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Onnea,
piispa Teemu!
Fides 10/2009 – 

Toimitukselta
Christus fons vitae
Uuden piispamme Teemun motto ”Christus fons vitae”, Kristus
— elämän lähde, tuo esiin Jumalan ja elämän välisen purkamattoman yhteyden. Ei ihme,
että motto oli piispanvihkimisen
yhteydessä sekä kardinaali Lehmannin että piispa Teemun saarnojen rakennusaineena. Teema
on ajankohtainen, tuskinpa siitä
muuten paavi Benedictuskaan
olisi vastikään ilmestyneessä
kiertokirjeessään Caritas in veritate kirjoittanut.
Saarnansa lopussa kardinaali
Lehmann ohjasi meitä vakavasti sanoen:
”Me janoamme elämää ja haluaisimme nauttia elämästä tässä
maailmassa täysin siemauksin. Mutta me tiedämme myös maailmassamme samanaikaisesti tapahtuvasta elämän halveksimisesta
ja tuhoamisesta, äidinkohdusta alkaen aina kuolemaan saakka,
vainoista aina maailmassa vallitsevaan nälkään ja sotiin saakka.
Me myös tuhoamme himoillamme omaa elämäämme ja toisten
elämää. Tästä voimme palata takaisin evankeliumiin, joka osoittaa Jeesuksen elämän ja sanojen kautta, kuinka suuresti elämän
varjeleminen ja tuhoavasta elämäntavasta luopuminen kuuluvat
nykyään tehtäviimme ja kuinka suuresti Jeesuksen elämän uhri
on monille, kaikille, todella rakentava ohjelma. Jeesus Kristus on
todella elämän lähde.” (Saarna 5.9.2009)
Piispamme Teemun ensimmäinen saarna ilmaisi saman ajatuksen
näin:
”Tärkeää tässä on kuitenkin myös huomata, ettei Jumala Pojassaan
tarjoa elämää vain minulle tai meille, vaan kaikille. Ei vain minun,
vaan myös toisen ja toisten elämä on ainutlaatuisen arvokas ja aina
äidin kohdusta viimeiseen henkäykseen asti tarkoitettu saavuttamaan täyttymyksen Jumalassa. Jumala rakastaa kaikkia, eikä hän
halua kenenkään joutuvan turmioon.
”Tästä syystä elämän suureen lahjaan kuuluu myös suuri tehtävä palvella, pelastaa ja suojella elämää ja antaa joskus jopa oma
elämänsä toisen elämän hyväksi. Kenenkään elämä ei saa mennä
hukkaan, ei kenenkään elämää saa tuhota, ei omaakaan elämään-

sä. On traagista todeta, miten paljon viimeisen sadan vuoden ajan
on juuri tuhottu elämää sodissa, kansanmurhissa, terroriteoissa.
Useimmiten surmansa saavat puolustuskyvyttömät, syyttömät
ihmiset. Monien kuolemat johtuvat vastuuttomuudesta, itsekkyydestä ja välinpitämättömyydestä.” (Saarna 6.9.2009)
Kuinka hyvin nämä saarnat heijastavatkaan pyhän isämme ajatuksia! Paavi Benedictus kirjoittaa kiertokirjeessään näin:
”Yksi tämän päivän kehityksen silmiinpistävimmistä aiheista on
kysymys elämän kunnioittamisesta. Sitä ei mitenkään voi erottaa
kansojen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä, sillä se on aihe,
joka viime aikoina on tullut yhä tärkeämmäksi. Se velvoittaa meitä
laajentamaan käsitystämme köyhyydestä ja kehittymättömyydestä
niin, että niihin liitetään myös kysymykset elämän hyväksymisestä
varsinkin silloin, kun sille monin eri tavoin asetetaan esteitä.
”... Avoimuus elämälle on todellisen kehityksen keskipisteessä. Kun
yhteiskunta suuntautuu elämän kieltämiseen tai sen tukahduttamiseen, se päätyy tilanteeseen, jolloin se ei enää ole kiinnostunut
toimimaan ihmisen todellisen hyvän puolesta tai jaksa tavoitella
sitä. Jos yksittäinen ihminen tai yhteiskunta kadottaa herkkyytensä hyväksyä uutta elämää, samalla väistyvät toiset yhteiskunnan
kannalta arvokkaat hyväksymisen muodot. Elämän hyväksyminen
vahvistaa moraalista kudosta ja tekee ihmisistä kykeneviä toistensa
auttamiseen. Tukemalla avoimuutta elämää kohtaan rikkaat kansat
voivat ymmärtää paremmin köyhien kansojen tarpeita; ne voivat
välttää valtavien taloudellisten ja älyllisten resurssien valjastamista
kansalaistensa itsekkäiden halujen tyydyttämiseen ja sen sijaan
edistää hyveellistä toimintaa sellaisella tuotannolla, joka on moraalisesti hyvällä pohjalla ja solidaarinen, joka kunnioittaa jokaisen
kansan ja jokaisen ihmisen perustavaa oikeutta elämään.” (Caritas
in veritate, 28)
Näyttää siltä, että niin paikalliskirkkomme kuin koko yleismaailmallisen kirkonkin huolenpito on suuntautumassa yhä selvemmin
ihmisen elämän suojelemiseen sen kaikissa vaiheissa ja muodoissa,
kokonaisvaltaisesti. Kristus on elämän lähde — elämän kunnioittamisesta saamme voimamme ja toivomme tehdä työtä myös
kaiken inhimillisen kehityksen ja oikeudenmukaisuuden hyväksi.
Tulkoon tästä työstä — elämän kunnioittamisen työstä — yhteinen
tehtävämme.

4.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)
1L 1. Moos. 2:18-24
Ps. 128:1-2, 3, 4-5a, 5b-6. vrt. 5
2L Hepr. 2:9-11
Ev. Mark. 10:2-16

27.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)
1L 4. Moos. 11:25-29
Ps. 19:8, 10, 12-13, 14. - vrt. 9a
2L Jaak. 5:1-6
Ev. Mark. 9:38-43, 45, 47-48

11.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L Viis. 7:7-11
Ps. 90:12-13, 14-15, 16-17. - vrt. 14
2L Hepr. 4:12-13
Ev. Mark. 10:17-30 tai Ev. Mark. 10:17-27
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20.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)
1L Viis. 2:17-20
Ps. 54:3-4, 5, 6+9. - 6b
2L Jaak. 3:16 - 4:3
Ev. Mark. 9:30-37
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Uutisia

Uusi piispa vihittiin
Piispa Teemu Sippo on ensimmäinen suomalaissyntyinen katolinen piispa sitten
reformaation. — Kaikki halukkaat eivät mahtuneet vihkimismessuun Turun
tuomiokirkkoon.
62-vuotias isä Teemu Sippo
SCJ vihittiin Helsingin katolisen hiippakunnan piispaksi Turun tuomiokirkossa
lauantaina 5.9. klo 11 alkaneen juhlamessun aikana.
Tapahtuma on uuden ajan
historiassa ainutkertainen,
sillä ensimmäistä kertaa reformaation jälkeen syntyperäinen suomalainen pappi
vihittiin katoliseksi piispaksi. Piispaksi valitun isä Sipon edeltäjä tässä mielessä
oli piispa Arvid Kurki, joka
kuoli vuonna 1522. Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja isä Sippo sai piispannimityksen paavi Benedictus
XVI:lta kesäkuun puolivälissä.
Lauantaisessa vihkimyksessä isä Sipon entinen
professori, Mainzin piispa,
kardinaali Karl Lehmann
avustajineen vihki suomalaispapin piispaksi. Vihkimismessuun osallistui
VIhkimisMessu on nähtävissä 2-tuntisena koosteena YLE Areena -palvelussa
osoitteessa areena.yle.fi (hakusana: katolinen) 6.10. aamuun
saakka.
Katolinen tiedotuskeskus neuvottelee parhaillaan, miten messusta tehtyjä dvd-koosteita voitaisiin välittää kiinnostuneille.
Valitettava äänentoisto-ongelma Turun tuomiokirkossa aiheutui siitä, että
Yleisradion äänittäjät eivät alttarin liinoituksen jälkeen enää
laittaneet alttarialueen ääniä
varten tarkoitettuja mikrofoneja takaisin paikoilleen. Lauantaiaamun tarkistuksissa virhettä
ei ehditty huomata.

toistakymmentä katolista
piispaa ja viitisenkymmentä katolista pappia Pohjoismaista, Puolasta, Saksasta
ja monista muista maista.
Kardinaalin rinnalla niin
sanottuina kanssavihkijöinä
toimivat Helsingin edellinen katolinen piispa, viime
vuonna kotimaahansa Puolaan Lublinin apulaispiispaksi kutsuttu piispa Józef
Wróbel SCJ ja Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen edustajana Kööpenhaminen piispa Czeslaw
Kozon.
Saarnassaan Saksan piispainkokouksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja,
kardinaali Lehmann korosti
piispanvihkimyksen merkitystä ja arvoa kirkon elämässä, Turun tuomiokirkon
lainaamisen arvoa ekumeenisena merkkipaaluna sekä
kutsui palaamaan takaisin
”evankeliumiin, joka osoittaa Jeesuksen elämän ja sanojen kautta, kuinka suuresti elämän varjeleminen ja
tuhoavasta elämäntavasta
luopuminen kuuluvat nykyään tehtäviimme ja kuinka
suuresti Jeesuksen elämän
uhri on monille, kaikille,
todella rakentava ohjelma.
Jeesus Kristus on todella elämän lähde.” Tällä kardinaali
viittasi piispa Sipon itselleen
valitsemaan mottoon “Christus fons vitae”, Kristus - elämän lähde.
Piispanvihkimyksen rituaalissa Teemu Sippo lupasi
julistaa Kristuksen evanke-

liumia uskollisesti ja lakkaamatta, varjella puhtaana ja
turmeltumattomana apostolien jättämän katolisen kirkon uskon talletuksen, rakentaa kirkkoa ja pysyä sen
yhteydessä, piispojen yhteydessä ja paavin alaisuudessa. Hän lupasi myös osoittaa
kuuliaisuutta ja uskollisuutta paaville, apostoli Pietarin
seuraajalle, johdattaa rakastavan isän tavoin Jumalan
kansaa pelastuksen tiellä ja
osoittaa laupeutta ja tukea
kaikille apua tarvitseville
sekä etsiä harhaanjoutuneita lampaita ja tuoda heidät
takaisin Herran laumaan.
Vielä hän lupasi rukoilla
lakkaamatta kaikkivaltiasta
Jumalaa ja hoitaa esipaimenen virkaa uskollisesti ja
vailla moitteen sijaa.
Kätten päällepanemisen ja
vihkimisrukouksen jälkeen
kardinaali voiteli uuden
piispan pyhällä krismalla ja
antoi hänelle evankeliumikirjan ja muut piispanviran
tunnusmerkit: sormuksen,
mitran ja sauvan.
Vihkimyksen päätyttyä
messuliturgia jatkui eukaristian vietolla. Turun tuomiokirkko oli ääriään myöten täynnä katolisia uskovia
Suomen kaikista seurakunnista, monia kutsuvieraita,
ekumeenisia vieraita ja muita kiinnostuneita. Kaikki eivät mahtuneet edes sisälle
kirkkoon. Messun rauhantervehdyksessä uusi piispa
kohtasi samalla myös Suomen luterilaisen ja ortodok-

