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Kun tieto piispa Józefin 
uudesta nimityksestä Lub-
linin apulaispiispaksi vuo-
si sitten julkaistiin ja hiip-
pakuntamme jäi jälleen 
ilman paimenta, monet 
kysyivät, kuinka pitkän ai-
kaa tällä kertaa olisimme 
ilman omaa piispaa. Kak-
sikaan vuotta ei kuulosta-
nut mahdottomalta, sillä 
niin kauan lähialueiden-
kin piispannimitykset ovat 
saattaneet kestää. Onneksi 

nyt selvittiin yhdessä vuodessa; paimeneton kirkko ei 
voi toimia eikä elää ”täysillä”.

Suomalaisena ja Suomessa koko pappeutensa viet-
täneenä isä Teemu Sipon on helppo tarttua toimeen. 
Hänet tunnetaan hyvin, ja hän tuntee hyvin niin oman 
paikalliskirkkomme kuin myös sen toimintaympäris-
tön ja -kulttuurin, jossa hän jatkossakin on työsken-
televä. Toivottavasti tämä vaikuttaa myös siihen, että 
katolinen kirkko entistä paremmin saa sanansa kuulu-
ville tässä yhteiskunnassa, osana tätä yhteiskuntaa.

Monenlaiset haasteet ovat tulevan piispan edessä: 
maahanmuutto ja talous ovat - lopultakin - niistä hel-
poimpia. Vaikeampaa on tuoda kirkon usko ja ope-
tus - evankeliumin ilosanoma - esille maallistuneessa 
ympäristössä sellaisella tavalla, joka on sekä selkeä, 
kokonaisvaltainen että kutsuva. Tässä työssä meidän 
kaikkien on pystyttävä tukemaan ja auttamaan tu-
levaa piispaamme omien taitojemme ja kykyjemme 
mukaan, kasteessa saamamme lähetystehtävän mu-
kaisesti.

Tässä lehdessä julkaistavassa haastattelussa isä Sippo 
pyytää hiippakuntalaisten esirukouksia. Se on var-
masti ensimmäinen ja tärkein tehtävämme uuden 
piispamme hyväksi: rukouksessa ja vain siinä voim-
me todella ymmärtää, mitä ja miten voimme uutta 
piispaamme parhaiten tukea, niin että oma paikallis-
kirkkomme osana yleismaailmallista kirkkoa yhä pa-
remmin voisi täyttää tehtävänsä ja julistaa pelastuksen 
sanomaa kaikille ihmisille.

Kiitollisin mielin

2.8. KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI (II)
1L 2. Moos. 16:2-4, 12-15
Ps. 78:3+4bc, 23-24, 25+54. - 24b
2L Ef. 4:17, 20-24
Ev. Joh. 6:24-35

9.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI (III)
1L 1. Kun. 19:4-8
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. - 9b
2L Ef. 4:30 - 5:2
Ev. Joh. 6:41-51
Ensi lauantaina on velvoittava juhlapyhä.

AUTUAAN NEITSyT MARIAN TAIVAASEEN 
OTTAMINEN, jUhlAPyhä, VElVOITTAVA

14.8. perjantai, illalla, AATON MESSU
1L 1. Aik. 15:3-4, 15-16, 16:1-2
Ps. 132:6-7, 9-10, 13-14. - 8
2L 1. Kor. 15:54-57
Ev. Luuk. 11:27-28

15.8. lauantai, jUhlAPyhäN MESSU
1L Ilm. 11:11-19a; 12:1-6a, 10ab
Ps. 45:10, 11-12, 16. - 10b
2L 1 Kor. 15:20-26
Ev. Luuk. 1:39-56

16.8. KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI (IV)
1L San. 9:1-6
Ps. 34: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15. - 9b
2L Ef. 5:15-20
Ev. Joh. 6:51-58

23.8. KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI (I)
1L Joos. 24: 1-2a, 15-17, 18b
Ps. 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23. - 9b
2L Ef. 5:21-32
Ev. Joh. 6:60-69

30.8. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)
1L 5. Moos. 4:1-2, 6-8
Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. - 1a
2L Jaak. 1:17-18, 21b-22, 27
Ev. Mark. 7:1-8, 14-15, 21-23
Tänään kerätään kolehti Pyhän maan hyväksi.

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

Isä Tuomo T. Vimparista monsignore

hIIPPAKUNTAJUhlA ON PeRUTTU
Piispannimityksen ja syyskuun alkuun sijoittuvan piispaksivihkimisen johdosta lauantaiksi 
15.8. suunniteltu hiippakuntajuhla on peruutettu. 

sTiFTsFesTeN i sTella maris orgaNiseras ej på grund av biskopsvigningen.

dioCesaN FeasT iN sTella maris is CaNCelled because of the episcopal Consecration.

”Kärlek i sanningen, som 
Jesus Kristus vittnade om 
under hans jordiska liv och 
framför allt genom hans död 
och uppståndelse är den vik-
tigaste drivkraften bakom en 
autentisk utveckling av varje 
person och av hela mänsklig-
heten. Kärlek - caritas - är en 
oerhörd kraft som leder män-
niskor att ingå ett modigt och 
generöst engagemang för ... 
rättvisa och fred ”. 

Så inleder påven Benedikt 
XVI sin tredje encyklika. Det 
är en inbjudan till kärlek i 
sanningen som en kraft i den 
mänskliga utvecklingen. Den 
efterlängtade encyklikan som 
undertecknades den 29 juni, 
på Petrus och Paulus festdag, 
är 144 sidor lång och indelad 
i sex kapitel om den nuva-
rande ekonomiska krisen och 
dess effekter på människors 
utveckling, miljö, teknik, och 
betydelsen av samarbete och 
solidaritet mellan folk och na-
tioner. 

Den börjar med en upp-
skattning av encyklikan ”Po-
pulorum Progressio” av Pau-
lus VI från 1967. Benedictus 
XVI skriver att i dokumentet 
har hans föregångare angi-
vit två viktiga sanningar: att 
”Kyrkan har en roll utöver 
hennes välgörande och peda-
gogiska verksamheter”, men 
hon måste ges frihet att göra 
det. Den andra sanningen, 
är att ”utan perspektivet av 
ett evigt liv, nekar man and-
ningsutrymmet för mänskliga 
framsteg i världen.”

I kapitel 2 diskuterar Be-
nedikt XVI den mänskliga 
utvecklingen i vår tid 40 år 
efter ”Populorum Progres-
sio”. Encyklikan varnade om 
att den ekonomiska, tekniska 
och sociala utvecklingen mås-
te ha det gemensamma bästa 
som dess yttersta mål och 
inte vinsten. Benedictus XVI 
medger att miljarder männis-
kor har lyfts ur fattigdomen 
sedan dess, men tilläger att 
andra områden i världen fort-
farande lever i misär. Han till-
läger att ”denna ekonomiska 
tillväxt har varit och fortsätter 
att tyngas ned av störningar 
och dramatiska problem”. 

Påven fördjupar sig sedan 
i den nuvarande globala eko-
nomiska krisen. Han fördö-
mer ”spekulativa finansiella 
handlingar, ”dåligt ledar-
skap” och dess effekter på 
den reala ekonomin. Påven 
kritiserar också det ”oregle-
rade utnyttjandet av jordens 

resurser”. Han säger att kri-
sen visar att det behövs en 
”genomgripande kulturell 
förnyelse” och han kallar för 
”nya regler” och en ”ny pla-
nering” av mänsklighetens 
inriktning. 

Benedikt XVI tar också upp 
frågor som hållbar utveck-
ling, påtvingad migration, 
den osäkra arbetsmarknaden 
och effekterna av avregle-
ringen. Han spår sambandet 
mellan det sjunkande antalet 
äktenskap och födslar och 
den ökande socioekonomiska 
instabiliteten. Han varnar att 
om man inte vänder denna 
trend kommer det att leda till 
situationer av mänsklig ned-
gång”. Och han påminner 
regeringarna att det primära 
kapitalet att skydda är män-
niskan”. 

I kapitel 3 fördjupar han 
sig i globaliseringsfenomenet. 
Han konstaterar att den glo-
bala investeringen alltid har 
en moralisk och ekonomisk 
betydelse. Han uppmanar till 
”ekonomins civiliserande” 
och skriver att den nuvarande 
krisen endast kan övervinnas 
om vi ”tillämpar den under-
liggande antropologiska och 
etiska andan som driver glo-
baliseringen mot solidaritet”. 

I ett kapitel som är helt in-
riktat på de rättigheter och 
skyldigheter som människan 
har gentemot miljön, skriver 
påven att för att skydda na-
turen räcker det inte med att 
ingripa med ekonomiska in-
citament eller avskräckande 
metoder, han påpekar än en 
gång att den avgörande frå-
gan handlar om ”den totala 
moraliska innebörden för 
samhället”. 

Påven frågar, hur vi kan 
förvänta oss att samhället 
skall respektera miljön om 
samhället inte respekterar 
det mänskliga livet? ”Om det 
inte finns en respekt för rätt-
ten till liv och en naturlig död 
förlorar samhällets samvete 
begreppet om den mänskliga 
ekologin och med det den 
miljömässiga ekologin”- na-
turens bok är en och odelbar. 
”En humanism som utesluter 
Gud, är en omänsklig huma-
nism”. ”Utvecklingen får inte 
bara omfatta materiell tillväxt 
utan också andlig tillväxt”.

KATT/RV

Påvens nya encyklika: Världen 
behöver en genomgripande 
moralisk förnyelse

Ensimmäinen suoma-
lainen katolinen 
piispa sitten refor-
maation

Pyhä isä paavi Benedictus 
XVI on nimittänyt Helsin-
gin katolisen hiippakunnan 
uudeksi piispaksi isä Teemu 
Sipon SCJ. Nimityspäivä on 
10.6. ja julkaisupäivä 16.6. 
62-vuotiaasta isä Siposta tu-
lee näin ensimmäinen suo-
malainen katolinen piispa 
1500-luvun reformaation 
jälkeen, järjestyksessään 
viides itsenäisen Suomen 
historiassa. Edellinen suo-
malainen katolinen piispa 
oli Arvid Kurki, joka kuoli 
1521.

henkilötietoja

Teemu Jyrki Juhani Sip-
po on syntynyt Lahdessa 
20.5.1947. Hän valmistui 
ylioppilaaksi Tampereen 
yhteiskoulusta 31.5.1967 ja 
suoritti varusmiespalveluk-
sen Riihimäellä 1968.

Teemu Sippo liittyi kato-
liseen kirkkoon 27.5.1966 ja 
tutustuttuaan Jeesuksen py-
hän sydämen pappien vel-
jeskuntaan (SCJ = Congrega-
tio Sacerdotum a Sacro Corde 

Jesu) antoi siinä ensimmäiset 
lupaukset 11.10.1970. Hän 
opiskeli diplomiteologiksi 
Freiburgin yliopistossa val-
mistuen sieltä 12.11.1976.

Sippo vihittiin diakoniksi 
8.1.1977 Tampereen Pyhän 
ristin kirkossa ja papiksi 
28.5.1977 Pyhän Marian 
kirkossa Helsingissä. Sen 
jälkeen hän on toiminut 
Jyväskylän ja Helsingin 
seurakunnissa, muun mu-
assa pitkään Pyhän Henri-
kin katedraaliseurakunnan 
kirkkoherrana. Hän oli Ka-
tolisen tiedotuskeskuksen 
johtaja 1982-1985.

Isä Sippo toimi viime 
vuodet piispanvikaarina 
ekumeenisia asioita varten. 
Jo vuodesta 1979 alkaen 
hän on toiminut Suomen 
ekumeenisen neuvoston 
paikallisen ekumenian jaos-
tossa ja edeltäjänsä, piispa 
Józef Wróbelin SCJ ohella 
SEN:n hallituksen jäsenenä 
vuodesta 2002 alkaen. Piis-
pa Wróbelin saatua kesällä 
2008 nimityksen Lublinin 
apulaispiispaksi Puolaan, 
isä Sippo valittiin Helsingin 
katolisen hiippakunnan asi-
ainhoitajaksi 2.7.2008. 

Teemu Sipon vanhem-
mat ovat kuolleet. Hän on 

toiseksi vanhin neljästä vel-
jeksestä.

Vihkimys Turun 
tuomiokirkossa

Isä Sippo vihitään piispak-
si Turun tuomiokirkossa 
lauantaina 5. syyskuuta klo 
11.00 alkavassa pyhässä 
messussa. Päävihkijänä toi-
mii Mainzin piispa, kardi-
naali Karl Lehmann ja kans-
savihkijät ovat Helsingin 
edellinen piispa Józef Wró-
bel SCJ sekä Pohjoismaiden 
piispainkokouksen edusta-
jana Kööpenhaminan piis-
pa Czeslaw Kozon. Kooste 
messusta esitetään sekä ra-
diossa että televisiossa.

Messun jälkeen on kaikil-
le avoin vastaanotto ja kah-
vitilaisuus Turun yliopiston 
hallintorakennuksen aulas-
sa. Sunnuntaina 6.9. vastavi-
hitty piispa ottaa katedraali-
kirkon haltuunsa juhlallises-
sa messussa klo 11.00.

KATT

Piispaksi valitun isä Sipon 
haastattelu tämän lehden 
sivuilla 6-10.

Isä Teemu Sippo SCj 
seuraava piispamme!

Paavi Benedictus XVI on 
nimittänyt isä Tuomo T. 
Vimparin hänen pyhyyten-
sä kappalaiseksi arvonime-
nään monsignore.

Mons. Vimpari on synty-
nyt vuonna 1968 ja hänet vi-
hittiin papiksi vuonna 1999. 
Hän on toiminut mm. Ka-
tolisen tiedotuskeskuksen 
johtajana, Helsingin hiippa-
kunnan yleisvikaarina sekä 
vuodesta 2006 Pyhän istui-
men diplomaattipalvelussa 

apostolisissa nuntiatuureis-
sa Thaimaassa ja Ukrainas-
sa.

Samassa yhteydessä Pyhä 
isä on nimittänyt mons. Tuo-
mo T. Vimparin nuntiatuuri-
sihteeriksi apostoliseen nun-
tiatuuriin Saksan liittotasa-
valtaan. Hän siirtyy uuteen 
asemapaikkaansa Berliiniin 
ensi syyskuussa.

KATT
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Kirjoja

Adalbert Engelhart OSB: Py-
hien vuosi. KATT 1992. Nid. 
342 sivua. 21 €.

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.

Antonio Casagranden 
muistoksi 

 
syntynyt Turussa 15.8.1935
kuollut Turussa 7.8.2009
haudattu 17.6.2009

Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakun-
nan tukipylväs Antonio Casagrande on pitkän sairauden 
jälkeen lähtenyt meiltä pois. Monet tulevat muistamaan  
hänen rauhaisan ja rauhoittavan läsnäolonsa seurakun-
nassa. Opimme kunnioittamaan hänen asiallista ja miel-
lyttävää tapaansa hoitaa asioita seurakunnan, läheistensä 
ja lähimmäistensä hyväksi.  Pappina ja  kotiystävänä opin 
hyvin tuntemaan Antonion ja näin hänessä joitakin hä-
nen suojeluspyhimyksensä Padovan pyhän Antoniuksen  
ominaisuuksia - onhan tämä pyhimys neuvonantajana 
vaikeitten tilanteitten ratkaisemisessa ja asiantuntijana 
kadotettujen asioitten uudelleen löytymisessä tai ristirii-
taisten asioiden eheyttämisessä.

