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20 vuotta sitten tehtiin har-
vinaislaatuista historiaa. 
Katolisen kirkon päämies, 
paavi Johannes Paavali 
II teki vierailun kaikkiin 
Pohjoismaihin. Suomeen 
hän saapui kesäkuun 4. 
päivänä 1989. Kaksi päi-
vää myöhemmin matka 
jatkui.  Vierailu oli histori-
an ensimmäinen, eikä liene 
realistista odottaa, että se 
toistuisi lähivuosikymme-
ninä, ainakaan.

Paavin vierailu oli monella tavalla tärkeä. Ensinnäkin 
se osoitti meille pohjoisen kansoille, ettei katolisen 
kirkon päämies ole kiinnostunut vain vallasta ja lois-
tosta tai katolisen kirkon valta-alueista, vaan kaikista 
kulttuureista ja kansoista. Se osoitti myös, ettei pyhän 
Pietarin seuraaja ota kevyesti vastuutaan yleismaail-
mallisen kirkon paimenena. Paavi kantaa huolta kaik-
kien kirkon jäsenten hyvinvoinnista, myös pienempi-
en laumojen, vaikkakin tarjoaa ohjeita ja moraalista 
selkärankaa myös niille, jotka eivät ole katolilaisia.

20 vuoden takainen vierailu oli tärkeä myös siksi, että 
se vahvisti Pohjolan katolilaisten identiteettiä kato-
lisina kristittyinä, osana yleismaailmallista kirkkoa. 
Samalla se osoitti, että katolisen kirkon työ ekumenian 
saralla on sille sydämenasia, tehtävä, jonka se ottaa 
vakavasti ja joka vaatii sitä kunnioittamaan ja arvosta-
maan keskustelukumppaneitaan. Sen kirkko tekeekin 
avoimesti ja mielellään. Keskustelut voivat olla vaikei-
takin, mutta niitä on käytävä totuuden ja rakkauden 
hengessä, joka saa voimansa rukouksesta.

Paavin vierailu herätti suomalaiset, samoin kuin muut 
pohjoismaalaiset, huomaamaan, että heidän joukos-
saan elää pieni mutta kasvava joukko katolilaisia, 
syntyperäisiä, maahanmuuttajia ja kirkkoon liittynei-
tä. Kaikki mahtuvat yhteen ja samaan, maahamme 
jo keskiajalla juurtuneeseen paikalliskirkkoon, mistä 
saamme olla hyvin kiitollisia.

Edesmenneen paavin Suomen vierailusta järjestetään 
näyttelyitä ja tilaisuuksia eri seurakunnissa ja muun 
muassa hiippakuntajuhlassa (ks. s. 9). Vierailusta tar-
kemmin loppukesällä.

20 vuoden takaa

14.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai, KRIS-
TUKSeN PYhäN RUUMIIN JA VeReN 
JUhlA, juhlapyhä (III)
�l 2. moos. 24:3-8
Ps. ��6:�2-�3, �5+�6bcd, �7-�8. - �3
2l Hepr. 9:��-�5
ev. mark. �4:�2-�6, 22-26

19.6. perjantai, JeeSUKSeN PYhä SY-
däN, juhlapyhä
�l Hoos. ��:�a, 3-4, 8c-9
Ps. jes. �2:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
2l ef. 3:8-�2, �4-�9
ev. joh. �9:3�-37

21.6. KIRKKOVUOdeN 12. SUNNUNTAI 
(IV)
�l job 38:�, 8-��
Ps. �07:23-24, 25-26, 28-29, 30-3�. - �
2l 2. kor. 5:�4-�7
ev. mark. 4:35-40

23 valk. tiistai, illalla, Pyhän Johannes Kas-
tajan syntymä, juhlapyhä, AATON MeS-
SU
�l jer. �:4-�0
Ps. 7�:�-2, 3-4a, 5-6ab, �5ab+�7. - 6b
2l �. Piet. �:8-�2
ev. luuk. �:5-�7

24.6. keskiviikko, Pyhän Johannes Kasta-
jan syntymä, juhlapyhä, JUhlAPYhäN 
MeSSU
�l jes. 49:�-6
Ps. �39:�-3, �3-�4, �5. - �4a
2l ap.t. �3:22-26
ev. luuk. �:57-66, 80

28.6. KIRKKOVUOdeN 13. SUNNUNTAI, 
aamulla (I)
�l viis. �:�3-�5, 2:23-24
Ps. 30:2+4, 5-6, ��+�2a+�3b. -2a
2l 2. kor. 8:7, 9, �3-�5
ev. mark. 5:2�-43 tai ev. mark. 5:2�-24, 35b-43

28.6. sunnuntai, illalla, Pyhät apostolit Pie-
tari ja Paavali, juhlapyhä, velvoittava, AA-
TON MeSSU
�l ap.t. 3:�-�0
Ps. �9:2-3, 4-5. - 5a
2l gal. �:��-20
ev. joh. 2�:�5-�9

29.6. maanantai, Pyhät apostolit Pietari ja 
Paavali, juhlapyhä, velvoittava, JUhlAPY-
häN MeSSU
�l ap.t. �2:�-��
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. - 5b
2l 2. Tim. 4:6-8, �7-�8
ev. matt. �6:�3-�9

5.7. KIRKKOVUOdeN 14. SUNNUNTAI 
(II)
�l Hes. 2:2-5
Ps. �23:�-2a, 2bc, 3-4. - 2c
2l 2. kor. �2:7-�0
ev. mark. 6:�-6

12.7. KIRKKOVUOdeN 15. SUNNUNTAI 
(III)
�l aam. 7:�2-�5
Ps. 85:9ab-�0, ��-�2, �3-�4. - 8
2l ef. �:3-�4 tai ef. �:3-�0
ev. mark. 6:7-�3

19.7. KIRKKOVUOdeN 16. SUNNUNTAI 
(IV)
�l jer:�-6
Ps. 23:�-3a, 3b-4, 5, 6. - �
2l ef. 2:�3-�8
ev. mark. 6:34

26.7. KIRKKOVUOdeN 17. SUNNUNTAI 
(I)
�l 2. kun. 4:42-44
Ps.�45:�0-��, �5-�6, �7-�8. - vrt. �6
2l ef. 4:�-6
ev. joh. 6:�-�5

2.8. KIRKKOVUOdeN 18. SUNNUNTAI 
(II)
�l 2. moos. �6:2-4, �2-�5
Ps. 78:3+4bc, 23-24, 25+54. - 24b
2l ef. 4:�7, 20-24
ev. joh. 6:24-35

Sunnuntait ja juhlapyhät

Membership fee
of the diocese

Receiver:
Katolinen kirkko

Suomessa

Bank account: 
NORdeA

101430–237491

Reference number:
90010

More information: 
www.catholic.fi/

hiippakunta/maksu/

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)

	 numero	 aineisto	 aika

 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
sir

Paavi itsenäisen Palestiinan kannalla
Pyhä isä vetosi kansainväliseen yhteisöön kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi.

Pyhälle maalle tekemänsä 
pyhiinvaelluksen aikana 
toukokuussa paavi Benedic-
tus XVI tapasi useita kerto-
ja eri kansojen ja uskontojen 
edustajia. Tapaamisten ai-
kana hän kiinnitti huomiota 
moniin hengellisiin tarpei-
siin, mutta toi esiin myös 
kirkon toivon, että ristiriito-
jen repimällä alueella uskal-
lettaisiin edetä kohti oikeu-
denmukaisempaa ja rauhal-
lisempaa tulevaisuutta.

Yksi paavin viesteistä 
koski itsenäistä Palestiinan 
valtiota. Puheessaan pales-
tiinalaishallinnon presiden-
tille Mahmoud Abbasille 
pyhä isä totesi pyytävänsä 
”Kaikkivaltiaalta oikeuden-

mukaista ja kestävää rauhaa 
niin palestiinalaisalueille 
että koko alueelle”. Hän va-
kuutti presidentti Abbasille, 
että ”Pyhä istuin tukee kan-
sanne oikeutta itsenäiseen 
palestiinalaiseen kotimaa-
han esi-isienne mailla, maa-
ta, joka on turvassa ja rau-
hassa naapureiden kanssa ja 
jonka rajat on kansainväli-
sesti tunnustetut”.

Paikalla olleita pyhä isä 
rohkaisi pitämään yllä ”toi-
von liekkiä”, että pian jo 
löydettäisiin ratkaisu, joka 
”tyydyttäisi sekä israeli-
laisten että palestiinalaisten 
tarpeet rauhan ja vakauden 
suhteen”. Paavi vetosi myös 
kansainväliseen yhteisöön, 

jotta se ”käyttäisi vaikutus-
valtaansa ratkaisun löyty-
miseksi”.

Myöhemmin paavi vie-
raili jonkin matkaa Betle-
hemistä pohjoiseen sijaitse-
valla Aidan pakolaisleirillä, 
jossa asuu viitisen tuhatta 
kristittyä ja islamilaista pa-
kolaista. Myötätuntoisesti 
paavi sanoi, että ”koditto-
mat palestiinalaiset halua-
vat päästä takaisin synnyin-
seuduilleen tai asua pysy-
västi omassa kotimaassa. ... 
Teidän oikeutetut toiveenne 
pysyvistä kodeista ja itsenäi-
sestä palestiinalaisvaltiosta 
ovat edelleen toteutumatta. 
Sen sijaan te olette monen 
muiden tällä alueella ja eri 

puolilla maailmaa elävien 
ihmisten kanssa keskellä 
väkivaltaisuuksien kierrettä, 
hyökkäysten ja vastahyök-
käysten, koston ja tuhoami-
sen aaltoa.”

”Koko maailma tahtoo 
tämän kierteen katkeavan”, 
paavi lisäsi ja sanoi, että on 
otettava rohkeita ja aloitteel-
lisia askeleita kohti sovintoa, 
jotta voitaisiin päästä yli ny-
kyisesti pattitilanteesta, joka 
johtuu siitä, että toinen osa-
puoli vaatii yksipuolisesti 
myönnytyksiä toiselta.

”Tällaisen ongelman rat-
kaisu voi tapahtua vain po-
liittisesti”, pyhä isä totesi 
sitten. ”Eikä kukaan odota, 
että palestiinalaiset ja isra-

elilaiset pääsisivät siihen 
yksistään. Kansainvälisen 
yhteisön apu on siinä vält-
tämätön.”

Lopulta ”diplomaattiset 
ratkaisut voivat onnistua 
vain, mikäli niin palestiina-
laiset kuin israelilaisetkin 
itse ovat halukkaita katkai-
semaan vihollisuuden syk-
lin”, paavi ennusti.

KATT/VIS/CNA

Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlamessu ja kulkue 
Pyhän Henrikin katedraalissa sunnuntaina 14.6. klo 10.00 alkaen. Tervetuloa!

Kaikkeinpyhimmän sakramentin kilta
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Kirjoja

Emil Anton: Katolinen Paava-
li. KATT 2009. Nid. 204 sivua. 
16 €.

Hetkipalvelus. Laudes ja ves-
per. Tavallinen aika. KATT 
2002. Nid. 337 sivua. 16 €.

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

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.

hopp och 
värdighet för 
alla barn!
”Heliga stolens ständiga de-
legation vid FN är mycket 
glad över att sponsra utställ-
ningen ”Hopp och värdighet 
för alla barn”. Dessa foton och 
teckningar ger oss en inblick 
i barns situationer, uppfatt-
ningar och känslor runt om i 
världen medan de försöker att 
uttrycka deras mänskliga rät-
tigheter”, sade ärkebiskop Sil-
vano Tomasi, apostolisk nun-
tie och Heliga stolens ständiga 
observatör vid FN. Han talade 
under invigningen av en foto-
utställning vid FN i Genève, 
som kallas ”hopp och värdig-
het för alla barn”.

”Under 20 år har FN: s 
konvention om barnets rät-
tigheter gjort världen mer 
känslig för det faktum att 
barnen är framtiden och 
måste äga de rättigheter 
som tillhör varje mänsklig 
person,” sade ärkebiskop 
Tomasi. Han sade vidare 
att den katolska kyrkan når 
ut till miljontals barn runt 
om i världen genom hen-
nes undervisningsarbete 
och genom hennes caritas-
arbetet. Han påminde dem 
om den tragedi som fortfa-
rande drabbar barn som un-
dernäring, brist på tillgång 
till läkemedel och extrem 
fattigdom, vilket i sin tur 
leder till våld, eländiga lev-
nadsvillkor och fängelser, 
som orsakar ofantliga ska-
dor. Via Internet, har även 
ett stort antal barn blivit of-
fer för människohandel och 
sexuellt utnyttjande. 