Onnittele uutta piispaa
Hiippakuntalaisilla ja ystävillä on mahdollisuus onnitella piispa Teemu Sippoa SCJ 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

Sydämelliset kiitokset onnitteluista
ja siunauksen toivotuksista piispaksi
vihkimiseni johdosta!
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

sisen kirkon arkkipiispat
Jukka Paarman ja Leon.
Messuliturgiassa kuultiin
Turun tuomiokirkon Chorus
Cathedralis Aboensis -ensembleä Timo Lehtovaaran
johdolla ja Helsingin katolisen Pyhän Henrikin katedraalin kuoroa Verbi Dei sonoa
Markus Mäkelän johdolla.
Messun urkurina toimi
Markku Mäkinen.
Messun lopussa pitämässään kiitospuheessa uusi
piispa kiitti läsnäolijoita ja
muita muistamisesta ja pyysi samalla kaikkia edelleen
muistamaan häntä rukouksissaan. Hän totesi, että piispalle asetetaan monia odotuksia, joista kaikkiin hän
tuskin pystyy vastaamaan
mutta joita täyttäessään
hän Jumalan armon avulla
pyrkii tekemään parhaansa.
Hän pitää yhtenä päätehtävänään evankeliumin julistamista kokonaisvaltaisesti, myös “hiljaisen elämän
todistuksen” avulla. Hiippakuntalaisia hän kutsui
seuraamaan pyhän apostoli
Paavalin sanoja: ”Kehotan
teitä elämään saamanne
kutsun arvoisesti, aina nöy-

rinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus
teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan
sitein säilyttämään Hengen
luoma ykseys. On vain yksi
ruumis ja yksi Henki, niin
kuin myös se toivo, johon
teidät on kutsuttu on yksi.
Yksi on Herra, yksi usko,
yksi kaste.” (Ef. 4,1b-5)
Juhlamessun jälkeen
messuyleisö siirtyi tervehtimistilaisuuteen Turun yliopiston päärakennukseen.
Siellä kaikkien vieraiden oli
mahdollista onnitella piispa
Sippoa ja nauttia perinteiset
kirkkokahvit.
Sunnuntaina 6.9. uusi
piispa otti Helsingin hiippakunnan virallisesti haltuunsa Pyhän Henrikin
katedraalissa Helsingissä
pyhässä messussa. Messuun osallistui piispa Sipon
lisäksi neljä muuta piispaa
sekä nelisenkymmentä pappia. Messua seurattiin myös
seurakuntasalista käsin.
KATT
Vihkimisliturgian tekstejä ja kuvia on
koottu sivuille 9-12.

Piispa Siposta Jerusalemin pyhän
haudan ritarikunnan suurpriori
Jerusalemin pyhän haudan
ritarikunnan suurmestari,
kardinaali John Foley on
nimittänyt piispa Teemu Sipon SCJ ritarikunnan Suo-

men käskynhaltijakunnan
suurprioriksi 5.9.2009 lukien.
KATT

Onnittelijoiden nimet kootaan lahjakirjaksi (HUOM. summia ei mainita!), joka annetaan piispa Teemulle piispaksi
vihkimisen muistoksi.
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Uutisia
Vatikaani puolustaa
vanhempien oikeuksia
lasten koulutuksessa
Julkisten koulujen maallistuminen huolenaiheena.
Katolisen opetuksen kongregaatio julkaisi syyskuun 8.
päivänä piispainkokousten
puheenjohtajille osoitetun
kirjeen koulujen uskonnonopetuksesta. Toukokuussa
päivätty kirje tekee yhteenvedon katolisesta opetuksesta, koulujen roolista nuorten
kasvattamisessa, katolisten
koulujen luonteesta ja identiteetistä, uskonnonopetuksesta koulussa, koulun
valitsemisen vapaudesta ja
tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta.
Kirje painottaa katolisten vanhempien oikeutta ja
velvollisuutta opettaa lapsilleen uskoa ja varoittaa
valtiollisten koulujen maallistumisesta.
Kongregaation mielestä
koulujen uskonnonopetuksen marginalisoituminen
vastaa — ainakin käytännössä — ideologista asennetta, joka voi johtaa oppilaat erehdyksiin tai tekee
heille karhunpalveluksen. Ja
jos uskonnollinen kasvatus
rajoittuu eri uskontojen esittelemiseen vertailevalla ja
”neutraalilla” tavalla, se luo
hämmennystä ja saa aikaan
uskonnollista relativismia
tai välinpitämättömyyttä.
Sen vuoksi paavi Johannes Paavali II selitti jo vuonna 1984: ”Kysymys katolisesta opetuksesta sisältää
[...] uskonnollisen kasvatuksen koulun yleisessä ympäristössä, olkoon koulu sitten
katolinen tai valtion ylläpitämä. Uskovilla perheillä on
oikeus tähän kasvatukseen.
Heillä tulee olla valtion koululta takeet, — koska se on
kaikille avoin — että heidän
lastensa uskoa ei turmella,
vaan että heidän koko kasvatustaan täydentää erityinen
uskonnollinen kasvatus. Tämän periaatteen tulee kuulua uskonnonvapauden ja
demokraattisen valtion käsitteeseen, joka sellaisenaan
— syvimmän ja aidoimman
luonteensa mukaisesti — on
kansalaisten palveluksessa,
kaikkien kansalaisten, kunnioittaen heidän oikeuksiansa ja uskonnollista vakaumustaan.”
 – Fides 10/2009

Ruotsin Newmaninstituutista korkeakoulu

Kirjoja

Ensimmäinen katolinen korkeakoulu Ruotsissa uudella ajalla.

”Katolisia kouluja luonnehtii se institutionaalinen
yhteys kirkon hierarkiaan,
joka takaa, että opetus ja
kasvatus perustuu katolisen
uskon perustalle ja että sitä
antavat oikeaoppiset ja elämältään nuhteettomat opettajat”, dokumentti jatkaa.
Asiakirja on kokonaisuudessaa luettavissa Vatikaanin kotisivuilla. (Linkki löytyy myös omilta kotisivuiltamme.)

Alexandre Havard: Johdatus
katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen. KATT 2004. Nid.
128 sivua. 14 €.

Kolme oppilasta
kunnassa riittää
Oman uskonnon opetus on
katoliseen kirkkoon kuuluvien lasten perusoikeus
myös Suomessa. Heidän ei
siis tarvitse osallistua valtauskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen,
vaan kunnan on järjestettävä
oman uskonnon opetus, mikäli kunnassa on vähintään
kolme oppilasta, joille opetusta pyydetään. Opetuksen
saaminen edellyttää usein,
että vanhemmat selvästi
ilmaisevat jo 1. luokalle ilmoittauduttaessa haluavansa lapsellensa oman uskonnon opetusta.
Kunnat suhtautuvat lakisääteiseen velvollisuuteensa järjestää oman uskonnon
opetusta hyvin vaihdellen.
Käytännössä katolinen
uskonnonopetus järjestetään
joko oppilaan omassa koulussa tai, mikäli oppilaita on
vähän, jossakin keskeisesti
sijaitsevassa koulussa niin,
että oppilaat käyvät siellä
uskontotunnilla. Vaihtoehtoisesti monissa katolisissa
seurakunnissa järjestetään
kouluopetusta korvaavaa
opetusta ns. lauantaikurssin
muodossa. Tällöin pidetään
kerralla useampi oppitunti.
Lauantaikurssi järjestetään
noin kerran kuussa.
Lisätietoja uskonnonopetusasioista saa Katekeettisesta keskuksesta: katekeesi@
catholic.fi, puh. 09-2416095.
KATT/VIS/CNA

Ruotsin korkeakouluvirasto
päätti elokuun 25. päivänä
2009 suositella hallitusta antamaan Uppsalassa toimivalle Newmaninstituutille
oikeuden myöntää teologian kandidaatin pätevyyden
siihen liittyvine filosofian ja
kulttuurin opintoineen. Hallituksen odotetaan noudattavan korkeakouluviraston
suositusta. Newmaninstituutista tulee siten ensimmäinen korkeakoulu, jolla
on katolinen ylläpitäjä Ruotsissa sitten 1500-luvun.
”On hyvin ilahduttavaa,
että korkeakouluvirasto on

päättänyt suositella hallitusta antamaan Newmaninstituutille tutkinto-oikeudet”,
sanoo instituutin rehtori
Philip Geister SJ.
”Olemme työskennelleet
määrätietoisesti saadaksemme aikaan toimivan
koulutusinstituutin, joka
sopii ruotsalaiseen akateemiseen maailmaan. Tuntuu
luonnollisesti hyvältä, että
vaivannäkömme nyt alkaa
tuottaa tuloksia.”

Adalbert Engelhart OSB: Pyhien vuosi. KATT 1992. Nid. 342
sivua. 21 €.

KATT/katolskakyrkan.se
Lisätietoa: www.newman.se

Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien yhteinen

LAUANTAIKURSSI 2009-2010
Lauantaikurssiopetus on kouluopetusta korvaava ja on tarkoitettu ensisijaisesti niille peruskoululaisille, jotka eivät pääse osallistumaan koulussa
annettavaan katoliseen uskonnonopetukseen.
syyslukukausi: 29.8., 19.9., 10.10., 7.11., 12.12.
kevätlukukausi: 16.1., 6.2., 6.3., 20.3., 24.4.
Opetus järjestetään klo 10.00–13.55 Englantilaisella koululla, Mäntytie 14,
00270 Helsinki.