Ollessani Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seu-
rakunnan  kirkkoherrana - 12 vuoden aikana - opin suu-
resti arvostamaan häntä ihmisenä, seurakuntalaisena 
ja ekonomina. En kerro teille toivottavasti mitään uutta  
kun väitän, että me kirkonmiehet - joitakin poikkeuksia 
lukuunottamatta - emme ole niin hyvin perehtyneet maa-
ilman menoihin ja niiden hoitamiseen kuin maallikot.  
Heillä on taitoja ja lahjoja, jotka meiltä puuttuvat. Anto-
niolle tämä ei ollut mikään  ongelma. Hän oli  iloinen sii-
tä, että hänen ei tarvinnut saarnata. Mieluummin hän teki 
jotakin käytännöllistä, pani seurakunnan tilit kuntoon, 
teki vaikka lumitöitä ja kunnosti hautausmaata omin 
käsin. Hän tiesi, että tietty tehtävien jako on tarpeellinen 
ja toivoi, että myös monet muut seurakuntalaiset kantai-
sivat oman kortensa kekoon. Tietysti ei kenelläkään voi 
olla kaikkia Hengen lahjoja, mutta jokaisella on jotakin 
annettavaa yhteiseksi hyväksi. Täytyy vain yhdessä pu-
haltaa samaan hiileen.

Antonio hoiti oman osuutensa vilpittömästi ja uhrau-
tuvasti sekä seurakuntansa että birgittalaissisarten ko-
tiutumisen ja heidän uuden vieraskotinsa hyväksi. Hän 
osasi kuten hyvä ekonomi käyttää saamiansa lahjoja ja 
käytettävissä olevia resursseja tarkoituksenmukaisesti 
myös oman perheensä, työnsä, ja  kaupunkinsa  hyväk-
si. Mutta hän ei tehnyt siitä suurta numeroa. Hän näki, 
mikä oli tarpeellista, mutta samalla myös oivalsi, mikä 
- tilanteen huomioon ottaen -  oli mahdollista. Tätä hänen 
suvaitsevaista ja sovinnollista luonnettaan ei aina oikein 
ymmärretty. Tämä oli kiusallista, mutta hän ei lannis-
tunut. Senkin takia oli miellyttävää työskennellä hänen 
kanssaan.

Aina tapahtui jotakin rakentavaa Antonion myötävai-
kutuksesta niin Partekissa kuin niissä kaupungin elimis-
säkin, joissa hän oli aktiivisesti mukana. Hän piti myös 
suuresti urheilusta, varsinkin palloilusta, mutta hän ei 
etsinyt siinä vain itselleen ajanviettoa ja huvitusta, vaan 
hän jakoi harrastuksensa spontaanisti toisten kanssa. Hän 
innosti hyvän harrastuksen pariin uutta sukupolvea ja 
nimenomaan nuorten palloilukasvatuksen puolesta hän 
näki paljon vaivaa esimerkiksi nappulaliigassa. Näissä 
merkeissä hän sai  poikansa juniorijoukkueen kanssa  ilon 
kaataa  kerran Ajaxin nappulat heidän omalla kentällään 
Amsterdamissa.

Ei ole ihme, että paavi otti Antonion mukaan Pyhän 
Gregoriuksen ritarikuntaan. Edesmennyt piispa Paul 
Verschuren ojensi hänelle juhlallisesti tämän ansiomerkin 
kiitokseksi kaikesta siitä, mitä Antonio  oli tehnyt hiippa-
kuntansa, Birgittalaissisarten ja seurakuntansa hyväksi.  
Antakoon taivaallinen Isä armahtavaisuudessaan hänelle 
ikuisen levon ja lohduttakoon Hän lempeydessään Hilk-
kaa, hänen vaimoaan, ja kaikkia hänen läheisiään.

Frans Voss SCJ

Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi! 
Job 1:21

 
Urhoollisesti sairautensa loppuun asti kantaen on rakas 
mieheni, paras ystäväni ja toverini palannut takaisin Luo-
jansa luo.
 

Cornelius Petrus Deelen
 

s. Mierlo 19. elokuuta 1930
k. Sittard 18. heinäkuuta 2009

 
Sielunmessu oli keskiviikkona 22. heinäkuuta Pyhän An-
tonius Padovalaisen kirkossa klo 12.00, minkä jälkeen 
hänet haudattiin Sittardin Yleiselle hautausmaalle. Kiitän 
kaikesta osanotosta.
 

Marjatta Deelen-Toivanen

Katedraali oli 
käyttökiellossa

Bussilla piispaksivihkimiseen 
Turkuun

 
Lauantaina 5. syyskuuta vihitään isä Teemu Sippo SCJ 
piispaksi Turun tuomiokirkossa.

Pyhän Henrikin seurakunta järjestää bussikuljetuksen 
vihkiäisiin ja takaisin. Bussit lähtevät kirkon edestä aa-
mulla klo 8.00. Matkan hinta on 30 euroa. Ilmoittautumi-
set seurakuntaan p. 09-637853.

Muut seurakunnat: Kysy lisätietoja omasta seurakunnas-
ta.

Pyhän Henrikin katedraali 
oli jonkin aikaa käyttökiel-
lossa heinäkuun alussa. Syy-
nä kirkon sulkemiseen olivat 
kattorakenteissa ilmenneet 
vakavaksi luonnehditut vau-
riot. Käyttökielto purettiin 
jo noin viikon kuluttua, kun 
kirkon pohjoisseinustalle 
oli rakennettu väliaikaiset, 
lattiasta kattoon ulottuvat 
tukipylväät. 

Katedraalikirkon välttä-
mättä tarvitsemia ja edessä 
olevia remontteja varten on 
avattu uusi ”Remonttitili”, 
jonka tilinumero on Nordea 
174530-92959, IBAN FI12 
1745 3000 0929 59, swift:
NDEAFIHH. Viite on 3007.

KATT

Paavi Benedictus XVI louk-
kasi varhain perjantaiaamu-
na 17.7. oikean kätensä lo-
manviettopaikassaan Les 
Combesissa lähellä Mont 
Blancia. Paavin oikea ranne 
tutkittiin läheisessä sairaa-
lassa, ja siinä havaittiin vain 
vähäinen murtuma. Ennen 
sairaalaan menoa paavi oli 
jo ehtinyt viettää messun ja 
syödä aamiaista.

Syy pyhän isän kaatumi-
seen oli ollut se, että hän oli 

myöhään yöllä etsinyt valo-
katkaisijaa ja kompastunut 
vuoteensa jalkaan.

Paavin käsi tarkastettiin 
uudelleen noin viikon ku-
luttua tapaturmasta, ja sen 
todettin parantuneen jo 
huomattavasti.

Tapaturman seurauksena 
paavi on joutunut sanele-
maan ajatuksiaan Jeesus-
kirjansa toista osaa varten.

KATT/VIS

Paavi loukkasi kätensä
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Rukouksen
apostolaatti

heinäkuu 
 Rukoilkaamme, että 
Lähi-idän kristityt saisi-
vat elää uskoaan todeksi 
täydessä vapaudessa ja 
voisivat olla rauhan ja so-
vinnon 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. 

Elokuu 
 Rukoilkaamme, että 
yleinen mielipide olisi 
tietoisempi miljoonien 
pakolaisten ongelmista ja 
että heidän monasti traa-
giseen tilanteeseensa löy-
dettäisiin konkreettisia 
ratkaisuja. 
 Rukoilkaamme, että 
kristityille, joita monissa 
maissa syytetään ja vai-
notaan Kristuksen nimen 
tähden, taattaisiin heidän 
ihmisoikeutensa, tasa-ar-
vonsa ja uskonsa vapaus, 
jotta he voisivat elää ja 
tunnustaa vapaasti omaa 
uskoaan.

Böne-
apostolatet 
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.

Augusti 
 Vi ber, att den allmän-
na opinionen tar på allt 
större allvar de miljoner 
flyktingar som finns i 
världen och att man fin-
ner konkreta lösningar på 
deras tragiska situation. 
 Vi ber, att de kristna 
som blir diskriminerade 
och förföljda på grund 
av Kristus, får mänskliga 
rättigheter, religiös jäm-
ställdhet och frihet, så att 
de fritt kan utöva och be-
känna sin tro. 

Oremus

Herre, vår Gud,
du tar präster i din tjänst för att styra ditt folk.
Gör dem trogna i sin tjänst,
så att de lyder din kallelse
och med sin tjänst och sitt liv
förhärligar dig i din Son
Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande,
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Missale

en bön för prästerna
Kaikkivaltias Jumala,
joka pappiesi palvelutehtävän kautta johdat kansaasi,
anna kestävyyttä sinun tahtosi seuramisessa,
jotta he työllään ja elämällään
antaisivat sinulle kunnian 
Herramme Jeesuksen Kristuksen,
sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Roomalainen messukirja

Rukous pappien puolesta

William-adolPHe Bouguereau: NeiTsyT maria ja eNkeliT. �900.

Magnificat

Minun sieluni ylistää her-
ran suuruutta, minun hen-
keni riemuitsee jumalasta, 
Vapahtajastani, sillä hän on 
luonut katseensa vähäiseen 
palvelijaansa.

Tästedes kaikki sukupolvet 
ylistävät minua autuaaksi, 
sillä Voimallinen on tehnyt 
minulle suuria tekoja.

hänen nimensä on pyhä, 
polvesta polveen hän osoit-
taa laupeutensa niille, jotka 
häntä pelkäävät.

hänen kätensä on tehnyt 
mahtavia tekoja, hän on 
lyönyt hajalle ne, joilla on 
ylpeät ajatukset sydämes-
sään.

hän on syössyt vallanpitä-
jät istuimiltaan ja korotta-
nut alhaiset.

Nälkäiset hän on ruokki-
nut runsain määrin, mutta 
rikkaat hän on lähettänyt 
tyhjin käsin pois.

hän on pitänyt huolen pal-
velijastaan Israelista, hän 
on muistanut kansaansa 
ja osoittanut laupeutensa 
Abrahamille ja hänen jäl-
keläisilleen, ajasta aikaan, 
niin kuin hän on isillemme 
luvannut.

(Luuk. 1:46-55)
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hengellistä  ja 
materiaalista varus-
tautumista

Soitin tätä haastattelua 
miettiessäni piispaksi vali-
tulle isä Teemu Sipolle SCj 
pari kertaa, ja hän vastasi 
ensin Saksasta, sitten Roo-
masta. Tapasimme helsin-
gissä 21.7.

”Isä Teemu Sippo, olette mat-
kustellut ahkerasti valmistau-
tuessanne piispaksivihkimi-
seen.”  

”Ensin kävin Puolassa, ta-
paamassa piispa józef Wró-
belia SCJ kutsuakseni hänet 
piispaksivihkimiseen. Vie-
timme siellä pari päivää yh-
dessä, ja hän myös lahjoitti 
minulle piispanristin. Hän 
tulee tilaisuuteen mielellään 
ja on lupautunut toimimaan 
vihkijänäni. Päävihkijä on 
kardinaali Karl lehmann, ja 
piispa Wróbel on ensimmäi-
nen kanssavihkijä. Toiseksi 
kanssavihkijäksi tulee Köö-
penhaminan piispa Czes-
law Kozon, joka edustaa 
Pohjoismaiden piispainko-
kousta.”

”Puolan-matkan jälkeen 
vietin viikon Saksassa. Ha-

lusin siellä rauhassa lukea ja 
hiljentyä ja miettiä piispana 
olemista, piispan tehtäviä. 
Viimeiseksi matkustin muu-
tamaksi päiväksi Roomaan, 
missä kuljimme yhdessä 
monsignore Tuomo T. Vim-
parin kanssa hankkimassa 
niitä tarvikkeita, joita piispa 
tarvitsee. Yhdessä kaupassa, 
kun kokeilin hiippaa pää-
häni, herätin ihmisissä huo-
miota”, isä Sippo nauraa. 

”Tämä varustautuminen 
oli aika jännittävää, eikä se 
tapahtunut ihan käden kään-
teessä. Roomassa on monta 
liikettä, jossa näitä tuotteita 
on tarjolla, ja oli etsittävä ne 
itseä miellyttävät. Saimme 
lopulta kokoon kaiken, mitä 
tarvitaan, hiippoja, zucchet-
toja eli pieniä violetteja pää-
hineitä, vielä toisen ristin 
sekä arkisormuksen. Sutaa-
nit on tehtävä räätälintyönä, 
kahta sutaania varten otet-
tiin siis mitat. Lisäksi tarvit-
sin joitakin liturgisia tarvik-
keita. Monsignore Vimpari 
oli tässä korvaamattomana 
apuna.” 

 
”Olette ensimmäinen suoma-
laissyntyinen katolinen piispa 
lähes 500 vuoteen. Millaisina 
näette edellytyksenne aloittaa 

piispan tehtävät tässä hiippa-
kunnassa nimenomaan suoma-
laisena?” 

”On ihan samantekevää, 
minkä maalainen piispa on. 
Tehtävä on vastuullinen ja 
vaativa, ja olen ottanut sen 
vastaan nöyrin mielin. Olen 
tietysti samalla kiitollinen 
ja iloinen, pidän nimitystä 
luottamuksen osoituksena. 
Pyydän Jumalan siunausta 
tehtävään, ja siihen tarvi-
taan paitsi vihkimystä myös 
hiippakuntalaisten esiruko-
uksia.”

”Totta kai minulle on 
suuri etu, kun osaan kieltä. 
Pääosin kaikki kuitenkin 
hiippakunnassa tapahtuu 
suomeksi. Toinen etu on, 
että minun ei tarvitse ope-
tella tämän maan kulttuuria, 
konventioita, käytöstapoja 
ja mentaliteettia. Minusta 
tuntuu myös, että suomalai-
set ottavat minut avosylin 
vastaan, olenhan monille jo 
pitkältä ajalta tuttu.”

”Kommunikaatio muiden 
kirkkokuntien kanssa on yk-
sinkertaisempaa suomalai-
selle. Myös yhteiskunnalli-
sesta näkökulmasta kirkolle 
voi olla etua siitä, että olen 
suomalainen: kirkollamme 
on nyt suomalaiset kasvot. 
Samaan hengenvetoon ha-
luan kuitenkin sanoa, että 
olen hyvin iloinen siitä, että 
meillä on niin paljon eri kan-
sallisuuksia. Se on meille 
suurenmoinen rikkaus. Ra-
kastan tätä hiippakuntaa, 
joka on niin värikäs ja jossa 
on niin paljon hyviä maa-
hanmuuttajia. He ovat myös 
meille suomalaisille jatku-
vasti esikuvina katolisessa 
elämässä. Kaikki ovat tässä 
hiippakunnassa samanar-
voisia. Olen piispa kaikille, 
tulkoot he mistä maasta ta-
hansa.” 

”Mitä apua pitkä sielunhoito-
kokemus antaa Teille piispan 
tehtävään?” 

”Tunnen tämän kirkon to-
dellisuuden, mistä syntyy 
eräänlainen realismi toimin-
taani piispana. Olen oppinut 
tuntemaan ihmisten tilan-
teet myös niissä osissa maa-
ta, missä kirkko on kaukana. 
Tämä kirkko ei ole Italiassa 
tai Amerikassa tai Irlannissa 
vaan se on täällä Suomessa. 
Kun tuntee pastoraalisen ti-
lanteen, pystyy näkemään, 
missä asioissa olisi tarpeen 
edistyä ja mitkä ovat reaali-
set mahdollisuudet.”

”En väheksy sitä, että  
joku tulee piispaksi yliopis-
tomaailmasta. Hänellä on 
toisenlaiset vahvuudet: opil-
lista ja teoreettista osaamis-
ta. Sekin on tärkeää piispan 
tehtävässä. – Minähän olen 
diplomiteologi, eli katson 
itselläni olevan ihan hyvät 
opinnot takana. Myös jatku-
va toimiminen ekumeeni-
sessa kanssakäymisessä 
muiden kirkkojen kanssa on 
vaatinut teologista tietämys-
tä ja perehtymistä.” 

”Kiinnostiko yliopistoura Tei-
tä?” 

