Hän antaa 
teidän ylhäisyydellenne 

tehtäväksi välittää hänen 
lämmin osanottonsa siihen 
tuskaan, jota tällaisen traa-
gillisen tapahtuman uhrik-
si joutuneet rakastettavat 
ihmiset kokevat. Luvaten 
palavia rukouksia uhrien, 
erityisesti lasten puolesta, 
hänen pyhyytensä pyytää 
Herralta lohdutusta heidän 
perheilleen ja, samalla kun 
hän lausuu rohkaisevan sa-
nansa niille, jotka selvisivät, 
ja niille, jotka eri tavoin osal-
listuvat pelastustöihin, hän 
antaa kaikille erityisen apos-

tolisen siunauksensa.”
Pelastustöiden ja jälkijä-

ristysten vielä jatkuessa li-
turgiakongregaation ainut-
laatuisen erityisluvan turvin 
Vatikaanin valtiosihteeri 
matkusti yhdessä paavin yk-
sityissihteerin, monsignore 
Georg Gänsweinin kanssa 
järistysalueelle ja vietti siel-
lä pitkänperjantain aamuna 
messun kaikkien maanjäris-
tyksen uhrien puolesta. Mes-
sussa monsignore Gänswein 
luki paavin tervehdyksen ja 
ilmoitti myös, että siinä käy-

tetty kalkki oli paavin eri-
tyinen lahja ja läheisyyden 
osoitus maanjäristysalueen 
asukkaille.

Vatikaani on ilmoittanut, 
että pyhä isä vierailee itse 
tuhoalueella huhtikuun lo-
pussa.

KATT/VIS/CNA

sir
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Uutisia

Kirjoja

Benedictus XVI: Spe salvi 
(Toivossa pelastetut). KATT 
2008. Nid. 71 sivua. 9 €.

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.

Statssekretariatets kommuniké 
angående Belgiens protest 

Statssekretariatet beklagar Belgiens ovanligt 
agerande mot påven.

Uusi arkkipiispa Westminsteriin

Paavin vierailusta 20 vuotta

Saksalaisesta rakkauden 
lähetyssisarten uusi ylisisar

Belgiens ambassadör, enligt 
instruktioner från utrikesde-
partementet, har meddelat 
Vatikanens utrikesminister 
om resolutionen i represen-
tanthuset i hans land som 
begärde att den belgiska re-
geringen ”fördömer påvens 
oacceptabla uttalanden i 
samband med sin resa till 
Afrika och officiellt proteste-
rar till Heliga stolen”. Mötet 
ägde rum den 15 april 2009.

Statssekretariatet bekla-
gar denna åtgärd, som är 
mycket ovanlig inom de 
diplomatiska förbindelser-
na mellan den Heliga stolen 
och Belgien. Den uttrycker 
sin sorg över att en parla-
mentarisk församling skul-
le ha ansett det lämpligt att 
kritisera den Helige Fadern 
på grundval av ett enstaka 
utdrag ur en intervju, skild 
ifrån sitt sammanhang, 
och som används av vissa 
grupper med den tydliga 
avsikten att avskräcka, som 
att avråda påven från att ut-
trycka sig om vissa teman av 
uppenbar moralisk relevans 
och från att förkunna Kyr-
kans doktrin. 

Som bekant, som svar på 
en fråga om effektiviteten 
och den realistiska karaktä-
ren av Kyrkans ståndpunk-
ter angående bekämpningen 
av aids, sade den Helige Fa-
dern att lösningen måste sö-
kas i två riktningar: å ena si-
dan genom att mänskliggö-
ra sexualiteten, och å andra 
sidan genom sann vänskap 

och vilja att hjälpa perso-
ner som lider. Han framhöll 
också Kyrkans förpliktelse 
inom båda dessa områden. 
Utan denna moraliska och 
pedagogiska dimension, 
kommer vi inte att segra i 
kampen mot aids.

Medan det i vissa euro-
peiska länder utbröt en oer-
hörd mediekampanj om det 
dominerande, för att inte 
säga uteslutande, värdet av 
kondomer i kampen mot 
aids, är det trösterikt att no-
tera att de moraliska över-
väganden som uttrycktes 
av den Helige Fadern förs-
tåddes och uppskattades, 
särskilt av afrikaner och av 
Afrikas sanna vänner, lik-
som av vissa medlemmar 
inom naturvetenskapen. 
Som man kan läsa i ett of-
fentligt dokument som den 
fransktalande regionala bis-
kopskonferensen för Västaf-
rika CERAO skrivit: ”Vi är 
tacksamma för det budskap 
om hopp som den Helige 
Fadern kom för att ge oss i 
Kamerun och Angola. Han 
kom för att uppmuntra oss 
till att leva enat och förenas 
i rättvisa och fred, så att 
Kyrkan i Afrika kan sprida 
livets hoppfulla låga på hela 
kontinenten. Och vi tackar 
honom för att med tydlighet 
och fördjupning ha återin-
fört Kyrkans undervisning 
i fråga om pastoral vård av 
aidssjuka.”

KATT/RV

Lontoossa sijaitsevaan 
Westminsterin arkkihiippa-
kuntaan on perjantaina 3.4. 
nimitetty uusi arkkipiispa. 
Paavi Benedictus XVI nimit-
ti nykyisen kardinaali Cor-
mac Murphy-O’Connorin 
(76) seuraajaksi Birmingha-
min nykyisen arkkipiispan 
Vincent Nicholsin (63). 
Arkkipiispa Nichols ehti toi-
mia Birminghamissa vähän 
yli yhdeksän vuoden ajan. 
Westminsterin arkkipiispa 
on tavallisesti myös Englan-
nin kirkon priimas. 

Arkkipiispa Nichols on 
syntynyt 8. marraskuuta 

1945 Crosbyn pikkukau-
pungissa Liverpoolin poh-
joispuolella. Hänet vihit-
tiin papiksi Liverpoolin 
arkkihiippakuntaa varten 
21.11.1969 ja Westminsterin 
apulaispiispaksi 24.1.1992. 
Birminghamin arkkipiis-
paksi hänet nimitettiin 
15.2.2000.

Westminsterin arkkihiip-
pakunnassa on noin 465000 
katolilaista, mikä on runsaat 
10% alueen asukasmäärästä. 
Siihen kuuluu 345 hiippa-
kunta- ja 398 sääntökunta-
pappia, yhteensä 743 pap-
pia. Sääntökuntaveljiä on 

552 ja -sisaria 1194. Arkki-
hiippakunnassa on noin 214 
seurakuntaa.

A r k k i h i i p p a k u n n a s -
sa on arkkipiispan lisäksi 
neljä apulaispiispaa: John 
Stanley Kenneth Arnold 
(2005-); Alan Stephen Ho-
pes (2003- ); Bernard Long-
ley (2003-) ja George Stack 
(2001-).

Westminsterin arkkihiip-
pakunnan alue kattaa pää-
osin Thames-joen pohjois-
puoleisen osan Lontoosta.

KATT/RV

www.birmingHamdiocese.org.uk

Rakkauden lähetyssisarten 
sääntökunta (Missionaries 
of Charity) on valinnut 24.3. 
uuden ylisisaren. Sääntö-
kunnan uusi johtajatar on 
vuonna 1953 syntynyt sak-
salainen sisar Mary Prema 
Pierick MC. Hän seuraa teh-
tävässä sisar Nirmalaa, au-
tuaan Teresa Kalkuttalaisen 
eli äiti Teresan ensimmäistä 
seuraajaa, joka on johtanut 
sääntökuntaa tämän kuole-
masta lähtien (1997).

Uusi ylisisar Mary Pre-
ma liittyi sääntökuntaan 

27 vuotiaana ja juhli viime 
vuonna ikuisten lupausten-
sa 25-vuotisjuhlaa. Hän on 
toiminut sääntökuntansa 
yhteisöissä Roomassa, Na-
polissa ja Madridissa sekä 
viime vuodet Kalkutassa.

Rakkauden lähetyssisar-
ten sääntökunnassa on lähes 
5000 jäsentä. Se toimii myös 
Suomessa.

KATT/kath.net

Pyhän sydämen papeille 
uusi esimies
Jeesuksen pyhän sydämen 
pappien Suomen alueelle 
on valittu uusi esimies. Isä 
Wieslaw Swiechin SCJ jäl-
keen tehtävän on saanut hoi-
taakseen 7.4. alkaen Tampe-

reen Pyhän ristin seurakun-
nan kirkkoherra isä Zenon 
Strykowski SCJ.

KATT

Paavi Johannes Paavali II:n 
historiallisesta Pohjoismai-
den vierailusta tulee tänä 
kesänä kuluneeksi 20 vuot-
ta. Kaikkiin Pohjoismaihin 
suuntaunut apostolinen 
matka kesti 1.-10. kesäkuu-
ta 1989. Suomessa paavi vie-
raili 4.-6.6. Helsingissä ja Tu-
russa viettäen muun muassa 
vahvistusmessun Helsingin 
jäähallissa ja osallistuen eku-

meeniseen vesperiin Turun 
tuomiokirkossa. Hän myös 
piti puheen Finlandia-ta-
lossa Paasikivi-seuran tilai-
suudessa. Paavin vierailusta 
on saatavilla sekä kuvakirja 
(8€) että puhekokoelma (7€) 
Katolisesta tiedotuskeskuk-
sesta.

KATT



Fides 05/2009 – 5

Rukouksen
apostolaatti

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. 

Toukokuu 
 Rukoilkaamme, että 
uskovat maallikot ja kris-
tittyjen yhteisöt edistäi-
sivät vastuullisesti kut-
sumuksia pappeuteen ja 
sääntökuntaelämään. 
 Rukoilkaamme, että 
vasta perustetut katoliset 
paikalliskirkot olisivat 
saamansa uskon lahjan 
tähden valmiit osallistu-
maan kirkon universaali-
seen lähetystyöhön ja ju-
listamaan evankeliumia 
kaikkialla maailmassa. 

Böne-
apostolatet 
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. 

Maj 
 Vi ber, att lekmän och 
kristna samfund tar an-
svar för och uppmuntrar 
kallelser till prästämbete 
och ordensliv. 
 Vi ber, att de nygrun-
dade katolska kyrkorna 
visar sin tacksamhet mot 
Herren för trons gåva ge-
nom att delta i Kyrkans 
universella mission och 
är beredda att predika 
evangeliet i hela världen.

Oremus

Påskmeditation 

Den Uppståndne möter lärjungarna vid Tiberiassjön 

Vi tillber dig, Herre Jesus Krist, och prisar dig,
— ty genom din död och uppståndelse har du skänkt 
världen liv.

Meditation (Joh. 21:1-9, 13)

Jesus ber om mat eftersom han vill dela människors dag-
liga liv - han gör det först och främst genom att ge sig 
själv till oss i den heliga eukaristin. Och därför sänder 
han oss vid slutet av mässan ut i denna värld: Han begär 
av oss att åter ”kasta ut våra nät” som trots alla ansträng-
ningar förblev tomma. Han går in i vår värld så att vår 
tomhet, som trots alla våra framgångar på det tekniska 
och vetenskapliga området är betecknande just för vår 
tid, denna tomhet skall fyllas av hans gudomliga närvaro 
- genom oss, hans lärjungar. 

Bön 

Uppståndne Herre, under de fyrtio dagarna efter påsk 
stannade du hos oss inte som en triumferande Gud med 
blixt och dunder som på Sinai, utan som en ”enkel” Gud 
som firar uppståndelsen vid sjöstranden, vid en måltid 
med oss. Gör oss till vittnen om din uppståndelse, i den 
grå vardagen: landet Galileen som gränsar till evigheten. 
På denna strand ger du oss dig själv, Guds Son, Frälsare, 
i den måltid som ger oss kraft för vardagen att vara dina 
vittnen och förbereder oss för evigheten, där du själv vill 
gå omkring och betjäna oss. 

Antifon 

O Maria, Du den Helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.

Oremus

Marian kiitosvirsi
Dom Helder Camaran afro-brasilialaisten orjien messussa

Mariama, rakas äitimme, kaikkien ihmisten äiti, mistä rodusta, 
ihonväristä ja maanosasta hyvänsä.

Älä anna Poikasi kirkon tyytyä sanoihin ja suosionosoituksiin, 
vaan ponnistella mustien puolesta, maan oikeudenmukaisen jaon 
ja alkuperäisten kansojen oikeuksien puolesta.

Ei riitä se, että me pyydämme anteeksi eilisiä virheitämme.
Anna meidän valita tämänpäivän tie, katsomatta, mitä muut ihmi-
set siitä sanovat.