Ärkebiskop Tomasi till-
lade att den Heliga Stolen 
fullkomligt stödjer millen-
niemålen och att Kyrkan 
anser att såväl rika som 
fattiga barn har rätten till 
vaccin och läkemedel. Han 
citerade den indiska poeten 
Rabindranath Tagore, som 
sade: ”Varje barn som föds 
är ett tecken på att Gud ännu 
inte förtvivlar över mänsk-
ligheten”. Att upprätthålla 
barnens rätt till mänskliga 
rättigheterna är verkligen 
att ha förtroende för framti-
den sade ärkebiskop Tomasi 
och avslutade med Benedikt 
XVI:s ord när han besökte 
Caritas Baby Hospital i Bet-
lehem och beskrev det som 
”en ledstjärna i hoppet om 
att kärleken kan segra över 
hatet och freden över vål-
det”.

KATT/RV

Vatikaani on päivämääräl-
lä 8.6.2009 ilmoittanut, että 
Trondheimin piispa-prelaat-
ti Georg Müller SSCC on 
pyytänyt saada vapautusta 
piispantehtävistään ja että 
tämä pyyntö on hyväksytty 
välittömästi voimaan astu-
vaksi.

Piispa Müller on ilmoit-
tanut matkustavansa pi-
kimmiten Roomaan ja liit-
tyvänsä sen jälkeen sääntö-
kuntayhteisöönsä Saksassa. 
Piispa Müllerin tehtäviä 
Trondheimissa hoitaa seu-
raavan piispa-prelaatin va-

lintaan saakka Oslon piispa 
Bernt Eidsvig Can.reg.

Piispa Müllerin eroon ei 
ole annettu mitään selitystä. 
Apostolinen nuntius Poh-
joismaissa, arkkipiispa Emil 
Paul Tscherrig kiitti piispa 
Eidsvigille osoittamassaan 
viestissä piispa Mülleriä 
Trondheimin prelatuurin 
hyväksi tehdystä työstä.

Georg Müller on synty-
nyt vuonna 1951. Hän liittyi 
Picpus-isien sääntökuntaan 
(Pyhien sydänten kongre-
gaatio) vuonna 1972, hänet 
vihittiin papiksi vuonna 

1978 ja konsekroitiin Trond-
heimin piispa-prelaatiksi 
vuonna 1997.

KATT/VIS/katolskakyrkan.se

Trondheimin piispa-prelaatti erosi

Tukholman 
hiippakunta sai 
uudet kotisivut
Tukholman katolinen hiip-
pakunta on uusinut kotisi-
vunsa. Uudet kotisivut löy-
tyvät vanhasta osoitteesta 
www.katolskakyrkan.se.

Tukholman piispa An-
ders Arborelius OCD us-
koo uusien verkkosivujen 
saavan paljon kävijöitä. Hän 
toivoo, että katolinen kirk-
ko Ruotsissa olisi nyt saanut 
kotisivun, joka “olisi kaikki-
en sillä vierailevien ihmisten 
iloksi ja avuksi”.

Sivujen vastaava verkko-
toimittaja, isä Martin Pen-
der on tyytyväinen sivujen 
uudesta muotoilusta ja niis-
sä käytetyistä ratkaisuista.

KATT/katolskakyrkan.se

hiippakunnalle 
uudet kotisivut
Pitkällisen valmistelutyön 
jälkeen Katolinen tiedotus-
keskus ottaa vielä kesäkuun 
aikana käyttöön Helsingin 
katolisen hiippakunnan 
uudistetut kotisivut. Koti-
sivujen artikkeliaineistoa 
laajennetaan vähitellen, ja 
niiden avulla voidaan uuti-
soida kirkon tapahtumista 
aikaisempaa helpommin. 
Samalla avataan yhteisö-
jen tapahtumia ja liturgisia 
viettoja kartoittava internet-
kalenteri.

Uuden kotisivut toimivat 
ainakin kokeiluvaiheessa 
osoitteessa katolinen.net.

KATT

Riippumaton tutkimus Ir-
lannin valtion kustantami-
en mutta yleensä eri sääntö-
kuntien hoitamien oppi- ja 
kasvatuslaitosten piirissä 
ilmenneestä hyväksikäytös-
tä 40-luvulta 90-luvulle on 
osoittanut hyväksikäytön 
olleen joissakin paikoissa 
jatkuvaa ja toistuvaa. Tut-
kimuksen valossa näyttää 
ilmeiseltä, että varsinkin ns. 
kristillisten veljien hoitamis-
sa laitoksissa tällaiset rik-
keet ja rikokset olivat jopa 
yleisiä.

Irlannissa toimivan ka-
tolisen kirkon priimas, Ar-
maghin arkkipiispa kardi-
naali Sean Brady totesi an-
tamassaan julkilausumassa, 
että “tämän perusteellisen 
raportin julkaiseminen on 
tervetullut ja tärkeä askel to-
tuuden esiin kaivamisessa. 
Se antaa oikeutta uhreille ja 
varmistaa, ettei samanlaista 
hyväksikäyttöä pääse enää 
tapahtumaan.” Kardinaalin 
mukaan “raportti tekee sel-
väksi, että suurta vääryyttä 
ja kärsimystä aiheutettiin 
osalle yhteiskuntamme 
kaikkein haavoittuvimmis-
ta lapsista. Se dokumentoi 
häpeällisen luettelon lapsiin 
kohdistuneita julmuuksia - 
välinpitämättömyyttä, fyy-
sistä, seksuaalista ja tuntei-
den hyväksikäyttöä.”

Kardinaali Brady sanoi 
selvästi olevansa “perin 
pohjin pahoillaan” ja “sy-
västi häpeissään siitä, että 
lapset joutuivat kärsimään 
tuollaisilla karmaisevilla ta-

voilla”. “Lapset ansaitsivat 
jotakin parempaa, varsin-
kin niiltä, jotka huolehtivat 
heistä Jeesuksen Kristuksen 
nimessä.” Hänen mukaan-
sa katolinen kirkko “pyrkii 
päättäväisesti tekemään kai-
ken tarpeellisen, että kirkos-
ta tulisi turvallinen, elämää 
tukeva ja iloa tuottava paik-
ka lapsille”.

Irlannin kristittyjen velji-
en sääntökunta on avoimesti 
myöntänyt laiminlyöneen-
sä sekä veljien valvonnan 
että valitusten käsittelyn. 
Sääntökunnan tiedottaja, 
veli Edmund Garvey totesi 
näin: “Pyydämme avoimesti 
ja varauksitta anteeksi kai-
kilta niiltä, jotka ovat kärsi-
neet suoraan tai epäsuorasti 
joidenkin sääntökuntamme 
veljien kauhistuttavasta käy-
töksestä tai koko yhteisöm-
me toimettomuudesta tai 
sopimattomasta toiminnas-
ta. Olemme syvästi pahoil-
lamme aiheuttamastamme 
kärsimyksestä. Häpeämme 
sitä ja suremme, että mo-
nien tekemiä valituksia ei 
kuunneltu. Tunnustamme 
ja pahoittelemme sitä, että 
vastauksessamme fyysiseen 
ja seksuaaliseen hyväksi-
käyttöön ei otettu huomi-
oon sen vaikutuksia lasten 
pitkäaikaiseen psyykkiseen 
hyvinvointiin.”

KATT/CNS/CNA

hyväksikäyttöraportti 
julkistettiin Irlannissa
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Rukouksen
apostolaatti

Kesäkuu 

Rukoilkaamme, että kan-
sainvälisen huomion täh-
den köyhät maat saisivat 
lisää konkreettista apua ja 
erityisesti helpotusta ras-
kaaseen velkataakkaan. 
 Rukoilkaamme, että 
paikalliskirkot, jotka 
toimivat väkivaltaisilla 
alueilla, saisivat osak-
seen kaikkien maailman 
katolilaisten rakkautta ja 
konkreettista huolenpi-
toa. 

Heinäkuu 

Rukoilkaamme, että Lähi-
idän kristityt saisivat elää 
uskoaan todeksi täydes-
sä vapaudessa ja voisivat 
olla rauhan ja sovinnon 
välittäjiä. 
 Rukoilkaamme, että 
kirkko olisi siemen ja 
ydin ihmiskunnalle, joka 
on sovitettu ja yhdistynyt 
Jumalan yhdeksi ja aino-
aksi perheeksi sen todis-
tuksen kautta, jota kaikki 
uskovat kaikissa maissa 
antavat. 

Böne-
apostolatet 
Juni 

Vi ber, att det internatio-
nella medvetandet om 
de fattiga länderna leder 
till konkret hjälp, speci-
ellt med att minska ut-
landsskuldens oerhörda 
börda.
 Vi ber, att de enskilda 
Kyrkorna i områden där 
våldet härskar, får stöd, 
kärlek och konkret hjälp 
av världens alla katoli-
ker.

Juli 

Vi ber, att de kristna i 
Mellanöstern får utöva 
sin tro i full frihet och bli 
instrument för försoning 
och fred. 
 Vi ber, att de kristnas 
vittnesbörd i världens 
alla länder gör Kyrkan 
till Guds enade familj i en 
försonad mänsklighet.

Oremus

”Jag prisar dig, Fader, himlens och jor-
dens Herre, för att du ... uppenbarat 
det för dem som är som barn” (Matt. 
11:25). Dessa ord stämmer så väl när 
man tillämpar dem på din person, du 
ödmjuke och älskade padre Pio. 

Vi ber dig att undervisa också oss om 
hjärtats ödmjukhet, så att vi kan räknas 
bland Evangeliets små människor, för 
vilka Fadern lovat att uppenbara sitt 
rikes mysterier. 

Hjälp oss att be utan att förtröttas, i för-
vissningen om att Gud vet vad vi behö-
ver redan innan vi ber om det. 

Be att vi får en trons blick som gör att 
vi omedelbart känner igen Jesu ansikte 
i de fattiga och lidande. 

Ge oss stöd i kampens och prövningens 
tid. Om vi faller ber vi dig att du hjälper 
oss att få erfara glädjen i förlåtelsens 
sakrament. 

Ge oss din starka hängivenhet i förhål-
lande till Maria, Jesu mor och vår mor. 

Gå med oss på vår jordevandring mot 
saligheten dit också vi hoppas komma 
för att i evighet betrakta Faderns och 
Sonens och den Helige Andes härlig-
het. Amen. 
 

Johannes Paulus II

den �6 juni 2002 ägde helgonförklaringen av pa-
dre Pio av Pietrelcina rum på Pedersplatsen inför 
en väldig folkmassa. den helige fadern avslutade 
sin predikan och vände sig till denna nya helgonet 
med ovannämnda bön.

ur ”Ett	liv	i	bön.	Böner	av	påven	Johannes	Paulus	II”. 
veritas Förlag.

Ödmjuke och älskade Padre Pio 

Kaikkivaltias Jumala,
  me muistamme Poikasi Kristuksen

  suurta hyvyyttä meitä kohtaan
  ja ylistämme hänen pyhää Sydäntään.
Suo meidän tästä rakkauden lähteestä
  vastaanottaa taivaallisen armon runsaus.
Tätä pyydämme saman Herramme Jeesuksen Kristuksen,
  sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
  Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhää 
vietetään tänä vuonna perjantaina 
�9. kesäkuuta.
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Paimenelta

Paavin vierailu pyhällä haudalla 

Paavin saarna Jerusalemin 
pyhän haudan äärellä:

Rakkaat ystävät Kristuksessa 

Juuri laulamamme kiitos-
hymni - ”Sinua ylistää apos-
tolien kuoro ja profeettojen 
kunniakas joukko. Sinul-
le veisaavat valkopukui-
set marttyyrit” - yhdistää 
meidät enkelijoukkoihin ja 
kirkkoon kaikkina aikoina 
ja kaikissa paikoissa anta-
essamme kunnian Jumalal-
le pelastuksemme työstä, 
jonka sai aikaan Jeesuksen 
Kristuksen kärsimys, kuole-
ma ja ylösnousemus. Tämän 
pyhän haudan ääressä, jos-
sa Herra ”voitti kuoleman 
pistimen ja aukaisi taivaan 
valtakunnan kaikille usko-
ville”, minä tervehdin kaik-
kia teitä pääsiäisen ilossa. 
Kiitän patriarkka Fouad 
Twalia ja kustosta, isä Pier-
battista Pizzaballaa heidän 
kauniista tervehdyksestään. 
Samoin ilmaisen arvonanto-

ni vastaanotosta, jonka sain 
kreikkalais-ortodoksisen 
kirkon ja Armenian aposto-
lisen kirkon johtajilta. Olen 
kiitollinen myös muiden Py-
hän maan kristillisten yhtei-
söjen edustajien läsnäolosta. 
Tervehdin kardinaali John 
Foleya, Pyhän haudan ri-
tarikunnan suurmestaria ja 
täällä läsnäolevia ritarikun-
nan ritareita ja daameja kii-
tollisena heidän uskollisesta 
tuestaan kirkon työlle tällä 
alueella, jonka teki pyhäksi 
Herran elämä maan päällä. 