”Kyllä se kiinnosti. Juuri 
kardinaali Lehmann, joka 
siis tulee Turkuun konsek-
roimaan minut, on vanha 
dogmatiikan professorini. 
Hän aikanaan ehdotti, että 
jatkaisin tohtorinväitökseen. 
Olin kuitenkin ollut silloin 
jo niin pitkään Saksassa, 
että halusin palata Suomeen 
miettimään, jatkanko vai en. 
Sitten tehtävät täällä veivät 
mukanaan, jäin seurakunta-
työhön. Lehmann oli vähän 
pettynyt”, isä Sippo hymyi-
lee. 

”Millainen piispa haluatte Hel-
singin hiippakunnalle olla?”  

”Haluaisin olla paimen, 
joka yhdistää laumansa ja 
huolehtii siitä niin, että se 
voi mahdollisimman hy-
vin ja että sen keskuudessa 
vallitsee rauha ja sovin-
to. Sitä pidän ensiarvoisen 
tärkeänä. Paimenen rooliin 
liittyy isän rooli, ei ole kyse 
vain komentamisesta, vaan 
hyvä  paimen osoittaa isän 
rakkautta laumaansa koh-
taan.”

”Toisaalta piispa on myös 
johtaja. Hänen tehtäväänsä 
kuuluu opettaminen ja evan-
keliumin saarnaaminen. 
Tehtävä on hyvin vaativa, 
piispan on oltava ikään kuin 
Kristuksen sijainen,  paime-
nena johtaja ja silti kaikessa 
palvelija. Tähän paimenen 
tehtävään liittyy olennaises-
ti lauman kuunteleminen.” 

Piispana tässä  ajassa

”Mitä asioita katolisen kirkon 
uskossa, opissa ja perinteessä  
pidätte tärkeänä korostaa juuri 
tässä ajassa?” 

”Evankeliumi on aina ja jo-
kaisena aikana tärkeä, se ei 
koskaan muutu. Evankeli-
umia täytyy julistaa jatku-
vasti.”

”Olen ottanut piispan 
tunnuslauseekseni CHRIS-
TUS FONS VITAE, Kristus 
elämän lähde. Juuri täs-
sä ajassa haluaisin kutsua 
ihmisiä Kristuksen luo, 
ammentamaan häneltä to-
tuutta, armoa, pyhyyttä ja 
elämää. Tunnuslauseeni on 
kutsu: tulkaa Kristuksen luo 
ja ammentakaa häneltä. Sitä 
me tällä hetkellä tarvitsem-
me ja kaipaamme. Tähän 
liittyy Kristuksen oman esi-
merkin seuraaminen. Ei vain 
oteta häneltä vastaan armoa 
ja rakkautta ja elämää, vaan 

Paimen johtaa, 
kuuntelee ja yhdistää
Monet haasteet odottavat piispa Teemu Sippoa

Teemu Jyrki Juhani Sippo on syntynyt lahdessa 20.5.�947.

Teemu sippo liittyi katoliseen kirkkoon vuonna �966. Hän antoi ensim-
mäiset lupaukset jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnassa (sCj = 
Congregatio Presbyterorum a sacro Corde jesu) vuonna �970. Hän opis-
keli teologiaa saksassa Freiburgin yliopistossa, mistä hän valmistui �976. 

sippo vihittiin diakoniksi 8.�.�977 Tampereen Pyhän ristin kirkossa ja 
papiksi 28.5.�977 Pyhän marian kirkossa Helsingissä. sen jälkeen hän 
on toiminut jyväskylän ja Helsingin seurakunnissa, muun muassa pitkään 
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherrana. Hän oli katolisen 
tiedotuskeskuksen johtaja vuosina�982-�985.

isä sippo toimi viime vuodet piispanvikaarina ekumeenisia asioita varten. jo 
vuodesta �979 alkaen hän on toiminut suomen ekumeenisen Neuvoston 
paikallisen ekumenian jaostossa ja edeltäjänsä, piispa józef Wróbelin sCj 
ohella seN:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2002 alkaen.

isä sippo valittiin Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitajaksi 2.7.2008 
piispa Wróbelin saatua nimityksen lublinin apulaispiispaksi Puolaan.

Paavi Benedictus XVi nimitti Teemu sipon Helsingin hiippakunnan piispaksi 
�0.6.2009. Hänet vihitään tehtävään Turun tuomiokirkossa 5.9.2009.
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pyritään samankaltaisuu-
teen hänen kanssaan, todel-
la seuraamaan häntä. Siihen 
liittyy korkea eettinen ulot-
tuvuus. Silloin voimme olla 
maan suola tai valo muille 
ihmisille, niin kuin meitä ke-
hotetaan olemaan.”  

”Siirrytään tämän hiippakun-
nan arkitodellisuuteen. Mitkä 
ovat Teiltä kiireisintä päätök-
sentekoa ja toimenpiteitä vaa-
tivia asioita?” 

”Pastoraalisista kysymyk-
sistä polttavimpia on huo-
mion kiinnittäminen nuori-
soon ja lapsiin. On mietittä-

vä, millä tavoin lapsemme ja 
nuoremme voivat saada pe-
rinnöksi katolisen uskon ja 
kasvaa katolilaisina hyvään 
elämään. Miten he saisivat 
kirkosta elämäänsä jotakin 
olennaista ja haluaisivat elää 
kirkon yhteydessä.”

”Toinen tärkeä asia on, 
miten ylipäätään saamme 
ihmiset kootuksi kirkkoon 
ja tuntemaan, että kirkko 
on heidän kotinsa. Tämä 
on aika haasteellista, koska 
olemme kasvava kirkko ja 
meillä on paljon maahan-
muuttajia ja koska monilla 
seuduilla on todella pitkät 
matkat kirkkoon. Tähän 
välttämättä liittyy tarve 
saada uusia seurakuntia. 
Pääkaupunkiseudulla olisi 
uuden seurakunnan tarve, 
samoin Pohjanmaalla, missä 
on jo aika paljon katolilaisia. 
Muuallakin on mahdollista 
nähdä vastaavia tarpeita, 
esimerkiksi Turussa on kir-
kossa täyttä.”

”Uusien seurakuntien 
tarpeeseen liittyy uusien 
pappien tarve. Ja seura-
kuntien perustaminen on 
taloudellinenkin kysymys. 
Kun taloutemme perustuu 
vapaaehtoisiin kolehteihin 

ja lahjoituksiin, tuntuu, että 
emme koskaan selviä näistä 
ongelmista. Olen puhunut 
eri yhteyksissä siitä, että 
meillä pitäisi olla jäsenmak-
su, joka kerättäisiin henki-
löverotuksen yhteydessä. 
Tämä malli toimii jo Ruot-
sissa. En näe muita mah-
dollisuuksia talouden saa-
miseksi pysyvästi kuntoon. 
Onneksi meillä on joitakin 
suuria hyväntekijöitä kuten 
Ansgar-Werk ja Bonifatius-
werk, jotka auttavat meitä 
Saksasta. Heidän apunsa 
tulee jatkossa pienenemään. 
Meidän pitäisi itse pystyä 
vastaamaan asioistamme, 

koska Suomi on hyvinvoin-
tivaltio, jossa asiat yleisesti 
toimivat. On erikoinen tilan-
ne, että katolisessa kirkossa 
ne eivät toimi. Tässä on yksi 
keskeinen haaste.”

”Sitten voisi vielä mainita, 
että meillä ei ole vielä suo-
menkielistä rukouskirjaa. Se 
voisi olla saatavissa aikaan 
melko piankin. Samoin uusi 
laulukirja olisi mahdollista 
saada lähitulevaisuudessa. 
Myös kansan messukirja 
tarvitaan.”

”Meidän täytyy myös ke-
hittää Fides-lehteä, niin että 
se olisi mielenkiintoinen 
ja kertoisi monipuolisesti 
omasta hiippakunnasta ja 
muusta katolisesta maail-
masta. Se on tärkeä side ka-
tolilaisten välillä.” 

”Mistä pappeja sitten voisi tul-
la? Onko kotimaisia kutsumuk-
sia mahdollista kannustaa?” 

”Meillähän on Redemptoris 
Mater -seminaari Espoon 
Myllyjärvellä. Toivomme, 
että se auttaa meitä vähitel-
len kasvattamaan pappien 
määrää. Edelleen katsom-
me myös SCJ-pappien suun-
taan, lähinnä Puolasta voisi 

uusia pappeja tulla. Sitten 
meillä on dominikaaneja; 
katsotaan, mikä siitä suun-
nasta olisi mahdollista... 
Onneksi meillä on nyt myös 
kutsumuksia seurakunnis-
sa: on kaksi vietnamilais-
taustaista nuorta suoma-
laista miestä, jotka ovat jo 
valmiita teologeja, ja sitten 
on muitakin suomalaisia, 
jotka mielellään haluaisivat 
tulla papeiksi.”

”Mutta on hyvä usein ja 
jatkuvasti rukoilla pappis-
kutsumusten puolesta tässä 
hiippakunnassa.” 

”Mitä nuorisotyön saralla toi-
votte tapahtuvan? Onko jon-
kinlaista uutta strategiaa mie-
titty?” 

”Nuorisotyö tapahtuu pal-
jolti seurakuntien tasolla. 
Siinä tarvittaisiin vain uut-
ta innostusta, ihmisiä, jotka 
haluavat tehdä jotakin nuor-
ten hyväksi, olkoot nämä 
ihmiset sitten kirkkoherroja 
tai maallikoita. Nuorisotyö 
voi olla hyvin monimuotois-
ta. Minusta sekin on hyvää 
nuorisotyötä, että on mes-
supalvelijoita, ja näille mes-
supalvelijoille järjestetään 
sitten yhteistä ohjelmaa. 
Tällaista onkin jo seurakun-
nissa.”

”On mahdollista, että  
meillä tulevaisuudessa jär-
jestetään vastaavaa toimin-
taa kuin on luterilaisten 
rippikoulu. Tarkoitan, että 
nuoria kutsutaan enemmän 
yhteen ennen vahvistuksen 
saamista, leireille tai muu-
ten ryhmiin. Se on yksi mah-
dollisuus.” 

Monimuotoisuus on 
rikkautta

 
”Mitä ajattelette hiippakunnas-
sa toimivista monista maallik-
koryhmistä? Joidenkin ryhmi-
en välillä on ollut havaittavissa 
keskinäistä epäluuloa ja kitkaa. 
Onko tämä hankala hiippakun-
ta?” 

”Kirkossa on paljon erilai-
sia ryhmiä, suuntia ja teitä. 
Se kuuluu tavallaan kirkon 
olemukseen, että tällaisia 
on, että uusia syntyy ja jot-
kut vanhat väistyvät pois. 
Esimerkiksi on paljon sään-
tökuntia ja myös maallik-
koyhteisöjä. Näen tämän 
ennen muuta rikkautena. 
On hyvä, että ihmiset yh-
teisöissä saavat hengellistä 
ravintoa ja sen lisäksi inhi-
millistä kanssakäymistä, 
jälkimmäistähän ei välttä-

mättä seurakunnissa riittä-
vässä määrin löydy. Monelle 
on helpompaa oppia tun-
temaan kirkkoa erilaisten 
karismojen mukaan. Tämä 
kaikki on hyvää.”

”Eri asia on sitten, jos yh-
teisö  pitää omaa joukkoaan 
parempana kuin muut. Tä-
hän sanoisin apostoli Paa-
valin sanoin: kunnioittakaa 
toinen toistanne. Toistenne 
kunnioittamisessa kilpail-
kaa! On kristillisen uskon 
vastaista, jos kaikkiin näi-
hin karismoihin ei liitykään 
toisten kunnioittaminen ja 
toisten rakastaminen. Kaikki 
me olemme Jumalan lapsia, 
ja kaikki me yhdessä muo-
dostamme kirkon. On pal-
jon katolilaisia, jotka eivät 
kuulu mihinkään ryhmään, 
ja he ovat yhtä tärkeitä. Ryh-
mät toimivat hyvin, jos ne 
asettuvat palvelemaan ko-
konaisuutta, jos ne katsovat 
koko seurakunnan parasta 
ja edistävät koko katolisen 
hiippakunnan toimintaa 
Suomessa.” 

”Mikä on pastoraalineuvoston 
rooli?” 

”Piispa Verschuren vastasi 
joskus jollekin kysyjälle leik-
kisästi: pastoraalineuvoston 
tehtävä on arvailla, mitä 
mieltä piispa on.” Piispa Sip-
poa hymyilyttää. ”Tämä on 
tietysti karrikoitua. Mutta 
usein piispalla ja papeilla on 
laajempi kokonaisnäkemys 
asioihin, kun taas maallikot 
saattavat tuntea, että heidän 
tietämyksensä ei riitä arvi-
oimaan kaikkia asioita. Pas-
toraalineuvostolla on tärkeä 
tehtävä impulssien antajana, 
ja tietysti ennen kaikkea sen 
tehtävä on edustaa maalli-
koita, kun yhdessä pappien 
ja piispan kanssa luodaan 
suuntaviivoja hiippakun-
nan pastoraaliselle toimin-
nalle. Miltä se sitten näyttää 
konkreettisesti – odotan hy-
vin kiinnostuneena pasto-
raalineuvoston ensimmäistä 
kokoontumista.” 

”Miten hiippakunnallista tie-
dotusta voisi kehittää Fidesin 
ohella? Onko mahdollista aja-
tella, että tiedotus ei ole pelkäs-
tään hierarkkisesti ylhäältä alas 
suuntautuvaa? Voisiko esimer-
kiksi internet tarjota tiedotus-
kanavan, joka olisi nopeasti 
ajassa kiinni ja jossa muutkin 
kuin viralliset tahot voisivat 
osallistua informaation tuotta-
miseen?” 

”Tuota en ole vielä paljon 
ehtinyt ajatella. Olisi hienoa, 
jos tiedotuskeskuksen vaati-
mattomilla resursseilla voi-
taisiin saada aikaan myös 
sellainen katolinen julkaisu, 
joka olisi teologiaan ja kult-
tuuriin painottuva. Luulen, 
että internet on hyvin tär-
keä väline hiippakunnalli-
sena informaatiokanavana. 
Ehkä siellä voitaisiin myös 
keskustella, omilla nimillä 
tietysti.” 

”On hyvä, että kullakin 
seurakunnalla on oma lehti, 
jonka kaikki seurakuntalai-
set saavat, vaikka he asuisi-
vat kaukana.” 

”Mitä ajattelette maahanmuut-
tajien tarpeesta saada kirkollisia 
palveluita omalla kielellään? 
Suomessa on omat perinteet, 
joihin maahanmuuttajien on 
hyvä vähitellen liittyä. Mikä 
on oikea tasapaino?” 

”Kun ihmiset tulevat vierai-
na tähän maahan, ei heiltä 
kirkossakaan voi vaatia 
asettautumista heti koko-
naan suomenkieliseen ym-
päristöön. Erityisen vaikeaa 
on niillä, jotka eivät puhu 
mitään eurooppalaista kiel-
tä. Viimeksi meille on tullut 
turvapaikanhakijoita Bur-
masta. On erittäin hyvä, jos 
edes silloin tällöin saamme 
tänne pappeja, jotka voivat 
viettää messua ihmisten 
omilla kielillä. – Osa katoli-
laisista on maassa väliaikai-
sesti eivätkä tulekaan opis-
kelemaan suomea. Edelleen 
on muutenkin tarvetta viet-
tää messua säännöllisesti 
eri kielillä. Tämä kielien 
paljous on sekä haaste että 
rikkaus.”

”Mutta peruskielemme 
ovat suomi ja ruotsi. Ne 
jotka asettuvat pysyvästi 
tähän maahan, tarvitsevat 
tämän maan kieliä. Myös 
maahanmuuttajat, erityises-
ti perheiden lapset ja nuoret, 
tarvitsevat suomen- ja ruot-
sinkielisiä messuja ja kirkol-
lisia palveluita.”  

historiallinen 
vihkimys Turun 
tuomiokirkossa

 ”Mitä kuuluu ekumeeniselle 
rintamalle?” 