Mariama, he ehkä sanovat, että me harjoitamme politiikkaa, val-
lankumousta ja että olemme kommunisteja.
Mutta päinvastoin se on sinun Poikasi puhdasta evankeliumia.

Mariama, emme tarvitse tehtaita, jotka tekevät ammuksia.
Me tarvitsemme yhteisojä, jotka rakentavat rauhaa ja niin edel-
leen.

On ollut jo kylliksi epäoikeudenmukaisuutta!
Mariama: Muutamilla on valtavia maaalueita, toisilla ei edes maa-
palstaa elämistä varten.

Kylliksi eroja hyvinvoinnin jakautumisessa!
Toiset omistavat rikkauksia eri puolilla maailmaa,
toiset eivät tiedä, miten he voivat ansaita jokapäiväisen leipänsä.

Mariama, hyvä äiti, emme halua oikeastaan niin paljoa, kuin mistä 
sinä kiitosvirressäsi lauloit: että rikkaat lähetettäisiin tyhjin käsin 
pois ja nälkäiset ruokittaisiin runsaasti.
Me emme tarvitse köyhiä emmekä rikkaita.

Tämän päivän herrojen orjista ei saa tulla huomispäivän orjien 
Herroja.

On ollut kylliksi orjia.
On ollut kylliksi herroja.

Mariama, meistä on tultava toistemme sisaruksia, sisaria ja veljiä. 
Ei vain nimellisesti eikä valheellisesti,
vaan todellisia sisaruksia . 

Ote Franziskaner Mission -lehdestä 1/2009 (FV)
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Rakkaat veljet ja sisaret Roo-
massa ja kaikkialla maailmas-
sa

Kaikesta sydämestäni toivo-
tan teille kaikille siunattua 
pääsiäistä. Lainaan pyhää 
Augustinusta, joka sanoi: 
”Herran ylösnousemus on 
meidän toivomme - Resur-
rectio Domini, spes nostra” 
(Sermo 261:1). Näillä sanoil-
la tuo suuri piispa selitti 
uskoville, että Jeesus nousi 
kuolleista, jotta me emme 
olisi epätoivoisia, vaikka 
joudummekin kuolemaan, 
emmekä pelkäisi, että elämä 
päättyy täydellisesti kuole-
maan. Kristus on noussut 
kuolleista antaakseen meille 
toivon (vrt. sama).

Mitä on kuoleman 
jälkeen?

Yksi ihmisiä eniten askar-
ruttavista kysymyksistä on 
todellakin tämä: Mitä on 
kuoleman jälkeen? Tämän 
päivän juhlapyhä antaa tä-
hän mysteeriin vastauksen, 
että kuolemalla ei ole vii-
meistä sanaa, koska Elämä 
voittaa lopulta. Tämä varma 
uskomme ei perustu yksin-
kertaiseen inhimilliseen 
järkeilyyn vaan uskon his-
torialliseen tosiasiaan: Jee-
sus Kristus, ristiinnaulittu 
ja haudattu, on noussut ylös 
kirkastetussa ruumiissaan. 
Jeesus on ylösnoussut, jotta 
myös meillä, jotka uskom-
me häneen, olisi iankaikki-
nen elämä. Tämä julistus on 
evankeliumin ydintä. Niin 
kuin pyhä Paavali määrä-
tietoisesti julistaa: ”Ellei 
Kristusta ole herätetty, sil-
loin meidän julistuksemme 
on turhaa puhetta, turhaa 
on myös teidän uskonne.” 
Hän jatkaa sanomalla: ”Jos 
olemme panneet toivomme 
Kristukseen vain tämän elä-
män ajaksi, olemme säälit-
tävimpiä kaikista ihmisistä” 
(1. Kor. 15:14, 19). Aina pää-
siäisaamusta alkaen uusi 
toivon kevät on täyttänyt 
maailman. Tästä päiväs-
tä lähtien on meidän ylös-
nousemuksemme alkanut, 

koska pääsiäinen ei tarkoita 
vain yhtä historian hetkeä, 
vaan uuden asiantilan al-
kua: Jeesus on noussut kuol-
leista, mutta ei vain siten, 
että hänen muistonsa pysyy 
elävänä opetuslasten sydä-
missä, vaan koska hän itse 
elää meissä, ja me voimme 
hänessä jo maistaa iankaik-
kisen elämän iloa.

Ylösnousemus on 
historiallista todelli-
suutta

Ylösnousemus siis ei ole 
teoria vaan historiallista 
todellisuutta, jonka paljas-
ti ihminen Jeesus Kristus 
pääsiäisensä kautta, ”läpi 
kulkemisensa” kautta, joka 
avasi ”uuden tien” taivaan 
ja maan välille (vrt. Hepr. 

10:20). Ylösnousemus ei 
myöskään ole myytti tai 
unelma, se ei ole näky tai 
utopiaa, se ei ole satu, vaan 
se on yksittäinen ja toista-
maton tapahtuma: Jeesus 
Nasaretilainen, Marian poi-
ka, joka perjantain hämä-
rissä otettiin alas ristiltä ja 
haudattiin, lähti voittajana 
haudasta. Sapatin jälkeisen 
aamun sarastaessa Pietari 
ja Johannes todella löysivät 
tyhjän haudan. Maria Mag-
daleena ja muut naiset koh-
tasivat ylösnousseen Jeesuk-
sen. Matkalla Emmaukseen 
kaksi opetuslasta tunsi hä-
net leivän murtamisesta. 
Ylösnoussut ilmestyi apos-
toleille samana iltana yläsa-
lissa ja sitten monille muille 
opetuslapsille Galileassa.

Ylösnousemus on 
uutuus, joka muuttaa 
elämän

Herran ylösnousemuksen 
julistaminen valaisee pi-
meitä alueita maailmassa, 
jossa elämme. Tarkoitan eri-

tyisesti materialismia ja ni-
hilismiä, sellaista käsitystä 
maailmasta, joka ei kykene 
liikkumaan ulkopuolelle 
sen, mikä on tieteellisesti 
todistettavissa, vaan vetäy-
tyy ilottomasti tyhjyyden 
tunteeseen, jonka ajatellaan 
olevan ihmiselämän lo-
pullinen kohtalo. On totta, 
että ellei Kristus olisi nous-
sut kuolleista, tyhjyys olisi 
voittanut. Jos hylkäämme 
Kristuksen ja hänen ylös-
nousemuksensa, ihmiselle 
ei ole pakopaikkaa ja hänen 
kaikki toiveensa jäävät il-
luusioksi. Kuitenkin tänään 
on se päivä, jolloin Herran 
ylösnousemuksen julistus 
puhkeaa vahvana ilmoille, 
ja se on vastaus aina toistu-
vaan skeptikkojen kysymyk-
seen, jonka me löydämme jo 
Saarnaajan kirjasta: ”Onko 
olemassa sellaista, mistä 
sanotaan: ‘Katso, tämä on 
uutta’?” (Saarn. 1:10) Me 
vastaamme: Kyllä. Pääsiäis-
aamuna kaikki tuli uudeksi. 
”Kuolema ja elämä kävivät 
ihmeellisen kaksintaistelun. 

Elämän Herra kuoli ja hallit-
see taas elävänä” (pääsiäis-
sekvenssi). Tämä on uutta! 
Uutuus, joka muuttaa nii-
den elämän, jotka ottavat 
sen vastaan, niin kuin py-
himykset ottavat. Tämä ta-
pahtui esimerkiksi pyhälle 
Paavalille.

Luottakaamme 
Jeesukseen

Monta kertaa pyhälle Paava-
lille omistetun vuoden yhte-
ydessä meillä on ollut tilai-
suus mietiskellä sitä, mitä 
tuo suuri apostoli sai kokea. 
Saul Tarsolainen, kristittyjen 
säälimätön vainoaja, kohta-
si ylösnousseen Kristuksen 
tiellä Damaskoon ja tuli hä-
nen voittamakseen. Loput 
me tiedämme. Paavalissa 
tapahtui se, mistä hän myö-
hemmin kirjoitti Korintin 
kristityille: ”Jokainen, joka 
on Kristuksessa, on siis uusi 
luomus. Vanha on kadon-
nut, uusi on tullut tilalle!” 
(2. Kor. 5:17) Katsokaamme 
tätä suurta evankeliumin 

Pääsiäisen Urbi ja orbi -viesti: uskomme perustuu     historialliseen tosiasiaan

Jos hylkäämme Kristuksen ja hänen ylös-
nousemuksensa, ihmiselle ei ole pakopaik-
kaa ja hänen kaikki toiveensa jäävät il-
luusioksi.
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MATKA 
EDITH STEININ 

JÄLJILLÄ PUOLASSA  
 

Pyhä Ristin Teresa Benedicta 
(Edith Stein) on yksi Euroopan 
suojeluspyhimyksistä. 

Vaellus suuntautuu steinin lapsuuden 
ja nuoruuden breslauhun / wrocla-
wiin ja lublinitz / lublinieciin sekä 
marttyyrikuoleman paikkaan, ausch-
witziin. 

muita ovat mm. maria-pyhiinvael-
luspaikka czestochowa, johannes 
Paavali ii:n museo wadowicessa ja 
unescon maailmankultuuriperintöön 
kuuluva kalwaria Zebrzydowska sekä 
krakova. 
 
Hinta 835 euroa, jos �6 henkeä. 
luostarimajoitus. lento Helsingistä: 
pe 2.�0. klo 20:25, paluu pe 9.�0. klo 
�9.30. mukana isä Tri nguyen, mat-
kanjohtajana Heidi Tuorila-kahanpää. 

Ilmoittautuminen 8.5. mennessä 050-3410248 tai kahanpaa@ulc.jyu.fi 
 
kirjallisuutta: 

euroopan ikoni. edith steinin elämä �89�-�943 (minerva, 2003).
Pieni yksinkertainen totuus. kokoelma Pyhän ristin Teresa benediktan 
kirjoituksia (kaTT, 2008).

•
•

Pyhiinvaellus

Köyliöön 

kävellen

12.-14.6.2009
 
 

Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille.

Pyhiinvaelluksen ohjelma:

Perjantai	12.6.
Helsingistä lähdetään klo �7.00 bussilla Pyhän marian kirkolta yläneel-
le, jossa yövytään työväentalossa.

Lauantai	13.6.	
Vaellus yläneeltä kankaanpäähän, jossa yövymme koulussa.

Sunnuntai	14.6.
Vaellus kankaanpäästä köyliön kirkkokarille.
klo �3.00 pyhä messu kirkkokarilla.
n. klo �5.00 paluu Helsinkiin bussilla.

Tarvitaan: hyvä pyhiinvaelluksen henki, hy-
vät kengät, makuupussi tai vastaava, päi-
väreppu, vähän ruokaa ja juotavaa lauan-
taipäivää varten. yöpymistarvikkeet yms. 
kuljetetaan yöpymispaikasta toiseen.

Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 35 euroa. 
sen lisäksi bussimatka 30 euroa. maksun 
voi suorittaa tilille katolinen kirkko suo-
messa (nordea 22�938-868), mainiten 
”köyliön vaellus” tai käteisellä vaelluksen 
aikana.

ilmoittautuminen 5.6. mennessä Pyhän 
birgitan pappilaan, puh. 02-23�4389.

Tiedustelut: isä Toan Tri nguyen, puh. 02-
23�4389 tai 050 36� 7942.  

•

•

•
•
•

julistajaa, joka rohkealla in-
nolla ja apostolisella antau-
muksella vei evankeliumin 
monille sen ajan kansoille. 
Hänen opetuksensa ja esi-
merkkinsä innostavat meitä 
etsimään Herraa Jeesusta. 
Ne rohkaisevat meitä luot-
tamaan häneen, koska sen 
tyhjyyden tunteen, joka 
pyrkii myrkyttämään ihmi-
syyden, on voittanut se valo 
ja toivo, joka virtaa ylösnou-
semuksesta. Psalmin sanat 
ovat täysin käyneet toteen: 
”Sinulle ei pimeys ole pime-
ää, vaan yö on sinulle kuin 
päivänpaiste” (Ps. 139:12). 
Tyhjyyys ei enää ympäröi 
kaikkea, vaan Jumalan ra-
kastava läsnäolo. Itse kuole-
man valta on murrettu, kos-
ka elämän Sana on saavutta-
nut Hengen kannattelemana 
tuonelan.