Pyhän Johanneksen evan-
keliumi antaa meille elävän 
kuvauksen Pietarin ja ”Jee-
sukselle rakkaan” opetus-
lapsen käynnistä tyhjässä 
haudassa pääsiäisaamuna. 
Tänään, kahdentuhannen 
vuoden kuluttua, Pietarin 
seuraaja, Rooman piispa, 
seisoo saman tyhjän haudan 
ääressä ja ajattelee ylösnou-
semuksen salaisuutta. Seu-
raten apostolin jalanjälkiä 
haluan uudestaan julistaa 

oman aikamme miehille ja 
naisille kirkon lujaa uskoa 
siihen, että Jeesus Kris-
tus ”ristiinnaulittiin, kuoli 
ja haudattiin”, ja että hän 
”kolmantena päivänä nou-
si kuolleista”. Korotettuna 
Isän oikealle puolelle hän on 
lähettänyt meille Henkensä 
syntien anteeksiantamisek-
si. Lukuun ottamatta häntä, 
josta Jumala teki Herran ja 
Kristuksen, ”mitään muuta 
nimeä, joka meidät pelas-
taisi, ei ole ihmisille annettu 
koko taivaankannen alla” 
(Apt. 4:12). 

Seisoessamme tällä py-
hällä paikalla ja ajatelles-
samme tuota ihmeellistä 
tapahtumaa, kuinka emme 
tuntisi ”pistoa sydämessäm-
me” (Apt. 2:37), niin kuin ne, 
jotka ensimmäisinä kuulivat 
Pietarin saarnan helluntai-
na? Tässä Kristus kuoli ja 
nousi kuolleista kuolemat-
ta enää koskaan uudestaan. 
Tässä ihmiskunnan historia 
muuttui ratkaisevasti. Kuu-

liaisuuden ja elämän voitto 
sai synnin ja kuoleman pit-
kän hallitusvallan järkky-
mään; ristinpuu paljastaa 
totuuden hyvästä ja pahas-
ta; tämä maailma sai Juma-
lan tuomion ja Pyhä Henki 
vuodatettiin ihmiskunnan 
päälle. Tässä Kristus, uusi 
Aadam opetti meille, ettei 
pahalla koskaan ole viimeis-
tä sanaa, että rakkaus on vä-
kevämpi kuin kuolema, että 
meidän tulevaisuutemme ja 
koko ihmiskunnan tulevai-
suus on uskollisen ja huolta-
pitävän Jumalan käsissä. 

Tyhjä hauta puhuu meille 
toivosta, siitä toivosta joka 
ei petä, koska se on elämän 
Hengen lahja (vrt. Room. 
5:5). Tämä on sanoma, jon-
ka haluan osoittaa teille 
tänään päättäessäni Pyhän 
maan pyhiinvaellukseni. 
Nouskoon toivo aina uute-
na Jumalan armosta kaik-
kien näissä maissa asuvien 
ihmisten sydämissä! Juur-
tukoon se teidän sydämiin-

ne, asukoon teidän perheis-
sänne ja yhteisöissänne ja 
innoittakoon jokaista teistä 
olemaan yhä uskollisempi 
Rauhan ruhtinaan todista-
ja! Pyhässä maassa toimiva 
kirkko, joka niin usein on 
kokenut Golgatan pimeän 
salaisuuden, ei saa koskaan 
lakata olemasta peloton toi-
von kirkkaan salaisuuden 
julistaja, toivon, jota tämä 
tyhjä hauta kuuluttaa. Evan-
keliumi vakuuttaa meille, 
että Jumala voi tehdä kaikki 
asiat uudeksi, että historian 
ei täydy toistua, että muistot 
voidaan parantaa, että mo-
lemminpuolisen syyttelyn 
ja vihollisuuden katkerat 
hedelmät voidaan voittaa, 
ja että oikeudenmukaisuu-
den, rauhan, menestyksen 
ja yhteistyön täyttämä tule-
vaisuus voi koittaa jokaisel-
le miehelle ja naiselle, koko 
ihmiskunnan perheelle, ja 
erityisellä tavalla kansalle, 
joka asuu tässä maassa ja on 
niin rakas Vapahtajan sydä-

sir
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Pyhimys

Pyhän Ursula Ledochowskan 
kuolemasta 70 vuotta 

melle. 
Tämä vanha ylösnou-

semuksen muistomerkki on 
mykkä todistaja sekä men-
neisyytemme taakoista, lai-
minlyönneistä, väärinkäsi-
tyksistä ja ristiriidoista että 
siitä ihanasta lupauksesta, 
joka jatkuvasti säteilee Kris-
tuksen tyhjästä haudasta. 
Tämä pyhä paikka, jossa 
Jumalan voima paljastui 
heikkoudessa ja inhimilli-
nen kärsimys muuttui ju-
malalliseksi kirkkaudeksi, 
kutsuu meitä katsomaan 
vielä kerran uskon silmillä 
ristiinaulitun ja ylösnous-
seen Herran kasvoihin. 
Katsellessamme hänen kir-
kastettua ruumistaan, jon-
ka Henki on täydellisesti 
muuttanut, käsittäkäämme 
täydellisemmin se, että jopa 
nykyään me kasteen kautta 
”kannamme ruumiissamme 
Jeesuksen kuolemaa, jotta 
myös Jeesuksen elämä tu-
lisi meidän ruumiissamme 
näkyviin” (2. Kor. 4:10-11). 

Vielä nykyäänkin ylösnou-
semuksen armo tekee työ-
tään meissä! Kannustakoon 
tämän salaisuuden katse-
leminen ponnistelujamme 
sekä yksityisinä ihmisinä 
että kirkollisen yhteisön 
jäseninä kasvaaksemme 
Hengen elämässä käänty-
myksen, katumuksen ja ru-
kouksen kautta. Auttakoon 
se meitä voittamaan saman 
Hengen voimalla kaikki li-
hassa syntyneet ristiriidat 
ja jännitykset ja poistamaan 
kaikki tiellämme olevat es-
teet, sisäiset ja ulkoiset, jotka 
vaikeuttavat yhteistä todis-
tustamme Kristuksesta ja 
hänen rakkautensa sovitta-
vasta voimasta. 

Näihin rohkaisun sanoi-
hin, rakkaat ystävät, päätän 
pyhiinvaellukseni meidän 
pelastuksemme ja  Kristuk-
sessa uudestisyntymisem-
me pyhille paikoille. Ru-
koilen, että kirkko Pyhässä 
maassa aina saisi uutta voi-
maa Vapahtajamme tyhjän 

haudan katselemisesta. Sitä 
kutsutaan hautaamaan tä-
hän hautaan kaikki ahdis-
tuksensa ja pelkonsa, jotta 
se nousisi jälleen joka päivä 
ja jatkaisi kulkuaan Jerusa-
lemin kaduilla, Galileassa 
ja kaikkialla, julistaen Kris-
tuksen anteeksiantamuksen 
voittoa ja lupausta uudesta 
elämästä. Kristittyinä me 
tiedämme, että rauhalla, 
jota tämä taistelujen repimä 
maa janoaa, on nimi: Jeesus 
Kristus. ”Hän on meidän 
rauhamme”, joka sovitti 
meidät Jumalan kanssa ruu-
miissaan ristillä lopettaen 
vihollisuuden ( vrt. Ef. 2:14). 
Uskokaamme siis hänen 
käsiinsä kaikki toivomme 
tulevaisuudesta, niin kuin 
hän pimeyden hetkellä antoi 
henkensä Isän käsiin. 

Sallikaa minun lopettaa 
erityisellä veljellisen roh-
kaisun sanalla veljilleni 
piispoille ja papeille sekä 
sääntökuntiin kuuluville 
miehille ja naisille, jotka 

palvelevat rakasta kirkkoa 
Pyhällä maalla. Täällä tyh-
jän haudan äärellä, kirkon 
sydämessä, kutsun teitä sy-
tyttämään Kristukselle vih-
kiytymisenne innostuksen 
uudelleen sekä sitoutumi-
senne hänen mystisen ruu-
miinsa rakastavaan palvele-
miseen. Teillä on suunnaton 
etuoikeus todistaa Kristuk-
sesta tässä maassa, jonka 
hän pyhitti läsnäolollaan ja 
toiminnallaan maan päällä. 
Saattakaa pastoraalisessa 
huolenpidossanne veljenne 
ja sisarenne ja kaikki tämän 
maan asukkaat tuntemaan 
Ylösnousseen parantava 
läsnäolo ja sovituksen tuo-
va rakkaus. Jeesus pyytää 
jokaista meistä antamaan 
todistuksen ykseydestä ja 
rauhasta kaikille niille, jot-
ka elävät tässä rauhan kau-
pungissa. Kristus on uutena 
Aadamina ykseyden lähde, 
ykseyden, johon koko ih-
miskunnan perhe on kutsut-
tu ja josta kirkko on merkki 

ja sakramentti. Jumalan Ka-
ritsana hän on tämän sovin-
non lähde, sovinnon, joka 
on sekä Jumalan lahja että 
meille annettu pyhä tehtävä. 
Rauhan ruhtinaana hän on 
sen rauhan lähde, joka ylit-
tää kaiken ymmärryksen, 
uuden Jerusalemin rauha. 
Tukekoon hän teitä koettele-
muksissanne, lohduttakoon 
teitä kärsimyksissänne ja 
vahvistakoon teitä ponnis-
teluissanne julistaa ja laajen-
taa hänen valtakuntaansa. 
Kaikille teille ja niille, joita te 
palvelette, annan sydämes-
täni apostolisen siunauksen 
vakuutena pääsiäisen ilosta 
ja rauhasta.

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2007 - libreria editrice 
vaticana

Pyhän Ursula Ledóchows-
kan kuolemasta tuli 29. tou-
kokuuta kuluneeksi 70 vuot-
ta. Vuosipäivän kunniaksi 
Puolan tasavallan senaatti 
antoi 5. maaliskuuta lausun-
non, jossa se ilmaisi tunnus-
tuksensa tälle pyhimykselle,  
hänen elämälleen ja työlleen  
Jumalan, isänmaan ja ihmi-
syyden puolesta. 

Sitaatti lausunnosta:

”Hänen kokonaisvaltainen 
omistautumisensa Euroo-
pan kartalta poistetun Puo-
lan puolustamiselle, hänen 
maailmalle hajaantuneille 
puolalaisille tarjoamansa 
apu, ja myös hänen työnsä 
nuoren sukupolven kasvat-
tamiseksi perustamalla kou-
luja ja sisäoppilaitoksia, jot-
ka ovat mallina nykyihmi-
sille. Toiminnassaan häntä 
ohjasi periaate: ’Politiikkani 
on rakkaus.’ 

Pyhäksijulistamisessa Roo-
massa vuonna 2003 paavi 
lausui sanat, jotka ovat 
meille kutsuna: ”Kaik-
ki voimme oppia häneltä 

rakentamaan Kristuksen 
kanssa inhimillisempää 
maailmaa – maailmaa, jossa 
yhä täydellisemmin toteu-
tuvat sellaiset arvot kuin oi-
keudenmukaisuus, vapaus, 
solidaarisuus, rauha.”  

Julia Ledóchowska syn-
tyi 17.4.1865 Loosdorfissa 
Itävallassa. Ledóchowskin 
perhe muutti 1883 Puolaan 
ja asettui asumaan lähelle 
Krakovaa Lipnica Muro-
wanaan. Vuonna 1886 Julia 
meni Krakovaan ursulii-
nisisarten luostariin, jossa 
hän sai nimekseen Ursu-
la. Vuonna 1889 hän antoi 
luostarilupaukset. Runsaan 
kymmenen vuoden ajan 
hän työskenteli opettajana 
ja kasvattajana maalaten sa-
manaikaisesti uskonnollis-
aiheisia tauluja. Äiti Ursula 
perusti Puolaan ensimmäi-
sen ylioppilasasuntolan ja 
organisoi opiskelijoiden us-
konnonopetuksen siten, että 
hän järjesti kursseja etevien 
teologien avulla. Vuonna 
1907 äiti Ursula siirtyi Pieta-
riin, jonne hänet oli kutsuttu 

johtamaan katolisen kirkon 
ylläpitä-mää lukiota ja tyt-
töjen sisäoppilaitosta. Vuon-
na 1909 äiti Ursula laajensi 
apostolisen ja kasvatuksel-
lisen toimintansa Suomeen. 
Suomenlahden rannalle lä-
helle Terijokea  perustettiin 
lukiolaisia varten lomanviet-
topaikka. Äiti Ursula antoi 
paikalle nimeksi Merentäh-
ti. Hän muutti 1911 koko-
naan Merentähteen, koska 
Venäjän viranomaiset eivät 
enää antaneet hänen Itäval-
lan kansalaisena toimia Pie-
tarissa. Ensimmäisen maa-
ilmansodan sytyttyä hänet 
karkotettiin koko Venäjän 
alueelta, jolloin hän siirtyi 
Ruotsiin. Siellä hän perustii 
Djursholmiin vieraitten kiel-
ten instituutin niitä nuoria 
varten, jotka sodan takia 
eivät voineet opiskella ul-
komailla. Äiti Ursula pyrki 
siirtämään yhä kasvavan 
luostariyhteisönsä jäseniin 
sen sisäisen rakkauden voi-
man, joka auttoi häntä näke-
mään ympäristönsä tarpeet. 
Vuonna 1917 äiti Ursula pe-
rusti Aalborgiin Tanskaan 

lastenkodin puolalaisille 
orpolapsille. Samassa kau-
pungissa sisaret ylläpitivät 
myös koulua, jossa opetet-
tiin kieliä ja kotitaloutta.