”Me toimimme Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston 
puitteissa, ja meillä on val-
taosin hyvät suhteet erityi-
sesti luterilaiseen ja orto-

... jatkuu sivulla 10 ...
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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.

�.8. la �8.00 aattomessu
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
6.8. to Herran kirkastuminen: �8.00 iltamessu
8.8. la �8.00 aattomessu
9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: 9.45 lat/

ranska, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
�4.8. pe �8.00 iltamessu
�5.8. la autuaan Neitsyt marian taivaaseen otta-

minen: ��.00 päämessu, �8.00 aattomessu
�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
22.8. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
23.8. su kirkkovuoden 2�. sunnuntai: 9.45 lat/

esp, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu
29.8. la �7.40 vesper, �8.00 aattomessu
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, ��.00 päämessu, �8.00 iltamessu

diasPora
Porvoo: 20.9. su �6.00
Tikkurila: 27.9. su �6.00

messut diasporassa, keskiviikon ruusukko ja 
perjantain adoraatio jälleen syyskuussa. kirk-
kokahveja ei kesällä sunnuntaisin, vaan keski-
viikkoisin, 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.

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

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/mass 
in english

6.8. to Herran kirkastuminen: �8.00 iltamessu
8.8. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, �8.00 iltamessu englanniksi/mass 
in english

�5.8. la autuaan Neitsyt marian taivaaseen otta-
minen: ei aamumessua, ��.30 messu suomeksi 
(Huom. aika!), kirkkokahvit ja juhla seurakun-
tasalissa, �8.00 iltamessu

(Hiippakuntajuhla stella mariksessa on perut-
tu.)

�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: �0.00 mes-
su suomeksi, ��.30 messu vietnamiksi, �8.00 
iltamessu

22.8. la 9.30 messu suomeksi, �8.00 iltamessu
23.8. su kirkkovuoden 2�. sunnuntai: �0.00 mes-

su suomeksi, ��.30 perhemessu koululaisille, 
�8.00 iltamessu

29.8. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
�0.00-�4.00 lauantaikurssi englantilaisessa 

koulussa, ��.00 messu suomeksi, �0.00-�4.00 
opetus vahvistuksen sakramenttia varten eng-
lantilaisessa koulussa, eläkeläisten päivä Pyhän 
marian seurakunnassa, �8.00 iltamessu

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: �0.00 mes-
su suomeksi, ��.30 messu saksaksi/messe auf 
deutsch, �8.00 iltamessu

kirkkoherra kazimierz lewandowski lomalla 
8.8. saakka.

kesäohjelma Pyhän marian kirkossa 2�.8. saak-
ka.

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. 

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

8.8. la �7.00 messu puolaksi
9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: �0.30 pää-

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

�6.8. su autuaan Neitsyt marian taivaaseen 
ottaminen: �0.30 päämessu, �8.30 mass in 
english

2�.8. pe �8.00 messu Porissa
22.8. la 9.30 katekeesi, �3.00 perhemessu
23.8. su kirkkovuoden 2�. sunnuntai: �0.30 pää-

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

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.30 mass in english

ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo 
�0.00.

diasPora
ahvenanmaa: -
eurajoki: 26.7. su �4.00 (Huom. aika!), 9.8., 23.8. 

su �5.00
Pori: 2�.8. 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.

2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �2.00 mass in english

6.8. to Herran kirkastuminen: �8.00 messu
8.8. la ��.00 messu joensuussa, �5.00 messu 

Varkaudessa
9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english, �8.30 messu 
kajaanissa

�4.8. pe autuaan Neitsyt marian taivaaseen ot-
taminen (juhlan aatto): �8.00 messu

�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �2.00 mass in english

22.8. la ��.00 messu savonlinnassa, �5.00 messu 
mikkelissä

23.8. su kirkkovuoden 2�. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �2.00 mass in english, �7.00 messu 

kuopiossa
29.8. la 9.00 lauantaikurssi, �2.�5 messu
30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: �0.30 pää-

messu, �2.00 mass in english

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

8.8. la ��.00 messu, �2.9. la 9.45 uskonnon-
opetus, ��.00 messu

kajaani (ort. kirkko, kirkkokatu �7 a): 9.8., �3.9. 
su �8.30

kitee (ev.lut. kirkko, savikontie 5): ��.9. pe 
�8.00

kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, snellmanin-
katu 8): 23.8., 27.9. su �7.00

mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, savilah-
denkatu 20): 22.8., 26.9. la �5.00

savonlinna: 25.7. la �2.00 (huom. olavinlinnan 
kappelissa), 22.8., 26.9. la ��.00 (ort. rukous-
huone, erkonkatu ��)

Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 8.8., �2.9. 
la �5.00

uskoNNoNoPeTus
29.8., �9.9. la 9.00

seNioriT
30.9. ke �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.

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

9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: �0.30 pää-
messu, �8.00 messu englanniksi/mass in eng-
lish

�4.8. pe autuaan Neitsyt marian taivaaseen ot-
taminen (juhlan aatto): �8.00 messu

�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: �0.30 
päämessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

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

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: �0.30 
päämessu, �8.00 messu englanniksi/mass in 
english

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

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

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

5): �.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): 

�.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.

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

9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: ��.00 sanan 
jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio

�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: ��.00 sa-
nan jumalanpalvelus ja pyhä kommuunio

23.8. su kirkkovuoden 2�. sunnuntai: ��.00 
messu

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: ��.00 mes-
su, kesätapahtuma kirkkopuistossa ja seura-
kuntasalissa

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 yhdessäoloa

 

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.
 
2.8. su kirkkovuoden �8. sunnuntai: �0.00 mass 

in english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Tor-
niossa

9.8. su kirkkovuoden �9. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu, �7.00 messu Tor-
niossa

�5.8. la autuaan Neitsyt marian taivaaseen otta-
minen (velvoittava juhlapyhä): ��.�5 messu

�6.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu, �7.30 messu ro-
vaniemellä

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

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: �0.00 mass 
in english, ��.�5 päämessu

Huom! osa englanninkielisistä messuista ja 
messuista diasporassa jää pois kesän aikana. 
Please	note:	Some	of	the	English	Masses	and	Mas-
ses	 in	 diaspora	 will	 not	 take	 place	 during	 sum-
mer.

diasPora
muurola: -
Tornio (kirkkokatu �3): 2.8., 9.8., 23.8. su 

�7.00
raahe (Brahenkatu 2): -
rovaniemi (ounasvaarantie �6): �6.8. 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 katolinen.net. Avoinna ar-
kisin �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 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

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

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (9) ajalle  
28.8.-20.9. on toimitettava viimeistään 14.8.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen studium Catholicumin kir-
jastossa ritarikatu 3 b a, 3. kerros. Päivät ja 
kirjat torstaisin:
 
�4.9. Frank mcCourt: seitsemännen portaan 

enkeli
�2.�0. Werner Bergengruen: suurtyranni
9.��. dante alighieri: kiirastuli
7.�2. Charles dickens: joululaulu
 
Tervetuloa klo �8.30.

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

Kesällä lauantaisin ruusukkorukous 
Stella Mariksessa klo 15.30.
kun haluatte osallistua, ilmoittakaa edellisenä perjantaina tulostanne. silloin on ruusukon jälkeen 
tarjolla kahvia ja limsaa ja birgittalaissisaret ovat tavattavissa.
 
ilmoittakaa puhelimitse etukäteen aina, kun haluatte tulla stella marikseen. messuajat ja yhte-
ystiedot kuten tavallisesti.

Pyhän Ursulan seurakunnan 
kesätapahtuma Kouvolassa 30.08.2009 
Alkaa klo 11.00 messulla, jonka jälkeen: Hauskaa yhdessäoloa, ohjelmaa ai-
kuisille sekä lapsille (mm. säkkihyppyä, tikanheittoa ja karaokea). Ruokaa 
ja juomaa tarjoillaan pientä korvausta vastaan. Tapahtuma loppuu ilalla. 
Kesätapahtuma on samalla uskonnon opetukseen osallistuvien ensimmäi-
nen kokoontuminen. Heidät siunataan messussa. Tervetuloa!

johdantokurssi katoliseen uskoon

helsingin seurakuntien johdantokurssi katoliseen uskoon

Helsingissä järjestettävä johdantokurssi katoliseen uskoon eli ns. informaatiokurssi alkaa maa-
nantaina, syyskuun 7. päivänä 2009. kurssi-illat ovat tuosta päivästä lähtien joka toinen maanantai 
klo �8.30 – 20.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa, Pyhän Henrikin aukio 
� (Puistokadun ja Tehtaankadun kulmassa), 00�40 Helsinki. kurssi sisältää keskeisiä teemoja 
katolisesta uskosta ja elämästä ja kestää vuoden 20�0 toukokuulle asti. 

iltojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin. kurssi on ilmainen, eikä sille tarvitse ilmoittautua. se on 
tarkoitettu ennen muuta niille, jotka haluavat liittyä katoliseen kirkkoon, mutta myös muuten 
kiinnostuneet ovat tervetulleita. kurssimateriaalina käytetään pääasiassa katolisen kirkon kate-
kismusta. Niitä on saatavissa kurssilla sekä katolisesta tiedotuskeskuksesta (kirjamyynti). kurssin 
järjestävät Helsingin katoliset seurakunnat yhteistyössä katolisen tiedotuskeskuksen kanssa. 
Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470, info@catholic.fi.

syksyn kurssipäivämäärät ovat

7.9. - 2�.9. - 5.�0. - �9.�0 - 2.��. - �6.��. - 30.��. - �4.�2.

STUDIUM 
CATHOLICUM 

Jumalan mietiskelemistä 
katolisen perinteen valossa 

Perjantai 11.9. klo 18-20

Isä Jan Aarts, SCJ 
Minä rakastan sinua                                                                                                          
Rakkauden kaksoiskäskystä  

Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse 
(09-61206711) arkisin 9-16.  
Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e 
Studium Catholicum 
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki
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doksiseen kirkkoon mutta 
myös muihin. Kaikki ei 
aina tietysti suju täysin on-
gelmattomasti. Esimerkiksi 
maahanmuuttajien kohdalla 
valtakirkko haluaa joillakin 
paikkakunnilla integroida 
kaikki itseensä, ottamatta 
huomioon ihmisten taus-
toja. Myös jotkut eettisiin 
kysymyksiin liittyvät kan-
nanotot aiheuttavat pientä 
jännitystä. Joskus tuntuu, 
että ekumeniassa voidaan 
mennä myös taaksepäin. 
Kuitenkin suurimmaksi 
osaksi suhteemme ovat niin 
vakiintuneet ja ystävälli-
set, että näen ekumenian 
myönteisessä valossa. Yksi 
esimerkki on se, että minut 
vihitään piispaksi Turun 
tuomiokirkossa, joka on nyt 
luterilaisten pääkirkko.”  

”Kun Teidät vihitään juuri 
Turun tuomiokirkossa, miten 
tunnette liittyvänne siihen kes-
kiaikaisten piispojen sarjaan, 
joka piispa Henrikistä alkaen 
juurrutti kristinuskoa tähän 
maahan?” 

”Minä liityn siihen katolis-
ten piispojen sarjaan, jotka 
ennen minua ovat olleet, 
myös uudella ajalla piispa 
Mikael Buckxista lähtien. 
Olen piispa Wróbelin seu-
raaja Helsingin piispana. 
Tietysti nyt painottuu liitty-
minen Suomen varhaisten 
katolisten piispojen seuran-
taan, kun minut vihitään 
siinä kirkossa, jossa liki 500 
vuotta sitten toimi Suomen 
viimeinen keskiajan katoli-
nen piispa. Kun puhuin täs-
tä vihkimisestä ensimmäistä 
kertaa arkkipiispa Paarman 
kanssa, hän ilahtui ja totesi 
spontaanisti: ́ Sehän on van-
ha katolinen kirkko!´ Tämä 

tuntui hyvältä. Niinhän me 
katolilaiset tästä kirkosta 
ajattelemme, väheksymättä 
sitä, että se on ollut jo kauan 
luterilaisten käytössä.” 

”Mitä asioita arvostatte erityi-
sesti edeltäjienne piispa Paul 
Verschurenin ja piispa Józef 
Wróbelin toiminnassa?” 

Hehän olivat piispoina 
Suomessa hyvin eripitui-
sen ajan. Erityisesti piispa 
Verschuren teki Helsingin 
piispana yli 30 vuoden ai-
kana suuren työn. Hänen 
osakseen tuli Vatikaanin II 
kirkolliskokouksen suun-
taviivojen toteuttaminen 
hiippakunnassa. Sen hän 
teki sekä liturgisesti, pas-
toraalisesti, ekumeenises-
ti että kulttuurisesti. Hän 
korosti myös maallikoiden 
merkitystä hiippakunnan 
elämässä. Hänen aikanaan 
tapahtui vielä se suuri asia, 
että saimme suomenkieli-
sen missalen, messukirjan, 
ja oikeastaan katolisen kate-
kismuksen suomenkielinen 
laitoskin saatiin aikaan hä-
nen johdollaan, vaikka se il-
mestyi vähän myöhemmin. 
Tästä kaikesta olemme kii-
tollisia. Luulen, että piispa 
Verschurenin elämäntyön 
arviointi on vielä kesken. 
Toivoisin, että joku joskus 
saisi kootuksi teoksen hänen 
persoonastaan ja elämän-
työstään.

Piispa Wróbelissa ihailen 
sitä, että hänellä oli rohke-
utta tulla Suomeen suoraan 
Puolasta ja tarttua tehtä-
väänsä, osaamatta kieltä ja 
tuntematta maata ja kulttuu-
ria paljonkaan. Kulttuuri- ja 
mentaliteettieroista piispa 
Wróbel joutui paljon kärsi-
mään, ja olen siitä pahoil-
lani. Hänessä näen piispan, 
joka oli hyvin luotettava 
katolisessa uskossaan. Hän 

oli vahva uskon puolustaja 
ja myös moraaliteologi, joka 
uskalsi lausua suoraan ka-
toliseen moraaliopetukseen 
liittyviä vaatimuksia, vaikka 
tässä maassa yleinen mieli-
pide olisikin ollut toisenlai-
nen. Kunnioitan häntä. Olen 
kiitollinen ja iloinen siitä, 
että saamme hänet mukaan 
vihkimystilaisuuteen kon-
sekraattorina. Näin saan ko-
kea jatkuvuuden, sen kuinka 
piispojen sarja jatkuu Józef 
Wróbelista minuun.” 

”Kiitos haastattelusta. Vielä 
haluaisin kysyä, miten toivotte 
että onnittelijat ohjaavat mah-
dolliset lahjansa Teille, kun Tei-
dät vihitään piispaksi.” 

”En toivo kukkia. Ensisijai-
sesti toivoisin onnittelijoi-
den ohjaavan lahjansa lah-
jatilille, joka tätä tarkoitusta 
varten on perustettu. En toi-
vo tätä niinkään itseni vaan 
hiippakunnan vuoksi. Sille 
tilille kertyvät varat mene-
vät niiden kustannusten kat-
tamiseen, joita vihkimisestä 
koituu. Jos rahaa jää yli, lo-
put käytetään korjauksiin 
piispantalossa ja hiippakun-
nan muissa kohteissa.” 

Verna Santamala

  

  

Onnittele piispaksi valittua

Hiippakuntalaisilla ja ystävillä on mahdollisuus onnitella piispa Teemu Sippoa rahalahjalla, jonka 
voi osoittaa suoraan hänen omalle tililleen. Useiden pienten lahjojen ja kukkatervehdysten sijaan 
piispaa voi auttaa ensimmäisten kulujen hoitamisessa. Vihkimis- ja virkaanasettamisjuhlallisuudet 
muodostavat huomattavan kustannuserän.  

Piispa Teemu Sipolle on Sampo Pankkiin avattu tili numero  800067-10073255

Muut tiedot maksettaessa:

Saaja: Lahjatili/ Piispa Teemu Sippo

Viesti: Onnittelijan nimi/ onnittelijoiden nimet 

Onnittelijoiden nimet kootaan lahjakirjaksi (HUOM. summia ei mainita!), joka annetaan Teemu 
Sipolle piispaksi vihkimisen muistoksi.