Sankt Henriks och Sankta Marias församlingars gemensamma

LÖRDAGSKURS 2009-2010
Lördagskurssen ordnas i första hand för de elever som inte får katolsk
undervisning i skolan.
Höstens datum är: 29.8., 19.9., 10.10., 7.11., 12.12.
Vårens datum är: 16.1., 6.2., 6.3., 20.3., 24.4.
Programmet är det samma som förr:Vi börjar med mässa eller annan andakt kl 9.30 i S:ta Mariakyrkan, sedan följer undervisning fram till kl 13.00
i Engelska skolan Tallvägen 14, 00270 Helsingfors.
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Oremus
Rukouksen
apostolaatti
Syyskuu
Rukoilkaamme, että Jumalan sana tunnettaisiin
paremmin ja otettaisin
vastaan ja että siitä elettäisiin vapauden ja ilon lähteenä.
Rukoilkaamme, että
Laosin, Kambodshan ja
Myanmarin kristityt, jotka usein kohtaavat suuria
vaikeuksia, eivät lannistuisi ja lakkaisi julistamasta evankeliumia veljilleen
vaan luottaisivat Pyhän
Hengen voimaan.
Lokakuu
Rukoilkaamme, että
sunnuntaita vietettäisiin
päivänä, jolloin kristityt
kokoontuvat juhlimaan
ylösnoussutta Herraa ja
osallistumaan eukaristiaan.
Rukoilkaamme, että
koko Jumalan kansa, jolle Kristus uskoi tehtävän
julistaa evankeliumia kaikille luoduille, omaksuisi
innokkaasti oman lähetysvastuunsa ja pitäisi sitä
korkeimpana palveluksenaan ihmiskunnalle.

Böneapostolatet
Rukous piispan puolesta

Bön för biskopen

Herra Jeesus Kristus, apostoleittesi kautta sinä
olet halunnut levittää valtakuntaasi maan päällä.
Sinä lähetit heidät opettamaan ja kastamaan kaikki
kansat ja johtamaan heidät pelastuksen tielle. Me
rukoilemme sinua, katso armossasi ylipaimenemme puoleen, joka hoitaa apostolien virkaa meidän
keskuudessamme. Sinä valitsit hänet kansastasi
ja ympäröit hänen arvollisuutensa kunnialla, niin
että hän huolehtisi koko siitä laumasta, jonka Pyhä
Henki on hänelle uskonut. Anna hänelle voimaa
vartioida sitä ja johtaa se iankaikkiseen elämään.
Vahvista häntä virassaan ja siunaa häntä armosi
täyteydellä. Uudista hänessä joka päivä Pyhän
Hengen voima, jolla sinä hänet varustit, kun hänet
otettiin apostoliesi seuraajien joukkoon. Suo hänelle viisauden valoa ja elävöitä häntä sydämesi paimenmielellä, niin että hän toiminnallaan rakentaisi
sinun valtakuntaasi ihmisten sieluissa. Ja anna hänen työnsä ja toimiensa päätyttyä saada osallisuus
iankaikkisen elämän kunniasta kaikkien pyhiesi
kanssa Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

Herre Jesus Kristus, du har genom dina apostlar
velat utbreda ditt rike på jorden. Därför utsände
du dem för att lära och döpa alla folk och leda
dem på frälsningens väg. Vi ber dig: Se i nåd till
vår överherde som bland oss utövar detta apostlaämbete. Du har utvalt honom ur ditt folk och
omgivit hans värdighet med ära, på det att han har
omsorg för hela den hjord över vilken den Helige
Ande har satt honom. Hjälp honom att med kraft
vakta den och leda den till det eviga livet. Styrk
honom i hans ämbete och välsigna honom med din
nåds fullhet. Förnya varje dag i honom den Helige
Andes kraft, med vilken han blev utrustad då han
upptogs bland dina apostlars efterträdare. Förläna
honom visdomens ljus och besjäla honom med ditt
hjärtas herdasinne, på det att han genom sin gärning må uppbygga ditt rike i människornas själar.
Och låt honom efter fullbordat arbete och avslutad
livsgärning med alla dina heliga få del i det eviga
livets härlighet, genom Kristus, vår Herre. Amen.

September
Vi ber, att Guds ord blir
alltmer känt, accepterat
och efterföljt som källa till
frihet och glädje.
Vi ber, att de kristna i
Laos, Kambodja och Myanmar (Burma), trots sina
stora svårigheter, inte låter sig avskräckas från att
predika evangeliet för sina
bröder utan förlitar sig på
den helige Andes kraft.
Oktober
Vi ber, att söndagen
får vara den dag, då de
kristna samlas för att i
nattvarden ta emot den
uppståndne Kristus.
Vi ber, att Guds folk
följer Kristi uppmaning
att predika evangelium
för alla människor och
målmedvetet tar ansvar
för missionen, den största tjänst de kan erbjuda
mänskligheten.
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Maltan ritarikunnan historiaa
Pyhän Johanneksen ritarikunta Skandinaviassa, osa 2/3
Maltan ritarikunnan
skandinavian osaston perustamisesta
tulee tänä vuonna
kuluneeksi 50 vuotta. Sen johdosta
Fiesissä julkaistaan
kolmiosainen sarja
ritarikunnan historiasta. Sarjan on kirjoittanut professori
Luigi de Anna.

4. Ruotsissa
Ruotsissa ritarikunta asettui
vuosien 1171-1185 välisenä
aikana S. Eskilin kirkkoon
Tunassa, joka oli pyhiinvaelluskeskus (nykyään Eskilstuna). Se sijaitsi Södermanlannin maakunnassa
Tukholman lounaispuolella
vuosien 1171 ja 1185 välisenä aikana [12]. Pyhän Johanneksen ritarikunta oli ensimmäinen ritarikunta, joka
levisi Ruotsiin. Eskilstuna
oli muodollisesti komentajan vallan alainen, mutta sen
komentaja sai priorin arvon,
jotta ruotsalaisen luostarin
itsenäisyys tanskalaisesta
Antvorskovin luostarista
olisi ilmeinen siitä huolimatta, että Antvorskovin
luostari oli pannut ritarikunnan laajenemisen Ruotsiin liikkeelle. Tunan valinta
sijaintipaikaksi johtui luultavimmin siitä, että paikalla
sijaitsi jo Canterburyn munkille Pyhälle Eskilille omistettu kirkko. Pyhää Eskiliä
kutsuttiin myös Södermanlannin apostoliksi, ja paikasta tuli yksi tärkeimmistä
Ruotsin pyyhinvaelluksen
keskuksista nimenomaan
johanniittain edistämän uskonnon vuoksi [13].
Vuonna 1334 johanniittain
toiminta levisi myös pääkaupunkiin Tukholmaan kuningas Maunu Eerikinpojan
(1332–1363) avustuksella.
Tukholman Helgeandsholmenille perustettiin luostari,
joka pysyi toiminnassa vuoteen 1490 asti. Silloin kuningashuone luovutti ritarikunnalle Österlånggatanin
maita Skepssbron korttelin
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lähistöltä, koska tarvitsi alkuperäisen luostarin maita
itselleen. Österlånggatanille
rakennettiin Sankt Johanniksen kirkko, joka vihittiin
käyttöön vuonna 1514. Kirkon toiminta päättyi vuonna 1527 ja kirkkorakennus
purettiin noin vuonna 1535
[14].
Vuonna 1479 Sten Sture
luovutti Täljessä (nyk. Södertäljessä) kokoontuneen
valtioneuvoston hyväksynnällä ruotsalaisille johanniitoille vuonna 1482 suljetun
Kronobäckin kirkon ja sen
oheisen sairaalan Öknabäckissä (nyk. Mönsteråsissa) Kalmarin maakunnassa Smoolannissa. Kirkko
muunnettiin Eskilstunan
vallan alaiseksi luostariksi
ja sen johanniittain toiminnot lakkasivat vuonna 1527,
vaikka sairaala jatkoi toimintaansa vielä joidenkin
vuosikymmenten ajan [15].
Toinen domus sijaitsi Köpingissä Öölannissa, joka oli
tuohon aikaan tanskalaisten
hallinnassa. Se perustettiin
kuningas Kristian I:n, Kalmarin unionin muodollisen
hallitsijan, luvalla vuonna
1459 ja se oli tärkeä spitaalisten lasaretti [16].
Ruotsalaiset johanniitat
olivat toistuvasti yrittäneet
irtautua tanskalaisista johanniitoista, koska kahden
ryhmän välillä oli suuria
erimielisyyksiä. Itsenäisyyspyrkimykset voimistuivat
1400-luvun alussa ja lopulta
1457 Eskilstunan priori ei pitänyt itseään enää Antvorskovin hallinnan alaisena
[17]. Lisäksi priori alkoi pitää suoraa yhteyttä Rhodoksen suurmestarin virastoon
(joka sijaitsi Rhodoksen saarella vuodesta 1309 vuoteen
1522) eikä enää hierarkkisen järjestyksen mukaisesti
Antvorskovin kautta. Suurmestari päätti lähettää oman
lähettiläänsä Skandinaviaan
palauttamaan Ruotsin ja
Tanskan luostarien hyvät
välit. Ruotsalaiset priorit
eivät saaneet itsenäistä asemaa, ja uskonpuhdistuksen
aikoihin toimineet Eskilstunan, Tukholman, Köpingin
ja Kronobäckin keskukset
jäivät Antvorskovin hallintaan. Antvorskovin kutsu-

minen ”tanskalaiseksi luostariksi” on kuitenkin hieman
harhaanjohtavaa, koska siellä oli erityisesti sen alkuaikoina myös paljon saksalaisia veljiä ja myös muutama
veli Alankomaista, kuten
ensimmäinen tuntemamme ritari Henricus de Honscheid [18]. Hän viipyi siellä
ainakin vuoteen 1360 asti ja
joidenkin lähteiden mukaan
pidempäänkin [19]. Eskilstunan viimeinen johanniittojen priori oli Johannes Olai,
joka toukokuun 21. päivä
vuonna 1533 nimitettiin luterilaiseksi kirkkoherraksi
Södermanlannin Wingåkeriin [20]. Olain siirtyminen
kirkkoherraksi päätti Pyhän
Johanneksen ritarikunnan
tarinan Ruotsissa. Ritarikunta palasi Ruotsiin vasta
vuonna 1920 Brandenburgin luterilaisten johanniittojen osana [21].