Kuoleman vallan 
merkkejä on yhä

Jos on totta, ettei kuolemal-
la enää ole valtaa ihmisiin 
ja maailmaan, silti on hyvin 

monia, liian monia merkke-
jä sen aikaisemmasta val-
lasta. Vaikkakin Kristus on 
pääsiäisen kautta tuhonnut 
pahan juuren, hän haluaa 
yhä saada kaikkien aikojen 
ja paikkojen miehiltä ja nai-
silta apua vahvistaakseen 
voittonsa omilla aseillaan: 
oikeudenmukaisuuden, to-
tuuden, armon, anteeksian-
tamisen ja rakkauden aseil-
la. Tämän viestin tahdoin 
viedä koko Afrikan mante-
reelle äskeisellä apostolisel-
la vierailullani Kameruniin 
ja Angolaan, missä minut 
otettiin vastaan suurella in-
nostuksella ja valmiudella 
kuunnella. Afrikka kärsii 
suunnattomasti julmista ja 
loputtomista konflikteis-
ta, jotka usein unohdetaan 
ja jotka aiheuttavat paljon 
verenvuodatusta ja tuhoa 
useille kansoille ja kasva-
valle määrälle sen poikia ja 
tyttäriä, jotka joutuvat nä-
län, köyhyyden ja tautien 
uhreiksi. Toistan tämän 
saman viestin painokkaas-
ti Pyhässä maassa, johon 
minulla on ilo matkustaa 
muutaman viikon päästä. 
Sovinto - vaikea, mutta vält-
tämätön - on edellytyksenä 
yleiselle turvallisuudelle ja 
rauhalliselle yhteiselämälle 
tulevaisuudessa, ja se voi-
daan saavuttaa uudistetuil-
la, kestävillä ja vilpittömillä 
ponnisteluilla Israelin ja Pa-
lestiinan konfliktin ratkaise-
miseksi. Ajatukseni kulke-
vat Pyhästä maasta sen naa-
pureihin, Lähi-itään, koko 
maailmaan. Maailmassa 
vallitsevan ruokavajeen, ta-
louskriisin, vanhan ja uuden 
köyhyyden, huolestuttavan 
ilmastonmuutoksen, väki-
vallan ja riiston aikana, jotka 
pakottavat monet lähtemään 
kotimaastaan ja etsimään 
vähemmän uhanalaista elä-
misenmuotoa, eroon jatku-
vasta terrorismin uhasta ja 
kasvavasta tulevaisuuden 
pelosta, on tärkeää löytää 
uudelleen perusta toivolle. 
Älköön kukaan vetäytykö 
pois tästä rauhanomaisesta 
taistelusta, jonka aloitti Kris-
tuksen ylösnousemus. Sillä 
niin kuin sanoin aikaisem-
min, Kristus etsii miehiä ja 
naisia, jotka tahtovat auttaa 
häntä vahvistamaan hänen 
voittonsa käyttäen hänen 
omia aseitaan: oikeudenmu-
kaisuuden, armon, anteeksi-
annon ja rakkauden aseita.

Kirkko julistaa toivoa

Resurrectio Domini, spes no-
stra! Kristuksen ylösnouse-
mus on meidän toivomme! 
Sitä kirkko julistaa tänään 
iloiten. Se julistaa toivoa, 
joka nyt on horjumaton ja 
voittamaton, koska Juma-
la on nostanut Jeesuksen 
Kristuksen kuolleista. Se 
välittää toivoa, jota se kan-
taa sydämessään ja haluaa 
jakaa sen kaikkien ihmisten 
kanssa kaikkialla, erityisesti 
siellä missä kristityt kärsivät 
vainoista uskonsa tähden 
ja oikeudenmukaisuuteen 
ja rauhaan sitotumisensa 
tähden. Se herättää toivon, 
joka kutsuu esiin rohkeuden 
tehdä hyvää, silloinkin kun 
se maksaa, erityisesti silloin 
kun se maksaa. Tänään kirk-
ko laulaa ”päivästä, jonka 
Herra on tehnyt”, ja se kut-
suu ihmisiä iloitsemaan. Tä-
nään kirkko kutsuu rukouk-
sessa Mariaa, toivon tähteä, 
pyytäen häntä ohjaamaan 
ihmiskuntaa kohti turval-
lista pelastuksen satamaa, 
joka on Kristuksen sydän, 
pääsiäisuhria, Karitsaa, joka 
on ”lunastanut maailman”, 
Viatonta, joka on ”sovit-
tanut meidät syntiset Isän 
kanssa”. Hänelle, voittoi-
salle Kuninkaallemme, hä-
nelle, joka on ristiinnaulittu 
ja ylösnoussut, hänelle me 
laulamme riemuiten: Halle-
luja!

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2009
- Libreria Editrice Vaticana

Väliotsikot toimituksen.
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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.

25.4. la ��.00 messu ranskaksi, �5.30–�8.00 
uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia 
varten, �7.40 vesper, �8.00 aattomessu

26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/esp, 
��.00 päämessu, �2.30 messu venäjäksi, �6.00 
messu Tikkurilassa, �8.00 iltamessu

28.4. ti �7.00–�9.00 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, �8.00 csc: ruu-
sukko ja messu

30.4. to �5.30 rippi englanniksi ensikommuuni-
oita varten/The sacrament of confession for 
First communicants in english

2.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, �7.40 
vesper, �8.00 aattomessu

3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 messu eng-
lanniksi ja ensikommuunio/mass in english (in-
cluding First communion), ��.00 päämessu ja 
ensikommuunio, �2.30 messu italiaksi, �6.00 
messu puolaksi, �8.00 iltamessu

4.5. ma �8.30 johdantokurssi seurakuntasalis-
sa

5.5. ti �7.00 suomen markkinointiliiton jäsenti-
laisuus seurakuntasalissa

6.5. ke �8.30 kahvi ja juhla Tuula luoman kun-
niaksi

9.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, �7.40 
vesper, �8.00 aattomessu

�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/ranska, 
�0.30-�3.00 lastenkerho, ��.00 päämessu ja 
ensikommuunio, �2.30 perhemessu, �3.30-
�7.45 adoraatio, �8.00 iltamessu

�2.5. ti �8.00 csc: ruusukko ja messu
�6.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus, �7.40 

vesper, �8.00 aattomessu
�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

��.00 päämessu ja ensikommuunio, �2.30 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, �6.00 mes-
su Porvoossa, �8.00 iltamessu

diaSPoRa
Porvoo: �7.5. su �6.00
Tikkurila: 26.4. 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.

25.4. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
�0.00 lauantaikurssi/lördagskursen englan-
tilaisessa koulussa, ��.00 messu suomeksi, 
�8.00 iltamessu

26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �0.00 messu 
suomeksi, ��.30 messu englanniksi/mass in 
english, �8.00 iltamessu

2.5. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukko-

rukous, �0.00 messu suomeksi, ��.30 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, �8.00 iltamessu

9.5. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: �0.00 messu 

suomeksi, ��.30 messu englanniksi/mass in 
english, �8.00 iltamessu

�6.5. la 9.30 messu suomeksi, �0.00-�2.00 har-
joitus ja rippi ensikommuuniota varten, �8.00 
iltamessu

�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �0.00 messu 
suomeksi, ensikommuuniojuhla, �2.00 messu 
vietnamiksi (huom. aika!), �6.00 messu espan-
jaksi, �8.00 iltamessu

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. 

25.4. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �0.00 ruusuk-

korukous, �0.30 messu ja vahvistuksen sakra-
mentti, �8.30 mass in english

28.4. ti �9.00 informaatiokurssi
3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: �0.00 ruusuk-

korukous, �0.30 päämessu, �8.30 messu la-
tinaksi

5.5. ti �9.00 miestenpiiri
8.5. pe �8.00 messu Porissa
9.5. la �7.00 messu puolaksi
�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: �0.00 ruusuk-

korukous, �0.30 päämessu ja ensikommuunio, 
�2.00 messu vietnamiksi, �5.00 messu eurajo-
ella, �8.30 mass in english

�2.5. ti �9.00 teologinen opintopiiri
�6.5. la �0.30 lastenkerho, �2.30 perhemessu, 

�3.�5 maalauskerho
�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �0.00 ruus-

ukkorukous, �0.30 päämessu, �5.00 messu 
eurajoella, �8.30 mass in english

diaSPoRa
ahvenanmaa: -
eurajoki: �0.5., �7.5. su �5.00
Pori: 8.5. 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.

25.4. la 9.45 uskonnonopetus savonlinnas-
sa, ��.00 messu savonlinnassa, �5.00 messu 
mikkelissä

26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �0.30 päämessu, 
�2.00 mass in english, �8.00 messu kuopi-
ossa

29.4. ke �4.00 seniorien tapaaminen   
3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�2.00 mass in english
8.5. pe �8.00 messu kiteellä
9.5. la 9.45 uskonnonopetus joensuussa, ��.00 

messu joensuussa, �6.00 messu Varkaudessa
�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�2.00 mass in english, �8.30 messu kajaa-

nissa
�6.5. la 9.00 lauantaikurssi, �2.�5 messu
�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �0.30 päämessu 

ja ensikommuunio, �2.00 mass in english

diaSPoRa 
joensuu (ort. kirkon srk-sali, kirkkokatu 32): 

9.5. la ��.00 (uskonnonopetus klo 9.45)
kajaani (ort. kirkko, kirkkokatu �7 a): �0.5. su 

�8.30
kitee (ev.lut. kirkko, savikontie 5): 8.5. pe 

�8.00
kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, snellma-

ninkatu 8): 26.4. su �8.00 (huom. aika!), 24.5. 
su �7.00 

mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, savilah-
denkatu 20): 25.4., 23.5. la �5.00

savonlinna (ort. rukoushuone, erkonkatu ��): 
25.4., 23.5. la ��.00 (uskonnonopetus klo 
9.45)

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

uSkonnonoPETuS
�6.5. klo 9.00

SEnioRiT
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.

26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �0.30 päämessu, 
�8.00 messu englanniksi/mass in english

3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: �0.30 päämessu, 
�8.00 messu englanniksi/mass in english

9.5. la 9.30 katekeesi, �4.00 perhemessu
�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�8.00 messu englanniksi/mass in english
�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �0.30 päämessu, 

�4.00 messu puolaksi, �8.00 messu englannik-
si/mass in english

  
diaSPoRa
Hämeenlinna (matti alangon katu ��): 3.5., 6.9. 

su �5.00
kokkola (katariinankatu 3): �0.5. su �6.00 (ora-

vankatu 29): 26.4., 24.5., 30.8. su �8.00
lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 

25.4., 9.5. la �2.00, �3.6., 27.6., �8.7., �.8. la 
9.00, 22.8. la �3.00

Pietarsaari (Pyhän mikaelin kappeli, kappelitie 
5): 26.4., �0.5., 24.5. su �2.00, �3.6., 27.6., �8.7., 
�.8. la �2.00, 23.8., 30.8. su �2.00

seinäjoki (ev.lut. srk-keskuksen seurakuntasali, 
lakeuden risti, ala-kuljunk. �): 2.5., 29.8. la 
�6.00

Vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, koulukatu 
45): 25.4., 9.5., �3.6., 27.6., �8.7., �.8., 22.8. 
la �6.00

seurakuntamme papit viettävät messuja myös 
kristiinankaupungissa, kurikassa 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.

26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �8.00 messu                      
30.4. to �8.00 iltamessu
�.5. pe kuukauden �. perjantai: �8.00 messu
3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: ��.00 messu
7.5. to �8.00 iltamessu
9.5. la �3.00 rippitilaisuus ja perhemessu
�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: ��.00 messu
�4.5. to �8.00 iltamessu
�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �8.00

diaSPoRa
Hamina (ev.lut. srk-keskus, mannerheimintie 

�2): 26.4., 24.5. klo ��.00
kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, ruunun-

maankatu 3): �0.5. klo �6
lahti (ort. kirkko): 2.5. klo �6.00
lappeenranta (ort. kirkko): �7.5. klo �2.00

uSkonnonoPETuS
lahti (ort. kirkon tiloissa): 2.5. klo �4.00-�6.00
kouvola: 9.5. klo ��.00-�3.00, messu klo �3.00

Pyhän Ursulan seurakunnan kevättal-
koot 25.4. klo 12.00. Mukaan tarpeelliset 
työvälineet sekä eväät. Tervetuloa!

 

OUlU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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

su ��.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.
 