Sodan ja Puolan uudel-
leenitsenäistymisen jälkeen 
äiti Ursulalla oli edessään 
uusi tehtävä: toimia isän-
maan jälleenrakenta-misen 
hyväksi. Ensimmäinen si-
sarten ja lasten ryhmä saa-
pui Puolaan elokuussa 1920 
ja asettui Pniewyyn, lähelle 
Poznania. Pniewyn talosta 
tuli uuden sisarkunnan pää-
luostari. Pyhä Istuin vahvisti 
uuden sääntö-kunnan viral-
liseksi nimeksi Kuoleman-
tuskassa olevan Jeesuksen 
pyhän sydämen ursuliinisi-
saret. Sittemmin sääntökun-
ta on perustanut yhä uusia 
toimipisteitä: kouluja, sisä-
oppilaitoksia, lastenkoteja. 
Äiti Ursula kuoli Roomassa 
29.5.1939. Paavi Johannes 
Paavali II julisti äiti Ursulan 
autuaaksi 20.6.1983 ja py-
häksi 18.5.2003. 

Ursuliinisisaret

Toukokuun 29. päivänä vietettiin 
Pyhän Henrikin katedraalissa pyhän 
ursulan muistoksi juhlamessua, jossa 
rukoiltiin kaikkien niiden puolesta, 
jotka kuluneena vuonna ovat pyytä-
neet hänen esirukouksiaan.
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helSINKI

Pyhän henrikin
katedraaliseurakunta

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

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

�3.6. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: 

�0.00 päämessu ja sakramenttikulkue (huom! 
aamulla vain yksi messu), �8.00 iltamessu

�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.00 iltames-
su

20.6. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
24.6. ke Pyhän johannes kastajan syntymä: 

�8.00 iltamessu
27.6. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: 9.45 lat/

esp, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: �8.00 

iltamessu
4.7. la �8.00 aattomessu
5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
��.7. la �8.00 aattomessu
�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: 9.45 lat/

ranska, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
�8.7. la �8.00 aattomessu
�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, �0.30 päämessu, �8.00 iltamessu
25.7. la �8.00 aattomessu
26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: 9.45 lat/

esp, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
�.8. la �8.00 aattomessu
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu

kesäohjelma kesäkuun alusta lähtien: kesäkuus-
sa, heinäkuussa ja elokuussa ei messuja diaspo-
rassa. keskiviikon ruusukko ja perjantain ja ado-
raatio taas syyskuussa. kirkkokahveja ei kesällä 
sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin, 26.8. asti.

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, ti, to, pe �8.00 iltamessu, 
la 9.30 aamumessu. Ti �7.30 ruusukkorukous, 
to ja kk �. pe adoraatio. rippitilaisuus 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.

�3.6. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: 

�0.00 messu suomeksi, ��.30 messu englan-
niksi/mass in english, �8.00 iltamessu

�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.00 iltamessu, 
�8.30-�9.00 adoraatio

20.6. la ei aamumessua, �8.00 iltamessu
2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, ��.30 messu vietnamiksi, �8.00 
iltamessu

27.6. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/eve-
ning mass in english

29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: ei 
aamumessua, �8.00 iltamessu

4.7. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: �0.00 messu 

suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/evening 
mass in english

��.7. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/eve-
ning mass in english

�8.7. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/eve-
ning mass in english

25.7. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/eve-
ning mass in english

�.8. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.00 messu 

suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/evening 
mass in english

Papit lomalla: kirkkoherra kazimierz lewan-
dowski 8.7.-24.7. ja 3.8.-8.8.; isä rafal Czernia 
�5.6.-6.7.; isä Wieslaw swiech �5.6.-8.7.

kesäohjelma Pyhän marian kirkossa 22.6.-
22.8.

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. 

�3.6. la �0.00 messu ahvenanmaalla
�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: �0.30 

juhlamessu, �2.00 messu vietnamiksi, �5.00 
messu eurajoella, �8.30 mass in english

�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.30 juhlames-
su

2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.30 mass in english

25.6. to �8.00 messu Turun linnassa
27.6. la �7.00 messu puolaksi
28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �5.00 messu eurajoella, �8.30 mass 
in english

29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: �8.30 
juhlamessu

5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.30 messu latinaksi

�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �5.00 messu eurajoella, �8.30 mass 
in english

�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.30 mass in english

26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �5.00 messu eurajoella, �8.30 mass 
in english

2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.30 messu latinaksi

diasPora
ahvenanmaa: �3.6. la �0.00
eurajoki: �4.6., 28.6., �2.7., 26.7. su �5.00
Pori: -

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.

�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: 
�0.30 päämessu

�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.00 messu
2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali (vel-

voittava juhlapyhä): �8.00 messu
3.7. pe Pyhä apostoli Tuomas: �8.00 messu
5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
��.7. la Pyhä Benedictus: 9.00 messu
�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
25.7. la �2.00 messu Pyhän olavin kunniaksi 

olavinlinnan kappelissa savonlinnassa
26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english
29.7. ke Pyhä olavi: �8.00 messu
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english

kesällä ei messuja diasporassa.

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.

�4.6. kristuksen ruumiin ja veren juhla: �0.30 
juhlamessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.00 juhlames-
su

2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: �0.30 
päämessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

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

29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: �8.00 
juhlamessu

5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.00 messu englanniksi/mass in eng-
lish

�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: �0.30 
päämessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

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

26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: �0.30 
päämessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.00 messu englanniksi/mass in eng-
lish

diasPora
Hämeenlinna (matti alangon katu ��): 6.9. su 

�5.00
kokkola (oravankatu 29): 30.8. su �8.00
lapua (yksityiskoti, lisätietoja kirkkoherralta): 

�3.6., 27.6., �8.7., �.8. la 9.00, 22.8. la �3.00
Pietarsaari (Pyhän mikaelin kappeli, kappelitie 

5): �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. �): 29.8. la �6.00

vaasa (ort. srk:n seurakuntasali, koulukatu 45): 
�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.

��.6. to �8.00 iltamessu
�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: 

��.00 juhlamessu
�8.6. to �8.00 iltamessu
�9.6. pe jeesuksen Pyhä sydän: �8.00 messu
20.6. la autuaan neitsyt marian tahraton sydän: 

�8.00 messu
2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: ��.00 

messu
24.6. ke Pyhän johannes kastajan syntymä: 

�8.00 messu
25.6. to �8.00 iltamessu
28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: ��.00 

messu
29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali: �8.00 

juhlamessu
2.7. to �8.00 iltamessu
3.7. pe kuukauden �. perjantai: �8.00 messu ja 

adoraatio
5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: ��.00 mes-

su
9.7. to �8.00 iltamessu
�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: ��.00 

messu
�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: ��.00 sa-

nan jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio
26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: ��.00 sa-

nan jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: ��.00 sanan 

jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio

kesällä ei messuja diasporassa. kirkkoherra lo-
malla ja retretissä �3.7.-20.7.

Kesätapahtuma Pyhän Ursulan kirkko-
puistossa ja seurakuntasalissa 30.8. klo 
11.00. Tervetuloa! Ohjelmassa:

messu klo ��
koululaisten juhlallinen siunaus
leikkimielisiä kilpailuja
makkaran- ja lettujenpaistoa
karaokea
mukavaa yhdessä oloa

 

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.
 
7.6. su Pyhä kolminaisuus: �0.00 mass in english, 

��.�5 päämessu, �7.00 messu Torniossa
�4.6. su kristuksen ruumiin ja veren juhla: 

�0.00 mass in english, ��.�5 päämessu, �7.30 
messu rovaniemellä

2�.6. su kirkkovuoden �2. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Tor-
niossa

28.6. su kirkkovuoden �3. sunnuntai: ��.�5 pää-
messu

29.6. ma Pyhät apostolit Pietari ja Paavali (vel-
voittava juhlapyhä): �7.00 messu

•
•
•
•
•
•

Seurakunnat
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5.7. su kirkkovuoden �4. sunnuntai: ��.�5 pää-
messu

�2.7. su kirkkovuoden �5. sunnuntai: ��.�5 pää-
messu

�9.7. su kirkkovuoden �6. sunnuntai: ��.�5 pää-
messu

26.7. su kirkkovuoden �7. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu

2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Tor-
niossa

Huom! osa englanninkielisistä messuista ja 
messuista diasporassa jää pois kesän aikana.

Please note: some of the english masses and 
masses in diaspora will not take place during 
summer.

diasPora
muurola: -
Tornio (kirkkokatu �3): 7.6., 2�.6., 2.8. su 

�7.00
raahe (Brahenkatu 2): -
rovaniemi (ounasvaarantie �6): �4.6. su �7.30

TOIMISTOT

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

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio � B, 00�40 Helsinki. Puh. 
09-6�29470, fax 09-6507�5. sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna ar-
kisin �0-�6. 

Toimistomme suljetaan �5.6. ja avataan jälleen 
�6.7. Hyvää kesää!

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 kiinni kesä-, heinä- ja elokuun ja 
avoinna jälleen tiistaista �.9. alkaen. kappelissa 
ei vietetä messua 27.6.- �.9. välisenä aikana. 
säännöllinen messun vietto alkaa jälleen kes-
kiviikkona 2.9. ekumeeninen rukoushetki pide-
tään torstaiaamuisin klo 9 toukokuun loppuun 
saakka.

Suomen  Caritas
maneesikatu 2a, 00�70 Helsinki. Puh 09-
�357998, fax 09-68423�40. sähköposti cari-
tas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

TAPAhTUMIA

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.

seuraava kokouksemme on syyskuun puolivä-
lissä

 
Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (8) ajalle  
31.7.-30.8. on toimitettava viimeistään 17.7.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

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 Bernard, gsm 
040-5243676, e-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

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. 

SeKAlAISTA

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

Tapahtumat

SeNIORIPäIVä
LAUANTAINA 29. ELOKUUTA 2009 
senioripäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä Pyhän marian kirkossa. aloitamme messulla 
ja siirrymme sen jälkeen seurakuntasaliin. siellä tarjoamme lounaan, luvassa myös ohjelmaa ja 
kakkukahvit. jos aurinko paistaa, voimme istuskella pihallakin.  

Teresa ry julkaisee tarkemman kutsun ja ohjeet ilmoittautumisesta heinäkuun Fidesissä ja Hel-
singin seurakuntien ilmoitustauluilla.  

Toivotamme teille kaikille kaunista kesää!  

Teresa ry   

hiippakuntajuhla
Stella Marisissa lauantaina 15.8. 
Teema: Paavin vierailusta Suomessa 20 vuotta 
Päivän ohjelma:

�0.00-  saapuminen ja tervetulokahvi 

��.30-�2.30  Pyhä messu 

�3.00-    lounas. lounaan jälkeen on koko iltapäivän ajan 
   mahdollisuus nauttia kahvia alatalossa.

�3.30-    ohjelmaa ja hauskoja yllätyksiä lapsille 

�4.00-    esitelmä

              - runsaasti musiikkia
              - näyttely
              - video  

�5.30   rukoushetki neitsyt marian kunniaksi 

�6.00  kotiin lähtö 
 
***	Ilmoittautumiset	seurakuntiin	8.8.09	mennessä.	Myös	omilla	autoilla	tulevien	on	syytä	ilmoittautua	
ruokailun	takia.		

**	Toivomme,	 että	 mahdollisimman	 moni	 tulee	 seurakuntien	 busseilla	 parkkipaikkojen	 ahtauden	
vuoksi.	

*	Juhlan	järjestävät	Pyhän	Henrikin	katedraaliseurakunta	ja	Pyhän	Marian	seurakunta.	
 

 TerveTuloa! 
 

 

dIOCeSAN FeAST dAY

at Stella Maris on Saturday 15.08.09 
Theme: Pope John Paul’s visit in Finland 20 years ago 
 
schedule for the day

�0.00-    arrival and coffee 
��.30-�2.30  Holy mass 
�3.00-    lunch and the whole afternoon to enjoy yourselves

   Coffee at the lower house 
 
�3.30-    Program and surprises for the children 

�4.00-    Presentations

            - a lot of music
            - show
            - video 

�5.30     Prayers in honour of the Blessed virgin mary 

�6.00    leave for home 

***	Please	sign	up	in	the	parish	no	later	than	8.8.2009	if	you	plan	to	come.	Even	those	who	arrive	by	
their	own	cars	should	sign	up	so	that	enough	food	will	be	prepared	

**		We	hope	that	as	many	people	as	possible	will	take	the	buss,	on	account	of	lack	of	parking	space.	

*		The	feast	day	is	being	arranged	by	St.	Henry’s	and	St.	Mary’s	parishes.	
	

W e l C o m e !
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Artikkeleita

Kalleimman veren sisaret 
(The Sisters of the Most 
Precious Blood), joiden pää-
luostari on O’Fallonissa, 
Missourissa, saapuivat Suo-
meen kesäkuussa vuonna 
1939. He ovat siis palvelleet 
Helsingin hiippakuntaa jo 
70 vuotta. 