... jatkoa sivulta 7 ...

Paavin saarna Paavalin juhlavuoden päätös-
vesperissä Pyhän Paavalin basilikassa Roo-
massa 28.6.2009.

Paavalin  vuoden päätös
Teidän korkeutenne, kunnioi-
tetut veljet piispanvirassa ja 
pappeudessa, ekumeenisen pat-
riarkaatin kunnioitetut vieraat, 
rakkaat veljet ja sisaret!

Tervehdin sydämellisesti 
teitä kaikkia. Erityisesti ter-
vehdin tämän basilikan kar-
dinaali-arkkipappia ja hänen 
työtovereitaan, tervehdin 
benediktiiniluostarin apottia 
ja yhteisöä. Tervehdin myös 
Konstantinopolin ekumeeni-
sen patriarkaatin delegaatio-
ta. Pyhän Paavalin syntymän 
juhlavuosi päättyy tänä iltana. 
Olemme kokoontuneet apos-
tolin haudalle, hänen sarkofa-
ginsa on säilynyt paavillisen 
alttarin alla ja on hiljattain 
ollut huolellisen tieteellisen 
tutkimuksen kohteena. Sar-
kofagiin, jota ei moneen vuo-
sisataan ollut avattu, porattiin 
pieni reikä, jotta sisään voitiin 
työntää erityinen sondi, joka 
paljasti jälkiä kallisarvoisesta 
purppuranpunaisesta pella-
vakankaasta, jossa on kul-
taisia koristeita, sekä myös 
sinisestä kankaasta, jossa on 
pellavalankoja. Haudasta löy-
dettiin myös punaisen suit-
sukkeen jyviä, valkuaisainetta 
ja liitua. Lisäksi pienen pieniä 
fragmentteja luuta lähettiin 
hiiliajoitustutkimuksiin eks-
perteille, jotka eivät tienneet 
näytteen alkuperää. Kävi ilmi, 
että fragmentit olivat kuulu-
neet jollekulle, joka eli ensim-
mäisen ja toisen vuosisadan 
vaihteessa. Tämä näyttää vah-
vistavan yksimielisen ja kiis-
tämättömän tradition, joka 
väittää niiden olevan apostoli 
Paavalin ruumiin jäännöksiä. 
Kaikki tämä liikuttaa sydän-
tämme syvästi. 

Kuluneina kuukausina mo-
net ihmiset ovat seuranneet 
apostolin eläessään kulkemia 
teitä ulkonaisesti ja erityisesti 
sisäisesti: tietä Damaskoon, 
jolla hän kohtasi Ylösnous-
seen, teitä Välimeren ym-
päristössä, joita hän kulki 
evankeliumin soihtua kan-
taen, kohdaten vastustusta 
ja kannatusta marttyyrikuo-
lemaansa saakka; sen kautta 
hän kuuluu ikuisesti Rooman 
kirkolle. Tälle kirkolle hän 
myös osoitti tärkeimmän kir-
jeensä. Paavalin juhlavuosi lä-
hestyy loppuaan, mutta osa-
na kristillisyyttä säilyy vael-
lus Paavalin kanssa, ja hänen 

kanssaan ja hänen ansiostaan 
Jeesuksen tunteminen ja tule-
minen evankeliumin valaise-
maksi ja muuttamaksi apos-
tolin tavoin. Ja aina hän pysyy 
- menemällä uskovien piirin 
ulkopuolelle - ”pakanoiden 
apostolina”, joka haluaa tuo-
da Ylösnousseen sanoman 
heille kaikille, koska Kristus 
on tuntenut ja rakastanut hei-
tä kaikkia; hän on kuollut ja 
ylösnoussut heidän kaikkien 
puolesta. Kuulkaamme siis 
häntä nyt, kun aloitamme 
juhlallisesti näiden kahden 
apostolin, Pietarin ja Paava-
lin, juhlan; he liittyivät lähei-
sesti toisiinsa. 

Paavalin kirjeiden raken-
teeseen kuuluu - aina ottaen 
huomioon kunkin seudun ti-
lanteen -, että ne aivan ensik-
si selittävät Kristuksen salai-
suutta, opettavat uskoa. Toi-
seksi ne käsittelevät näiden 
asioiden soveltamista meidän 
elämäämme: mitä seuraa us-
kosta? Kuinka se muokkaa 
olemistamme päivästä päi-
vään? Roomalaiskirjeessä 
tämä toinen osa alkaa luvussa 
12, jossa apostoli lyhyesti esit-
tää kahdessä ensimmäisessä 
jakeessa kristittynä olemisen 
ytimen. Mitä pyhä Paavali 
sanoo meille tässä kohdassa? 
Ensiksi hän vakuuttaa perus-
asiaksi sen, että Kristuksessa 
alkoi uusi tapa kunnioittaa 
Jumalaa, uusi jumalanpal-
velus. Sen muodostaa se to-
siasia, että elävästä ihmises-
tä itsestään tulee palvontaa, 
”uhri”, jopa omassa ruumiis-
saan. Enää Jumalalle ei uhra-
ta luontokappaleita. Meidän 
omasta olemassaolostamme 
täytyy tulla Jumalan ylistä-
mistä. Kuinka tämä tapahtuu? 
Toisessa jakeessa annetaan 
vastaus: ”Älkää mukautuko 
tämän maailman menoon, 
vaan muuttukaa, uudistukaa 
mieleltänne, niin että osaatte 
arvioida, mikä on Jumalan 
tahto ...” (Room. 12:2). Tä-
män jakeen kaksi ratkaisevaa 
sanaa ovat ”muuttukaa” ja 
”uudistukaa”. Meistä täytyy 
tulla uusia ihmisiä, uudenlai-
seen olemiseen muuttuneita. 
Maailma etsii aina uutuuksia, 
koska se aivan syystä on aina 
tyytymätön konkreettiseen 
todellisuuteen. Paavali sanoo 
meille: maailma ei uudistu il-
man uusia ihmisiä. Vain jos 
on uusia ihmisiä, on myös 
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Paavalin  vuoden päätös
uusi maailma, uudistettu ja 
parempi maailma. Uudistu-
misen alkuna on ihmisen uu-
distuminen. Se koskee sitten 
jokaista ihmistä. Vain jos me 
itse uudistumme, maailmas-
ta tulee uusi. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että ei riitä, että 
mukaudumme kulloiseenkin 
tilanteeseen. Apostoli kehot-
taa meitä olemaan mukautu-
matta. Kirjeessään hän sanoo: 
meidän ei tule alistua oman 
aikamme logiikkaan.

Palaamme tähän asiaan 
tarkastellessamme toista lu-
kukappaletta, jota tahdon 
mietiskellä teidän kanssanne 
tänä iltana. Apostolin ”ei” on 
selvä ja se myös vakuuttaa 
jokaisen, joka seuraa maail-
mamme ”logiikkaa”. Mutta 
kuinka uudeksi tuleminen 
voidaan toteuttaa? Pystym-
mekö todella siihen? Puheel-
laan uudeksi tulemisesta 
Paavali viittaa omaan kään-
tymykseensä: kohtaamiseen-
sa Ylösnousseen kanssa, josta 
hän sanoo Toisessa kirjeessä 
korinttilaisille: ”Jokainen, 
joka on Kristuksessa, on siis 
uusi luomus. Vanha on ka-
donnut, uusi on tullut tilalle” 
(2. Kor. 5:17). Tämä kohtaa-
minen Kristuksen kanssa oli 
niin valtava kokemus hänel-
le, että hän sanoo siitä: ”Minä 
kuolin” (Gal. 2:19; vrt. Room. 
6). Hänestä tuli uusi, toinen, 
koska hän ei enää elänyt it-
selleen ja omasta voimastaan, 
vaan Kristukselle ja hänessä. 
Vuosien mittaan kän kui-
tenkin ymmärsi, että tämä 
uudistumisprosessi ja muut-
tuminen jatkuu kautta koko 
elämän. Meistä tulee uusia, 
jos annamme uuden Ihmisen, 
Jeesuksen Kristuksen tarttua 
meihin ja muuttaa meitä. Hän 
juuri on Uusi Ihminen.

Hänessä uusi ihmiselämä 
tuli todeksi, ja me voimme to-
della tulla uusiksi, jos annam-
me itsemme hänen käsiinsä 
ja annamme hänen muovata 
meitä. 

Paavali tekee tämän ”uu-
delleen muotoilun” vielä 
selvemmäksi sanomalla, että 
meistä tulee uusia luomuk-
sia, jos muutamme ajatteluta-
paamme. Se mitä tässä kut-
sutaan ”ajattelutavaksi” on 
kreikankielessä ”nous”. Se 
on monimerkityksinen sana. 
Se voidaan kääntää sanoiksi 
”henki”, ”tunteet”, ”järki” 
ja myös ”ajattelutapa”. Siten 
meidän järkemme täytyy tul-
la uudeksi. Tämä yllättää mei-
dät. Olisimme odottaneet sen 
sijaan, että muutos olisi kos-

kenut jotain asennoitumista-
paa, jotakin mitä meidän tulisi 
muuttaa käyttäytymisessäm-
me. Mutta ei: uudistumisen 
täytyy ulottua aivan ytimeen 
saakka. Tapamme suhtautua 
maailmaan, ymmärtää todel-
lisuutta, koko ajattelumme 
täytyy muuttua perusteitaan 
myöten. Vanhan ihmisen jär-
keily, yleinen tapa ajatella, 
suuntautuu tavallisesti omis-
tamiseen, hyvinvointiin, vai-
kutusvaltaan, menestykseen, 
maineeseen ja niin edelleen. 
Kuitenkin tällä tavalla sen 
näköpiiri on liian rajoittunut. 
Silloin ihmisen ”oma itse” 
pysyy lopulta maailman 
keskuksena. Meidän täytyy 
oppia ajattelemaan syvälli-
semmin. Pyhä Paavali kertoo 
meille lauseen loppuosassa, 
mitä se merkitsee: On välttä-
mätöntä oppia ymmärtämään 
Jumalan tahtoa, jotta se voisi 
muovata omaa tahtoamme. 
Tämä siksi, että oppisimme 
haluamaan sitä, mitä Jumala 
haluaa, koska ymmärrämme, 
että se mitä Jumala haluaa, 
on kauneus ja hyvyys. Sen 
tähden kyse on perustavan-
laatuisesta hengellisen suun-
tautumisen käännekohdasta. 
Jumalan täytyy astua sisään 
ajatteluhorisonttiimme: sen, 
mitä hän haluaa ja miten 
hän suunnitteli maailman ja 
minut. Meidän täytyy oppia 
omaksumaan Jeesuksen Kris-
tuksen ajattelua ja tahtoa. Sil-
loin meistä tulee uusia ihmi-
siä, joista alkaa syntyä uusi 
maailma. 

Paavali kuvaa samaa aja-
tusta ihmisenä olemisemme 
välttämättömästä muutok-
sesta kahdessa kohdassa Efe-
solaiskirjettä; pohtikaamme 
niitä siis lyhyesti. Efesolais-
kirjeen neljännessä luvussa 
apostoli sanoo meille, että 
meidän pitää Kristuksen 
kanssa saavuttaa aikuisuus, 
kypsä usko. Emme voi enää 
olla ”alaikäisiä, jotka ajelehti-
vat kaikenlaisten opin tuulien 
heiteltävinä ...” (Ef. 4:14). Paa-
vali haluaa kristittyjen olevan 
vastuuntuntoisia ja uskossaan 
aikuisia. Sanoista ”aikuinen 
usko” on viime vuosikym-
meninä tullut laajalle levin-
nyt iskulause. Sitä käytetään 
usein kuvaamaan niiden ih-
misten suhtautumista, jotka 
eivät enää kuuntele kirkkoa 
ja sen paimenia, vaan itsenäi-
sesti valitsevat, mitä haluavat 
uskoa tai olla uskomatta, eli 
eräänlaista tee-se-itse uskon-
toa. Se esitetään ”rohkeana” 
itseilmaisun muotona kirkon 

opetusvirkaa vastaan. Todelli-
suudessa kuitenkaan siihen ei 
tarvita mitään rohkeutta, kos-
ka aina voi olla varma julki-
suuden suosiosta. Pikemmin-
kin tarvitaan rohkeutta pitäy-
tyä kirkon uskoon silloinkin, 
kun se on vastoin sen hetkisen 
maailman ”logiikkaa”. Se on 
uskon mukautumattomuutta, 
jota Paavali kutsuu ”aikuisek-
si uskoksi”. Sellaista uskoa 
hän haluaa. Toisaalta hän ku-
vaa ajan tuulten ja trendien 
perässäjuoksijoita lapsiksi. 
Siten sitoutuminen ihmiselä-
män loukkaamattomuuteen 
sen ensimmäisestä hetkestä 
alkaen ja siten väkivallan pe-
riaatteen vastustaminen radi-
kaalisti myös kaikkein puo-
lustuskyvyttömimpien ih-
misolentojen kohdalla on osa 
aikuista uskoa. Osa aikuista 
uskoa on tunnistaa miehen ja 
naisen välinen koko elämän 
pituinen avioliitto Luojan 
säätämäksi ja Kristuksen uu-
delleen perustamaksi. 

Aikuinen usko ei anna 
minkään trendin viedä itse-
ään sinne ja tänne. Se vastus-
taa muodin tuulia. Se tietää, 
että sellaiset tuulet eivät ole 
Pyhän Hengen henkäyksiä. 
Se tietää, että Jumalan Henki 
näyttäytyy ja ilmaisee itsensä 
yhteydessä Jeesukseen Kris-
tukseen. Kuitenkaan Paavali 
ei tässäkään lopeta sanomalla 
”ei” vaan johtaa meidät suu-
reen ”kyllä”-vastaukseen. 
Hän kuvaa kypsää, todella 
aikuista uskoa myönteisesti 
sanoilla: ”me noudatamme 
totuutta ja rakkautta” (Ef. 
4:15). Uusi tapa ajatella, jonka 
usko antaa, on ennen kaikkea 
kääntymistä kohti totuutta. 
Pahan voima on valheessa. 
Uskon voima, Jumalan voi-
ma on totuus. Totuus maail-
masta ja meistä itsestämme 
tulee näkyviin, kun katsom-
me Jumalaan. Ja Jumala tulee 
meille näkyväksi Kristuksen 
kasvoissa. Katsomalla Kris-
tukseen ymmärrämme jo-
takin muutakin: totuutta ja 
rakkautta ei voi erottaa toisis-
taan. Jumalassa ne ovat erot-
tamattomasti yhtä; juuri se 
on on Jumalan olemus. Siksi 
kristityille totuus ja rakkaus 
liittyvät toisiinsa. Rakkaus on 
totuuden testi. Meidän pitää 
aina uudestaan mitata itseäm-
me tätä kriteeriä vasten, jotta 
totuudesta tulisi rakkautta ja 
rakkaus tekisi meistä totuu-
dellisia. 

Toinenkin tärkeä ajatus tu-
lee esiin tässä pyhän Paavalin 
jakeessa. Apostoli sanoo meil-

le, että toimimalla totuuden 
mukaisesti rakkaudessa, me 
autamme siinä, että kaikki (ta 
pánta), koko universumi kas-
vaa kohti Kristusta. Uskonsa 
perustalta Paavalia ei kiinnos-
ta ainoastaan meidän henki-
lökohtainen suoraselkäisyy-
temme tai pelkkä kirkon kas-
vaminen. Häntä kiinnostaa 
kaikkeus (ta pánta). Kristuk-
sen työn lopullinen tarkoitus 
on universumin, maailman-
kaikkeuden, koko ihmisten 
maailman, kaikkien luotujen 
muuttuminen. Ne jotka pal-
velevat totuutta rakkaudessa 
Kristuksen kanssa, vaikut-
tavat maailman todelliseen 
edistymiseen. Kyllä, tässä 
yhteydessä on täysin selvää, 
että Paavali puhuu edistymi-
sen ajatuksesta. Kristus on 
elämä, hänen kärsimisensä ja 
ylösnousemuksensa oli suuri 
askel kohti ihmiskunnan ja 
maailman edistymistä. Kui-
tenkin kaikkeuden täytyy nyt 
kasvaa sopusoinnussa hänen 
kanssaan. Siellä missä Kris-
tuksen läsnäolo kasvaa, siellä 
tapahtuu todellista edistystä 
maailmassa. Siellä ihmiskun-
ta uudistuu ja maailma tulee 
uudeksi. 