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: �0.00 mass in 

english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu raa-
hessa

3.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: �0.00 mass in 
english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Torni-
ossa

�0.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: ensikommuunio, 
�0.00 mass in english, ��.�5 päämessu, �7.30 
messu rovaniemellä

�7.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: �0.00 mass in 
english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Torni-
ossa

diaSPoRa
muurola: -
Tornio (kirkkokatu �3): 3.5., �7.5. su �7.00
raahe (brahenkatu 2): 26.4. su �7.00
rovaniemi (ounasvaarantie �6): �0.5. su �7.30

Seurakunnat
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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.

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.  

Kevätretken päivämäärä muuttunut: lau-
antaina 23.5. teemme retken yhdessä P. Hen-
rikin seuran sekä Teresa-yhdistyksen kanssa 
sipooseen ja Porvooseen. Tarkemmat tiedot 
sivulla �3. / den 23 maj gör vi en ufärd med 
st. Henriks sällskap och Teresa-föreningen till 
sibbo och borgå. Programmet: s. �3.

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:

April 28; May 12, 26

All	students	and	young	adults	and	others	interested	
in	the	Catholic	Faith,	welcome!	Afterwards,	a	nice	
get-together.	Many	other	activities	as	well.	Confes-
sion	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.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (6) ajalle  
15.5.-14.6. on toimitettava viimeistään 30.4.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

kEväT 2009

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

�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 nikodemus 
Heikman. moderaattori isä antoine lévy oP. 

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

moderaattori wieslaw swiech scj. Puheenjoh-
taja matti andelin, gsm 040-5792426. 

 Helsinki: yhdyshenkilö Harri mäkelä, Harju-
viita �8 a 28, 02��0 espoo, gsm 040-7365470, 
E-mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
 Tampere: yhdyshenkilö sinikka meurman, 
gsm 040-4�97077, e-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
 Turku: yhdyshenkilö Hilkka bernhard, gsm 
040-5243676, e-mail hilkka.bernhard@hotmail.
com

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen kevätkaudella studium cat-
holicumissa, ritarikatu 3b a, 3. krs. seuraavina 
päivinä klo �8.30.
 
��.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.

27.4. sisar benedicta idefelt csc
4.5. kevätjuhla ja kertomuksia etelä-afrikasta 

- isä brian bricker oP

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. 

Tiistaina �2.5.2009 kevätjuhla 
lauantaina 23.5. retki sipooseen ja Porvooseen 

ac:n ja P.yhän Henrikin yhdistyksen kanssa.    

Tapahtumat

SeKAlAISTA

SeNIORIT
Tiistaina �9.5. 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

Katolinen Paavali
Kesälukemista Paavalin juhlavuoden kunniaksi
 
Katolinen tiedotuskeskuu julkaisee vielä ennen kesää uutuuskirjan Paava-
lin juhlavuoden kunniaksi.
 
Emil Antonin Katolinen Paavali on lähes 200-sivuinen paketti raamattu-
teologiaa, joka nojaa katoliseen perinteeseen ja käy keskusteluun mm. 
perinteisten luterilaisten ja modernien historiallis-kriittisten Paavali-tul-
kintojen kanssa.
 
Paavali on vaikuttanut valtavasti tuntemaamme maailmaan ja kirkkoon 
— antakaamme hänen nyt myös muovata kristillistä ajatteluamme ja elä-
määmme rikkaalla ja inspiroidulla perinnöllään.
 
Lähetä ennakkotilauksesi osoitteeseen info@catholic.fi, tai soita Katoliseen 
tiedotuskeskukseen, 09-6129470, niin pääset perehtymään apostolin anti-
miin heti, kun kirja on tullut painosta.
 
Ennakkotarjoushinta 20 euroa (postitus- ja postiennakkokuluineen).
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Artikkeleita

Pappien vuosi
Paavi Benedictus julisti hiljattain kirkkoa varten pappien vuoden tämän kesäkuun 19. päivästä ensi vuoden samaan 
päivämäärään. Juhlavuoden aikana pyhä Jean Marie Vianney, Arsin kirkkoherra, tuodaan jälleen kerran pappien ja 
uskovien eteen esikuvaksi ja roolimalliksi. Monessakin mielessä voidaan sanoa, että pappeus on kirkon sydämessä: 
papit viettävät pyhää messua, kuuntelevat rippiä, johtavat seurakuntaa ja antavat omalla elämällään ja pastoraalisel-
la työllään esimerkin rukouksen täyttämästä elämästä, joka on kokonaan omistettu Kristuksen ja kirkon palveluk-
seen.

Tällä aukeamalla tutustutaan vähän lähemmin Arsin pyhään kirkkoherraan ja kuunnellaan, mitä pyhä isä pappeu-
desta aivan viimeksi on sanonut. Viereisellä sivulla lainataan Katekismuksen opetusta vihkimyksen sakramentista. 
Ehkäpä nämä tekstit kannustavat pappejamme ja innostavat nuoriamme kuuntelemaan sydäntään ja olemaan avoimia 
Jeesuksen kutsulle, mihin ikinä se heitä johdattaakin.

Jean Marie syntyi 8. toukokuu-
ta 1786 hurskaaseen talonpoi-
kaisperheeseen Dardillyn ky-
lässä, lähellä Lyonia. Ranskan 
vallankumous riehui hänen 
lapsuudessaan pahimmillaan. 
Ensimmäisen kommuunionsa 
hän sai maalaistalossa peitet-
tyjen ikkunoiden takana. Sa-
maan aikaan osa talonväestä 
jatkoi heinänkorjuuta, jotta 
viranomaiset eivät saisi vihiä 
asiasta. 

Jean Marie työskenteli isän-
sä renkinä. Ecullyn kirkkoher-
ra oli varma hänen pappiskut-
sumuksestaan ja antoi hänelle 
opetusta latinassa, jota nuoru-
kaisen oli hyvin työläs oppia. 
Kun hänet lopulta hyväksyt-
tiin pappisseminaarin, hänet 
lähetettiin pian takaisin ko-
tiin. Professorien mielestä hän 
oli aivan liian lahjaton, mutta 
hänen kirkkoherransa jatkoi 
taistelua, ja lopulta Jean Marie 
vihittiin papiksi ja lähetettiin 
kappalaiseksi hyväntekijänsä 
luokse Ecullyyn, mutta hän ei 
saanut saarnata eikä ottaa vas-
taan rippejä. 

Kirkkoherran kuoltua Jean 
Marie nimitettiin Arsin kylän 
kirkkoherraksi Dombesin tasangolle. Alkoho-
lismi, sunnuntaisin tehty työ, epäsiveellisyys 
ja hengellinen välinpitämättömyys olivat hä-
vittäneet kylästä kaiken kirkollisen elämän. 
Esimiesten mielestä tämä lahjaton pappi ei 
voinut saada siellä aikaan mitään vahinkoa. 
Jean Marie alkoi taistella sieluista, ei saarnaa-
malla, sillä kirkko oli tyhjä, vaan rukoilemalla 
ja uskomattoman kovalla katumuksenteolla. 
Hän nukkui vain kolme tuntia yössä ja söi 
kylmiä perunoita, jotka hän keitti kerran vii-
kossa. Kaiken muun aikansa hän käytti ruko-
ukseen. 

Vähitellen alkoi ilmaantua uteliaita. Muu-
taman vuoden kuluttua kylä oli aivan muuttu-
nut ja suuri pyhiinvaellus Arsiin alkoi. Sinne 
virtasi yhä enemmän ihmisiä ripittäytymään 

pyhälle miehelle. Jumala oli suonut hänelle 
lahjan lukea ihmisen sydäntä, ja hän löysi aina 
jokaiselle oikeat sanat. Arsin kirkkoherran elä-
mä oli täynnä yliluonnollisia merkkejä, ihmei-
tä ja profetioita, ja hänen taistelunsa Saatanaa 
vastaan oli näkyvää ja käsin kosketeltavan 
todellista. 

Vaikka Jean Marie kaipasi koko sydämes-
tään saada pälvellä Jumalaa yksinäisyydes-
sä kartusiaaniveljenä, hän joutui kestämään 
paikallaan rippituolissa, usein 14-16 tuntia 
päivässä, kunnes hänen voimansa olivat ku-
luneet loppuun. Hän kuoli 4. elokuuta 1859 
täytettyään 73 vuotta. Paavi Pius X omisti hä-
net 1905 sielunhoitotyössä toimivien pappien 
suojelijaksi.

Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi

Arsin kirkkoherra, 
pyhä Jean Marie Vianney

Paavi Benedictuksen puheesta pappien 
kongregaatiolle 16.3.2009:

Papin työ ... tehdään ”kirkossa” Tämä kirkollinen, yhteisöllinen, 
hierarkkinen ja opillinen ulottuvuus on ehdottoman välttämä-
tön jokaisessa aidossa lähetystehtävässä ja  yksistään takaa sen 
hengellisen vaikutuksen. Mainitut neljä ulottuvuutta on aina 
tunnustettava läheisesti toisiinsa liittyviksi: lähetystehtävä on 
”kirkollinen”, koska kukaan ei julista itseään ensimmäisessä 
persoonassa; vaan omassa ihmisyydessään ja sen kautta jokaisen 
papin täytyy hyvin tietää, että hän tuo maailmalle Toisen, itse 
Jumalan. Jumala on ainoa aarre, jonka ihmiset lopulta halua-
vat löytää papissa. Työ on ”yhteisöllistä”, koska sitä tehdään 
ykseydessä ja yhteydessä, jolla on vain toissijaisesti sosiaalisen 
näkyvyyden tärkeitä ulottuvuuksia. Sen lisäksi, nämä seikat 
johtuvat oleellisesti siitä jumalallisesta läheisyydestä, jonka asi-
antuntijaksi pappi on kutsuttu, jotta hän pystyisi johtamaan 
hänelle uskottuja sieluja nöyrästi ja luottavaisesti samanlaiseen 
kohtaamiseen Herran kanssa. Lopuksi ”hierarkkinen” ja ”opilli-
nen” ulottuvuus haluavat vahvistaa kirkollisen järjestyksen tär-
keyttä (sana järjestys, disciplina, on yhteydessä sanaan discepolo, 
opetuslapsi) ja opillisen koulutuksen tärkeyttä eikä ainoastaan 
teologista alkeisopetusta tai jatko-opetusta. 

Tietoisuuden niistä radikaaleista yhteiskunnallisista muu-
toksista, jotka ovat tapahtuneet viime vuosikymmeninä, tulee 
saada liikkeelle parhaat kirkolliset voimat valvomaan pappis-
kandidaattien koulutusta. Erityisesti paimenten täytyy kantaa 
jatkuvaa huolta heidän tärkeimmistä yhteistyökumppaneistan-
sa sekä vaalimalla aidosti isällisiä ihmissuhteita että kiinnittä-
mällä huomiota heidän jatkuvaan koulutukseensa, erityisesti 
opilliselta ja hengelliseltä kannalta. Papin tehtävä perustuu eri-
tyisellä tavalla hyvään koulutukseen, joka rakentuu yhteydessä 
katkeamattomaan kirkolliseen traditioon vailla katkemisia tai 
houkutuksia sääntöjenvastaisuuteen. Tässä mielessä on tärkeää 
rohkaista erityisesti nuorissa papeissa Vatikaanin II kirkollis-
kokouksen tekstien oikeaa ymmärtämistä, tulkiten sitä kirkon 
koko oppitalletuksen valossa. Näyttää tärkeältä löytää uudes-
taan tietoisuus, joka on aina ollut kirkon lähetystehtävän sydä-
messä ja joka pakottaa pappeja olemaan läsnä, tunnistettavissa 
ja tunnettavissa sekä uskoa koskevasta arvostelukyvystään, hen-
kilökohtaisista hyveistään samoin kuin puvustaan kulttuuria ja 
laupeudentyötä koskevissa yhteyksissä. 