Ensimmäiset sisaret olivat 
sisar Kostka Schnitzmeier, 
sisar Claremarie Weaver, si-
sar Linus Boehmer ja sisar 
Wencesla Broz. 

Tullessaan Suomeen 
vuonna 1939 heidän tarkoi-
tuksenaan oli perustaa eng-
lanninkielinen koulu. Sodan 
syttyessä se osoittautui kui-
tenkin mahdottomaksi. Si-
sarten silloinen ylisisar antoi 
heille luvan päättää itse, jäi-
sivätkö he Suomeen vai ei-
vät. Sisarista tuntui siltä, että 
he olivat tulleet jäädäkseen 
eikä sota saisi muuttaa hei-
dän mieltään. Sodan aikana 
he hoitivat lapsia Helsingis-
sä ja Lahdessa, mihin Vii-
purin lastenkoti oli siirretty, 
ja muutamia haavoittuneita 
aikuisia. He auttoivat myös 
piispa Cobbenia monissa 
asioissa. 

Myöhemmin, kun sisaret 
kertoivat elämästään sodan 
aikana, he aina sanoivat, että 
vaikka se oli vaikeaa ja tie-
tysti monessa mielessä traa-
gista aikaa, se oli ollut heille 
myös siunauksellista aikaa. 
Silloin he oppivat ymmärtä-
mään, millainen koulu Suo-
men oloihin sopisi. Silloin 
he myös tutustuivat Suo-
meen ja suomalaisiin. Sisar 
Claremarie sanoikin usein, 
että ”kun kärsitään jonkun 
kanssa, opitaan myös rakas-
tamaan häntä.” 

Helsingin englantilainen 
koulu perustettiin vuonna 
1945. Ensimmäiset kouluti-
lat vuokrattiin Engelinaukio 
1:stä, jonka alakertaan sisus-
tettiin kaksi luokkahuonetta. 
Sisaret asuivat yläkerrassa. 
Koulu kävi kuitenkin liian 
ahtaaksi ja jo seuraavana 
vuonna onnistuttiin hank-
kimaan lähistöllä sijaitseva 
talo Engelinaukio 11 kou-
lun tarpeisiin. Vuonna 1950 
etsittiin jälleen tilavampaa 
koulutaloa ja päätettiin han-
kia Stenbäckinkadulla oleva 
talo. Se oli tosin liian pieni, 
mutta sisarten asunnoksi 

suunniteltiin lisäkerroksen 
rakentamista. Rakennus- 
ym. luvat saatiin ja kaiken 
piti olla kunnossa, mutta 
ympäristön asukkaat ja lä-
heisten sairaaloiden johto 
vastustivat koulun perusta-
mista tälle alueelle. Sisaret 
kuitenkin pitivät kiinni siitä, 
että kouluvuosi aloitettiin 
siinä rakennuksessa ja näin 
tapahtui. Kaupunki päätti 
varata Englantilaista koulua 

varten uuden tilavan tontin 
Meilahdesta, Mäntytie 14, ja 
uusi koulu rakennettiin sin-
ne. Ensimmäinen kouluvuo-
si sen tiloissa alkoi 3.9.1952. 
Oppilaita oli tuolloin 400. 

Vuosina 1960-1973 Eng-
lantilaisen koulun yhteydes-
sä toimi liikealan koulu (The 
English Secretary College). 
Tästä kaksivuotisesta oppi-
laitoksesta tuli hyvin suo-

sittu ja arvostettu liikealan 
erikoiskoulu, josta valmistui 
satoja mies- ja naispuolisia 
diplomisihteereitä. 

Koulu toimi lisäksi ka-
tolisten seurakuntien ja 
yhdistysten kokoontumis-
paikkana. Sisaret etsivät 
muutoinkin yhteyttä pai-
kallisiin seurakuntiin ja ka-
tolisiin perheisiin, lauloivat 
kirkkokuorossa ja järjestivät 
lastenleirejä. 

Kalleimman veren sisa-
rilla oli aikomus perustaa 
samantapainen koulu Tam-
pereelle kuin Helsingissä 
oli. Koulun oli määrä aloit-
taa toimintansa syksyllä 
1957 Näsilinnankatu 17:n 
piharakennuksessa. Aluksi 
kouluun otettiin 5-vuotiaita 
oppilaita — yli 30 lasta en-
simmäiselle esikoululuokal-
le. Vuonna 1958 koulu alkoi 

ja käsitti kaksi vuosikurssia. 
Vuonna 1959 tuli tieto, että 
opetusministeriö ei antanut 
toimilupaa englanninkie-
liselle kansakoululle. Uusi 
laki salli perustaa vain suo-
men- ja ruotsinkielisiä kou-
luja. Sisaret päättivät silti 
jatkaa esikoulun pitämistä 
entiseen tapaan. 

Opetustyön lisäksi sisar-
ten päiväohjelmaan kuului 
ruoanlaittoa papeille ja it-
selleen, koulun siistimistä, 
sekä kappelin ja sakariston 
hoitoa. Sunnuntaisin he lau-
loivat kuorossa Jeesuksen 
pikkusisarten kanssa. 

Vuonna 1995 Kalleimman 
veren sisaret vetäytyivät 
Helsingin englantilaisesta 
koulusta sisarten vähyy-
den vuoksi. Vuonna 2004 
sisaret vetäytyivät myös 
Tampereen englantilaises-
ta koulusta samasta syystä. 
Sisaret iloitsevat siitä, että 
molemmat koulut kuitenkin 
jatkavat toimintaansa ja voi-
vat hyvin. Erityinen iloaihe 
ovat lastenlapset, siis entis-
ten oppilaiden lapset, jotka 

käyvät näitä kouluja. 
Tällä hetkellä Suomessa 

toimii viisi Kalleimman ve-
ren sisarta. Sisar Renee Brin-
ker ja sisar Annikki Rauha-
mäki asuvat Helsingissä. 
Sisar Mary Venard LeBeau 
jakaa aikaansa Helsingin ja 
Tallinnan välillä. Tampereel-
la asuvat sisar Monica Marie 
Toenjes ja sisar Theresa Jezl. 
Yhdessä Kalleimman veren 
partnerien (CPPS Partners 
in Mission) kanssa he toimi-
vat parhaan kykynsä ja voi-
miensa mukaan Helsingin 
hiippakunnan ja sen kautta 
koko kirkon hyväksi.

Theresa Jezl CPPS

lähteenä käytetty kalevi vuorelan 
teosta ”Finlandia Catholica”.

70 vuotta työtä hiippakunnan hyväksi
Kalleimman veren sisarten työ Suomessa alkoi 70 vuotta sitten. Englantilaisen koulun perustaminen onnistui vasta 
maailmansodan jälkeen.

”Kun kärsitään jonkun kanssa, opitaan 
myös rakastamaan häntä.”

kalleimman veren sisaret ryhmäkuvassa englantilaisen koulun 50-vuotisjuhlassa.
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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!

Birgittalaisoblaatit järjestävät 

retretin Turun Birgittalaisluostarissa
tulevan syyskuun viimeisenä viikonloppuna

25.9. (pe) klo 18 – 27.9. (su) klo 13 
 
retretin johtaa isä Teemu sippo sCj. kaikki ovat tervetulleita! 

ilmoittautuminen ja tiedustelut birgittalaissisarille, 
puh. (02) 2501 910, e-mail birgitta.turku@kolumbus.fi

Retretin hinta 80 €.

Tervetuloa!

Toukokuu Pyhän Ursulan 
seurakunnassa 

 

VIISI PAIKKAA VAPAANA!

Pyhiinvaellus pyhän Benedictuksen 
ja pyhän Padre Pion jäljillä

5.-11. lokakuuta 2009
euroopan suojelijan, pyhän Benedictuksen jäljillä kuljemme reittiä vicovaro, 
subiaco, mentorella, monte Cassino; pyhän Padre Pion jäljillä taas tutus-
tumme italian toiseksi suurimpaan pyhiinvaelluspaikkaan san giovanni ro-
tondoon etelä-italiassa, Pietrelcinaan ja monte sant’ angeloon. menolento 
roomaan ja takaisin Barista. 

Tervetuloa mukaan! isä Tri nguyen ja Heidi Tuorila-kahanpää. Hinta (3�.5.): 
795 e (2 h), �-h huoneen lisä 80 euroa. lisätiedustelut ja ilmoittautuminen: 
kahanpaa@ulc.jyu.fi; 050-3410248.Toukokuu on vanhastaan 

hyvin työteliästä aikaa. 
Kesään varautuminen on 
vauhdissa: kynnetään ja 
kylvetään, talven jäljet puh-
distetaan ja suuret opiskeli-
jajoukot suorittavat tentte-
jään. Tapahtumien järjestys 
on kuin kalenteri. 

Meidän seurakunnassam-
me toukokuun kalenteri on 
vuosittain toistuvien juhla- 
ja merkkipäivien aikaa. Ylei-
sen pääsiäisajan ja Neitsyt 
Marian kuukauden ohessa 
on useita erityisiä viettoja. 

Pyhän Ursulan seurakun-
ta on perustettu vuonna 1991 
nimikkopyhämme Ursula 
Ledochowskan muistopäi-
vänä eli 29.5. Nyt on kulu-
nut 70 vuotta hänen kuole-
mastaan. Kuusi vuotta sitten 
hänet julistettiin pyhäksi. 
Luonnollisesti haluamme 
pitää nämä asiat mielessä. 

Piispa Verschuren lahjoit-
ti meille seurakunnan pe-
rustamisjuhlassa yhden äiti 
Ursulan kirjeen. Siinä hän 
korostaa yksimielisyyttä ja 
pitää yhteistoimintaa arvos-
sa. Piispa sanoi puheessaan, 
että meidänkin tulee nou-
dattaa nimikkopyhämme 
neuvoa, joka on yhä tarpeel-
linen. Toukokuussa muiste-
taan ja kerrataan, mitä hän 
kristittynä opetti ja teki. 
Ihanteemme on pitää pyhää 
Ursulaa esimerkkinä ja op-
pia hänen elämästään. Hän 
eli aika tavallista elämää 
arkityössään, mutta Juma-

lan yhteydessä ja toimi kai-
kessa jatkuvan rukouksen 
hengessä. Näin hänelle riitti 
usko, toivo ja rakkaus. Kun 
laulamme Pyhän Ursulan 
elämän innoittamia laulu-
ja, mieleemme jää, mikä oli 
hänelle tärkeää. Opettajana 
ja kasvattajana hän ymmär-
si, missä oli keinoja ihmis-
ten elämän parantamiseen. 
Hänen kerrotaan toistaneen 
usein: ”Minun politiikkaani 
on rakkaus”. 

Uuden sisarkunnan teh-
täväksi tuli luontevasti lap-
sista ja nuorista huolehtimi-
nen ja myös muiden tukea 
tarvitsevien auttaminen. Itse 
äiti Ursula käytti ahkerasti 
lahjojaan mitä erilaisimmis-
sa toimissa: jos vaikka tar-
vittiin kirkkosaliin taulu, 
hän maalasi sen. Voimansa 
hän sai eukaristiasta ja ru-
kouksesta. 

Pyhän Ursulan litaniassa 
häntä puhutellaan kirkon 
uskollisena tyttärenä, joka 
osasi rakastaa vaikeuksien 
keskellä ja luottaa epätoi-
von aikoina. Hän oli lapsia 
ja nuoria rakastava opettaja, 
joka piti elämän suurina asi-
oina hyvyyttä ja iloa. ”Lyhin 
tie toisen ihmisen luo kul-
kee hymyn kautta” on hyvä 
lause kuvaamaan hänen ta-
paansa kohdata ihmiset. Py-
hän Ursulan seuraajina ur-
suliinisisaret ovat oppineet 
paljon esikuvaltaan. 

Äiti Ursula muistuttaa 
testamentissaan sisarille 

Neitsyt Marian kalliista sa-
noista: ”Minä olen Herran 
palvelijatar, tapahtukoon 
minulle sanasi mukaan”. 
Hän jatkaa: ”Epäilemättä 
suurin todistus rakkaudes-
tamme Mariaa kohtaan on 
hänen hyveittensä jäljittele-
minen. Tahtokaa siis kuten 
hän, pyhä ja tahraton, olla 
uskollisia Herran palveli-
jattaria, aina valmiina täyt-
tämään hänen tahtonsa. 
— Olkaa kaikissa elämän 
tilanteissa sävyisiä Herran 
palvelijattaria.” 

Toukokuun viimeise-
nä sunnuntaina meillä on 
säännöllisesti Pyhän Ursu-
lan juhla ja samalla seura-
kunnan vuosipäivä, mutta 
ensimmäisenä aiheena on 
luonnollisesti tuon sunnun-
tain liturginen vietto. Mes-
suun liittyi tänäkin vuon-
na lasten ensikommuunio. 
Tänä vuonna juhlapäiväm-
me oli helluntaina, jolloin 
saimme kiitollisina muistaa 
koko kirkon ja oman seu-
rakuntamme syntymistä. 
Olemme päässeet osallisiksi 
siitä, mikä tapahtui ensim-
mäisenä helluntaina Jeesuk-
sen lupaaman Pyhän Hen-
gen vaikutuksesta.