5. Kehitys
Ruotsissa
Ritarikunta oli Ruotsissa
kruunun suosiossa, ja sen tukijoiden joukossa olivat hallitsijat Mauno Ladonlukko,
Maunu Eerikinpoika sekä
Kalmarin unionin ajan kuningatar Margareeta ja Eerik
Pommerilainen (Eerik XIII)
[22]. Muutoin ritarikunnan
toiminta Eskilstunassa oli
yhteiskunnallisesti merkittävää, koska siellä parannettiin sairaita ja majoitettiin pyhiinvaeltajia, minkä
lisäksi luostarissa asui myös
jonkin verran eläkeläisiä. Johanniitat olivat hallitsijoiden
mieleen erityisesti siksi, ettei
heillä ollut suoria yhteyksiä
paikalliseen aatelistoon, joka
usein rajoitti kuninkaallista
valtaa. Paikallinen aatelisto
oli 1300-luvulla erittäin kiinnostunut pääsemään osaksi
Saksalaista ritarikuntaa ja
auttoi sitä Drang nach Ostenissa, mutta kun Tannenbergin ritarikunta vuonna
1410 koki tappion, aatelisto
suuntasi katseensa Pyhän
Johanneksen ritarikuntaan.
Muuttunut asenne näkyi
selvästi hospitaliittojen saamien lahjoitusten tasaisessa virrassa. Yleisemmällä
tasolla voidaan todeta, että

luostariritarikuntien kansainvälistyminen takasi ritarikunnan puolueettomuuden paikallispolitiikassa, tai
ainakin välittäjän roolin kuninkaiden ja paronien välisessä konfliktissa.
Komtuurit sijoitettiin
Skandinaviassa ilmeisesti
tanskalaisten hiippakuntien
sijaintien mukaan. Se ei johtunut ainoastaan Tanskan
pysyvämmästä rikkaudesta
vaan myös siitä, että Tanska
sijaitsee maantieteellisesti
lähempänä Keski-Eurooppaa. Norja ja Ruotsi sijaitsevat kaukana Keski- ja Etelä-Euroopan geopoliittisista
keskuksista, ja hospitaliittojen suurmestari kirjoittikin vuonna 1347 maiden
sijaitsevan in ultimis terre
finibus. Toteamus viittasi
siihen, että latinankielisessä
kulttuurissa tiedettiin hyvin
vähän Norjasta ja Ruotsista
[23].

6.Taloudellinen
mahti
Pyhän Johanneksen ritarikunnan Skandinavian omaisuus ei rajoittunut maatalousmaihin ja metsiin, vaan
ritarikunta osallistui myös
kaupankäyntiin [24]. Ruotsalainen tutkija Birgitta
Eimer mainitsee saksalaisen
dokumentin 1300-luvun
lopulta, jonka mukaan lyypekkiläinen kauppias olisi
ostanut Eskilstunan priorilta
Jon Hintzessonilta maltaan
lisäksi rautaa, kuparia ja
verkaa [25]. Monissa tanskalaisissa kaupungeissa, jotka
eivät olleet osa Hansaliittoa,
hospitaliittojen edustajat lisäsivät ja osaksi hallitsivat
kauppaa. Ritarikunnasta
tulikin Skandinaviassa merkittävä taloudellinen tekijä,
mikä voidaan todeta siitä,
että Antvorskovin luostari
oli Tanskan toiseksi tärkein
luostari sistersiläisen Sorøn
luostarin jälkeen.
Johanniitat saivat keskiajalla lukuisia maa- ja
rahalahjoituksia sekä hallitsijoilta että porvaristolta ja käsityöläisiltä. Ne oli
suunnattu tanskalaisille ja
ruotsalaisille luostareille,
kuten Eskilstunan (joka oli

pitkään etuoikeutetussa
asemassa) ja Kronobäckin
luostareille sekä Tukholman
Pyhän Johanneksen kirkolle [26]. Eskilstuna hallinnoi
noin kahtasataa maatilaa, ja
se oli yksi Ruotsin suurimmista maanomistajista [27].
Suuromaisuus lisäsi tietysti
Kustaa Vaasan halua takavarikoida ritarikunnan omaisuus uskonpuhdistuksessa.
Lahjoitukset lisääntyivät vähitellen vuodesta 1220 lähtien ja olivat suurimmillaan
vuosien 1420 ja 1459 välisenä
aikana. Ne alkoivat hiipua
vuosina 1500 ja 1501, jolloin
ne palasivat 1300-luvun lahjoitusten määriin. Eskilstunan luostarin maaomaisuudessa nähtiin samanlainen
suuntaus. Lahjoituksia tekivät pääasiassa henkilöt, jotka eivät olleet ritarikunnan
varsinaisia jäseniä (fratres
ja milites). Pyhän Johanneksen ritarikuntaan otettiin jäseniksi confratresit, donatit
sekä corrodariit, jotka olivat
yleensä aatelistoa. Heitä saatettiin pitää ”eläkeläisinä”,
jotka vetäytyivät sairaaloihin ja ritarikunnan komtuureihin. Heidän joukossaan
oli myös naisia, kuten donata Ingeborg Ragvaldsdotter, joka saapui Eskilstunaan
vuonna 1511.
Daakian prioraatin tärkeyttä suurmestarin silmissä ei
pidä yliarvioida varsinkaan
talousasioissa, koska siellä
oli vaikea tuottaa voittoa,
josta suurmestari olisi hyötynyt. Tämä selittää Thomas Hatt Olsenin mukaan
ritarikunnan suurmestarin
kiinnostuksen jaksottaisuuden [28]. Todellisuudessa ritarikunnan omaisuus
Skandinaviassa ja erityisesti
Ruotsissa ei ollut ritarikunnan kannalta taloudellisesti
kannattavaa, sillä omaisuudet olivat usein kaukana
toisistaan ja suurmestarista
[29], eivätkä aina riittäneet
edes kattamaan välillä tehtyjen tarkastusmatkojen kuluja.
Johanniittojen keskusten
kanssa yhteistyössä toimivien sairaaloiden ja sairaanhoitajien hoitava rooli oli
myös merkittävä. Sairaaloissa parannettiin sairaita,
niissä asui köyhiä ja van-
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huksia, ja ne tarjosivat apua
pyhiinvaeltajille ja muillekin matkaajille [30]. Vaikka
hospitaliitat olivat eniten
kiinnostuneita Välimeren
alueen toiminnoista, Daakian prioraatin pito pohjoisessa todisti sen, että Pyhän
Johanneksen ritarikunnalla
oli kutsumus laajeta syntyalueitaan laajemmalle ja
tulla kaikin tavoin ylikansalliseksi järjestöksi, jonka
uskottiin voivan hoitaa tehtäviä niin eurooppalaisella
kuin Euroopan ulkopuolellekin ulottavalla tasolla.
Skandinavian johanniitat halusivat myös levittää
uskoaan, ja se keräsi varoja
ristiretkille, mikä olikin sille
1100-luvun puolivälissä annettu alkuperäinen tehtävä.
Myös pohjoismaista lähti
henkilöitä Jerusalemin ristiretkille, kuten Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitille [31].
Ei ole kuitenkaan varmaa,
olivatko he ristiretkeilijöinä
Pyhässä maassa. Luultavasti näin ei ollut [32]. Esimerkiksi Eskil Torbjörnssonin,
1400-luvulla eläneen ruotsalaisen johanniitan, joka oli
alkujaan Forstenasta, tapauksessa on täsmällisempää
puhua pyhiinvaelluksesta
kuin ristiretkestä [33]. Skandinaavien läsnäolo Pyhässä
maassa oli kuitenkin vain
ajoittaista, mikä johtui osin
siitä, että he osallistuivat
kamppailuun pakanoita
vastaan Itämeren alueella.
Jo vuosina 1171-1172 paavi
Aleksanteri III kääntyi ”regibus et principibus et aliis
Christi fidelibus per regna
Danorum, Norvegensium,
Guetomorum et Gothorum
constitutis” puoleen valitellen seuraavaa: ”Non Parum
animus noster affligitur et
amaritudine non modica et
dolore torquetur, cum feritatem Estonum et aliorum
paganorum illarum partium
adversus Dei fideles et christianae fidei cultores gravius
insurgere et immanius debacchari audimus, et christiani nominis impugnare
virtutem”. Tämän jälkeen
ritarit alkoivat edistää kristinuskoa virolaisten ja muiden saman alueen pakanoiden mailla [34]. Näiden
pakanoiden joukossa oli
myös suomalaisia sekä merirosvoja, jotka vaivasivat
itäistä Itämerta. Karjalaiset
ryöstivät jopa Sigtunan kaupungin Ruotsissa ja tappoivat kaupungin arkkipiispan
Johanneksen [35]. Kun kristinusko levisi Lounais-Suo-

meen, alue siirtyi paavin
suojelun alaiseksi, jolloin
suojelu uskottiin Kalpaveljien ritarikunnalle. Marraskuun 24. 1232 Gregorius IX
kääntyi ”dilectis filiis Militibus Christi in Livonia” puoleen, jotta he puolustaisivat
novella plantaciota Suomen
maakunnassa ”contra infideles Ruthenos” eli venäläisiä
ortodokseja vastaan [36].
On myös tärkeää huomioida johanniittojen osallistuminen Saksalaisen ritarikunnan toimiin Koillis-Itämerellä. On voitu varmistaa,
että ruotsalaiset ritarit osallistuivat 1200-luvulla pakanoiden vastaiseen taisteluun
Kalpaveljien ritarikunnan
sotilaina. Kalpaveljien ritarikunta sulautui myöhemmin
Saksalaiseen ritarikuntaan
[37]. Liivinmaalla perustettu Kalpaveljien ritarikunta
sai Gregorius IX:ltä Anagnissa tehtävän marraskuun
24. 1232 yhdessä Turun piispan kanssa puolustaa juuri
kristinuskoon kääntynyttä
Suomea Novgorodin venäläisten hyökkäystä vastaan
[38].
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Order of Saint John of Jerusalem”,
Annales de l’Ordre Souverain Militaire de Malte, 4, 1960, 28.
31 Von Warnstedt, ”Johanniterorden”, 43. Skandinaavisista pyhiinvaeltajista Jerusalemissa, ks. C. Krötzl,
”Les influences culturelles du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en Scandinavie et dans les
Pays Baltes”, teoksessa Les traces
du pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle dans la culture européenne, 20, Strasbourg 1992,
116-120.
32
Sainty-Heydel-Mankoon
”World’s Orders”, 72 mukaan ei
voida varmistaa, taistelivatko Skan-

dinavian johanniitat Palestiinassa.
Tosin ensimmäinen eurooppalainen hallitsija, joka oli lähti Jerusalemiin pyhiinvaeltajana, oli Tanskan
kuningas Eerik I Ejegod, joka kuoli
Pafoksessa vuonna 1103, ks. siitä
lisää tanskalaisen kronikoitsijan
Saxo Grammaticuksen kertomana
(Saxonis Grammatici Gesta Danorum, toim. J. Olrik – H. Raeder,
Havniae 1931-1935, XII, 7,6). Lisää
Eerikin ja kuningatar Botildin matkasta Kyprokselle Venäjän ja Bysantin kautta katso myös A. Fellman,
Voyage en Orient du roi Erik Ejegod et sa mort à Paphos, Helsinki
1938. Eerik kuoli siis ennen kuin
pääsi Pyhään maahan, ja sama kohtalo oli myös vaimolla ”coniugem
quoque eius idem peregrinationis
labor finivit” (Saxo, ibidem).
33 Lisää henkilöstä, ks. Bo J. Theutenberg, ”En svensk malteserriddare på 1400-talet”,Traditio melitensis, 3–4, 17–21.
34 Sverges Traktater med främmande Makter, Stockholm 1877-1883,
dok. 48.