Kirkkona ja pappeina me julistamme Jeesus Nasaretilaista, 
Herraa ja Kristusta, ristiinnaulittua ja ylösnoussutta, ajan ja his-
torian hallitsijaa, siinä iloisessa varmuudessa, että tämä totuus 
vastaa ihmissydämen syvimpiä odotuksia. Ihmiseksi tullen Sa-
nan salaisuuteen, eli siihen, että Jumala tuli meidän kaltaisek-
semme ihmiseksi, perustuu kristillisen julistuksen sekä sisältö 
että metodi. Lähetystehtävän todellinen dynaaminen keskus on 
Jeesuksessa Kristuksessa itsessään. Kristuksen keskeinen sija 
tuo mukanaan palveluviran pappeuden oikean ymmärtämisen.
Sitä ilman ei olisi eukaristiaa eikä lähetystyötä eikä edes kirkkoa. 
Tässä suhteessa on tarpeellista olla valveilla sen takaamiseksi, 
ettei maallikkojen kannustamiseksi suunnitella ”uusia rakentei-
ta” tai pastoraalisia organisaatioita väärän tulkinnan pohjalta 
sellaista aikaa varten, jolloin ”olisi selviydyttävä” ilman vihittyä 
papistoa, koska siinä tapauksessa olettamukset virkapappeuden 
merkityksen jatkuvasta laimentumisesta voisivat toteutua ja 
mahdolliset aiotut ”ratkaisut” voisivat dramaattisesti käydä 
yksiin nykyajan pappeuteen liittyvien ongelmien todellisten 
syiden kanssa. ...
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Katolisen kirkon katekismus 
vihkimyksen sakramentista

1590. Pyhä Paavali sanoo oppilaalleen Timoteukselle: ”Muistutan 
sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka 
sait silloin kun minä panin käteni sinun päällesi” (2 Tim. 1:6). ”Joka 
pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon tehtävään” (1 
Tim. 3:1). Titukselle hän sanoo: ”Jätin sinut Kreetaan sitä varten, 
että järjestäisit siellä kaiken, mikä vielä oli järjestämättä, ja asettaisit 
jokaiseen kaupunkiin vanhimmat niiden ohjeiden mukaan, jotka 
annoin sinulle” (Tit. 1:5).

1591. Koko kirkko on papillinen kansa. Kasteen kautta kaikil-
la uskovilla on osuus Kristuksen pappeuteen. Tätä osallisuutta 
kutsutaan ”uskovien yhteiseksi pappeudeksi”. Sen perustalla ja 
sen palveluksessa on olemassa toisenlainen osallisuus Kristuksen 
lähetystehtävään: osallisuus palveluvirkaan, joka annetaan vihki-
myksen sakramentissa ja jonka tehtävänä on palvella yhteisössä 
Kristuksen, Pään, nimessä ja persoonassa.

1592. Palveluviran pappeus eroaa olemukseltaan uskovien yh-
teisestä pappeudesta, sillä se antaa pyhän vallan palvella uskovia. 
Vihityt palvelijat toimittavat palveluvirkaansa Jumalan kansan hy-
väksi opettamisella (munus docendi), jumalanpalveluksella (munus 
liturgicum) ja pastoraalisella johtajuudella (munus regendi).

1593. Vihkimykseen perustuva virka on alusta asti annettu ja 
sitä on toteutettu kolmella tasolla: piispojen, pappien ja diako-

nien. Vihkimyksessä annetut virat ovat korvaamaton osa kirkon 
orgaanista rakennetta: ilman piispoja, pappeja ja diakoneja ei voida 
puhua kirkosta.

1594. Piispa saa vihkimyksen sakramentin täyteyden. Se liittää 
hänet jäseneksi piispainkollegioon ja tekee hänet hänelle uskotun 
paikalliskirkon näkyväksi pääksi. Apostolien seuraajina ja piispo-
jen yhteisön jäseninä piispat osallistuvat koko kirkon apostoliseen 
vastuuseen ja lähetystehtävään Rooman paavin, pyhän Pietarin 
seuraajan auktoriteetin alaisuudessa.

1595. Papillinen arvo yhdistää papit piispojen kanssa; samalla 
he kuitenkin ovat piispoista riippuvaisia pastoraalisia tehtäviään 
hoitaessaan. Heidät on kutsuttu piispojen ymmärtäväisiksi työto-
vereiksi; he muodostavat piispansa ympärillä ”presbyteriumin”, 
joka yhdessä hänen kanssaan on vastuussa osakirkosta. Piispa 
uskoo heidän hoitoonsa paikallisseurakunnan tai jonkin erityisen 
kirkollisen tehtävän.

1596. Diakoneilla on palveluvirka, johon heidät vihitään suorit-
tamaan tehtäviä kirkon palveluksessa. He eivät saa palveluviran 
pappeutta, mutta vihkimys antaa heille kuitenkin tärkeitä tehtäviä 
sanan palveluksessa, liturgiassa, pastoraalisessa johtamisessa ja ka-
ritatiivisessa palvelemisessa. Heidän tulee toimittaa nämä tehtävät 
piispan pastoraalisen auktoriteetin alaisuudessa.

1597. Vihkimyksen sakramentti annetaan kätten päällepanemi-
sen kautta, jota seuraa juhlallinen vihkimisrukous, jossa Jumalalta 

pyydetään vihittävälle niitä Pyhän Hengen armoja, joita vihittävä 
tarvitsee palveluvirkansa hoitamisessa. Vihkimys painaa vihittyyn 
sakramentaalisen ja häviämättömän leiman (character).

1598. Kirkko jakaa vihkimyksen sakramentin vain kastetuille 
miehille, joiden edellytykset palveluviran hoitamiseen on riittäväs-
ti todettu. Vastuu ja oikeus kutsua vastaanottamaan vihkimyksen 
sakramentti kuuluu kirkolliselle auktoriteetille.

1599. Latinalaisessa kirkossa annetaan papiksivihkimisen sakra-
mentti normaalisti vain pappiskandidaateille, jotka ovat valmiit 
vapaaehtoisesti omaksumaan selibaatin ja jotka julkisesti ilmai-
sevat tahtonsa pysyä siinä rakkaudesta Jumalan valtakuntaan ja 
ihmisten palvelemiseksi.

1600. Piispojen tehtävänä on jakaa vihkimyksen sakramentin 
kaikkia kolmea astetta.

Katolisen kirkon katekismus. KATT 2005.

Palmusunnuntain kulkue oulun seurakunnassa. edessä kirkkoherra melvin 
llabanes.

catholic students’ clubin perinteinen ristintien hartaus ullanlinnanmäellä. 
Hartauden johti isä manuel Prado.

Paavi benedictus pesi kahdentoista miehen jalat kiirastorstain iltamessussa. 
kuva sir.
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Mestareiden vuosi
Kuluva vuosi 2009 on monen tunnetun ja vähemmänkin tunnetun säveltäjän merkkivuosi.

Haydn

Vuoden 2009 aikana juhli-
taan maailman konsertti-
saleissa monien säveltäjien 
juhlavuosia. Tunnetuim-
masta päästä tässä joukossa 
on sinfonian ja jousikvarte-
ton isänäkin pidetty Joseph 
Haydn, jonka kuolemasta 
tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 200 vuotta. Haydn 
oli erittäin tuottelias sävel-
täjä, jonka tuotanto käsittää 
muun muassa 106 sinfoni-
aa, 14 oopperaa ja messua 
ja konserttoja eri soittimille 
sekä pianotrioja. Hän myös-
kin sävelsi baryton-nimi-

selle soittimelle 175 trioa, 
koska hänen pitkäaikainen 
työnantajansa Esterházyn 
ruhtinas soitti tätä nykyisin 
hyvin harvinaista soitinta. 
Baryton on monikielinen 
jousisoitin, jonka ulkonäkö 
etäisesti muistuttaa viola da 
gambaa. 

Joseph Haydn tunnetus-
ti oli paitsi säveltäjämestari 
Mozartin ystävä, hänen lail-
laan myöskin vapaamuu-
rari. Tämä (eikä ilmeisesti 
myöskään rakastajattarien 
pito onnettoman avioliiton 
ohessa) ei estänyt häntä 
olemasta hurskas katolilai-
nen, jonka usein kerrotaan 

turvautuneen ruusukkoon-
sa säveltämisen mennessä 
huonosti. Hän myös kirjoitti 
sävellystensä loppuun usein 
Laus Deo — samaan tapaan, 
kuin Bachin kerrotaan kir-
joittaneen Soli Deo Gloria  
— latinan käyttö kirkollisis-
sa sävellyksissä ei tuohon 
aikaan ollut (eikä sen edel-
leenkään pitäisi olla) mikään 
katolilaisten yksinoikeus. 

 
Mendelssohn

Felix Mendelssohn Barthol-
dy, saksalainen säveltäjä, 
syntyi samana vuonna, jona 
”Papa” Haydn kuoli: 1809. 

Konserteissa käyvä yleisö 
muistanee Felix Mendels-
sohnin paitsi hänen kuului-
sasta viulukonsertostaan, 
myöskin Bachin Matteus-
passion ”löytämisestä” ja 
uudelleen esittämisestä 
vuonna 1829. Viimeisin esi-
tys ennen tätä olikin Bachin 
kuolinvuodelta 1750. 

Felix Mendelssohn sä-
velsi viisi sinfoniaa, joista 
ensimmäisen, kun hän oli 
vasta viidentoista ikäinen.  
Kuuluisin sinfonioista on 
kenties neljäs, lisänimeltään 
”italialainen”. Viidennen 
Mendelssohn sävelsi refor-
maation 300-vuotisjuhlaan. 

Mendelssohnin suurel-
le yleisölle tunnetuin sä-
vellys lienee häämarssi 
Shakespearen näytelmään 
A Midsummer Night’s Dream 
— kohtauksessa kuvataan 
aasin (!) häät.

Felix Mendelssohnin isä 
kääntyi perheineen juutalai-
suudesta (protestanttiseen) 
kristinuskoon 1800-luvun 
alkupuolella. 

Rheinberger

Urkureiden tuntema mutta 
kenties muuten vähemmän 
tunnettu säveltäjä Joseph 
Gabriel Rheinberger syn-

”Jokaisessa kastetussa torkkuu lähetyssaarnaaja” 
Jesuiittaisä Tomás 
Moralesin perus-
taman ”Milicia de 
Santa María”-insti-
tuutin naisten haara 
on hyväksytty kirk-
ko-oikeudellisesti 
kansainväliseksi 
yksityiseksi uskovi-
en yhdistykseksi ja 
sen säännöt on vah-
vistettu koeluontoi-
sesti. Joitakin vuo-
sia sitten Suomessa 
opiskellut Monika 
Isepy kertoo, mistä 
on kysymys.

”Jokaisessa kastetussa 
torkkuu lähetyssaarnaaja”. 
Tälle perusvakaumukselle 
Jumalan palvelija, isä  To-
más Morales SJ (1908-1994) 
perusti koko elämäntyönsä. 
Kahden sekulaari-instituu-
tin, Cruzados ja Cruzadas de 
Santa María, ja maallikkoyh-
distyksen Hogares de Santa 
María espanjalainen perus-
taja halusi herättää nuorissa 
tämän piilevän potentiaalin 
ja käyttää sitä henkilökoh-
taisessa apostolaatissa kir-
kon hyväksi. ”Paras ja te-
hokkain tie tulla apostoliksi 
on rukous, oman hengelli-
sen elämän syventäminen 
ja uskonelämässä kasvami-
nen”, sanoi Morales. Tätä 

varten hän kehitti laajan 
pedagogisen ohjelman, jota 
harjoiteltiin telttaleireillä ja 
ignatiaanisisa harjoituksis-
sa, jotta saataisiin maallikot 
liikkeelle viemään uskon 
valoa kaikille yhteiskunnan 
alueille ja antamaan niille 
kristillisen värin. 

Moralesin 100-vuotis-
juhlan yhteydessä 7.4.2009 
Paavillinen maallikkoneu-
vosto Roomassa hyväksyi  
hänen perustamansa Milicia 
de Santa Marìan kansainväli-
seksi yksityiseksi uskovien 
yhdistykseksi ja antoi sa-
malla koeluontoisesti luvan 
sen sääntöihin. Eri maiden 
Milicia de Santa María -edus-
tajia oli jo 8.12.2008 osallis-
tunut dekreetin julkaisuun 
ja oli nyt myös Roomassa 
mukana.  

Milicia de Santa María 
mahdollistaa nuorille ja 
nuorille aikuisille pedagogi-
sen ja hengellisen koulutuk-
sen, jotta he tunnistaisivat 
elämässään Jumalan tahdon 
ja palvelisivat heille tarkoi-
tetussa kutsumuksessa joko 
kristillisinä aviopareina, 
Jumalalle vihittyinä maal-
likkoina keskellä maailmaa 
tai hiljaisessa kontemplatii-
visessa sääntökunnassa. 

Tomás Morales

Tomás Morales syntyi 
30.10.1908 Macutossa, Ve-
nezuelassa, yhdeksäntenä 
kymmenestä lapsesta, joi-

ta Jumala lahjoitti Morales 
Pérezin perheelle. Pian hän 
muutti perheensä kanssa 
Madridiin, missä hän kävi 
ensin jesuiittakoulua (Colegio 
de Nuestra Señora del Recuer-
do de la Comp añía de Jesús). 
Myöhemmin hän opiskeli 
Madridin yliopistossa lakia. 
Sen jälkeen hän suoritti jat-
ko-opiskelunsa Bolognassa 
(aiheena perintölaki). 