Anja Purhonen
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Karmeliittasääntökunta ja Carmelo ecuménico -yhdistys 
Viime vuosina karmeliittasääntökunta on ollut melko paljon esillä suomalaisessa lehdistössä.  Tämä johtuu epäile-
mättä siitä, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on jo usean vuoden ajan toiminut katolisen Carmelo Ecumé-
nico e Interreligioso (CEI) –liikkeen alaryhmä. Suomeen sen on tuonut Hannele Kivinen de Fau ja täällä se tunnetaan 
nimellä Ekumeeninen karmeliittaluostari. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mitä karmeliittasääntö-
kunta on, mitä Carmelo Ecuménico on ja mitkä ovat sen yhteydet karmeliittasääntökuntaan. Koska näiden kahden 
välillä vallitsee Suomessa käsitteellinen sekaannus, kerron lopuksi, miten tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan. 

Karmeliittasääntö-
kunta

Karmeliittasääntökunta on 
katolisen kirkon vanhoja 
sääntökuntia. Nimi kertoo 
sen olevan lähtöisin Kar-
melvuorelta. Siellä syntyi 
1100-1200-lukujen taitteessa 
ensimmäinen karmeliitta-
erakkoyhdyskunta. Pyhän 
Jerusalemin Albertuksen 
karmeliitoille kirjoittama 
sääntö on peräisin vuodel-
ta 1209. Espanjassa syntyi 
1500-luvun lopulla pyhän 
Jeesuksen Teresan (1515-
1582) innoittamana uudis-
tusliike, josta seurasi sään-
tökunnan kahtiajako. 

Tänä päivänä karmeliit-
tasääntökunta muodostaa 
ikään kuin puun, jossa on 
kaksi runkoa. Nämä ovat 
toisaalta vanha(n obser-
vanssin) karmeliittasääntö-
kunta (O. Carm.; kengälliset 
karmeliitat) ja toisaalta tere-
siaaninen karmeliittasään-
tökunta (OCD; teresiaaniset 
tai paljasjalkakarmeliitat).  

Kummankin karmeliitta-
sääntökunnan pääluostari ja 
yleisesimies ovat Roomassa. 
Sääntökunnat ovat organisa-
torisesti erillään toisistaan, 
niillä on vuodesta 1593 alka-
en erillinen historia, mutta 
hengellisesti ne ovat lähellä 
toisiaan.  

Kummallakin karmeliit-
tasääntökunnalla on kolme 
päähaaraa: karmeliittaveljet, 
karmeliittasisaret ja maal-
likkosääntökunnat (TOC 
eli karmeliittojen kolmas 
sääntökunta ja OCDS eli 
karmeliittamaallikot). Li-
säksi karmeliittapuussa on 
suuri määrä oksia. Ne ovat 
karmeliittasääntökuntiin as-
sosioituneita sisar- ja veljes-
kuntia, sekulaari-instituut-
teja tai maallikkoyhteisöjä, 
joilla on omat perustajansa, 
nimensä, konstituutionsa, 
kotipaikkansa, ylisisarensa 
tai esimiehensä jne.  

Assosiointi (aggregointi, 
affiliointi) tarkoittaa sitä, 
että karmeliittasääntökunta 
on virallisesti tunnustanut, 
että sen ja sisarkunnan, se-
kulaari-instituutin tai maal-

likkoyhteisön välillä val-
litsee hengellinen yhteys. 
Tämä tarkoittaa sitä, että vii-
meksi mainitut ovat osallisia 
sääntökunnan hengellisistä 
hyvyyksistä (karismasta, 
rukousyhteydestä, Neitsyt 
Marian suojeluksesta jne.) 
ja että avustetaan toisia hen-
gellisesti. 

OCD-karmeliittasään-
tökunnassa on noin 40.000 
jäsentä (4.050 veljeä, 10.500 
sisarta ja noin 25.000 OCDS-
maallikkoa). OCD-asso-
sioitujen sisarkuntien yms. 
jäseniä on noin 22.500. Pie-
nemmässä O.Carm.-sään-
tökunnassa on 2300 veljeä, 
860 sisarta ja n. 16.000 TOC-
maallikkoa. O.Carm. -asso-
sioitujen sisarkuntien yms. 
jäseniä on n. 2.200. Eli maa-
ilmanlaajuisesti yhteensä yli 
80.000 henkeä on sitoutunut 
karmeliittakarismaan. 

Vuodesta 1988 alkaen 
Suomessa on ollut kar-
meliittaluostari Espoossa 
(OCD-sisaria). Helsingin 
seudulle syntyi 1990-luvulla 
karmeliittamaallikkoryhmä 
(OCDS). 

Carmelo Ecuménico e 
interreligioso

Yksi Vatikaanin 2. kirkol-
liskokouksen (1962-65) tär-
keimmistä tehtävistä on ollut 
edistää kaikkien kristittyjen 
välisen ykseyden palautta-
mista (De oecumenismo, 1). 
Konsiili opettaa myös, että 
”katolinen kirkko ei hylkää 
mitään, mikä ei-kristillisissä 
uskonnoissa on totta ja py-
hää” (Nostra aetate, 2).  

Tämän opetuksen in-
noittamana Espanjaan syn-
tyi 1970-90-luvuilla useita 
ryhmiä ja liikkeitä, joiden 
tavoitteena on edistää eku-
meniaa ja uskontojen välistä 
dialogia. Yksi näistä on Car-
melo Ecuménico e Interreli-
gioso (CEI) (Ekumeeninen ja 
uskontojen välinen karme-
liittayhteisö).  

Espanjalainen Clara Caro 
Román, Carmelo Ecumé-
nicon perustaja, sai 1980-
luvulla kutsumuksen elää 
sellaista kontemplatiivis-
ta elämää, johon kuuluisi 
samalla eri kirkkokuntiin 
kuuluvien kristittyjen, eri 
uskontojen edustajien ja 
kaikkien totuutta etsivien 
ihmisten kohtaaminen ja ru-
koileminen yhdessä heidän 

kanssaan.  
Koska Caro on käynyt 

Suomessa, annettakoon hä-
nestä lisää tietoa. Clara Caro 
ei ole luostarisisar, vaan 
kuuluu vihkiytyneiden 
neitsyiden säätyyn. Tämä 
ikivanha sääty on herännyt 
eloon Vatikaanin 2. kirkol-
liskokouksen jälkeen. Hel-
singin hiippakunnassakin 
on yksi katolilainen, joka 
kuuluu tähän säätyyn.  

Evankelis-luterilaisen kir-
kon piiriin kuuluvan Eku-
meenisen karmeliittaluosta-
rin emoyhteisö on siis espan-
jalainen, katolisen kirkon 
alainen maallikkoyhteisö 
nimeltä Carmelo Ecuménico 
e Interreligioso (Ekumeeni-
nen ja uskontojen välinen 
karmeliittayhteisö). Tällä 
vuonna 1996 alkunsa saa-
neella maallikkoryhmällä, 
jonka säännöt vahvistettiin 
vuonna 2009, on kolmenlai-
sia jäseniä: kannatusjäseniä, 
tavallisia jäseniä sekä lisäksi 
sellaisia jäseniä, jotka pyrki-
vät mahdollisuuksiensa mu-
kaan, sopivien työtehtävien 
ohella elämään samanlaista 
elämää kuin kontempla-
tiivisissa luostareissa ole-
matta kuitenkaan nunnia 
tai munkkeja, vaan nimen-

omaan maallikkoja. 
Tavallisia jäseniä on Es-

panjassa alle 30. Liikkeen 
kannattajamäärä ei ole tie-
dossa. Kontemplatiivista 
elämäntapaa noudattaa Es-
panjassa kolme henkeä ja 
Suomessa yksi. 

Viimeksi mainitulla jäsen-
ryhmällä on oma nimensä, 
Carmelo Ecuménico Monás-
tico, eli Ekumeenisen kar-
meliittayhteisön monastiset 
jäsenet. Jäsenet elävät yksin 
eivätkä yhdessä. Carme-
lo Ecuménico Monásticon 
jäsenet eivät erotu muista 
jäsenistä esim. pukeutumi-
sellaan. 

Mitään luostarilupauksia 
ei tämän maallikkoyhdistyk-
sen puitteissa tietenkään voi 
antaa, mutta säännöt antavat 
jäsenille mahdollisuuden si-
toutua noudattamaan evan-
kelisia neuvoja (köyhyys, 
puhtaus ja kuuliaisuus). 
Tällainen henkilökohtainen 
sitoutuminen (compromi-
so personal) ei sido ketään 
muuta kuin asianomaista 
itseään. Tällaisesta maalli-
kosta voi käyttää nimitys-
tä ”sitoutunut maallikko” 
(esp. laico comprometido). 
Luostarilupauksista tällai-
nen henkilökohtainen si-
toutuminen eroaa usealla eri 
tavalla. Maallikko ei esim. 
luovu henkilökohtaisesta 
omaisuudestaan ja hän voi 
avioitua. 

Carmelo Ecuménico e In-
terreligioso –yhteisön teh-
tävä on edistää kirkkojen ja 
uskontojen välistä kohtaa-
mista rukouksen hengessä. 
Jäsenten hengellinen viite-
kehys on karmeliittaspiritu-
aliteetti ja yhdistyksen hen-
gelliset neuvonantajat ovat 
OCD-karmeliittaisiä. Yh-
teisöllä on läheiset suhteet 
Madridin Loechesin luosta-
rin karmeliittasisariin.  

CEI:n ohjelmatarjonta 
Madridissa on vaikuttava. 
Siihen kuuluu karmeliitta-
pyhimysten teosten opiske-
lua, vuosittain vaihtuvat tee-
maluentosarjat eri uskonto-
jen tai kirkkokuntien perin-
teistä sekä rukouskokouksia 
yhdessä mm. sufimuslimien 

Jumalanäidin karmeliittaluostari sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Espoon Myllyjärvellä. Kuvassa 
luostarin alkuperäinen päärakennus.
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ja buddhistien kanssa.  
Yhteisön jäseneksi hyväk-

sytään kaikkien kirkkojen ja 
uskontojen jäsenet, kaikki 
totuuden etsijät. Yhdistyk-
sen (asociación de fieles pri-
vada) puheenjohtajana on 
maallikko. 

Maaliskuussa 2009 CEI 
assosioitui karmeliittasään-
tökuntaan (ks. ylempänä).  

Tyypillinen maallik-
koyhteisö

Vatikaanin 2. kirkolliskoko-
us sai suuren innostuksen ai-
kaan opetuksellaan yleisestä 
kutsumuksesta pyhyyteen 
Kirkossa (Lumen gentium, 
5. luku). Konsiilin jälkeen on 
syntynyt noin puolisen sa-
taa maallikkoliikettä ja suu-
ri määrä maallikkoryhmiä. 
Suomessa tunnetuimmat 
lienevät suuri kansainväli-
nen Focolare-liike ja myös 
Sant’ Egidio –liike, jolla on 
yhteyksiä maamme evanke-
lis-luterilaisen kirkkoon. 

Uusille maallikkoliikkeil-
le on tyypillisesti ominaista 
jäsenistön monimuotoisuus 

(aviopareja, naimattomia, 
joskus myös pappisjäseniä), 
liikkeeseen sitoutumisen va-
paamuotoisuus ja liikkeen 
avoimuus muille kirkko-
kunnille ja uskonnoille, itse 
asiassa kaikille hyvää tahtoa 
omaaville ihmisille. Toisissa 
liikkeissä osa jäsenistä sitou-
tuu noudattamaan evankeli-
sia neuvoja.  

Voimme sanoa, että Car-
melo Ecuménico on tyy-
pillinen konsiilin jälkeen 
syntynyt maallikkoyhteisö. 
Suomalaisessa lehdistös-
sä espanjalaista Carmelo 
Ecuménicoa on kuitenkin 
kuvattu luostarisääntökun-
tana, jonka jäsenistössä olisi 
nunnia, jonka puitteissa an-
nettaisiin luostarilupauksia, 
jolla olisi luostari jne.  

Tällainen sekaannus joh-
tunee siitä, että katolinen 
kirkko mielletään niin voi-
makkaasti luostarielämän 
kirkoksi, että jopa katolinen 
maallikkoryhmä voidaan 
suodattaa luostarilinssin 
läpi. Tällaisella harhanäyllä 
voi olla epätoivottu vaiku-
tus. Luostarilupausten mer-

Karmeliittakirjallisuutta:

Jeesus-lapsen 
Teresa: Pieni 
tie.  omaelämä-
kerrallisia kir-
joituksia. kaTT 
�999. nid. 294 
sivua. 15 €.

Wilfrid Stinis-
sen OCd: Ma-
ria Raamatus-
sa ja meidän 
elämässämme.  
kaTT 2006. nid. 
168 sivua. 10 €.