Paavali tekee saman asian 
selväksi vielä toisestakin nä-
kökulmasta. Efesolaiskirjeen 
kolmannessa luvussa hän 
puhuu ihmisen ”sisäisen ole-
muksen vahvistumisesta” (Ef. 
3:16). Sen yhteydessä hän ot-
taa esiin asian, josta hän aiem-
min, hankalassa tilanteessa, 
on kirjoittanut Toisessa kir-
jeessä korinttilaisille. ”Vaikka 
ulkonainen ihmisemme mur-
tuukin, niin sisäinen ihmisem-
me uudistuu päivä päivältä” 
(2. Kor. 4:16). Sisäisen ihmisen 
täytyy vahvistua, se on hyvin 
aikaamme sopiva vaatimus, 
koska ihmiset aivan liian 
usein jäävät sisäisesti tyhjiksi 
ja siksi takertuvat lupauksiin 
ja huumeisiin, joista on seu-
rauksena vielä lisää sydämen 
tyhjyydentunteen kasvamis-
ta. Tämä sisäinen tyhjyys, 
sisäisen ihmisen heikkous, 
on yksi aikamme suurista on-
gelmista. Sisäisyyttä täytyy 
vahvistaa, sydämen tarkkaa-
vaisuutta, kykyä nähdä ja ym-
märtää maailmaa ja ihmistä 
sisältä päin, sydämellä.

Me tarvitsemme sydämen 
valaisemaa järkeä oppiak-
semme toimimaan totuu-
denmukaisesti rakkaudessa. 
Kuitenkaan tämä ei toteudu 
ilman läheistä suhdetta Juma-
laan, ilman rukouselämää. Me 
tarvitsemme sitä kohtaamista 

Jumalan kanssa, joka anne-
taan meille sakramenteissa. 
Emmekä pysty puhumaan 
Jumalalle rukouksessa, ellem-
me anna hänen puhua ensin, 
ellemme kuuntele hänen sa-
nojaan, jotka hän on antanut 
meille. Siihen liittyen Paavali 
sanoo meille: ”Kristus asuu 
teidän sydämissänne, kun 
te uskotte, ja rakkaus on elä-
männe perustus ja kasvupoh-
ja. Silloin te kykenette kaikki-
en pyhien kanssa käsittämään 
kaiken leveyden, pituuden, 
korkeuden ja syvyyden, ja 
voitte tajuta Kristuksen rak-
kauden, joka ylittää kaiken 
tiedon” ( Ef. 3:17-19a). Näillä 
sanoilla Paavali sanoo meille, 
että rakkaus näkee pelkkää 
järkeä pidemmälle. Ja hän 
sanoo myös, että vain kaik-
kien  pyhien yhteydessä, eli 
kaikkien uskovien suuressä 
yhteisössä, - eikä sitä vastaan 
tai ilman sitä -, me voimme 
tuntea Kristuksen salaisuu-
den äärettömyyden. Hän 
piirtää tätä äärettömyyttä 
esiin sanoilla,jotka ilmaisevat 
kosmoksen ulottuvuuksia: 
leveyttä, pituutta, korkeutta 
ja syvyyttä. Kristuksen salai-
suudella on kosminen laajuus; 
hän ei kuulunut vain yhdelle 
tietylle ryhmälle. Ristiinnau-
littu Kristus ottaa huomaansa 
koko universumin kaikkine 
ulottuvuuksineen. Hän ottaa 
käsiinsä maailman ja nostaa 
sen kohti Jumalaa. Alkaen 
toisella vuosisadalla elänees-
tä pyhästä Irenaeus Lyonilai-
sesta kirkkoisät ovat näissä 
sanoissa nähneet Kristuksen 
rakkauden leveyden, pituu-
den, korkeuden ja syvyyden 
viittaavan ristiin. Ristillä 
Kristuksen rakkaus ylettyi 
kuoleman yön alimmasta sy-
vyydestä kaikkein ylimpään, 
itsensä Jumalan korkeuteen. 
Ja hän otti käsivarsilleen ih-
miskunnan ja maailman le-
veyden ja laajuuden kaikkine 
ulottuvuuksineen. Hän aina 
syleilee universumia, meitä 
kaikkia. 

Rukoilkaamme Herraa 
auttamaan meitä tuntemaan 
jotakin hänen rakkautensa ää-
rettömyydestä. Rukoilkaam-
me häntä, että hänen rakkau-
tensa ja totuutensa koskettaisi 
sydäntämme. Pyytäkäämme 
Kristusta asumaaan sydämis-
sämme ja tekemään meistä 
uusia miehiä ja naisia, jotka 
toimivat totuudessa ja rak-
kaudessa. Aamen. 

© Copyright 2009 - libreria editrice 
Vaticana           
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Seuraavassa kerrotaan 
kuten joka vuosi lyhyesti 
hiippakunnan taloudesta 
vuonna 2008. Kuurian, kes-
kusten ja seurakuntien eli 
koko hiippakunnan tilin-
päätökset ovat valmistuneet 
helmikuussa 2009 ja niiden 
tilintarkastus tapahtui maa-
liskuun lopussa, kuten jo 
on kerrottu tässä lehdessä. 
Kaikki menot olivat yhteen-
sä noin 1.285.000 €. Tulot 
olivat suunnilleen 213.000 € 
pienemmät eli noin 16,6 % 
menoista. Siihen verrattuna 
tulot vuonna 2007 olivat vain 
3,4 % menoja pienempiä. 

Ohessa on kaksi tauluk-
koa. Toinen näyttää koko 
hiippakuntamme tulot ja 
menot vuodelta 2008 eri-
teltyinä kuurian, seurakun-
tien ja keskusten tuloina ja 
menoina. Sen lisäksi julkai-
semme ensimmäisen ker-
ran koko hiippakunnan ns. 
konsernitilinpäätöksen, joka 
sisältää eriteltyinä kuurian, 
keskusten ja seurakuntien 

tasetiedot. Yksinkertaisuu-
den vuoksi viimeksi mainit-
tua nimetään A:ksi, ja ensin 
mainittua B:ksi. 

A ja B liittyvät yhteen. A:
n oikealla puolella kuva-
taan hiippakunnan talou-
dellista tilannetta 31.12.2007 
ja vasemmalla puolella 
31.12.2008. Kehitys vuoden 
2007 lopusta vuoden 2008 
loppuun on tiivistettynä 
alareunassa olevaan neliöön 
kohtaan ”TULOSLASKEL-
MA (vrt. B) tulot-menot”. 
Tämän tiivistelmän sisältö 
esitetään yksityiskohtai-
semmin taulukossa B. Ti-
likauden eli vuoden 2008 
yli-/alijäämä näkyy molem-
missa taulukoissa, nimittäin 
supistettuna tasetaulukon 
alhaalla olevassa VASTAT-
TAVAA –ryhmässä ”tilikau-
den yli-/alijäämä” kohdassa 
ja eriteltynä tulot-menot tau-
lukossa (B) palstalla I rivillä 
12 (kuuria), 37 (keskukset) 
ja 25 (seurakunnat). Loppu-
summa on alhaalla. 

Näiden taulukkojen li-
säksi löytyy vielä kolme 
pyöreää taulukkoa, joiden 
tarkoitus on havainnollistaa 
A- ja B- taulukoihin sisälty-
vät tiedot nopeasti ja hel-
posti havaittavalla tavalla. 
Ensimmäiset kaksi pyöreää 
taulukkoa näyttävät koko 
hiippakunnan tulot ja menot 
eriteltyinä kuurian, seura-
kuntien ja keskusten kohti, 
ja kolmas pyöreä taulukko 
näyttää mistä lähteistä raha 
on tullut. 

Lopuksi kaikille B-taulu-
kossa numeroiduille tulo -ja 
menoerille löytyy tarkem-
mat selitykset erillisestä se-
lityslistasta. Selityslistaan 
sisältyy myös tarkempi ra-
han lähteiden erittely. Niistä 
tuloja saatiin yhteensä noin 
1.072.000 €. Sen lisäksi sieltä 
löytyy myös selitys hiippa-
kunnan sisäisestä maksuli-
kenteesta (n. 144.000 €), joka 
on mukana B-taulukossa 
mutta jota ei voi laskea rahan 
lähteeksi. Tämä lista on niin 

hiippakunnan 
talous 2008

A KATOLISEN KIRKON SUOMESSA  KONSERNITILINPÄÄTÖS
   vuodesta 2008

31.12.2008 31.12.2007

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

kuuria 0,00 18468,02

keskukset 0,00 4708,47

seurakunnat 53144,83 31517,03

Sijoitukset-asunnot

kuuria 3918752,67 1371983,28

keskukset 0,00 0,00

seurakunnat 167300,00 167300,00

Vaihtuvat vastaavat
Sijoitukset-osakkeet

kuuria 2621039,17 2829089,36

keskukset 0,00 79014,10

seurakunnat 216478,14 246674,07

Siirtosaamiset, varasto

kuuria -265345,80 241017,09

keskukset 20679,32 24060,84

seurakunnat 0,00 1286,15

Rahoitusomaisuus

kuuria 39349,67 30621,27

keskukset 18792,93 14904,13

seurakunnat 622422,62 712934,24

YHTEENSÄ 7412613,55 5773578,05

VASTATTAVAA
Oma pääoma

kuuria 4066123,72 1505599,57

keskukset 70506,27 108614,14

seurakunnat 1174470,02 1185150,71

Tilikauden ali-/ylijäämä

kuuria -66756,97 -65999,35

keskukset -25754,18 946,91

seurakunnat -120847,04 -32517,14

Vieras pääoma
Siirtovelat ja muu

kuuria 2314428,96 3051578,80

keskukset -5279,84 13126,49

seurakunnat 5722,61 7077,92

YHTEENSÄ 7412613,55 5773578,05

TULOSLASKELMA     tulot    menot

kuuria 486936,45 553693,42

seurakunnat 636692,40 757540,44

keskukset 92096,21 117365,14

YHTEENSÄ 1215725,06 1428599,00

(vrt. B)

 B KOKO HIIPPAKUNNAN (KUURIA, SEURAKUNNAT JA KESKUKSET) TULOT JA MENOT 2008 (2007), € 

K U U R I A Ylijäämä/alijäämä

TULOT              MENOT

Jäsenmaksut 

Kuuria  yhteensä:              Kuuria  yhteensä 

S E U R A K U N N A T

TULOT              MENOT

Seurakunnat  yhteensä              Seurakunnat  yhteensä:

K E S K U K S E T

TULOT             MENOT

Fides tilausmaksut

Keskukset  yhteensä:             Keskukset  yhteensä:

KOKO HIIPPAKUNNAN TULOT YHT.             KOKO  HIIPPAKUNNAN  MENOT  YHT.

2 008 2 007 2 008 2 007 2 008 2 007

76 224,72 65 560              Kuurian ja keskusten palkkamenot 6) 182 017,57 213 978

Ulkopuoliset avustukset 1) 329 806,92 227 479              Piispantalo 7) 97 809,77 106 433

Kolehti pappisehdokk. p:sta 2) 2 749,45 2 720              Hpk:n avustukset seurakunnille 8) 5 123,85 147 209

Tuotto arvopapereista 3) -1 469,03 78 195              Hpk:n avustukset keskuksille 9) 17 974,14 27 369

Vuokrat 4) 35 528,32 35 968              Hpk:n välitt. av. srk:lle papp. ylläp. vrt. 10) 98 670,00 35 722

Muut tulot 5) 44 096,07 117 266              Muut menot 11) 152 098,09 36 904

486 936,45 527 188 553 693,42 567 615 -66 756,97 -40 427

2 008 2 007 2 008 2 007

Tav.kolehdit ja lahj. 12) 278 491,15 262 152              Liturgia 18) 12 709,22 17 030

Erikoislahjoitukset 13) 3 255,70 79 449              Katekeesi 19) 9 546,26 8 233

Hpk:n avustukset 14) 5 123,85 28 209              Muu pastoraalinen työ 20) 62 391,77 59 087

Diasp. av. pappien ylläp.vrt. 15) 98 670,00 79 779              Talouden -ja kiinteistön hoito 21) 249 459,78 282 670

Projektiavustukset 16) 112 307,62 134 953              Automenot 22) 32 520,73 35 596

Muut tulot 17) 138 844,08 196 429              Rakennus -ja muut korjaukset 23) 264 159,99 289 617

             Muut menot 24) 126 752,69 120 396

636 692,40 780 971 757 540,44 812 629 -120 848,04 -31 658

2 008 2 007 2 008 2 007

60 355,00 42 799             KATT Fides (painatus, postitus, muu) 30) 50 919,86 38 800

Julkaisutoiminta 25) 16 129,53 30 459             KATT painatus kirjat 31) 2 472,24 8 217

Opetustoiminta 26) 11 848,13 1 628             KATT tiedotustoiminta 32) 6 965,57 2 965

Leirimaksut 27) 11 720,25 13 215             KATT muut 33) 19 394,68 33 507

Hpk:n avustukset 28) 17 974,14 27 369             KaKe opetusmateriaali ja painatus 34) 14 210,86 6 313

Muut tulot 29) -25 930,84 19 633             KaKe muut (leirit mukana) 35) 23 401,93 24 662

92 096,21 135 103 117 365,14 114 464 -25 268,93 20 639

1 215 725,06 1 443 262 1 428 599,00 1 494 708 -212 873,94 -51 446
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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!

SENIORIPäIVä 
lAUANTAINA 29. ElOKUUTA 2009
senioripäivä järjestetään tänä vuonna Helsingissä Pyhän marian kirkossa. 
aloitamme messulla ja siirrymme sen jälkeen seurakuntasaliin. siellä tar-
joamme lounaan, luvassa myös ohjelmaa ja kakkukahvit. 

seNioriPäiVäN oHjelma

�0.00  messu Pyhän marian kirkolla 
��.�5  Tervetulotoivotus 
�2.00    lounas
        ohjelmaa ja vapaata seurustelua
�4.00    kahvi 

ilmoittautuminen senioripäivään 20.8. mennessä Pyhän marian kansliaan, 
puh. 09-24� �633 klo �0-�6 tiistaisin ja torstaisin.

ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot:
- osallistujan nimi ja puhelinnumero
- tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta tai ruoka-aineallergiasta

oleT sydämellisesTi TerVeTulluT NauTTimaaN kaNssamme 
kesäisesTä PäiVäsTä ja yHdessäolosTa!

Teresa	ry	(Pirjo	Uronen,	puheenjohtaja)

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.

pitkä, että sitä ei kannata lait-
taa sen tähän raporttiin. Sen 
sijaan se on lähetetty kaikille 
kirkkoherroille, joten siihen 
voi tutustua pappiloissa tai 
myös hiippakunnan talous-
toimistossa. 