Muutama päivä ennen 
valmistumistaan Morales 
sai ystävältään kirjeen, jossa 
tämä kertoi päätöksestään 
omistaa elämänsä Jumalalle 
Jeesuksen seurassa (jesuiit-
tasääntökunnassa). Jumala 
käytti sitä kirjettä kosket-
tamaan hänen sydäntään. 
Tomás Morales oli silloin 
23-vuotias. Hän erosi kihla-
tustaan ja tuli jesuiittanovii-
siksi Belgiassa, koska sään-
tökunta oli Espanjan toisen 
tasavallan aikana (1932) 
kielletty. 

Tomás Morales vihittiin 
papiksi 13.5.1942. Kun hän 
oli valmistunut uskonnolli-
sesta koulutuksestaan, hän 
sai 1946 tehtävän pitää igna-
tiaanisia harjoituksia nuoril-
le työläisille ja toimihenki-
löille sisällissodan jälkeen 
nopeasti kasvavassa Madri-
din metropolissa. Tämän sie-
lunhoidon tuloksena syntyi 
Hogar del Empleyado, aposto-
linen ja sosiaalinen liike. Sii-
tä puolestaan syntyi monia 
hyväntekeväisyysprojekteja 
näille nuorille työläisille, jot-
ka kärsivät sodanjälkeisestä 
aineellisesta ja hengellisestä 
köyhyydestä. Tämä oli niin 
sanotusti itu ensimmäisille 
kutsumuksille ”Jumalalle 
omistettuun elämään jät-
tämättä maailmaa”, josta 
sitten syntyi 50-luvulla se-
kulaari-instituutin miehille 
tarkoitettu haara Cruzados de 
Santa María. 

Toiminta laajenee

Paavillisen oikeuden alaisen 
naisten instituutin (CSM) 
ytimen ja kansainvälisen yk-
sityisen uskovien yhdistyk-
sen Milicia de Santa Marían 
ympärillä toimivat nykyään 
perheet ja Pater Tomás Mo-
rales -pappisyhteisö. Apos-
tolisen ja pedagogisen koke-
muksensa rikkauden, joka 
oli syvästi ignatiaanisen ja 
karmeliittaspiritualiteetin 
kantama, ja suuren rakkau-
tensa Kristukseen, kirkkoon 
ja pyhää Jumalanäitiä koh-
taan isä Morales näytti kir-
joissaan, joiden joukossa on 
mm. Laicos en Marcha (maal-
likot liikkeelle) ja Hora de los 
Laicos (maallikoiden tunti). 

Lisieuxin pyhän Tere-
san juhlapäivänä 1.10.1994 
Herra kutsui isä Moralesin 
luokseen. Autuaksijulista-
misen prosessi aloitettiin 
24.6.2000 Madridin hiippa-
kunnassa. Isä Tomás Mora-
lesin maalliset jäännökset 
lepäsivät 9.11.2002 asti Ro-
vacías-asuntolan kappelissa 
(osoitteessa: Juan de Mena 
23, Madrid), missä hän itse 
vaikutti monta vuotta Juma-
lan suuremmaksi kunniaksi. 
Siellä on hänen muistokseen 
myös pieni museo. 

Michaela C. Hastetterin 
tekstin pohjalta kirjoittanut 

Monika Isepy

Käännös: Ulla Dietl

HTTP://www.cruZadas.de/
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Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa 
raamattupiiriä Apostolien teoista. 

Piirin kevään viimeinen kokoontuminen on lauantaina 16. toukokuuta klo 
�4–�6. Paikka on rakkauden lähetyssisarten 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!

Fransiskaaninen retretti 
pe �3. — su �5.��.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 ilmoit-
tautumiset viimeistään maanantaina 2.��.: Tuulikki Tuuri, puhelin (03) 3�85 
2�7, sähköposti tuulikki.tuuri@tuubi�.net. sydämellisesti tervetuloa, pax 
et bonum, pace e bene!

K e V ä T R e T K I
academicum ry:n, Teresa ry:n ja Pyhän Henrikin seuran kevätretki suun-
tautuu tänä vuonna PorVooseen.

lähtö on lauantaina 23.5.2009 (huom. muuttunut aika) klo 9.00 P, Henrikin 
katedraalilta ja mukaan voi liittyä myös Paciuksenkadun linja-autopysäkiltä 
(englantilaisen koulun kohdalla) n. klo 9.�5.  Helsinkiin palaamme klo �8.00 
mennessä. ilmoittautumiset viimeistään �7.5.2009.

ohjelmassa mm
- sipoon vanha kirkko
- Porvoon kirkko
- runebergin kotimuseo
- lounas

suosiTus: ennen retkeä kannattaa käydä tutkimassa kansallismuseossa 
olevaa näyttelyä 200v Porvoon valtiopäivistä.

Irene Hellström, puh 0400-458051, irene.hellstrom@elisanet.fi
Leena Kangas, puh 050-3660 556, leena.kangas@ppa.inet.fi
Tuula luoma, puh 050-5758 892

ilmoittautumisen jälkeen retken hinta 40 euroa maksetaan ac:n tilille 
nordea 200�20-5�3060. Peruutuksesta �7.5.2009 jälkeen peritään 6 eu-
roa/henkilö.
Huom. jos määräaikaan mennessä ilmoittautuneita ei ole 20 henkilöä, 
joudutaan retki peruuttamaan.

kaikille avoin esitelmäsarja:  

KARMELIITAT 
– perinnettä ja nykypäivää 
karmeliittaspiritualiteetti ja karmeliittapyhimykset 
- su 26.4. klo �8.30 studium catholicum 

karmeliittaperhe - veljet, sisaret, maallikot ja muut 
- su 3�.5. klo �8.30 studium catholicum 

esitelmien jälkeen teetarjoilu. Tilaisuus päättyy rukoushetkeen. 

Vanhemmat, kummit, ystävät
 
ENSIKOMMUUNIOLAPSILLE sopivia kirjoja, pieniä 
lahjoja ja kortteja myydään Pyhän Henrikin seurakunta-
salissa sunnuntaisin kirkkokahvien aikana.
 

Pyhän Henrikin yhdistys

tyi vuonna 1839 Vaduzis-
sa, Liechtensteinissa, jossa 
hän myös aloitti uransa jo 
pikkupoikana kyläkirkon 
urkurina. Varsinaisen elä-
mäntyönsä hän kuitenkin 
teki Münchenissä opettaen 
konservatoriossa urkujen-
soittoa ja sävellystä. Hän 
sävelsi muun muassa 12 
messua erikokoisille kuo-
roille orkesterin tai urkujen 
säestyksellä. 

Tunnetuimpia nykypäi-
vänä lienevät kuitenkin 
hänen 20 urkusonaattiaan 
sekä muut sävellykset soo-
louruille. Mielenkiintoisena 
kuriositeettina mainitta-
koon myös hänen saamansa 
filosofian kunniatohtoraatti 
Münchenin Ludwig Maxi-
milian -yliopistossa.

Händel ja Purcell

Englannissa vaikuttaneet 
juhlavuoden sankarimme 
Henry Purcell, joka syntyi 
v. 1659, ja Georg Friedrich 
(tai englantilaisittain George 
Frideric) Händel, joka kuoli 
vuonna 1759, sävelsivät mo-
lemmat sekä maallista että 
hengellistä musiikkia. Heitä 
yhdistää myös, ajallisesta 
eroavaisuudesta huolimatta 
se, että he asuivat ja työs-
kentelivät Lontoossa. Mo-
lemmat on lisäksi haudattu 
Westminster Abbeyhin. 

Kummaltakin löytyy 
myös oodi pyhälle Cecili-
alle, musiikin suojeluspyhi-
mykselle — kyseiset teokset 
on muuten kuultu Suomes-
sakin, samassa konsertissa, 
joskin siitä on jo kohta neli-
sentoista vuotta aikaa. 

Jokaiselle lienee tuttu 
Händelin Messias-oratorio, 
tai ainakin sen toisen osan 
lopettava ”Halleluja”-kuo-
ro. Händel, alunperin sak-
salainen, Italiassa koulutuk-

sensa saanut ja Englannissa 
suurimmalti vaikuttanut sä-
veltäjä, sävelsi myös muita 
suuria oratorioita, kantaat-
teja (n. 120 kpl) sekä monen 
tuntemat sarjat Vesimusiikkia 
ja Ilotulitusmusiikkia (Water-
music ja Music for the Royal 
Fireworks).

Henry Purcell, nuorena 
kuollut (hän kuoli v. 1695) 
englantilainen säveltäjä, toi-
mi urkurina Westminster 
Abbeyssä. Tämä ei kuiten-
kaan estänyt häntä säveltä-
mästä myös maallisempaa 
musiikkia, muun muassa 
monia oopperoita, joista 
kuuluisin lienee Dido ja Ae-
neas. Aikana jolloin moder-
nin lääketieteen saavutukset 
kuuluivat vielä tuntematto-
maan tulevaisuuteen, Henry 
Purcellin parhaassa luomis-
voimassaan tappoi todennä-
köisesti flunssa. Sen kenties 
aiheutti ainakin välillisesti 
hänen oma ilmeisen rakas 
(pariskunnalla oli kuusi las-
ta) vaimonsa, joka myöhäi-
seksi venyneen teatteri-illan 
jälkeen lukitsi miehen ulos... 
Tämä ei kuitenkaan estänyt 
säveltäjää runoilemasta seu-
raavanlaisia säkeitä testa-
menttiinsa:

In the name of God Amen. 
I, Henry Purcell, of the City 
of Westminster, gentleman, 
being dangerously ill as to 
the constitution of my body, 
but in good and perfect mind 
and memory (thanks be to 
God) do by these presents 
publish and declare this to 
be my last Will and Testa-
ment. And I do hereby give 
and bequeath unto my lov-
ing wife, Frances Purcell, 
all my estate both real and 
personal of what nature and 
kind soever...

Juhlavuottaan viettävien 
säveltäjien musiikkia on 

kuultavissa kuluvana vuon-
na monissa konserteissa. 
Niistä lisätietoa saa oman 
paikkakunnan lehdistä sekä 
esimerkiksi internetosoit-
teesta http://klassinen.fi/ta-
pahtumat, jossa voi suorit-
taa hakuja kunkin säveltäjän 
perusteella. 

Pilvi Listo-Tervaportti

Haydn �732-�809 mendelssohn �809-�847 rheinberger �839-�90�

Händel �685-�759

Purcell �659-�695
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Kypsän ihmisen taju totuudesta 
On ymmärrettävissä, että lapsissa ei ole aivan selvää todellisuudentajua. 
He elävät osittain vielä mielikuvituksensa maailmassa. He tarvitsevat 
kasvamisen aikaa ja aikuisten apua oppiakseen tuntemaan elämän todel-
lisuuden ja elämään siinä.

Mutta jos aikuisten todellisuudentaju olisi heikko tai vääristynyt heidän 
luulojensa tai pelkojensa tähden, kuka sitten voisi auttaa lapsia kasvamaan 
aikuisiksi. Yksin lain säätämä aikuistumisen ikä ei takaa vielä sitä, että 
ihminen on kypsynyt aikuiseksi. Tämä edellyttäisi totuudenmukaista 
itsetuntoa ja ylipäänsä seisomista jalat maassa ja pää taivaassa.

Mutta mikä on totuus? Jo Pontius Pilatus ei välittänyt totuudesta. Hä-
nellä oli oma käsityksensä totuudesta, omia todellisuuden normeja. Siksi hän ei 
tunnistanut Jeesusta maailman kuninkaaksi. Hän pelkäsi Israelin kansan johtajia 
ja heidän manipuloimansa kansan huutoja. Omahyväiset ihmiset taas rakenta-
vat itselleen Babylonin kaltaisia torneja. Rakentaessaan he ajavat vain omia il-
lusioitaan ja syyttelevät toisia niiden toteuttamisen epäonnistumisesta. He eivät 
ota huomioon todellisuuden oikeita tunnusmerkkejä. Kolmas ryhmä ihmisiä on 
ikään kuin hemmoteltuja lapsia, jotka mököttävät kun omat halut eivät toteudu. 
He eivät erota omien halujensa kohteita elämän todellisuudesta.