35 Hausen, Finlands, nro 33; 34.Tammikuun 9. 1230 paavi Gregorius IX
määräsi Uppsalan arkkipiispan ja
hänen piispansa kehottamaan nousemaan taisteluun crudeles pagani
vastaan ”Carelie, Ingrie, Lappie
et Watlandie” (Sverges traktater,
nro 78). Saman vuoden syyskuussa
paavi kehotti kaikkia Magdeburgin,
Bremenin, Puolan, Sorbi-alueen,
Holsteinin ja Gotlannin kristittyjä
käymään taisteluun preussilaisia
pakanoita vastaan ja auttamaan
Saksalaista ritarikuntaa taistelussa
(op. cit.; nro 80; ks. myös 81 ja 82).
36 Sverges traktater, nro 83.
37 Von Warnstedt, ”Johanniterorden”, 42-3. Saksalainen ritarikunta sai ensimmäiset maa-alueensa
Ruotsissa vuonna 1237, ja ritarikunta lähti maasta vuonna 1467.
Kalpaveljillä sen sijaan ei luultavasti ollut maaomaisuutta Skandinaviassa (J. Lind, ”The Order of
the Sword-brothers and Finland.
Sources and Traditions”, teoksessa
Wergangenheit und Gegenwart
der Ritterorden Die Rezeption der
Idee und die Wirklichkeit, Ordines
militares, Torun 2001, 159-163).
38 Hausen, Finlands, nro 80.

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa
raamattupiiriä Apostolien teoista. Jatkamme luvusta
15 eteenpäin.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 26. syyskuuta klo 14
- 16. Paikka on Rakkauden lähetyssisarten (Äiti Teresan sisarten) luona,
osoitteessa Vironkatu 6 A 12, Kruununhaka.
Oma Raamattu mukaan. Ilmoittautumista ei tarvita, mutta tiedusteluihin
vastaa Kaarina Koho p. 612 9470 (t) tai 8765 308 (ilt.). Tervetuloa!

Pyhiinvaellus Roomaan 7.-14.11.2009
Huolellisesti laadittu ja ainutlaatuinen ohjelma vie kristinuskon juurille.
Pyhät marttyyrit, pyhien Pietarin ja Paavalin elämän viimeiset vaiheet; paavin
yleisvastaanotto; Michelangelo, Bernini, Caravaggio; Orvieton äärettömän
kaunis basilika, ovat vain pieni osa viikon intensiivisen matkan annista. Oppaina piispa Teemu Sippo, päätoimittaja Marko Tervaportti ja kappalainen
Antti Kruus (ev-lut.), joka on järjestänyt 18 matkaa Italiaan.
Tutustumiskohteet ja yhteiset ruokailupaikat on valittu huolella. Hotellit aivan Vatikaanin vieressä lähellä Borgo Pioa. Valittavana on viehättävä
Bramante tai siisti, mutta tavallisempi Conciliazione. Hintaero noin 300
euroa viikko.
Kohteina muun muassa: Orvieto; Pietarinkirkko; Vatikaani; Paavin vastaanotto; Piazza Navona; Forum Romanum;Villa Lante; S. Maria Maggiore; Lateraanikirkko; Birgittalaisluostari; S.Pietro in Vincoli; Il Gesu; Trastevere
Matkan hinta on 1 100 - 1 400 euroa (2 hengen huoneissa). Mahdollisuus
myös yhden tai kolmen hengen huoneeseen. Sisältää mm:
Finnairin suorat lennot; bussikuljetukset; päiväretki Orvietoon; hotellimajoitus kahden hengen huoneessa; asiantuntevan opastuksen ja opaskirjasenkirjallisen
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:Antti Kruus, 040 546 0844, sp@
anttikruus.com.
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp;
5. su engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä
messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke,
pe messu 18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
19.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
26.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
3.10. la lastentarhan 50-vuotisjuhla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
5.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
10.10. la 9.30 vahvistuksen sakramentin harjoitus ja rippi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu ja vahvistuksen
sakramentti, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu
13.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.10 to 18.00 Caritas-ilta seurakuntasalissa
17.10. la 9.30–15.00 retretti seurakuntalaisille,
10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen
sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo: 20.9., 18.10., 15.11. su 16.00
Tikkurila: 27.9., 25.10., 22.11. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit, 11.30 messu,
kirkkokahvit (1. su ruotsi; 2. ja 4. su lastenmessu; 3. su vietnami; 5. su saksa), kuukauden 2. su
16.00 messu espanjaksi, kuukauden 3. su 16.00
messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi. Ma,
ke 7.30 aamumessu, ti, to, pe 18.00 iltamessu, la
9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to
ja pe adoraatio 18.30-19.00. Rippitilaisuus ti, to,
pe, la 17.30–18.00, su 9.30-9.55 ja 11.00-11.25.
Confessions Tues.,Thurs., Fri., Sat. 17.30–18.00,
Sun. 9.30-9.55 and 11.00-11.25.
19.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa
koulussa, 18.00 iltamessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
21.9. ma 18.30 johdantokurssi Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa
26.9. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
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3.10. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.10. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen
Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
17.10. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00
opetus ensikommuuniota ja vahvistuksen
sakramenttia varten Englantilaisessa koulussa,
18.00 iltamessu
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.
fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English
or Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
0.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
12.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
15.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri
19.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
22.9. ti 19.00 infokurssi
26.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass
in English
3.10. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu, 17.00
messu puolaksi
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 messu
latinaksi
5.10. ma 17.00 miestenpiiri
6.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
9.10. pe 18.00 messu Porissa
10.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu,
18.00 messu Naantalissa
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
seurakuntamme nimikkojuhla, 15.00 messu
Eurajoella, 18.30 Mass in English
Ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo
10.00.
DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.9. la 10.00
Eurajoki: 13.9., 27.9., 11.10. su 15.00
Pori: 9.10 pe 18.00
Naantali: 10.10 la 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 ado-

raatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti
7.00 messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio,
to 7.00 messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00 messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions on Wednesdays and Sundays
30 mins before Mass and on request.
19.9. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
21.9. ma pyhä apostoli Matteus: 18.00 messu
26.9. la 11.00 messu Savonlinnassa, 15.00 messu
Mikkelissä
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English, 17.00 messu
Kuopiossa
29.9. ti pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja
Rafael: 18.00 messu
30.9. ke 14.00 seniorien tapaaminen
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Mass in English
9.10. pe 18.00 messu Kiteellä
10.10. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 Mass in English, 18.30 messu
Kajaanissa
17.10. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 Mass in English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
12.9., 10.10. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 13.9.,
11.10. su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 11.9., 9.10.
pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 27.9., 25.10. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 26.9., 24.10. la 15.00
Savonlinna (ort. rukoushuone, Erkonkatu 11):
26.9., 24.10. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 12.9.,
10.10. la 15.00
USKONNONOPETUS
19.9., 17.10. la 9.00
SENIORIT
30.9., 28.10. ke 14.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
18.00 iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke
17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu
kysy papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat,
katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin.Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista
ajat kirkon ilmoitustaululta.
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
3.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Hämeenlinna (Matti Alangon katu 11): 4.10.,
1.11., 6.12. su 15.00
Kokkola (ev.lut. kirkon srk-sali, Oravankatu 29):
27.9., 11.10., 8.11., 6.12. su 18.00
Kristiinankaupunki (lisätietoja kirkkoherralta):
25.9., 16.10., 13.11. pe 19.00
Kurikka (lisätietoja kirkkoherralta): 19.9. la
10.30, 24.10. la 10.30, 7.11. la 13.00, 25.12.
la 17.00
Lapua (lisätietoja kirkkoherralta): 12.9. la 9.00,

26.9. la 13.00, 10.10. la 13.00, 31.10. la 9.00,
14.11. la 9.00, 28.11. la 13.00, 12.12. la 9.00,
26.12. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 27.9 su 12.00, 11.10. su 12.00, 17.10. pe!
9.00, 31.10. la 12.00, 8.11. su 12.00, 14.11. la
12.00, 6.12. su 12.00, 12.12. la 12.00, 26.12.
la 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srk-sali, Ala-Kuljankatu 1): 26.9. la 18.00, 10.10. la 16.00, 5.12. la
16.00
Vaasa, Mass in English (Ort. kirkon srk-sali, Koulukatu 54): 12.9. la 16.00, 26.9. la 16.00, 9.10.
pe! 16.30, 31.10. la 16.00, 14.11. la 16.00, 28.11.
la 16.00, 12.12. la 16.00, 26.12. la 16.00
USKONNONOPETUS
12.9., 3.10., 24.10., 7.11., 12.12. la 9.30
LASTENKERHO
19.9., 14.11., 12.12.
KIRKKOMME VIHKIMISESTÄ ON
KULUNUT 40 VUOTTA! 22.11. klo
10.30 vietetään juhlallinen kiitosmessu
piispamme Teemu Sipon SCJ johdolla.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita!
IT HAS BEEN 40 YEARS SINCE THE
CONSECRATION OF OUR CHURCH!
On Nov. 22 at 10.30, a solemn Mass of
thanksgiving will be offered by Bishop
Teemu Sippo SCJ. All are invited.

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa
parhaiten torstaisin.
17.9. to 18.00 iltamessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
messu
24.9. to 18.00 iltamessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
messu
29.9. ti pyhät arkkienkelit: 18.00 juhlamessu
1.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukko
2.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
ja adoraatio
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
messu
8.10. to 18.00 messu
10.10. la 13.00 perhemessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
messu
15.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.9., 25.10. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 13.9., 11.10. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.10. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.9., 18.10. su
12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 12.9., 10.10. la 11-13, messu klo 13
Lahti: 3.10. la 14.00-16.00
SYYSTALKOOT 24.10. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja evästä. Tervetuloa!