Miksi yllä mainittu tulo-
jen ja menojen välinen ero on 
kasvanut niin voimakkaasti? 
Pääsyy siihen on, että tulot 
ovat pienentyneet, kun taas 
menot pysyivät ennallaan. 
Tulojen vähennys aiheu-
tui siitä, että vuoden 2008 
aikana hiippakunnan sijoi-
tuksessa olevat varat ovat 
tuottaneet enemmän tap-
piota, josta valtaosa on pe-
räisin hiippakunnan nimik-
korahastoista (-347.729,68 
€; vrt. ym. selityslistan nro 
3). Kuurian tulojen puolella 
oleva erä ”tuotto arvopape-
reista” (-1.469,03 €) on eril-
linen osa kokonaistappiota; 
seurakuntien tulojen puo-
lella tappio arvopapereista 
on mukana ”Muut tulot”-
erässä (vrt. selityslistan nro 
17). Siksi ympyrädiagram-
mista ”Rahan lähteet 2008” 
puuttuu segmentti ’tuotto 
arvopapereista’. Toisaalta 
voi todeta, että vain pieni 
osa mainitusta tappiosta on 
varsinaista rahan menetys-
tä. Mainittakoon, että viime 
kuukausien aikana (vuoden 
2009 puolella) hiippakun-
nan arvopapereiden arvon-
muutos on positiivinen. 

Kuten ympyrädiagrammi 
”Rahan lähteet 2008” esittää, 
omat tulot eli kolehdit/lah-
joitukset ja jäsenmaksu, Fi-
des ja muut ovat noin 64% 
tuloista ja kattavat 53,4% 
menoista. Loput tuloista eli 
36% ovat peräisin sekä Suo-
men valtiolta (7%) että ulko-
mailta (29%). 

Seurakuntalaisten koleh-
dit ja lahjoitukset olivat 2008 
yhteensä noin 278.000 € ja si-
ten nousivat hieman vuoteen 
2007 verrattuna (262.000 €). 
Seurakuntien menot olivat 
vuonna 2008 yhteensä noin 
758.000 € (2007: 813.000 €). 
Kolehtien ja lahjoitusten ai-
noa tarkoitus on tukea seu-
rakuntien toimintaa, joten 
kolehdit ja lahjoitukset kat-
tavat noin 34,6% eli runsaan 
kolmasosan seurakuntien 
menoista. 

Jäsenmaksutulot olivat 
vuonna 2008 noin 76.000 
€ (vuonna 2007: 66.000 €). 
Jäsenmaksun tarkoitus on 
rahoittaa sitä, mikä palve-
lee kaikkia seurakuntia, ni-
mittäin piispantalo ja kuu-
ria, katekeettinen keskus ja 
tiedotuskeskus. Jos otetaan 

tavoitteeksi se, että jäsen-
maksu kattaisi kuurian ja 
keskusten menoja saman 
verran kuin kolehdit kat-
tavat tällä hetkellä seura-
kuntien menoja eli runsaan 
kolmasosan, jäsenmaksun 
pitäisi olla noin 220.000 €. 
Vuonna 2008 jäsenmaksun 
osuus kuurian ja keskusten 
kulujen kattamisesta oli pel-
kästään 9,7%. 

Kuten mainittua, kaksi 
ympyrädiagrammia näyt-
tävät koko hiippakunnan 
tulojen ja menojen jaon. Vai-
kutelma, että keskukset ovat 
suurin piirtein omavaraisia, 
ei pidä paikkaansa, koska 
keskuksissa työskentelee 
neljä työntekijää, joiden 
palkkamenot menevät kuu-
rian laskuun. 

Paikalliskirkkomme ei 
tule hyvin toimeen. Ra-
kennusten kunto huono-
nee koko ajan, eikä niiden 
kunnostamiseen ole käy-
tettävissä tarpeeksi varoja. 

Saadaksemme käsityksen 
kustannusten vähimmäis-
määrästä, voitaisiin olettaa, 
että kaikkien rakennusten 
arvon alentumiset olisivat 
käytännössä vain 2% vuo-
dessa eikä 4% kuten laki 
vaatii. Siten meidän pitäisi 
sijoittaa vuosittain 200.000 € 
erilaisiin remonttitoimenpi-
teisiin. Siihen meillä ei ole 
varaa. Vain Jyväskylän Py-
hän Olavin seurakunnassa 
tehtiin välttämättömimmät 
suurremontit (vuonna 2008 
seurakuntasali: 107.000 €). 
Kuten tiedetään, Pyhän 
Henrikin kirkon kunto on 
varsin heikko ja myös Pyhän 
Marian seurakunnan seura-
kuntasaliin on tulossa lähi-
tulevaisuudessa suurempi 
remontti. 

isä Rudolf Larenz
Hiippakunnan ekonomi



�4 – Fides 08/2009

lukijoilta

Armahtavaisia kuten taivaallinen Isä
Apostoli Paavalin  syntymälle omistettu juhlavuosi on päättynyt. Vuo-
den aikana kirkko on viettänyt juhlallisesti  hänen 2000 vuoden takaista 
syntymäänsä  erityisesti  Roomassa. Juhlaa on vietetty Rooman muurien 
ulkopuolella olevassa basilikassa, apostolin omassa nimikkokirkossa. 
Apostolin hauta on kirkon pääalttarin alla. Juhlavuoden yhteydessä eku-
meeninen sivukappeli on otettu käyttöön basilikassa. Apostoli Paavalin 
kirjoitukset ja elämäntyö ovat olleet perustavanlaatuisia koko kristikun-
nan eri kirkkokunnille ja uskonnollisille  yhteisöille. Ortodoksisen kirkon  
ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I tuli Konstantinopolista Roomaan 
viettäkseen yhdessä paavi Benedictus XVI:n kanssa basilikassa rukoushet-
keä suuren ”pakanoiden apostolin” muistoksi.  

Apostoli Paavalin ansio on pelastuksen sanoman tuominen Eurooppaan. Ilman 
hänen suurta lähetysintoaan kristinusko olisi jäänyt vain juutalaislahkoksi eikä 
olisi aikojen kuluessa juurtunut kansojen elämään. Vanhan testamentin profeet-
tojen ennustama messiaaninen aika oli koittanut, kun Herramme Jeesus syntyi 
maailmaan Pyhästä Hengestä, Nasaretin Neitsyt Mariasta. Apostoli Paavali 
omisti elämänsä Messiaan tulon julistukseen. Hän opasti monia ihmisiä Euroo-
passa yhteyteen maailman Vapahtajan kanssa. 

Apostoli Paavali syntyi Vähässä-Aasiassa juutalaisessa perheessä, mutta sai 
Jerusalemissa oikeauskoisen farisealaisen koulutuksen. Ennen kääntymistään 
hän vainosi kiihkeästi ensimmäisiä  kristittyjä. Tästä huolimatta Vapahtaja valitsi 
hänet kolmanneksitoista apostolikseen. Hänelle annettiin tehtävä avata Jumalan 
valtakunnan ovet myös ympärileikkaamattomille  kreikkalaisille ja Rooman 
keisarinkunnan muille alamaisille. Hän toimi ensin Syyriassa, myöhemmin 
Vähässä-Aasiassa, seuraavaksi Makedonian kautta Kreikassa ja lopuksi myös 
Roomassa.  

Paavalin kääntymisen ratkaiseva hetki oli Damaskoksen tiellä Jeesuksen ilmes-
tyminen hänelle kysyen ”miksi sinua vainoat minua?” Herran ilmestys antoi 
hänelle vahvan uskonnollisen vakaumuksen. Ristiinnaulittu ja ylösnoussut 
Jeesus oli  kansalleen luvattu Messias eli kreikaksi Kristus. Tällöin apostolissa 
vahvistui oikea kuva Jumalasta. Jumala on  rakastunut kaikkiin ihmisiin ja ha-
luaa heille pelkästään hyvää. Niin kuin hän itse kirjoitti omasta kutsumukses-
taan: Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Minulle on annettu se armo, että saan 
julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. (2 Kor.5:14 
ja  Ef.3:7-9). Paavalin mielestä Jumala on rakkaudessaan ennenkuulumattoman 
armahtavainen. 

Taivaallisen Isän maailmaan lähettämä Messias käyttäytyi ja toimi toisella ta-
valla kuin oli odotettu. Omassa elämässään, kuolemassaan ja ylösnousemukses-
saan hän oli tullut auttamaan meitä täyttämään Jumalan rakkauden kultaisen 
käskyn ja olemaan armahtavaisia niin kuin taivaallinen Isä on (Kol.3:12). Hän 
tuli kaikessa kaltaiseksemme, paitsi synnissä. Hän tuli kuoleman kautta haavoi-
tetuksi, jotta me muuttuisimme hänen kaltaisikseen.

Paavalin sanoma otettiin varovaisesti ja epäilevästi  vastaan kuten nykyisinkin. 
Sanoma on liian kaunis ollakseen totta. Lähetystyössään hän kohtasi paljon 
vastustusta diasporajuutalaisten taholta, joiden puolelle Paavali aina ensin 
kääntyi saapuessaan uuteen kaupunkiin. Kreikkalaiset mielellään vain kes-
kustelivat elämän kysymyksistä, mutta eivät ottaneet apostolin sanoja  sydä-
meensä tai muuttaneet omia mielipiteitään tai elämäntapojaan. Kummallakin 
ryhmällä oli omia varauksia  ja esteitä, mikä on ihmillistä. Olihan Vapahtaja 
itse tuomittu syyttömänä kuolemaan. Juutalaiset pitivät jyrkästi kiinni omasta 
Mooseksen lain tulkinnastaan eivätkä ottaneet vakavasti profeettojen sanoja 
kärsivästä Herran palvelijasta, jonka haavojen kautta me olemme parantuneet ( 
Jes. 52:13- 53:12). Jälkimmäiset ”pakanat” tyytyivät mielellään omien jumaltensa 
taivaaseen, jossa jumalat riitelivät keskenään yhtä paljon kuin ihmiset eivätkä 
välittäneet maailman kohtalosta.

Paavalin Euroopassa perustamat yhteisöt kasvoivat yhtä mittaa ja vetivät jat-
kuvasti uusia ihmisiä  luokseen niin kuin muuallakin muiden apostolien työn 
ansiosta.

Millaiset ihmiset siten iloitsivat Jumalan pelastuksen sanomasta? He olivat etu-
päässä tavallisia ihmisiä, erityisesti yhteiskunnan hylkäämiä ja oikeudettomia, 
kuten orjia ja köyhiä, naisia ja lapsia. Oli myös niitä, jotka kaipasivat jotakin 
muuta kuin ympäristössä hallitsevaa kuoleman kulttuuria. He oppivat tunte-
maan Kristuksen  rakkauden salaisuutta ja apostoli Paavalin kanssa ylistämään 
Jeesuksen Kristuksen ristiä (Gal.6:14). Tässä rakkauden koulussa meistäkin tulee 
armahtavaisia kuten taivaallinen Isä on.                                                                    

isä Frans
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Vuoden katolinen pappi: 
Apostoli Paavali
Paavi Benedictus XVI on hemmotel-
lut lapsiaan kahdella peräkkäisellä ja 
osittain päällekkäisellä juhlavuodel-
la: Apostoli Paavalin vuosi päättyi 
29.6., kun taas pappien vuosi alkoi 
saman kuun 19. päivänä. Samoihin 
aikoihin ilmestyi myös Paavalin 
vuoden hedelmänä syntynyt kirjani 
Katolinen Paavali (KATT 2009). Kir-
jan ja tämän artikkelin tavoitteena on 
lisätä kiinnostusta sekä Paavalia että 
pappeutta kohtaan – sillä eihän kris-
tinuskoa olisi ilman Paavalia eikä 
katolisuutta ilman pappeutta! Ilman 
Paavalia emme tietäisi mitään kir-
kosta Kristuksen ruumiina, kukaan 
ei olisi koskaan kuullutkaan uskon-
vanhurskaudesta, Augustinus ei oli-
si ottanut ja lukenut kääntyäkseen, 
läntinen kristillisyys ei olisi koskaan 
muovannut yhteiskuntaamme sel-
laiseksi, kuin se nyt on. Ilman pap-
peutta kirkossa ei olisi eukaristiaa, 
rippiä, konfirmaatiota, hierarkkista 
järjestystä eikä oikeaa Jumalan sanan 
saarnaa ja tulkintaa. Mikä sekamels-
ka kirkko olisikaan ilman pappeja, 
mikä epämääräinen lahko kristinus-
ko olisikaan ilman suurta Euroopan 
evankelistaa, pyhää Paavalia! 

Mutta että katolinen Paavali? 
Miten niin katolinen? Kyllä, sano 
se rohkeasti: Paavali oli katolinen 
pappi! Apostoli Paavali oli Kristuk-
sen perustaman yleisen, katolisen, 
maailmanlaajuisen kirkon lähettiläs, 
osallinen samasta apostolisesta pap-
pisvirasta kuin omat kirkkoherram-
me, saman Herran palvelukseensa 
kutsuma ja vihkimä. Paavali kirjoitti: 
”Jumala on armossaan kutsunut mi-
nut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi 
kansojen keskuuteen, toimittamaan 
Jumalan evankeliumin pyhää pap-
pispalvelua, jotta maailman kansois-
ta tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän 
Hengen pyhittämä uhri.” (Room. 
15:15–16) Paavali johti eukaristista 
sunnuntaijumalanpalvelusta: hän 
”mursi leipää” ”viikon ensimmäise-
nä päivänä” ja saarnasi ”puoleenyö-
hön saakka”! (Ap.t. 20:7–11) 

Mutta hetkonen – Paavalin mu-
kaanhan papin tulee olla ”yhden 
vaimon mies” (Tit. 1:6)! No, oliko 
hän itse sellainen (1. Kor. 7:8)? Kir-
jani sivut 149–150 yllättävät varmas-
ti lukijan jos toisenkin, sillä osoitan 
tämän erikoisen vaatimuksen edel-
lyttävän papilta aviopuolison sijasta 
selibaattia!

Kirjassani Katolinen Paavali pyrin 
hahmottelemaan Paavalin katolisen 
uskon ydintä: teologiaa, soteriologi-
aa ja ekklesiologiaa (oppia Jumalas-
ta, pelastuksesta ja kirkosta). Paavali 
tuli tuntemaan kolmiyhteisen Juma-
lan, kun hänen vainoamansa Jee-
sus ilmestyi hänelle jumalallisessa 
kirkkaudessa tiellä Damaskokseen 
ja kun Pyhä Henki tuli häneen kas-
teessa (Ap.t. 9:3–5, 17–18). Samalla 
hän myös ymmärsi, että pelastus ei 
riippunut hänen kuuliaisuudestaan 
Tooralle, vaan se tuli Jumalan puh-
taasta armovalinnasta (Gal. 1:15–16, 
Room. 3:20–4:8, 9:11–18, Ef. 2:1–10, 
Tit. 3:5–7, 1. Tim. 1:15–16, 2. Tim. 
1:9). Hän ymmärsi myös, että vai-
notessaan kirkkoa (1. Kor. 15:9, Gal. 
1:13) hän vainosi itse Kristusta (Ap.
t. 9:5). Kirkko on Kristuksen ruumis 
ja hänen täyteytensä (Ef. 1:23). Täten 
pelastava yhteys Kristukseen ei jää 
ulkopuolellemme, vaan muuttaa ja 
uudistaa meidät, koska olemme hä-
nen ruumiinsa. Hän itse tekee meistä 
ruumiinsa antamalla meille ruumiin-
sa eukaristiassa (1. Kor. 10:16–17, 
11:23–29). Siispä ”emme saa lyödä 
laimin seurakuntamme yhteisiä ko-
kouksia, niin kuin muutamilla on 
tapana, vaan meidän tulee rohkaista 
toisiamme” (Hepr. 10:25).

Emil Anton

Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan 
kutsuja seurakuntiin tai muihin tilai-
suuksiin puhumaan kirjastaan.

hyviauutisia.wordpress.com

Tutustu pyhän 
apostoli Paavalin 

opetukseen!

Emil Anton: 
Katolinen Paavali. 

KATT 2009. 
Nid. 204 sivua. 

16 €.
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Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Suolana ja valona maail-
massa (Matt. 5:13-16)

Te olette maan suola. Mutta jos suo-
la menettää makunsa, millä se saa-
daan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää 
mihinkään: se heitetään menemään, 
ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.