Puutteellinen todellisuuden taju on vahingollista. Se estää elämästä tarkoi-
tuksenmukaisesti. Se ei rajoita vain ihmisen henkilökohtaisia elämän mah-
dollisuuksia, vaan myös hänen vastuuntuntoaan läheistensä kaikenpuolisesta 
hyvinvoinnista, jopa kansojen ja maailman rauhaisasta kehityksestä.
 Koillis-Brasilian Olindan ja Recifen arkkipiispa Dom Helder Camara, joka 
eli viime vuosisadalla ja joka oli suuresti huolissaan maansa ja koko maailman 
köyhien kohtalosta, ilmaisi kerran ystävilleen toivonsa, että keksittäisiin pille-
ri, joka auttaisi ihmisiä näkemään maailman Jumalan valossa, sellaisena kuin 
Jumala on suunnitellut ja tarkoittanut sen. Tämän totuuspillerin pitäisi avata 
ihmisten korvat ja vaikuttaa heidän korviensa väliseen aivojenkemiaan. Silloin 
he ehkä oivaltaisivat totuuden kauneuden ja rikkauden. Samoin tämä pilleri 
voisi poistaa ihmisten sydämen itsekeskeisyyden ja uudistaisi heidän kykynsä 
rakastaa vilpittömästi ja rehellisesti  itseään, lähimmäisiään ja Luojaansa .

On tehtävä ero totuuden ja niiden monien totuuksien välillä, joita eri ihmi-
set edustavat ja joskus kiihkeästi puolustavat. Kuitenkin vain itse totuus tekee 
meidät vapaiksi (Joh.8:32). Minua ihmetyttää, miksi jotkut niin pontevasti pi-
tävät kiinni omista mielipiteistään ja tuomitsevat toisinajattelevat armottomasti 
ottamatta edes kunnollisesti selvää heidän varsinaisista aikomuksistaan ja pyr-
kimyksistään. Tuntuu siltä, että vedoten totuuteen he seuraavat vain aikansa 
ajatusmalleja ja tekevät omista mielipiteistään yleisesti noudatettavia normeja. 
Tietenkään emme voi odottaa sitä, että kaikki ihmiset hyväksyisivät aina  mei-
dän kirkkomme kristillistä opetusta, ohjeita ja strategiaa. Emmekä saa syyttää 
keitään, jotka eivät ole samaa mieltä meidän kanssamme, paitsi niitä, jotka 
vastoin parempaa tietoa estävät sen, että toisten hyvin perustellut näkemykset 
tulisivat tietoon ja että rakentavaa keskustelua syntyisi. Vain sillä tavalla löytyisi  
totuudenmukaisempia ratkaisuja erilaisille ongelmille.

Sosiaalinen arkkipiispa Dom Helder Camara oli mustamaalattu kommunis-
tiseksi elämänsä aikana, koska hän uskoi oikeudenmukaisuuteen, kaikkien ih-
misten tasa-arvoisuuteen ja ihmisarvoon. Hän puhui jo 40 vuotta sitten  samoista   
aiheista  kuin äsken paavi Benedictus XVI Afrikan matkallaan, että köyhyys 
on suurin este maailman rauhalle. Medioissa selostettiin vain ne sanat, jotka 
eivät miellytä ”maailmaa”. Ne eivät myöskään antaneet paljon kunniaa kris-
tilliselle lähetystyölle ja kirkkomme suurille ponnisteluille ja aikaansaamisille 
Afrikan kansojen kaikinpuolisen kehityksen hyväksi. On selvä, että me pyrim-
me tekemään sitä evankeliumin hengessä: edistämällä ihmisarvon mukaisia 
elämäntapoja ja asenteita, niin kuin kirkko on tehnyt perustamisestaan lähtien 
ensimmäisenä helluntaina. Toisaalta maailman pyrkimys ratkaista kaikki on-
gelmat  pelkästään nykytekniikan tarjoamilla keinoilla, on merkki siitä, että ei 
tunneta ihmisen todellista olemusta eikä odoteta paljoa ihmisen henkisistä ja 
hengellisistä resursseista.

Esimerkiksi kirkon Afrikan nuorille opettama pidättyvyys ennen avioliittoa 
on vähentänyt tilastojen mukaan huomattavasti aidsin tartuntaa. Mutta tämä 
totuus ei ole vielä ylittänyt uutiskynnystä.

Arkkipiispa Dom Helder Camara ilmaisi eräässä kirjassaan oman näke-
myksensä köyhien onnettomasta kohtalosta: heidän ongelmiensa ydin ei ole 
räjähdysmäinen syntyvyys, vaan ihmiskunnan räjähdysmäinen itsekeskeisyys 
ja  hän lisäsi tähän vielä oman vakaumuksensa, että sinä päivinä, jolloin me on-
nistumme saamaan kontrolliin maailman epäoikeudenmukaisuuden rakenteet, 
näemme, että Jumala ei ole erehtynyt luomistyössään. On olemassa jokaiselle 
ihmiselle oma maapalsta ja kylliksi ruokaa!

isä Frans

Ks. myös Dom Helder Camaran runo s. 5.

K
olum

ni

lukijoilta

Pyhän Katariina Sienalaisen 
juhlapäivänä 

keskiviikkona 29.4. 
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 

klo �8.00  messu, isä antoine lévy oP
klo �9.20  ”dominikaanien juhlanovena 2008 - 20�6”

 
saarnaajien sääntökunnan perustamisesta �2�6 tulee kulu-
neeksi 800 vuotta vuonna 20�6. dominikaanit valmistautuvat 
juhlaan yhdeksän vuoden aikana eri teemoilla. Tästä kertoo 
maallikkodominikaani kaarina koho oP.

 
simatarjoilu. Tervetuloa!

TERESAT KIITTÄVÄT 

kaikkia keväisen kirpputorin lahjoittajia, asiakkaita ja tekijöitä. Kirppu-
torin tuotto oli 1.500 euroa. Sen avulla pystymme järjestämään elokuisen 
senioripäivän.  Teresa ry   

enkelten kuulemaa 
kirjallisuutta ja musiikkia dominikaanisessa kappelissa perjantaina 8.5. klo �9.00 - studium cat-
holicumissa, ritarikatu 3 b a 4.

Vaikutelmia uskosta ja enkeleistä  swedenborgin ja strindbergin jalanjäljissä. 
enkelten musiikkia bysantista, gregoriaanisesta enkelten messusta - ja säveltäjä eva sidénin 
impressioita aiheesta. 
meditatiivinen hetki idän ja lännen hengellisten traditioiden kohtauspisteessä.

katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen mystiikan äärellä:
jean-Philippe sautré-Hertzog, Harri liuksiala ja jaakko olkinuora.

•
•

•

ekumeeninen pyhiinvaellus
Lohjan Vivamo – Stella Maris

15.-16.5.2009
Koko luomakunta odottaa… 

suomen ekumeenisen neuvoston naisjaoston järjestämä luontoaiheinen pyhiinvaellus, jonka 
aloituspäivänä Vivamossa teemaan liittyviä alustuksia, mm. fransiskaanien luontokäsityksestä ja 
keskustelua teemasta sanoista ekoteoiksi. Toisena päivänä vaelletaan noin �3 km lohjanjärven 
rantapolkuja satakielilehtojen kautta Pyhän laurin kirkolle ja ortodoksiselle tsasounalle. sieltä 
bussikuljetus Paksaloon ja loppumatka vaelletaan metsän halki stella marikseen. Huoltoauto 
kuljettaa matkatavarat. 

osanottomaksu: 5�–57 e (majoitushuoneen varustelutasosta riippuen). alennus eläkeläisille 20% 
Vivamon täysihoidon osuudesta. sisältää ohjelman, majoituksen, mainitut ateriat ja kuljetukset. 
bussimatkat (Turkuun ja Helsinkiin) lauantaina eivät sisälly hintaan.

Ilmoittautuminen: 6.5. mennessä: puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi. Kerro samalla mahdol-
linen erityisruokavalio.

Tarkempi ohjelma aikatauluineen, ks. edellinen Fides.

Autuaan Hemmingin muistopäivää 

vietetään pyhän Marian kirkossa perjantaina 22.5.2009 
klo 18 alkaen. 

Messun jälkeen Kaikkeinpyhimmän Sakramentin 
Kilta tarjoaa kirkkokahvit. Tervetuloa!

Corpus Christi -kulkue

järjestetään tänäkin vuonna Kristuksen pyhän ruu-
miin ja veren juhlan yhteydessä Pyhän Henrikin ka-
tedraalin päämessun lopuksi sunnuntaina 14. kesä-
kuuta. Tervetuloa!
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Nuorillelukijoilta

Tervetuloa nuorten  
tapaamiseen!

osoite:  Vironkatu 6 a �2

kuTsumme �6-20-VuoTiaaT 
(lukiolaiset ja ammattikoululaiset)

keskusTelemaan, 
rukoilemaan sekä 
olemaan yHdessä.

kokoontuminen
lauantaina �6.5.2009

Lisätietoa:			

isä Frans Voss scj
puh. 040-5278746

rakkauden lähetyssisaret           
puh. 09-3403795

Maria vierailee Elisabetin 
luona (Luuk. 1:39-56)

Muutaman päivän kuluttua Maria 
lähti matkaan ja kiiruhti Juudean 
vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. 
Hän meni Sakariaan taloon ja terveh-
ti Elisabetia.

Kun Elisabet kuuli Marian terveh-
dyksen, hypähti lapsi hänen kohdus-
saan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. 
Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: 
”Siunattu olet sinä, naisista siuna-
tuin, ja siunattu sinun kohtusi hedel-
mä! Kuinka minä saan sen kunnian, 
että Herrani äiti tulee minun luok-
seni? Samalla hetkellä kun terveh-
dyksesi tuli korviini, lapsi hypähti 
riemusta kohdussani. Autuas sinä, 
joka uskoit! Herran sinulle antama 
lupaus on täyttyvä!” 

Silloin Maria sanoi: Minun sie-
luni ylistää Herran suuruutta, mi-
nun henkeni riemuitsee Jumalasta, 
Vapahtajastani, sillä hän on luonut 
katseensa vähäiseen palvelijaansa. Täst-
edes kaikki sukupolvet ylistävät minua 
autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt 
minulle suuria tekoja. Hänen nimensä 
on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa 
laupeutensa niille, jotka häntä pelkää-
vät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia 
tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on 
ylpeät ajatukset sydämessään.

Hän on syössyt vallanpitäjät istui-
miltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäi-
set hän on ruokkinut runsain määrin, 
mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin 
käsin pois.

Hän on pitänyt huolen palvelijastaan 
Israelista, hän on muistanut kansaansa 
ja osoittanut laupeutensa Abrahamille 
ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, 

niin kuin hän on isillemme luvannut. 
Maria viipyi Elisabetin luona noin 

kolme kuukautta ja palasi sitten kotiin-
sa. 

Kommentti 

Kun Maria hyväksyy Jumalan tahdon 
ja vastaa myönteisesti enkeleille, hän 
tulee Jumalanäidiksi. Maria ei jää kui-
tenkaan kotiinsa odottamaan Jeesuksen 
syntymäpäivää. Hän tietää että hänen 
sukulaisensa Elisabet odottaa lasta ja 
tarvitsee apua koska on vanha. Sen  
lisäksi tämä lapsi on ensimmäinen, ja 
luultavasti Elisabetilla ei ole kokemusta 
synnytyksestä. Näin ollen hän päättää 
käydä Elisabetin luona. 

Matka Nasaretista asti Elisabetin 

kylään saakka kestää noin kolme 
tai neljä päivää. Vaikka tie on pitkä 
ja vaarallinen, Maria ei pelkää. Hän 
haluaa palvella, koska hän rakastaa 
muita Jeesuksen rakkaudella, Jee-
suksen, joka on hänen siunatussa 
kohdussaan.  

Tavatessaan molemmat naiset ovat 
iloisia, koska he rakastavat toisiaan 
kovasti. Ennen kaikkea Elisabet on 
onnellinen, sillä Maria tuo Jeesuksen 
hänen kotiinsa. Pieni syntymätön Jo-
hannes Kastaja tuntee Jeesuksen läs-
näolon ja potkaisee täynnä iloa. Koko 
kodissa on ilo, koska Jeesus itse on 
Ilo. 

Mitä tarkoittaa se, että Maria vie 
Jeesuksen Elisabetin luokse? Maria 
vie rakkauden, rauhan, ilon ja pal-
velun. Hän auttaa Elisabetia. Siivoaa 
lattioita, tiskaa astiat, laittaa ruokaa 
ja niin edelleen. Rakkaus tarkoittaa 
palvelun tekoja, hyviä, muita autta-
via tekoja.