Tapahtumat
Oulu

Gregorius-yhdistys
Tapahtumia
Academicum Catholicum

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke,
la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Pe
17.00 ristintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Raahessa
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10:00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu
Rovaniemellä
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 20.9., 4.10., 18.10., 1.11.
su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.9., 25.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.9., 11.10.,
8.11. su 17.30

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

Ohjelma syyskaudella 2009
Verksamhetsplan för hösten 2009
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarikatu 3 bA.Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./Vi samlas på Studium Catholicum, Riddaregatan 3bA. Mötena är öppna för alla. HUOM!
KOKOUKSET ALKAVAT KLO 18.00/OBS!
MÖTENA BÖRJAR KL. 18.00
Torstaina 15.10. klo 18.00 “Paavin Jeesus”. Dosentti Jarmo Kiilunen Helsingin yliopistosta
kertoo ja keskustelee kääntämästään paavi
Benedictus XVI:n teoksesta Jeesus Nasaretilainen. Paavi itse sanoo: “Tämä kirja on
ilmaus henkilökohtaisesta ‘Herran kasvojen’
etsinnästäni. Kuka tahansa voi sen vuoksi olla
eri mieltä kanssani. Pyydän lukijoiltani ennakkoon vain sitä sympatiaa, jota ilman mikään
ymmärtäminen ei ole mahdollista.”/ Docent
Jarmo Kiilunen presenterar påven Benedictus XVI bok “Jesus från Nasaret”, som han
översatt till finska.
Torstaina 26.11. klo 18.00 Messu AC:n vainajien
muistoksi. Messun jälkeen isä Wieslaw Swiech
puhuu aiheesta “Viimeiset päivät.”/Mässa för
AC:s avlidna. Efter mässan, fader Wieslaw
Swiech talar om “De yttersta dagarna”.
Torstainan 10.12. klo 18.00 vietämme joulujuhlaa, jonka teemana on “Minun jouluni”: Eri
kansallisuuksien edustajat kertovat omista
jouluperinteistään./Julfesten med temat “Min
jul”:jultraditioner i olika länder.
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa
15.10.2009 mennessä AC:n tilille 200120513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro,
senast den 15.10.2009 på AC:s konto 200120513060.

Catholic Students’ Club
cschelsinki.wordpress.com
Rosary and Holy Mass in Latin and English. St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00:

Welcome!

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

Fransiskaanimaallikot OFS

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa vietetään messua maanantaina, keskiviikkona
ja perjantaina klo 8.20.Torstaisin on ekumeeninen rukoushetki syyskuun aikana klo 9 ja lokakuusta lähtien klo 8.30. Lisätietoja luennoista ja
muusta toiminnasta www.studium.fi.

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

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

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426.
Helsinki:Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18 A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470,
E-mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman,
gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm
040-5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.
com

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

SEkalaista
Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (17.00-17.30) ja vesper (17.3017.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin
sakramenttikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen Studium Catholicumin kirjastossa Ritarikatu 3 b A, 3. kerros. Päivät ja
kirjat maanantaisin:
14.9. Frank McCourt: Seitsemännen portaan
enkeli
12.10. Werner Bergengruen: Suurtyranni
9.11. Dante Alighieri: Kiirastuli
7.12. Charles Dickens: Joululaulu
Tervetuloa klo 18.30.

SENIORIT
Tiistaina 20. lokakuuta (huom!) kello
14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa
ja sen jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Luostarikirjallisuutta:
Verkkokauppa avattu. Luostarikirjallisuutta löydät osoitteesta http://www.
oravala.fi/cat.

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

15.9. - 29.9. - 13.10. - 27.10. - 10.11. - 24.11.
- 15.12.

Katolinen tiedotuskeskus

Keskukset

Teresa ry.

Societas Sancti Gregorii Magni

Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17-19 p. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Syksyn ja kevään aikana aiheenamme ovat
suomennetut mietiskelyt fransiskaani-isä Henrik Roelvinkin OFM kirjasta Vem är du, Gud,
och vem är jag? Meditationer för Franciskanska
Lekmän. Kokousiltojen lisäksi meillä on retretti
Turussa 13. - 15.11. (ks. erillinen ilmoitus tässä
lehdessä) ja p. messu lauantaina 28.11. kello 18
p. Marian kirkossa, sillä sunnuntaina 29.11. tulee
kuluneeksi 30 vuotta p. Franciscuksen nimeämisestä luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi.
Kokouksiimme ovat tervetulleita kaikki, joilla
on hyvä tahto.
Syksy 2009
61. toimintavuosi Suomessa
16.9. I mietiskely: Alkupohdinta
21.10. II mietiskely: Kuka minä olen? Pyhä Henki
minussa
18.11.III mietiskely: Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä
16.12. IV mietiskely: Tiellä taivaallisen Isän luo

STUDIUM
CATHOLICUM

STUDIUM
CATHOLICUM

Lauantai 19.9. One day special conference
klo 10 - 12.30 ja 14 -16.30

Isä Ellert Dahl OP, Oslo
“Venice – the holy city”
(diaesitys, luento englanniksi)
Lauantai 19.9. One day special conference
klo 10 - 12.30 ja 14 -16.30

Sarja "Ars sacra" – pyhyys ja taide

Perjantai 25.9. klo 18-20

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Isä Ellert Dahl OP, Oslo
Maria Korkala
“Venice – the holy city”
“Pyhä tunne musiikissa”
(diaesitys, luento englanniksi)
Gregoriaanisesta musiikista

Perjantai
25.9.www.studium.fi
klo 18-20 tai puhelimitse
Ilmoittautuminen

Kevät 2010
62. toimintavuosi Suomessa
20.1. V mietiskely: Mitä teen? Minun kutsumukseni
17.2. Tuhkakeskiviikko. Ei kokousta. Otamme
katumuksen tuhkaristin kukin omassa kirkossamme
17.3.VI mietiskely: Mitä teen maailmassa?
14.4.VII mietiskely: Miten elän kirkossa?
Maanantai 10.5. EUFRA-PÄIVÄ 2010 On fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä
19.5. VIII mietiskely: Yhteyteni Jumalaan ja ympäröivään maailmaan. Kevään viimeinen kokousilta.

Sarja

Taittoteknisen virheen takia osa
ilmoituksista jäi piiloon Fideksen
"Arsedellisessä
sacra"
–numerossa.
pyhyys jaPahoittelemtaide
me
tapahtunutta.

(09-61206711) arkisin 9-16.

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Osallistumismaksu
Maria
Korkala 5 e, opiskelijat 2 e
Studium
Catholicum
“Pyhä
tunne
musiikissa”
Ritarikatu 3 b A 4,
00170 Helsinki
Gregoriaanisesta
musiikista

Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e
Catholicum
Seurakuntien ja yhdistysten Studium
ilmoitukset
seuraavaan lehteen (11) ajalle
9.10.-8.11. on toimitettava viimeistään
mieluiten
Ritarikatu 25.9.2009
3 b A 4, 00170
Helsinkisähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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Piispaksi vihkiminen
Magnus Löfving

Hiippakunnan kanslerin, isä
Wieslaw Swiechin SCJ sanat
vihkimismessun alussa
Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa! Tervehdin teitä kaikkia,
jotka olette saapuneet Turun
tuomiokirkkoon viettämään
juhlamessua, jonka aikana isä
Teemu Sippo vihitään Helsingin katolisen hiippakunnan
piispaksi. Katolilaisina iloitsemme siitä, että voimme viettää
piispaksi vihkimistä tässä keskiajalta peräisin olevassa, merkittävässä tuomiokirkossa. Erityisesti osoitamme kiitoksemme
läsnäoleville, arkkipiispa Jukka
Paarmalle ja kaikille luterilaisen
kirkon edustajille.
Tervehdin lämpimästi myös
juhlamessuun saapuneita ortodoksisen kirkon ja muiden
kirkkojen paimenia ja uskovia,
samoin kuin monia sääntökuntien edustajia.
Tervehdin vihkimismessua
toimittamaan saapuneita lukuisia katolisia piispoja ja pappeja Suomesta ja monista muista
maista. Pääselebranttina messussa ja vihkimisessä toimii
Mainzin piispa, kardinaali Karl
Lehmann. Koska muodostamme
täällä varsin kansainvälisen yhteisön, messu vietetään pääosin
latinaksi, mutta myös osaksi
suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi.
Pyydän teitä, arvoisa kardinaali, jatkamaan tämän pyhän
messun viettoa.
Kardinaali Lehmannin alkusanat
[Alkutervehdys.] Olen tullut
Teidän luoksenne suuresti iloiten tulevan piispanne, isä Teemu Sipon pyynnöstä — hän oli
aikoinaan oppilaani Freiburgin
yliopistossa — vihkiäkseni hänet piispaksi läsnäolevien piispojen kanssa. Toivotan omasta
puolestani sydämellisesti tervetulleiksi Teidät kaikki, joita
arvoisa kansleri juuri äsken
tervehti, ja iloitsen siitä, että Te
vietätte tätä juhlaa kanssani.
Jokainen piispa todistaa
kautta vuosituhanten ja vuosisatojen kirkon uskollisuudesta
Jeesukselle Kristukselle, uskomme alkuaikojen apostolisesta perinnöstä ja sen elävästä siirtämisestä halki aikojen nykyhetkeen
saakka. Sen tähden me iloitsemme, että Helsingin hiippakunta
saa jälleen ylipaimenen piispa
Jósef Wróbelin jälkeen. Se, että
me saamme jakaa vihkimyksen
sydänkeskiajalta peräisin olevassa kunnianarvoisassa katedraalissa monien sisarten ja veljien, myös luterilaiseen kirkkoon
kuuluvien, läsnä ollessa, täyttää
meidät ilolla ja kiitollisuudella
ja rohkaisee meitä uusiin ja syvempiin panostuksiin kirkon
ykseyden puolesta. Siitä jokainen piispa persoonassaan ja tehtävässään on elävä ja todellinen
symboli.
(Etukäteen annettu teksti: muutokset mahdollisia.)
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”Kristus on

Lauantai 5.9.: Kardinaali Karl Lehmann asettaa kätensä piispaksi vihittävän
päälle.