Pyhä Jeesuksen 
Teresa: elämä-
ni. kaTT �990. 
nid. 322 sivua. 
10 €.

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

edith Stein: 
Pieni yksinker-
tainen totuus.  
kokoelma py-
hän ristin Teresa 
Benedictan kir-
joituksia. kaTT 
2008. sid. 76 si-
vua. 18 €.

Wilfrid Sti-
nissen OCd: 
Kristillinen sy-
vämietiskely.  
kaTT 2007. nid. 
187 sivua. 12 €.

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

kitys saattaa hämärtyä ja 
samalla jää ymmärtämättä, 
että myös maallikot voivat 
sitoutua evankelisten neu-
vojen toteuttamiseen.  

Suomessa tilanne on nyt 
sellainen, että on olemassa 
kaksi karmeliittaluostarin 
nimeä kantavaa laitosta: 
toisaalta karmeliittasääntö-
kunnan Jumalanäidin kar-
meliittaluostari Espoossa, 
toisaalta maallikkoyhteisön 
Ekumeeninen karmeliitta-
luostari Helsingissä.  

Kokemus osoittaa, että 
nimien yhtäläisyys aiheut-
taa monenlaista ja jatkuvaa 

sekaannusta. Sen vuoksi 
karmeliittasääntökunnan 
yleisesimies pyysi vuonna 
2007 Ekumeenisen karme-
liittaluostarin kannatusyh-
distyksen puheenjohtajaa 
ratkaisemaan tämän nimi-
ongelman.   

Heidi Tuorila-Kahanpää

 

lähteet: keskustelut ja kirjeenvaihto 
Carmelo ecumenico e interreligio-
son jäsenten Clara Caro románin, 
silvia Blancon, jesús martínezin ja 
maria asunción villan kanssa vuosi-
na 2002-2009 sekä isien Francisco 
Brändlen ja Felix malaxin oCd kans-
sa; Cei:n säännöt; Cei:n madridin 
ryhmän jäsenkirjeet 2003-2007; Cei:
n esittelylehtinen münsterschwar-
zachin mystiikka-kongressia varten 
Cei:n pyynnöstä saksaksi kääntänyt 
H. Tuorila-kahanpää; dizionario 
Carmelitano; juan josé echeberria 
sj, asunción de los consejos evan-
gélicos en las asociaciones de fieles 
y movimientos eclesiales. investiga-
ción teológico-canónica.Tesi gre-
goriana. serie diritto Canonico 29. 
http://books.google.es  

 

Kuvateksti: Vasemmalla espanjalainen teresiaaninen karmeliit-
taveli Rafael OCD, oikealla brasilialainen, vanhan observanssin 
karmeliittaisä Osman.
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Bussilla Köyliöön
Perinteinen pyhiinvaellus köyliön kirkkokarille Pyhän Henrikin messuun on tänä vuonna sun-
nuntaina kesäkuun �4. päivänä. 

Bussi lähtee Pyhän Henrikin kirkolta sunnuntaiaamuna klo 9.00 ja on marian kirkolla n. klo 
9.�5. marian luona pysähdytään tarvittaessa bussin �8 pysäkillä kirkon kulmalla tai allergiatalon 
pysäkillä. 

matkan edestakainen hinta on 20 euroa henkilö.

ilmoittautumiset vain Pyhän marian kirkon kansliaan, p. (09) 24��633.

Jatkuvuus uskossa siunauksena  
Ihmiskunnan historiassa oli aika, jolloin vain harvat ihmiset osasivat kir-
joittaa tai lukea. Kirjapainoa ei ollut vielä keksitty puhumattakaan nyky-
ajan mediakulttuurin valtavasta kehityksestä. Kuitenkin ihmisillä oli usko 
ja se oli palava. Kuinka tämä oli mahdollista? Usko oli elämän ja kuoleman 
asia. Ihmiset mielellään keskustelivat toistensa kanssa uskonelämästä ja 
vaihtoivat keskenään kokemuksia. Niistä syntyi kertomuksia ja kertomuk-
sista kirjoja, jotka ovat muodostaneet useampien kansojen kalliin aarteen. 
Eri maailmanuskonnoissa sellaista aarretta on pidetty pyhänä perintönä. 
Aikojen kuluessa tämä perintö on huolellisesti säilytetty. Siitä tuli rakas 
perimätieto, jota on kunnioittavasti tutkittu, ja sen siirtyessä polvesta 
polveen sitä on myös huolellisesti varjeltu vääristä tulkinnoista. Ajateltiin, että 
se, mikä kelpasi ennen meitä eläneille ihmisille, kelpaa meille itsellemmekin. 
Perinteen jatkuvuuden puhtaushan on aina ollut sangen tärkeää.

Mutta tämä tarkkavaisuus ei ole sulkenut pois pyrkimystä historian tutkimuk-
sen tarjoamien apukeinojen avulla perehtyä syvemmin perimätiedon opetuk-
siin, laiminlyömättä yhtäkään kirjainta tai pienintäkään piirtoa. Vapahtaja itse 
osoitti sen omassa julistustyössään sanoessaan, että hän ei tullut kumoamaan 
kansansa lakia tai profeettoja, vaan toteuttamaan ne (Matt. 5:17-20). Hän odottaa 
samaa dynaamista uskollisuutta tällä hetkellä pyhää traditiota kohtaan kirkkon-
sa jäsenilta, paimenilta ja tutkijoiltakin.  

Joidenkin tutkijoiden mielestä uskonnollisen perimätiedon arvo ei ole enempää 
kuin kansantietoutta: itsessään tämä tiede kyllä on mielenkiintoista, mutta ilman 
merkitystä meille nykyihmisille. Sitä vastoin meille kristityille ja katolilaisille 
sekä Vanhan että Uuden testamentin Raamatun kirjoihin sisältyy koko ihmis-
kunnalle ainutlaatuinen pelastuksen sanoma, josta emme koskaan voi luopua.

Tämän sanoman ydin on, että Jumala on rakkaus. Hän, joka loi meidät omaksi 
kuvakseen, on rakastanut meitä ihmisiä niin kuin omaa Sanaansa ja sen tähden 
mekin saamme pitää Jumalaa taivaallisena Isänämme ja rakastaa häntä kaikesta 
voimastamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tähän vakaumukseen 
meidän kristittyjen identiteettimme perustuu. Nykyinen paavi Benedictus XVI 
on kauniisti selittänyt tämän meidän uskomme perustotuuden maailmalle en-
simmäisessä kiertokirjeessään: Jumala on rakkaus. Mutta miksi, tämä sanoma ei 
enää näytä puhuttelevan nykyihmistä niin paljon kuin aikaisempia sukupolvia? 
Sana rakkaus on kulunut. Ehkä on vielä toinen tärkeämpi syy uskon innon vä-
henemiselle. Tuntuu siltä, että puitten takia ei enää nähdä metsää, toisin sanoen 
uskonelämässä toisarvoisten seikkojen ylikorostus olisi estänyt  nykyihmisiä 
näkemästä perimätiedon oleellista osaa. Sen tähden kristinuskon ja kirkon 
keskeinen sanoma olisi hämärtynyt ja tullut vaikeaksi ymmärtää. Silloin ainoa 
sopiva lääke olisi harventaa puita, jotta oleellinen puhdistuu ja pääsee alkupe-
räiseen loistoonsa. Samoin kristittyjen elämässä terveet uskonnolliset tavat ja 
elämänasenteet voivat jälleen kasvaa ja kantaa hedelmää.

Tämä oli jo autuaaksi julistetun paavi Johanneksen XXIII:n tarkoitus hänen 
kutsuessaan koolle Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen. Kuitenkaan tämä ei 
merkitse sitä, että viimeisen kirkolliskokouksen jälkeen kirkkohistorian muiden 
yleisten kirkolliskokousten päätökset olisivat menettäneet arvonsa. Päinvastoin 
vain kaikki konsiilit yhdessä takaavat kirkon pyhän tradition jatkuvuuden, vaik-
ka kirkon historian eri aikakausissa Jumalan ilosanoman on ruumiillistuttava 
jokaisen ajan haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti, mutta laimentamatta 
evankeliumin kuvaa  Jumalasta tai vesittämättä Jumalan rakkautta ihmisiin.

Jos ratkaistessamme aikamme ajankohtaisia uskonnollisia kysymyksiä mietti-
simme Jumalan rakkauden kaikkia ulottuvuuksia ja tekisimme niistä johdon-
mukaisesti ne päätökset, jotka tarvitaan, säästäisimme paljon energiaa ja aikaa. 
Voisimme käyttää  sitä paremmin Jumalan luomis- ja pelastussuunnitelman 
toteuttamiseksi ja ihmisarvoisen elämän edistämiseksi eri puolilla maailmaa. Ju-
malan rakkaus ei edellytä tai korosta vain ihmisen valinnanvapautta ja oikeutta 
itsensä toteuttamiseen, vaan myös hänen vastuutaan omasta ja lähimmäistensä 
elämästä. Kaikessa mitä teemme vaikka pelkästään omaksi huvitukseksi, on 
sekä hyviä että pahoja sosiaalisia seurauksia esimerkiksi perhe-elämälle, lasten 
ja nuorten kasvatukselle ja työllemme.  Sen lisäksi Jumalan rakkauteen perustuu 
myös meidän yhteisvastuumme oman yhteiskuntamme ja muiden kansojen ke-
hityksestä oikeudenmukaisuudessa ja rauhassa. Meidän on aina myös pyrittävä 
keventämään toistemme kuormaa ja  välttämään sitä, että toiset eivät kärsisi 
meidän ehkä hyvää tarkoittavien mutta itsessään pahojen tekojemme seurauk-
sia. Oikea kristillinen sanontatapa on, että sen, joka haluaa parantaa maailmaa, 
on aloitettava omasta itsestään ja rukoiltava Pyhän Hengen apua. Silloin emme 
vain puhu Jumalan pelastuksen sanomasta, vaan myös toteutamme sitä.

isä Frans

K
olum

ni

Ystävämme pyhimykset
C.S. Lewis toteaa osuvasti: ”Kuinka yk-
sitoikkoisen samanlaisia kaikki suuret 
tyrannit ja valloittajat ovat olleet; kuin-
ka ihanan erilaisia pyhimykset ovat.” 

 (C.S. Lewis: Mere Christianity, suom. 
Tätä on kristinusko) Vasta katolilaisena 
olen ”löytänyt” Herramme Jeesuksen 
Äidin Neitsyt Marian, ja hänen innos-
tamanaan olen pikku hiljaa tutustunut 
pyhimyksiin, etenkin naispyhimyk-
siin. 

Euroopan suojelijoina meillä on pyhä 
Birgitta, pyhä Katariina Sienalainen ja 
pyhä Ristin Teresa Benedicta.  Kuinka 
erilaisia nämäkin pyhimykset olivat; 
pyhä Birgitta ja pyhä Katariina Sienalai-
nen elivät 1300-luvulla ja pyhä Ristin 
Teresa Benedicta eli 600 vuotta myö-
hemmin.  He kuuluivat eri kansoihin 
ja heillä oli erilainen koulutus, erilaiset 
tehtävät ja erilaiset kohtalot. 

Pyhä Birgitta on suojeluspyhimykse-
ni. Saan pyytää häneltä apua ja yritän 
kulkea hänen jalanjäljissään. Pyhä Bir-
gitta loi uuden hengellisen sääntökun-
nan, Pyhimmän Vapahtajan sääntökun-
nan, joka tunnetaan yleisesti birgitta-

laissääntökuntana. Birgitta oli ruotsalai-
nen aristokraatti ja hän eli n. 1303-1373. 
Birgitta oli vahva nainen, hyvä puoliso 
ja äiti, yhteiskunnallinen vaikuttaja 
mutta ennen kaikkea rohkea kristitty, 
todellinen Kristuksen todistaja. Rakas 
Äitimme Neitsyt Maria kertoi pyhälle 
Birgitalle yksityiskohtaisesti Poikansa 
Jeesuksen suunnattomista kärsimyksis-
tä. Pyhä Birgitta eli suhteellisen pitkän 
elämän ja kuoli rauhallisesti Roomassa 
sairauden heikentämänä. 

Pyhä Katariina Sienalainen (1347-
1380) oli italialainen mystikko ja do-
minikaanitertiaari. Hänen kirjallisesta 
tuotannostaan on säilynyt yli 380 kirjet-
tä. Perheen vastustuksesta huolimatta 
Katariina liittyi vuonna 1363 Sienassa 
pyhän Dominicuksen katumussisariin 
(maallikkodominikaaneihin) ja eli siellä 
ankaraa elämää. Karnevaaliajan lopulla 
vuonna 1367 Katariina oli yöllä rukoile-
massa, kun Kristus kihlautui mystisesti 
hänen kanssaan ja jätti siitä pysyväksi 
merkiksi sormuksen. Siitä alkaen Ka-
tariina oli Kristuksen lähettiläs. Hän 
puhui ja kirjoitti kirjeitä jumalallisen 
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Tapaaminen Jeesuksen kanssa

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

ylkänsä nimissä senaikaisen Euroopan 
tärkeimmille henkilöille, niin hengelli-
sille kuin maallisillekin.  Mustan sur-
man raivotessa Katariina palveli sairas-
tuneita sankarillisesti. Palkkioksi siitä 
hän sai 1. huhtikuuta 1375 Kristukselta 
stigmat (ei kuitenkaan haavojen, vaan 
verenpunaisten säteiden muodossa). 
Katariina näki Kristuksen ensimmäisen 
kerran kuusivuotiaana ja kuten rakas 
Herransa, Katariinakin kuoli 33-vuoti-
aana. 