Miten minä voin rakastaa enem-
män perhettäni? Palvellen: sängyn pe-
taaminen, makuuhuoneen järjestys, no-
pea kuuliaisuus, kylpyhuoneen puhdis-
taminen, pöydän järjestäminen...

Minä voin saada voimaa palvella, 
jos minä rakastan Jeesusta kuten Ma-
ria. Entä kuinka usein minä rukoilen? 
Huomaanko että Jeesus on aina minun 
lähelläni? Autanko kotona, kuten Jee-
suskin auttoi?

isä Raimo Goyarrola

Liturgiassa Marian käyntiä Elisabetin 
luona vietetään 31. toukokuuta. Tänä 
vuonna silloin on kuitenkin helluntai.

Tapaaminen Jeesuksen kanssa“Haluamme nähdä 
Jeesuksen” 

Karismaattinen retretti sisar Philip 
Marie Burle’n kanssa (Kalleimman  
Veren Sisaret, O’Fallon, USA).

Paikka: stella maris, sirkkoontie 22, 09630 
koisjärvi. aika: Pe 15.5. klo 18 – Su 17.5. 
klo 13. 

ilmoittautuminen: stella maris, puh.0�9-
335793, e-mail: stellamaris@elisanet.fi tai 
joannou-jyranki@mail.com. kulut: 95 e 
(omat lakanat). Tervetuloa!

”We want to see  
Jesus” 

Charismatic Retreat with Sister Phi-
lip Marie Burle, Precious Blood Sister 
from O’Fallon USA

Place: stella maris sirkkoontie 22, 09630 
koisjärvi. starting from Friday 15th May 
18h, ending Sunday 17 May 13h. 

registration: stella maris: tel. 0�9-335793, 
e-mail: stellamaris@elisanet.fi or joannou-
jyranki@mail.com. costs: 95 e (own bed-
ding). welcome! 
 

“Tule 
Pyhä Henki!” 

Retretti isä Wilfried Brieven’in, 
isä Jean Simonart’in ja Céleste 
Hendrickx’in (Belgia) kanssa

Paikka: stella maris sirkkoontie 22, 09630 
koisjärvi. aika: Pe 21.8.  klo 18 - Su 23.8.  
klo 13

ilmoittautuminen: stella maris, puh. 0�9-
335793, e-mail: stellamaris@elisanet.com 
tai joannou-jyranki@mail.com. kulut: 95 e 
(omat lakanat). Tervetuloa!

”Come 
Holy Spirit!” 

 
Retreat with Father Wilfried Brieven, 
Father Jean Simonart and Céleste 
Hendrickx from Belgium

Place: stella maris sirkkontie 22, 09630 
koisjärvi. starting from Friday 21 August 
18 h, ending Sunday 23 August 13h

registration: stella maris: tel. 0�9-335793, 
e-mail: stellamaris@elisanet.fi or joannou-
jyranki@mail.com. costs: 95 e (own bed-
ding). welcome!

Autuas Hemming oli ruotsalaissyntyinen pappi, joka toimi 
Turun piispana 1338-1366. Hän oli pyhän Birgitan ystävä ja 
kävi tämän pyynnöstä Avignonissa kehottamassa paavia pa-
laamaan Roomaan. hänet julistettiin autuaaksi vuonna 1514 
ja pyhäksi julistaminen oli jo suunniteltu vuodelle 1530, kun 
Ruotsin valtio vei tarkoitukseen varatut rahat ja reformaati-
on myötä prosessi jäi kesken. Kun tuon autuaaksi julistamisen 
500-vuotisjuhla nyt lähenee, niin rukoilemme tuon kesken 
jääneen pyhäksi julistamisen loppuun viemisen puolesta.

Yksi askel tähän suuntaan on Helsingistä Turkuun nyt jo kol-
matta kertaa järjestettävä pyhiinvaellus. Tänä vuonna ajan-
kohta on 18.-25.7.2009, ja matka taitetaan jalan pääosin kes-
kiaikaista Kuninkaantietä pitkin kävellen, laulaen, rukoillen 
sekä kauniista suomalaisesta kesästä ja luonnosta nauttien. 
Messuja ja öitä vietetään keskiaikaisissa seurakunnissa mat-
kan varrella. Tavaroita ja vaatteita varten järjestetään au-
tokuljetus, joten mukana kannetaan vain tarpeellisimmat 
asiat. Pyhiinvaellus on katolinen ja suomenkielinen, joskin 
myös ulkomaalaiset ja kiinnostuneet ei-katolilaisetkin ovat 
tervetulleita.

Pyhiinvaellus on maksuton, joskin ruokia varten on varattava rahaa 
mukaan. osallistua saa koko matkalle tai vain valitu(i)lle etap(e)ille. 
reitti on seuraava:
Lauantai	18.7.
 Helsinki – kirkkonummi 32 km
Sunnuntai	19.7.
 kirkkonummi – inkoo 3� km
Maanantai	20.7.
 inkoo – karjaa 28 km
Tiistai	21.7.	
 karjaa – Tenhola 27 km
Keskiviikko	22.7.
 Tenhola – Perniö 23 km
Torstai	23.7.
 Perniö – Halikko 28 km
Perjantai	24.7.
 Halikko – Piikkiö 37 km
Lauantai	25.7.	Pyhän apostoli jaakobin juhla,
 Piikkiö – Turku 20 km
 
Ilmoittautumiset: Emil Anton (fineca@hotmail.com) 045-6313899
Lisätiedot: Juho Kyntäjä (juho.kyntaja@elisanet.fi) 040-5176972

Autuaan Hemmingin pyhiinvaellus 2009
18.-25.7. Helsinki-Turku
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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. Viimeiset kurssi-illat:

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

FROM THE POPE’S MESSAgE ON 
THE WORLD DAY OF PRAYER 
FOR VOCATIONS,  MAY 3, 2009 
... Our first duty, therefore, is to keep alive in 
families and in parishes, in movements and in 
apostolic associations, in religious communi-
ties and in all the sectors of diocesan life this 
appeal to the divine initiative with unceasing 
prayer. We must pray that the whole Christian 
people grows in its trust in God, convinced 
that the “Lord of the harvest” does not cease to 
ask some to place their entire existence freely 
at his service so as to work with him more 
closely in the mission of salvation. What is 
asked of those who are called, for their part, is 
careful listening and prudent discernment, a 
generous and willing adherence to the divine 
plan, and a serious study of the reality that is 
proper to the priestly and religious vocations, 
so as to be able to respond responsibly and 
with conviction.

The Catechism of the Catholic Church rightly 
reminds us that God’s free initiative requires a 
free response on the part of men and women; 
a positive response which always presupposes 
acceptance of and identification with the plan 
that God has for everyone; a response which 
welcomes the Lord’s loving initiative and be-
comes, for the one who is called, a binding 
moral imperative, an offering of thanksgiving 
to God and a total cooperation with the plan 
which God carries out in history (cf. n. 2062).

Contemplating the mystery of the Eucharist, 
which expresses in a sublime way the free gift 
of the Father in the Person of his Only Begot-
ten Son for the salvation of mankind, and the 
full and docile readiness of Christ to drink 
to the dregs the “cup” of the will of God (cf. 
Mt 26:39), we can more readily understand 
how “faith in the divine initiative” models 
and gives value to the “human response”. In 
the Eucharist, that perfect gift which brings to 
fulfilment the plan of love for the redemption 
of the world, Jesus offers himself freely for 
the salvation of mankind. “The Church”, my 
beloved predecessor John Paul II wrote, “has 
received the Eucharist from Christ her Lord 
not as a gift – however precious – among so 
many others, but as the gift par excellence, for 
it is the gift of himself, of his person in his sa-
cred humanity, as well as the gift of his saving 
work” (Ecclesia de Eucharistia, 11).

It is priests who are called to perpetuate this 
salvific mystery from century to century until 
the Lord’s glorious return, for they can con-
template, precisely in the Eucharistic Christ, 
the eminent model of a “vocational dialogue” 
between the free initiative of the Father and 
the faithful response of Christ. In the celebra-
tion of the Eucharist it is Christ himself who 
acts in those whom he chooses as his minis-
ters; he supports them so that their response 
develops in a dimension of trust and gratitude 
that removes all fear, even when they expe-
rience more acutely their own weakness (cf. 
Rm 8:26-28), or indeed when the experience 
of misunderstanding or even of persecution is 
most bitter (cf. Rm 8:35-39).

The awareness of being saved by the love of 
Christ, which every Mass nourishes in the 

faithful and especially in priests, cannot but 
arouse within them a trusting self-abandon-
ment to Christ who gave his life for us. To 
believe in the Lord and to accept his gift, there-
fore, leads us to entrust ourselves to Him with 
thankful hearts, adhering to his plan of sal-
vation. When this does happen, the one who 
is “called” voluntarily leaves everything and 
submits himself to the teaching of the divine 
Master; hence a fruitful dialogue between God 
and man begins, a mysterious encounter be-
tween the love of the Lord who calls and the 
freedom of man who responds in love, hearing 
the words of Jesus echoing in his soul, “You 
did not choose me, but I chose you and ap-
pointed you that you should go and bear fruit 
and that your fruit should abide” (Jn 15:16).

This intertwining of love between the divine 
initiative and the human response is present 
also, in a wonderful way, in the vocation to the 
consecrated life. The Second Vatican Council 
recalls, “The evangelical counsels of chastity 
dedicated to God, poverty and obedience are 
based upon the words and examples of the 
Lord. They were further commanded by the 
apostles and Fathers of the Church, as well 
as by the doctors and pastors of souls. The 
counsels are a divine gift, which the Church 
received from its Lord and which it always 
safeguards with the help of His grace” (Lumen 
Gentium, 43).

Once more, Jesus is the model of complete and 
trusting adherence to the will of the Father, to 
whom every consecrated person must look. 
Attracted by him, from the very first centuries 
of Christianity, many men and women have 
left families, possessions, material riches and 
all that is humanly desirable in order to follow 
Christ generously and live the Gospel without 
compromise, which had become for them a 
school of deeply rooted holiness. Today too, 
many undertake this same demanding jour-
ney of evangelical perfection and realise their 
vocation in the profession of the evangelical 
counsels. The witness of these our brothers 
and sisters, in contemplative monasteries, reli-
gious institutes and congregations of apostolic 
life, reminds the people of God of “that mys-
tery of the Kingdom of God is already at work 
in history, even as it awaits its full realization 
in heaven” (Vita Consecrata, 1). ...

A Prayer Before the Blessed Sacrament for 
the Increase of Vocations

Lord Jesus Christ, Son of the Eternal Father, 
Son of the Virgin Mary, we thank you for of-
fering your life in sacrifice on the Cross, and 
for renewing this sacrifice in every Mass cel-
ebrated throughout the world.

In the Power of the Holy Spirit we adore you 
and proclaim your living presence in the 
Eucharist. We desire to imitate the love you 
show us in your death and resurrection, by 
loving and serving one another.

We ask you to call many young people to reli-
gious life, and to provide the holy and gener-
ous priests that are so needed in you Church 
today. Lord Jesus, hear our prayer. Amen. 

Archbishop Justin Rigali - St. Louis

maneesikatu 2a, 00�70 Helsinki, 
klo 8–�5 tai sopimuksen 

mukaan, puh. 09-�357998, 
s-posti: caritas@caritas.fi  
Kotisivut: www.caritas.fi

caritaksen sääntömääräinen vuosikokous

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

23.4.2009 klo �8.00

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

adressit ovat tilattavissa katolisesta tiedotuskeskuk-
sesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Kesämaalauskurssi Stella Mariksessa
10.8.- 14.8.09
aihe: maisema ja muotokuva eri teknikalla (öljy,akvarelli,pastelli)
Päivittäin n.5-6 t maalaminen ja päivän päättyessä palautekierros.
Hinta: yhd.heng. huone,täyshoito ja opetus 280.- €

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Peter kaun, puh. 050-5773273, peter@kaunart.com

ENCUENTROS DE ORACION PARA HISPANOHABLANTES
”rezar con la biblia”: encontrar a dios en mi vida diaria. Fecha: domingo, 22 de marzo a las �6.00 (en adelante habrá dos 
encuentros al mes). Lugar: Iglesia de Santa María (Pyhän Marian seurakunta: Mäntytie 2 -Helsinki- (maria.catholic.fi). 

Más información: Email:raimo.goyarrola@catholic.fi, Teléfono: 040 416 8473

Joseph Ratzinger 
(Benedictus XVI):

Matkalla 
Jeesuksen 
Kristuksen 

luokse
katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 

17€ (lisäksi postituskulut 8€).
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