Kardinaali Lehmannin saarna
Tämä piispaksivihkimismessu
täyttää meidät kaikki suurella
ilolla. Haluan lyhyesti yrittää
esittää tämän ilon perusteita:
1) Jokainen piispaksi vihkiminen
on merkki elävästä jatkuvuudesta
kirkon elämässä.
Piispaksi vihkiminen on
merkki, vaikuttava merkki, jolla
Jumala itse kirkon kautta asettaa
yhden ihmisen vastuuseen siitä,
että meidän uskomme apostolinen perintö, evankeliumin
totuus, säilyy ja että sen sisältö esitetään aikamme ihmisille
vakuuttavasti. Me iloitsemme
siitä, että tämä tapahtuu nyt
katoliselle kirkolle Suomessa.
Luterilaiset sisaremme ja veljemme Pohjois-Euroopassa, varsinkin Suomessa, voivat hyvin
ymmärtää, miksi tämä apostoleista tähän päivään asti jatkuva todistus kirkon uskosta, siis
apostolinen seuraanto laajassa
merkityksessä, on meille niin
kallisarvoinen. Juuri diasporassa toimivalla kirkolla on elävä
taju kuulumisestaan auttavaan
verkostoon, joka estää eristäytymästä ja luo yhteyttä.
2) On rohkaiseva merkki, että isä
Teemu Sippo ensimmäisen kerran
lähes 500 vuoden jälkeen on suomalaisena nimitetty Helsingin katoliseksi piispaksi.
Kun me tänään tarkastelemme viimeisimpiä reformaation
jälkeisiä vuosisatoja, olemme
täällä Suomessa hyvin tietoisia

siitä, kuinka naapurikirkot samoin kuin yleismaailmallinen
kirkko ovat aina olleet pienen
katolisen kirkon tukena. Siinä
myös sääntökunnat ovat olleet
suureksi avuksi. Ne kaikki ansaitsevat tunnustuksen. Dominikaanit, jotka jo keskiajalla toimivat tässä maassa, ovat tehneet
tärkeää työtä Suomessa viime
vuosisadan puolivälistä nykypäivään saakka. Vuodesta 1907
alkaen, eli yli sata vuotta, ovat
Jeesuksen pyhän sydämen papit
vastanneet suurimmasta osasta
Suomen katolilaisten sielunhoitoa. He olivat kauan hollantilaisia. Piispa Józef Wróbel, hänen
edeltäjänsä piispa Paul Verschuren ja nyt myös uusi piispa Teemu Sippo kuuluvat kaikki eri
kansallisuuksistaan huolimatta Jeesuksen pyhän sydämen
pappeihin. Me tahdomme juuri
tänään kiittää sydämestämme
kaikkia heitä heidän suuresta
työstään, erityisesti työstä viime
vuosisadalla. Kiitoksemme kuuluvat myös naisten sääntökunnille, jo vanhastaan birgittalaisille, Jeesuksen pyhän sydämen
sisarille, kalleimman veren sisarille, Jeesuksen pikkusisarille,
ursuliineille, karmeliitoille ja äiti
Teresan sisarille. Sitä suurempi
on Suomen pienen katolisen
kirkon ilo, kun nyt ensimmäistä kertaa piispa Arvid Kurjen
kuoleman jälkeen - hän hukkui
Itämereen paetessaan vuonna
1522 - syntyperäinen suomalainen kutsutaan katoliseen piispanvirkaan, aivan Vatikaanin

Lauantai 5.9.: Piispa Teemu Sippo SCJ saa paimensauvan kardinaali Lehmannilta.

II kirkolliskokouksen hengessä,
kokouksen, joka halusi vahvistaa koko kirkossa yksittäisten
paikalliskirkkojen itsenäisyyttä.
Nykyään myös Ruotsin, Norjan
ja Tanskan katolisissa kirkoissa
piispat ovat näissä maissa syntyneitä, he tuntevat ihmisten
tavat ja tottumukset hyvin ja
kehittävät kirkkoa tästä kotimaahansa juurtumisestaan lähtien. Sen tähden me lupaamme
Teille, rakas Teemu Sippo, täyden tukemme sekä ulkoisesti
että sisäisesti.
3) Piispaksi vihkiminen Turun
tuomiokirkossa on tietä näyttävä
ekumeeninen tapaus.
On suuri lahja, että Te, arkkipiispa Jukka Paarma, olette suostunut isä Teemu Sipon pyyntöön
saada vastaanottaa piispaksi
vihkimys tässä keskiaikaisessa katedraalissa, joka nykyään
on evankelis-luterilaisen arkkipiispan kirkko. Tämä on suuri
ekumeeninen ele, joka osoittaa,
kuinka syvälle yhteisen uskomme juuret ulottuvat. Usein me
unohdamme nämä yhdistävät
tekijät vielä tänään vallitsevan
eromme tähden. Samalla tiedämme, että olemme monessa
asiassa lähellä Suomen luterilaista kirkkoa - ja toisella tavalla
lähellä myös ortodoksista kirkkoa. Täällä elää yhä vahva kansankirkko. Me olemme toisiamme lähellä myös piispanviran ja
uskomme jatkuvuuden rakenteiden (apostolisen suksession)
ymmärtämisessä, olemme lähellä liturgiamme ja luonnollisesti

myös paikallisten ekumeenisten
keskustelujen kautta. Se, että me
voimme kokea tämän läheisyyden ja yhteisyyden, huolimatta
vielä jäljellä olevasta työstä, ja
että tämä piispaksi vihkiminen
voi tapahtua Turun tuomiokirkossa, paikassa, jonne piispanistuin siirrettiin jo noin vuonna
1250, antaa meille rohkeutta ja
innostusta tiellä kohti vielä suurempaa läheisyyttä. Sitä kohti
olemme matkalla myös virkakäsityksen osalta. Sen tähden osoitan Teille, arkkipiispa Paarma,
erityisen kiitokseni.
4) Tämän päivän moninkertaiseen iloon kuuluu myös uuden
piispan tunnuslause: Christus fons
vitae, Jeesus Kristus on elämän
lähde.
Tällä tunnuslauseella uusi
piispa turvautuu syvimmiltään
raamatulliseen ohjelmaan, jonka
me voimme kuulla myös tämän
vihkimismessun lukukappaleissa (vrt. myös Ilm. 21:6 - Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi
vettä elämän veden lähteestä).
Varmasti tämä tunnuslause ilmaisee myös konkreettisesti
Jeesuksen pyhän sydämen veljeskunnan sisäistä hurskautta,
mutta se ulottuu myös laajemmalle: Me janoamme elämää ja
haluaisimme nauttia elämästä
tässä maailmassa täysin siemauksin. Mutta me tiedämme
myös maailmassamme samanaikaisesti tapahtuvasta elämän
halveksimisesta ja tuhoamisesta,
äidinkohdusta alkaen aina kuolemaan saakka, vainoista aina
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Magnus Löfving

elämän lähde”

Lauantai 5.9.: Piispa Teemu Sippo SCJ ottaa vastaan onnittelijoita Turun yliopiston päärakennuksessa. Koko juhlapäivän ajan myös alkusyksyinen ilma oli lempeimmillään.

maailmassa vallitsevaan nälkään ja sotiin saakka. Me myös
tuhoamme himoillamme omaa
elämäämme ja toisten elämää.
Tästä voimme palata takaisin
evankeliumiin, joka osoittaa Jeesuksen elämän ja sanojen kautta,
kuinka suuresti elämän varjeleminen ja tuhoavasta elämäntavasta luopuminen kuuluvat
nykyään tehtäviimme ja kuinka
suuresti Jeesuksen elämän uhri
on monille, kaikille, todella rakentava ohjelma. Jeesus Kristus
on todella elämän lähde.
Tämän ilon vallassa ja tässä
hengessä me tahdomme pyytää
Jumalan armoa uudelle piispalle ja meille kaikille. Aamen.
(Etukäteen annettu teksti: muutokset mahdollisia.)
Piispa Teemun kiitossanat
vihkimismessun lopussa
Rakkaat veljet ja sisaret. Eukaristian vietto merkitsee aina
kiitosjuhlaa. Me kiitämme Isää
Jumalaa hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli
maailmaan pelastaakseen meidät synnin ja kuoleman vallasta.
Kiitämme Pyhää Henkeä, jonka
vaikutusta saamme kokea ennen muuta kirkossa. Tänäänkin
olemme kiittäneet kolminaista
Jumalaa hänen armostaan meitä
kohtaan. Mutta voimme kiittää
myös monia ihmisiä, jotka ovat
meille merkittäviä ja jotka ovat
olleet hyviä meille.
Tahtoisin tämän vihkimismessun päätteeksi osoittaa kii-

tollisuuttani Pyhää Isää, paavi
Benedictus XVI:a kohtaan, että
hän on tuntenut minua kohtaan
luottamusta, antamalla minulle
nimityksen Helsingin piispaksi.
Kiitän kardinaali Karl Lehmannia siitä, että hän on ollut
valmis tulemaan vihkimään minut. Ich danke Ihnen Herr Kardinal, dass Sie trotz ihrer vielen
Termine sich Zeit genommen
haben nach Turku zu kommen
und mir die Bischofsweihe zu
spenden. Herzlichen Dank für
ihre guten Worte. Ihre Anwesenheit hier ist mir unvergesslich.
Suuri ilonaiheeni on se, että
piispa Józef Wróbel olette toiminut täällä toisena konsekraattorina vihkimisessä. Lämmin kiitos siitä. Läsnäolonne on meille
kaikille hyvin merkityksellinen.
Ich danke Ihnen Herr Bischof
Czeslaw Kozon, dass Sie als
Vice-Vorsitzende der Nordischen Bischofskonferenz hier
mitgewirkt haben. Ich danke
Ihnen, hochwürdige Bischöfe,
dass Sie durch ihre Answesenheit und Mitfeier ihre Verbundenheit mit mir und der Diözese
Helsinki so bekundet haben.
Einen besonderen Dank richte ich an unseren Apostolischen
Nuntius, Herrn Erzbischof Emil
Tscherrig. Mit Ihrem Gebet und
Ihrer aufmerksamen Hilfe haben Sie mich in der Zeit der Sede
Vacante begleitet. Herzlichen
Dank, dass Sie als Botschafter
des Papstes in dieser Feier ihren wertvollen Beitrag geleistet
haben.