Pyhä Ristin Teresa Benedicta eli Edith 
Stein syntyi juutalaisena  12.10.1891 
Breslaussa ja kuoli kristittynä karme-
liittasisarena 9.8.1942 Auschwitz-Birke-
naun keskitysleirillä.  Alkukristillisen 
ajan jälkeen Edith Stein on ainoa py-
himyksenä kunnioitettu ja kanonisoi-
tu juutalaissyntyinen marttyyri. Edith 
Stein on varmasti yksi oppineimmista 
pyhimyksistä.  Hän opiskeli saksaa, 
filosofiaa, psykologiaa ja historiaa ja 
väitteli filosofian tohtoriksi. Hänen kir-
jallinen tuotantonsa on valtavan laaja: 
filosofiaa, antropologiaa, kasvatustietei-
tä, mystiikkaa, spiritualiteettia.  ”Edith 
Steinin spiritualiteetin keskiössä ovat 
Isän tahto, risti ja rukous. Stein lähtee 
siitä, että kristityn tärkein tehtävä on 
Jumalan tahdon tekeminen. Ristissä 
on ihmisen ainoa toivo. Rukouksessa 
kristitty liittyy Jumalaan.”(Edith Stein: 
Pieni yksinkertainen totuus)  

Olin ekumeenisella pyhiinvaelluk-
sella Roomassa viime helmikuussa. 
Menin erääseen isoon kirjakauppaan 
kyselemään Pyhästä Birgitasta kerto-
via teoksia. Niitä ei ollut, mutta löysin 
hyvän hartauskirjan ”Women Saints”, 
kertomuksia naispyhimyksistä vuoden 
jokaiselle päivälle, todella rakentavaa 
luettavaa rukouksineen ja raamatun-
kohtineen. Joillakin oli enemmän Mar-
tan osa, toisilla taas enemmän Marian 
osa, mutta jokainen oli omalla paikal-
laan Jumalan hyvässä suunnitelmassa. 
On pyhimyksiä, jotka elivät lähes syn-
tymästään saakka pelkästään taivasten 
valtakunnassa, jos saan kuvailla näin 
asiaa, heidän joukossaan italialainen 
Montepulcianon Agnes (kuvassa). Jo 
hyvin pienenä hän pyysi vanhemmil-
taan lupaa liittyä luostariin. Lopul-
ta, yhdeksänvuotiaana hän sai liittyä 
Montepulcianon nunnaluostariin. Ih-
meitä tapahtui hänen läheisyydessään. 
Rukoushetkien aikana Agnes leijaili 
usein maasta (levitaatio), Neitsyt Ma-
ria ilmestyi hänelle, ja hän vastaanot-
ti pyhän kommuunion enkeliltä. Kun 
Agnes oli 15-vuotias, paavi pyysi häntä 
abbedissaksi Procenan luostariin, missä 
hän edisti karun yksinkertaista elämää. 
Hän söi lähinnä vain leipää ja joi vettä 
ja nukkui paljaalla lattialla. Agnes kuoli 
20.4.1317, ja paavi Benedictus XIII kano-
nisoi hänet lähes 300 vuotta myöhem-
min. 

”Kun siis ympärillämme on todista-
jia kokonainen pilvi, pankaamme pois 
kaikki mikä painaa ja synti, joka niin 
helposti kietoutuu meihin. Juoskaam-
me sinnikkäästi loppuun se kilpailu, 
joka on edessämme, katse suunnattuna 
Jeesukseen, uskomme perustajaan ja 
täydelliseksi tekijään.” (Hepr.12:1-2) 

Hannele Kotka

Johannes ilmoittaa Messiasta 
(Matt. 3:1-12)

Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli 
ja alkoi julistaa Juudean autiomaas-
sa: ”Kääntykää, sillä taivasten valta-
kunta on tullut lähelle!”

Juuri häntä tarkoittaa profeetta 
Jesajan sana: Ääni huutaa autiomaas-
sa: ”Raivatkaa Herralle tie, tasoitta-
kaa hänelle polut!”

Johanneksella oli yllään kamelin-
karvavaate ja vyötäisillään nahka-
vyö, ja hänen ruokanaan olivat hei-
näsirkat ja villimehiläisten hunaja.

Hänen luokseen tuli paljon väkeä 
Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa 
ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä.

He tunnustivat syntinsä, ja Johan-
nes kastoi heidät Jordanissa.

Mutta kun Johannes näki, että hä-
nen kasteelleen oli tulossa myös mo-
nia fariseuksia ja saddukeuksia, hän 
sanoi heille: ”Te käärmeen sikiöt! 
Kuka teille on sanonut, että te voitte 
välttää tulevan vihan?

Tehkää hedelmää, jossa käänty-
myksenne näkyy!

Älkää luulko, että voitte ajatella: 
’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ 
Minä sanon teille: Jumala pystyy he-
rättämään Abrahamille lapsia vaikka 
näistä kivistä.

Kirves on jo pantu puun juurel-
le. Jokainen puu, joka ei tee hyvää 
hedelmää, kaadetaan ja heitetään 
tuleen.

”Minä kastan teidät vedellä paran-
nukseen, mutta minun jälkeeni tulee 
toinen, joka on minua väkevämpi. 

Minä en kelpaa edes riisumaan ken-
kiä hänen jalastaan. Hän kastaa tei-
dät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Hänellä on kädessään viskain, ja 
sillä hän puhdistaa puimatantereen-
sa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, 
mutta ruumenet hän polttaa tulessa, 
joka ei koskaan sammu.” 

Kommentti:

On helppo muistaa, kuka Johannes 
on. Hän on Sakariaan ja Elisabetin 
poika. Hän syntyi kuusi kuukautta 
ennen Jeesusta. He ovat sukulaisia. 
Maria on Elisabetin serkku.

Nyt Johannes on noin 30 vuotta 
vanha, ja hän on autiomaassa. Miksi 
hän asuu siellä? Mitä hän tekee?

Johannes julistaa kansalle, että 
Messias on lähellä. Itse asiassa Mes-
sias on tulossa. Siispä täytyy valmis-
tautua oikein hyvin. Sen takia Johan-
nes kutsuu ihmisiä kääntymykseen. 
Ihmiset tulivat hänen luokseen tun-
nustamaan syntinsä ja saamaan kas-
teen. 

Johannes kastoi vedellä symboli-
na. Vesi on puhdas ja pesee kaiken. 
Ainoa ehto on sielun katumus. Jo-
hannes valmistelee Jeesuksen pelas-
tustyötä kasteen kautta. 

Miksi ihmiset kävivät hänen luo-
naan, jos hän sanoi heille selvästi, 
että heidän täytyy muuttua hyviksi? 
Miten voi olla, että Johannes kertoi 
heille totuuden siitä, kuinka pahoja 
he ovat, ja kaikki kuuntelivat rauhal-

lisesti? Tämä on ihmeellistä! Hän on 
rohkea eikä pelkää muita.

Tähän ei ole vaikea vastata. Jo-
hannes huomaa olevansa Messiaan 
edeltäjä ja rukoilee paljon. Hänen 
sydämessään ei ole tilaa turhille asi-
oille. Häntä ei ole sidottu mihinkään. 
Ei ole mitään, mikä voisi viedä pois 
hänen vapautensa. Hän on tyyni ja 
maltillinen. Hän voi puhua totta, 
koska hänen vapaalla sydämellänsä 
voi rakastaa. Rakkaus on totuus. 

Jumala valitsi Johanneksen, kos-
ka hän rakastaa Jumalaa niin paljon 
kuin pystyy, sillä hän on tyhjä itses-
tään ja maailman asioista.

Onko minulla paljon omia asioita? 
Mitä minulla on mielessäni ja sydä-
messäni? Onko Jeesus minun sisim-
mässäni? Voin puhua totta, jos minä 
rakastan totuutta.  

isä Raimo Goyarrola

Tiesitkö tämän?

Pyhän Johannes Kastajan synty-
män juhlapyhää vietetään kirkos-
sa kesäkuun 24. päivänä. Samoin 
ruusukon valoisissa salaisuuksissa 
muistellaan Jeesuksen kastetta Jor-
danvirrassa.
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Prosenttiliike

Prosenttiliike nousi lehtiotsikoihin 1970-1980-lukujen vaihtees-
sa, kun se vaati Suomea nostamaan kehitysyhteistyömäärära-
hansa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta YK:n suositusten 
mukaisesti. Prosenttiliikkeen aloittivat yksityiset ihmiset, jotka 
halusivat näyttää esimerkkiä ja lahjoittaa prosentin omasta pal-
kastaan kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kautta.

Caritaksen meneillään olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat 
Boliviassa, Intiassa ja Ugandassa. Tutustu tarkemmin hankkei-
siimme Caritaksen kotisivuilla. 

Caritaksen vuoden 2008 toimintakertomus löytyy kotisivuilta, 
www.caritas.fi. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta vierailla sivuil-
lamme, ole yhteydessä toimistoomme, puh. (09) 135 7998, niin 
lähetämme toimintakertomuksen sinulle postitse.  
 
Toimisto/kauppa on kesälomalla 22.6.-31.7.2009. Virkistävää 
kesää!

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.

RETREAT IN STELLA MARIS
On the week-end of 15-17th May, a small group of 6 persons with a priest had the privilege to 
attend a retreat with Sr Philip Marie Burle, a Charismatic Precious Blood Sister from O ‘Fallon, 
Missouri, USA. 

Sister Philip Marie introduced us how to pray the Rosary integrating at the same time meditation 
on the Stations of the Cross. How the Mysteries of the Rosary paralleled with the Stations of the  
Cross brings us deeper personal intimacy, healing and more fruitful union with the Holy Trinity 
through the intercession of our Holy Mother Mary. This way of praying brings then also healing 
for our blood lines in our family tree.

She also reminded us to keep our Catholic Faith in this world were so many have taken the culture 
of death. 

On Sunday 17th May  Sister Philip Marie visited  the Nigerian prayer group in St. Mary’s Church 
and shared the same thoughts. 

We were really blessed spiritually and the beautiful spring time in Stella Maris was delightful.

May the Lord be praised for He is good and His love endures for ever! 

Lina Joannou-Jyränki

SANTA MISA
en Castellano: iglesia de santa maría, a las �6.00.
los segundos domingos del mes:

�3 de septiembre, �� de octubre,
8 de noviembre, �3 de diciembre 

“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. 019-335793, e-mail: stellamaris@elisanet.fi or 
joannou-jyranki@mail.com. Costs: 95 e (own bedding). Welcome!

POPE: DON’T FORGET GOD ON 
VACATION
Pope Benedict XVI is proposing that the way 
to live an authentic life is by leaving moments 
for God, as much during work as during vaca-
tion.

The Pope suggested this in the beginning of 
June during the general audience in St. Peter’s 
Square, during which he focused on the figure 
of Rabanus Maurus, an 8th century monk from 
Germany.

The Holy Father concluded his address by cit-
ing one of Rabanus’ phrases: ”He who neglects 
contemplation is deprived of the vision of the 
light of God; he who is carried away with wor-
ry and allows his thoughts to be crushed by the 
tumult of the things of the world is condemned 
to the absolute impossibility of penetrating the 
secrets of the invisible God.”

The Pontiff contended that ”Rabanus Maurus 
addressed these words to us today.”

He explained: ”While at work, with its frenetic 
rhythms, and during vacation, we have to re-
serve moments for God. [We have to] open our 
lives up to him, directing a thought to him, a 
reflection, a brief prayer.

”And above all, we mustn’t forget that Sun-
day is the day of Our Lord, the day of the lit-
urgy, [the day] to perceive in the beauty of our 

churches, in the sacred music and in the Word 
of God, the same beauty of our God, allowing 
him to enter into our being.”

”Only in this way,” the Pontiff concluded, ”is 
our life made great; it is truly made a life.”

KATT/VIS/Zenit

PRAYER TO THE SACRED HEART 
OF JESUS
O most holy heart of Jesus, fountain of every 
blessing, I adore you, I love you, and with 
lively sorrow for my sins I offer you this poor 
heart of mine. 

Make me humble, patient, pure and wholly 
obedient to your will. 

Grant, Good Jesus, that I may live in you and 
for you. 

Protect me in the midst of danger. 

Comfort me in my afflictions. 

Give me health of body, assistance in my tem-
poral needs, your blessing on all that I do, and 
the grace of a holy death. 

Amen.