Te olette maailman valo. Ei kaupun-
ki voi pysyä kätkössä, jos se on yl-
häällä vuorella.

Eikä lamppua, kun se sytytetään, 
panna vakan alle, vaan lampunjal-
kaan. Siitä sen valo loistaa kaikille 
huoneessa oleville.

Näin loistakoon teidänkin valonne 
ihmisille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isään-
ne, joka on taivaissa.

Kommentti 

Luultavasti kaikki ovat maistaneet 
suolatonta ruokaa. Toiset, koska 
heidän on terveytensä takia pakko 
tehdä niin, ja toiset, koska esimer-
kiksi kouluruoassa ei ole paljon 
suolaa. Suolaton ruoka ei ole mau-
kasta.

Suola on erittäin tärkeää ravinnos-
sa.

Täysi suola-astia on valkoinen ja 
suola näkyy siinä selvästi. Mutta 
kun suola on lautasella sekoitettu-
na ruokaan, se on näkymätöntä ja 
ruoka maistuu hyvältä. 

Toisaalta valokin on mielenkiintoi-
nen ”aine”. Se antaa kaikille eläville 
olennoille mahdollisuuden nähdä 
todellisuuden, joka on ympärilläm-
me, mutta valo itse ei näy. 

Kristittynä minä olen suola ja valo. 
Missä olenkin, minun täytyy antaa 
hyvää makua kaikille ja myös va-
laista heitä. Rukouksellani, esimer-
killäni ja keskustelemalla minä voin 
tarjota Kristuksen valoa ja Hänen 
makunsa kaikille ihmisille, jotka ta-
paan päivittäin.

isä Raimo Goyarrola

Tiesitkö tämän kirkon 
opetusvirasta? 

85. ”Kuitenkin Jumalan sanan autent-
tinen tulkinta, olipa se sitten kirjaan 
pantu tai kirkon elämän puitteissa vä-
litetty, on uskottu yksin kirkon eläväl-
le opetusviralle” – eli piispoille, jotka 
ovat yhteydessä Pietarin seuraajaan, 
Rooman piispaan – ”ja se käyttää val-
taansa Jeesuksen Kristuksen nimis-
sä.”
 86. ”Kuitenkaan tämä opetusvirka 
ei ole Jumalan sanan yläpuolella, vaan 
se palvelee sitä opettaen ainoastaan, 
mitä sille on uskottu, sillä Jumalan 
käskystä ja Pyhän Hengen avulla se 
kuuntelee tätä sanaa hartaasti, säi-
lyttää sen pyhänä ja selittää sitä us-
kollisesti ammentaen tästä yhdestä 
uskon talletuksesta kaiken, minkä se 
Jumalan ilmoittamana uskottavaksi 
asettaa.”
 87. Uskovat pitävät mielessään 
Kristuksen sanat apostoleille: ”Joka 
kuulee teitä, kuulee minua” (Luuk. 
10:16), ja ottavat mielellään vastaan 
opetuksen ja ohjauksen, jonka heidän 
piispansa eri tavoin antavat.

Katolisen kirkon kateskismus

Rakkaat ystävät 

Pyhä  Henrik ja hänen marttyyrikuo-
lemansa tällä paikalla ovat kirkolle 
hyvin merkittäviä. Meidän nykyinen 
kirkkoyhteisömme on hedelmä Hen-
rikin toiminnasta, julistuksesta ja 
marttyyrikuolemasta. Kirkko kasvaa 
aina toisten sukupolvien kylvämästä 
siemenestä. Me olemme kristittyjä, 
koska edelliset sukupolvet, alkaen 
apostoleista, ovat kylväneet siemen, 
ovat julistaneet evankeliumia, ovat 
jakaneet sakramentteja, ovat raken-
taneet kirkkorakennuksia ja ennen 
kaikkea ovat rukoilleet ja ylistäneet 
Jumalaa. Tässä paikassa, tällä Kirk-
kokarilla erityisesti olemme nyky-
päivän kirkko yhteydessä entisten 
sukupolvien kristittyjen kanssa.  

Uskontunnustuksessamme lau-
summe, että uskomme kirkkoon. 
Kirkko on uskomme kohde – me 
uskomme, että kirkko on Jumalan 
kirkko, ja uskoen turvaudumme 
siihen. En tarkoita tietenkään kirk-
korakennusta vaan kirkkokansaa, 
meitä kaikkia yhdessä. Me olemme 
Jumalan koolle kutsuma, rakentama 
ja pyhittämä kirkko.

Kirkon yhteisöstä käytetään Raa-
matussa sellaisia ilmaisuja kuten 
Jumalan kansa, Jumalan peltomaa, 
Jumalan viinitarha ja viiniköynnös, 

Jumalan ja Pyhän Hengen temppe-
li, Kristuksen ruumis maan päällä. 
Tässä on aina kysymys Jumalasta, 
joka rakentaa, hoitaa ja ylläpitää 
kirkkoa. Emme ole omasta voimas-
tamme kirkko, emme ole vain ihmis-
ten yhteenliittymä, vaan me olemme 
kirkko Jumalan tai Pyhän Hengen 
voimasta.

Äsken mainituissa nimissä on aina 
myös kysymys yhteisöstä. Emme ole 
vain yksityisiä kristittyjä vaan me us-
komme ja rukoilemme aina yhdessä 
koko kirkon kanssa.  

Tätä kirkkoa kutsutaan myös Ju-
malan tai Kristuksen morsiameksi 
sekä edelleen meidän äidiksemme. 
Kirkko on meille rakas kirkko ja ha-
luamme aina puhua kunnioittavasti 
kirkosta.

Me uskomme, että kirkko on Ju-
malan kirkko. Samanaikaisesti se 
on tietysti myös ihmisten kirkko, 
ihmisistä muodostettu elävä yhtei-
sö. Juuri tällaisenaan se on Jumalan 
kirkko. Ei ole olemassa kahta kirk-
koa, toisaalta Jumalan pyhää kirk-
koa ja toisaalta ihmisten heikkoa 
kirkkoa, vaan ihmisten kirkkona se 
on Jumalan kirkko. Se on minusta ja 
sinusta, meistä kaikista tehty kirkko. 
Kasteen kautta meidät on yhdistetty 
kirkkoon ja uskon kautta me elämme 
Jumalan kirkkona, aina tietysti kir-

kon paimenten johdolla. Tässä Suo-
messa toimiva, eri kansallisuuksia 
edustavien ihmisten kirkkoyhteisö 
on Jumalan kirkko. Siitä iloitsemme, 
siitä olemme jopa ylpeitä, siitä myös 
joskus itkemme.  

Ihmisten muodostama Jumalan 
kirkko on joskus heikko, mutta myös 
tällaisenaan me rakastamme sitä. 
Myös tällaisenaan se on Kristuksen 
morsian ja meidän äitimme. Silloin, 
kun kirkko voi huonosti olemme 
huolissamme huonosti voivasta kir-
kosta, ja hoidamme hänen haavojaan 
rakkaudella ja lempeydellä, aivan 
niin kuin teemme meidän luonnolli-
sen äitimme kohdalla. Ja vastaavasti 
kirkko hoitaa äitinä lastensa haavoja, 
kun ne ovat onnettomasti loukkaan-
tuneet.

Aina tiedämme, että juuri tavallis-
ten heikkojen ihmisten muodostama 
kirkkoyhteisö on Kristuksen  morsi-
an. Hän, Kristus, kaunistaa morsi-
amensa omalla pyhyydellään ja vie 
hänet onnellisena Isänsä luo. Onnel-
linen on Kristus morsiamestaan ja 
onnellinen on morsian Kristuksesta, 
ja molemmat menevät yhdessä on-
nellisina Isän luo. Kerran saamme 
viettää hääjuhlaa taivaassa, mutta jo 
nyt täällä maan päällä olemme Kris-
tuksen rakas morsian.  

Elämämme on kuin vaellus. Sekä 

hyvissä että vaikeissa olosuhteissa 
meidän on aina kuljettava eteenpäin. 
Tämä pätee myös kirkossa. Toivon 
ja rukoilen, että tämä pyhiinvaellus 
Pyhän Henrikin seurassa vahvistaa 
ja rohkaisee meitä kulkemaan kes-
kinäisessä yhteydessä, toinen tois-
tamme rohkaisten, ja että samalla 
voisimme jakaa toisten kanssa uskon 
aarteen, jonka itse olemme saaneet 
lahjaksi.

Meillä  on paljon hyviä paimenia 
kirkossamme Suomessa, mutta meil-
tä puuttuu tällä hetkellä piispapai-
men. Rukoilemme tänään erityisesti, 
että saisimme pian uuden piispan, 
Pyhän Henrikin seuraajan.

Olkoon katseemme suunnattuna 
taivaasta kohti, jotta saisimme sieltä 
apua elämämme vaelluksessa ja säi-
lyttäisimme oikean suunnan.  

Jan Aarts SCJ

ei ole olemassa kahta kirkkoa, toisaalta Jumalan pyhää kirkkoa 
ja toisaalta ihmisten heikkoa kirkkoa
Isä  jan Aartsin SCj saarna messussa Köyliön kirkkokarilla hiippakunnan pyhiinvaellussunnuntaina 2009.
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NEW BIShOP NOMINATED
The Holy Father Pope Benedict XVI has nom-
inated on Wednesday, June 10th, Fr. Teemu 
Sippo SCJ to be the next Bishop of the Catholic 
Diocese of Helsinki, Finland.

Father Sippo was born in 1947, he was received 
into the Catholic Church in 1966 and gave his 
first vows in the Congregation of Priests of 
the Sacred Heart of Jesus (SCJ) in Germany 
in 1970. He received his university diploma 
(Diplomtheologe) in 1976, was ordained dea-
con in 1977 and priest the same year. Since 
then, he has served the Diocese of Helsinki 
first in Jyväskylä and then in Helsinki. He 
was the Director of the Catholic Information 
Centre 1982-1985. He has a long record of ecu-
menical activity, and since 2002 he is a board 
member of the Finnish Ecumenical Council. 
He worked as Episcopal Vicar for ecumenical 
affairs 2004-2008, and in July 2, 2008, he was 
chosen to be Diocesan administrator after the 
former Bishop of Helsinki, msgr. Józef Wróbel 
SCJ had been reassigned.

Bishop elect Sippo will be consecrated in the 
(Lutheran) Cathedral of Turku, on Saturday, 
September 5th, 2009, at 11.00. Principal con-
secrator will be Karl Cardinal Lehmann of 
Mainz, Germany. KATT

POPE’S COMMENTARy ON NEW 
ENCyClICAl, AFFIRMS ”TRUTh” 
AND ”lOVE” AT hEART OF 
SOCIAl DOCTRINE
The Holy Father Pope Benedict XVI gave a 
personal commentary on his third encyclical at 
the July 8 general audience to a consideration 
of ”Caritas in Veritate.”

The Pope’s first social encyclical was released 
on July 7 after a June 29 signing.

The document, the Holy Father said in his 
discourse in Paul VI Hall, ”addresses social 
themes vital to the well-being of humanity and 
reminds us that authentic renewal of both indi-
viduals and society requires living by Christ’s 
truth in love.”

Truth in love, he explained, is the ”heart of the 
Church’s social teaching.”

The Holy Father noted that the inspiration for 
the encyclical is ”a passage from the Letter of 
St. Paul to the Ephesians, in which the apostle 
speaks of acting according to truth in char-
ity: ’Rather living the truth in love, we should 
grow in every way into him who is the head, 
Christ.’”

Acknowledging that he did not pretend to of-
fer technical solutions to social problems, the 
Pontiff stated that the encyclical ”focuses on 
the principles indispensable for human de-
velopment.”

”Most important among these is human life 
itself,” he declared, ”the center of all true 
progress. Additionally, [the encyclical] speaks 
of the right to religious freedom as a part of 
human development, it warns against un-
bounded hope in technology alone, and it un-
derlines the need for upright men and women 
-- attentive to the common good -- in both poli-
tics and the business world.”

The Pope gave particular attention to the ”scan-
dal” of world hunger, noting how ”Caritas in 
Veritate” calls for ”decisive action to promote 
food security and agricultural development, 
as well as respect for the environment and for 
the rule of law.”

”Dear friends,” he continued, ”humanity is a 
single family where every development pro-

gram -- if it is to be integral -- must consider 
the spiritual growth of human persons and the 
driving force of charity in truth.”

”Let us pray for all those who serve in poli-
tics and the management of economies, and 
in particular let us pray for the heads of state 
gathering in Italy for the G-8 summit,” the 
Holy Father concluded. ”May their decisions 
promote true development especially for the 
world’s poor.” KATT/VIS/ZENIT

PRAyER FOR ThE yEAR FOR 
PRIESTS
Lord Jesus,

In Saint John Mary Vianney you have deigned to 
give the Church a living image of yourself and a 
personification of your pastoral charity.

Help us during this Year for Priests to live good 
lives by being close to him and his example.

Grant that we may learn from the saintly Curé of 
Ars how to rest contentedly before the Holy Eucha-
rist; to know that only your Word enlightens us 
each day; to know how tender is the love with which 
you welcome repentant sinners; how consoling is 
the confident abandonment to the care of the Holy 
and Immaculate Mother; how necessary is the ever-
vigilant battle against Evil.

Grant, O Lord Jesus, that from the example of the 
holy Curé our young men may once again realise 
how necessary, humble and glorious is the priestly 
ministry which you wish to entrust to those who 
open themselves to your call.

Grant also to our communities - as once your did 
at Ars - those wonders of grace which you bring 
about when a priest knows to “make his parish a 
place of love”.

Grant that our Christian families may find their 
home to be within the Church – where your min-
isters may always be found – and that they may 
enrich the domestic hearth with the beauty of the 
Church.

Grant that the Charity of our pastors may enliven 
and enkindle the Charity of all the faithful, so that 
every vocation and every charism, given by your 
Holy Spirit, may be welcomed and honoured.

But above all, O Lord Jesus, bestow upon us the 
ardour and truth of the heart that we may come 
before your Heavenly Father, making our own the 
same words that St. John Mary Vianney prayed 
to Him:

I love You, O my God and my sole desire is to love 
You until the last breath of my life.

I love You, O infinitely lovable God and I prefer 
to die loving You than live one instant without 
loving You.

I love You, O my God, and I do not desire any-
thing but heaven so as to have the joy of loving 
You perfectly.

I love You, O my God, and I fear hell, because there 
will not be the sweet consolation of loving You.

O my God, if my tongue cannot say in every mo-
ment that I love You, I want my heart to say it in 
every beat.

Allow me the grace to suffer loving You, to love you 
suffering and one day to die loving You and feeling 
that I love You.

And as I approach my end, I beg you to increase and 
perfect my love of You.

AMEN.
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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!

hattulan pyhiinvaellus
 

Tänä vuonna on mukana piispa Teemu sippo sCj, 
jonka johdolla vietetään

 
Ristin ylentämisen hartaus ja ristin kantaminen

 
hattulan keskiaikaisessa kivikirkossa

 
lauantaina 12. syyskuuta

 
messu Pyhän Henrikin katedraalissa vietetään klo 9.00 ja bussi Hattulaan 
lähtee messun jälkeen kirkon edestä. Tarvittaessa pysähdytään Pyhän ma-
rian kirkon kulmalla bussin �8 pysäkillä n. klo 9.50
 
Hartaus alkaa Hattulassa klo �2.00, ja sen päätyttyä Hattulan seurakunta 
tarjoaa kahvit. Takaisin Helsingissä olemme n. klo �6.
 
edestakaisen matkan hinta on 20 euroa. ilmoittautuminen katoliseen tie-
dotuskeskukseen p. 09-6�29470 tai sähköpostilla kaarina.koho@catholic.
fi.
 
Pyhiinvaelluksen järjestävät academicum Catholicum ja maallikkodomi-
nikaanit
 

Tervetuloa!