In meinem eigenen und im
Namen unseres Bistums danke ich herzlich den Vertretern
von Ansgar-Werk und Bonifatius-Werk für Ihre Mitfeier hier,
für ihre Freundschaft, für Ihre
Verbundenheti mit uns uind für
Ihre Hilfe.
Geehrter Pater General Jose
Carvalho Ornelas, geehrte Provinziale, liebe Mitbrüder, ich
danke euch herzlich dafür, dass
Ihr weither nach Turku gekommen seid um diese Feier mit uns
zu begehen. Die Verbundenheit
mit euch und meine geistliche
Heimat in der Genossenschaft
der Herz-Jesu-Priester möchte
ich niemals vermissen. Danke,
dass ihr hier seid.
Thank you dear Confratres
from various countries, that you
have come here und celebrated
together with us this solemn
mass and ordination to bishop.
In this Church there are also
many representatives of Theiobalt-Conference gathered here
in Turku. The presence of all of
You in this celebration means for
me and for us all stength and
joy.
Herra arkkipiispa Jukka
Paarma, vaikka kardinaali Lehmann jo saarnassaan kiitti Teitä mahdollisuudesta käyttää
Turun tuomiokirkkoa tätä piispaksi vihkimismessua varten,
tahtoisin ilmaista Teille myös
omaa kiitollisuuttani tästä ekumeenisesta teosta. Tämä tapahtuma tuottaa sekä minulle, että
kaikille katolilaisille niin suur-

ta iloa, etten pysty sitä oikein
sanoin ilmaisemaan. Ajattelen
tässä myös sitä, että edellinen
suomalainen katolinen piispa
500 vuotta sitten vietti usein
messua tässä Neitsyt Marialle ja
pyhälle Henrikille omistetussa
kirkossa.
Lämpimät kiitokseni myös
teille tuomiorovasti Rauno Heikola ja kaikille läsnäoleville luterilaisille piispoille, papeille ja
uskoville ekumeenisesta asenteestanne ja ystävällisyydestänne.
Kiitän korkeasti pyhitettyä
arkkipiispa Leoa ja muita ortodoksisen kirkon paimenia, jotka
yhdessä meidän kanssamme
olette viettäneet tätä messua.
Katoliset seurakuntapapit ovat
saaneet tuhansia kertoja käyttää messua varten ortodoksisia kirkkoja siellä, missä ei ole
katolista kirkkoa. Se on meille
merkki veljellisestä rakkaudesta
ja kristittyjen yhteydestä.
Suomen ekumeenisen neuvoston kautta olemme yhteydessä monien eri kirkkojen
edustajien kanssa ja kohtaamme
heitä myös paikallisella tasolla.
Kiitos täällä oleville eri vapaiden suuntien edustajille heidän
läsnäolostaan ja rukouksistaan.
Erityinen ilonaiheemme on
se, että täällä on läsnä myös
muiden uskontojen, islamin ja
juutalaisuuden edustajia, joihin
meillä kristityillä varsinkin viime vuosien aikana on kasvanut
kunnioittava ja lämmin yhteys.
Kiitän valtiovallan ja julki-

sen elämän edustajia, jotka ovat
osallistuneet juhlaamme ja kunnioittaneet sitä läsnäolollaan.
Kirkkomme puolesta vakuutan,
että tahdomme edelleen tukea
ja rakentaa osaltamme hyvällä
tavalla suomalaista yhteiskuntaa, jossa jo keski-ajalta lähtien
olemme vaikuttaneet.
Tahtoisin kiittää omaisiani,
veljiäni perheineen, jotka aina
ovat olleet tukenani ja myötäeläneet elämän käännekohdissa.
Kiitän hiippakuntamme
pappeja heidän epäitsekkäästä
palveluksestaan hiippakunnan
ja seurakuntien hyväksi sekä
heidän veljellisestä työtoveruudestaan.
Kiitän sääntökuntasisaria
heidän antaumuksestaan Jumalalle ja ihmisten hyväksi omissa
yhteisöissään. Sisarten läsnäolo
muistuttaa meitä kaikkia jatkuvasti uskostamme.
Kiitos maallikoille, jotka monta kertaa kaikessa hiljaisuudessa
tekevät arvokasta työtä ihmisten
hyväksi.
Erityisen kiitoksen tahtoisin
lausua kaikille niille, jotka ovat
olleet mukana tämän vihkimismessun valmisteluissa ja niille,
jotka omalla panoksellaan ovat
auttaneet tämän pyhän messun
vietossa, erityinen kiitos kuorolle heidän laulustaan.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Kiitos kaikille niille, jotka eri
tavoin ovat onnitelleet minua
toivottaneet siunausta ja luvanneet rukoilla puolestani. Tarvitsen yhä edelleen teidän esiruko-
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Sunnuntai 6.9.: Piispa Teemu Sippo SCJ on juuri istunut Helsingin hiippakunnan piispanistuimelle, katedralle. Vasemmalla apostolinen nuntius, arkkipiispa Tscherrig, oikealla seremoniamestarina toiminut
monsignore Tuomo T.Vimpari, Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon ja Reykjavikin piispa Peter Bürcher. Tämän jälkeen hiippakunnan papisto osoitti uskollisuuttaan uudelle piispalle.

uksianne.
Aivan oikeutetusti te odotatte
uudelta piispalta paljon erilaisia
asioita. Tunnen puutteeni ja rajoitukseni, enkä varmaan pysty
kaikkia odotuksia täyttämään.
Varmasti tulen Jumalan armon
avulla tekemään parhaani.
Piispan yhtenä päätehtävistä
on julistaa evankeliumia. Tuon
julistuksen tulee olla kokonaisvaltaista siinä mielessä, että julistajan koko elämän tulee olla
evankeliumin todistamista. Juuri siihen tahtoisin pyrkiä.
Pyhä Fransiskus Assisilainen
neuvoi kerran kanssaveljiään
kehottamalla heitä seuraavasti:
”Saarnatkaa aina ja jos välttämätöntä, niin sanokaa myös jotakin.” Varmaan monien mentaliteettiin sopii sellainen hiljainen
elämän todistus.
Jos saan esittää teille toivomuksen tänään rakkaat hiippakuntalaiset, niin sanoisin apostoli Paavalin sanoin efesolaisille:
”Kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina
nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä
tulemaan toimeen keskenänne.
Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On
vain yksi ruumis ja yksi Henki,
niin kuin myös se toivo, johon
teidät on kutsuttu on yksi. Yksi
on Herra, yksi usko, yksi kaste.”
(Ef. 4,1b-5) Aamen.
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Uuden piispan saarna hiippakunnan ja katedraalin haltuunotossa 6.9.2009 Pyhän
Henrikin katedraalissa
Rakkaat kristityt! ”Älkää pelätkö, Jumala tulee ja pelastaa
teidät. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat
avautuvat, rampa hyppii silloin
kuin kauris, mykän kieli laulaa
riemuaan.” Näin sunnuntain
lukukappaleessa profeetta Jesaja kuvailee pelastusta, jonka
Jumala tulee saamaan aikaan.
Eikä Jumala jätä ihmisen syvintä toivoa loputtomasta onnesta
täyttämättä. Evankeliumista
kuulimme, kuinka Jeesus parantaa kuuromykän. Yksi varmimpia asioita, joita tiedämme
Jeesuksesta onkin se, että hän
teki ihmeitä. Hänen uskovilleen se oli epäilemätön tosiasia,
kuten hänen vastustajilleenkin,
jotka syyttivät häntä kansan villitsemisestä pelottavin voimateoin. Jeesuksen kautta tapahtui
kirjaimellisesti se, mistä Jesajan
kirjassa oli ennustettu. Jeesus
itse vastaa Johannes Kastajalle
olevansa lopullisen pelastuksen
tuoja. Jeesus sanoo hänen opetuslapsilleen: ”Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuolleet herätetään
henkiin ja köyhille julistetaan
ilosanomaa.” Vain Jumalan lähettiläs, Jumalan Poika voi saada tällaista aikaan.
”Christus fons vitae”, ”Kris-

tus on elämän lähde”, tämä on
se piispan vaalilauseeni, jonka
olen valinnut, tai joka ehkä valitsi minut. Evankeliumi kokonaisuudessaan kertoo, miten
Jeesus auttaa, parantaa, miten
karkoittaa pahuuden, miten
hän armahtaa, herättää jopa
kuolleista ja miten hän itse nousee ylös kuolleista ja julistaa
ylösnousemusta kaikille. ”Kristus elämän lähde”, siitä koko
evankeliumi kertoo. Häneen
tahtoisin jatkuvasti piispana
viitata ja kuin kehottaa: menkää
hänen luokseen yhä uudelleen,
ammentakaa elämän täyteys häneltä. Uskokaa häneen, ottakaa
hänet vastaan, antakaa itsenne
kokonaan hänen haltuunsa. Haluaisin kutsua kaikkia olemaan
niin sanotusti pääsiäisihmisiä,
iloitsemaan uskosta siihen, että
Kristuksen kuolleista nousemisen kautta meille voittama elämä
läpäisee kuolemankin muurin,
ja että elämä saa täyttymyksen
ikuisuudessa.
Ennen muuta kirkon sakramentit ovat ne lähteet, joista uskomme elävään ja eläväksi tekevään Kristukseen voi kasvaa.
Jo kaste on meille elävän veden
lähde, joka viittaa tulevaan kirkkauteen. Eukaristiassa meille
tarjotaan elämän leipää ja viitataan taivaalliseen hääateriaan.
Kaikki sakramentit parantavat
meitä, vahvistavat ja rakentavat
elämäämme. Meidät on tarkoitettu elämään ainaisesti Jumalan
yhteydessä.
Tärkeää tässä on kuitenkin

myös huomata, ettei Jumala Pojassaan tarjoa elämää vain minulle tai meille, vaan kaikille. Ei
vain minun, vaan myös toisen ja
toisten elämä on ainutlaatuisen
arvokas ja aina äidin kohdusta
viimeiseen henkäykseen asti
tarkoitettu saavuttamaan täyttymyksen Jumalassa. Jumala
rakastaa kaikkia, eikä hän halua
kenenkään joutuvan turmioon.
Tästä syystä elämän suureen
lahjaan kuuluu myös suuri tehtävä palvella, pelastaa ja suojella
elämää ja antaa joskus jopa oma
elämänsä toisen elämän hyväksi. Kenenkään elämä ei saa
mennä hukkaan, ei kenenkään
elämää saa tuhota, ei omaakaan
elämäänsä. On traagista todeta,
miten paljon viimeisen sadan
vuoden ajan on juuri tuhottu
elämää sodissa, kansanmurhissa, terroriteoissa. Useimmiten
surmansa saavat puolustuskyvyttömät, syyttömät ihmiset.
Monien kuolemat johtuvat vastuuttomuudesta, itsekkyydestä
ja välinpitämättömyydestä.
Raamatun alkulehdiltä tunnemme kertomuksen veljeksistä
Kain ja Abel. Kun Kain oli surmannut Abelin ja Jumala kysyy
häneltä: ”missä on veljesi Abel?”
niin ei vain Kainin murha ole
vääryys, joka tulee ilmeiseksi,
vaan myös Kainin vastaus on
väärä, kun hän sanoo: ”olenko
minä veljeni vartija”. Sillä eihän
veli tarvitse vartijaa, vaan veljen.
Evankeliumissa Kristus samaistuu vähäpätöisiin, puut-

teenalaisiin ihmisiin ja sanoo
meille kaikille: ”Minkä olette
tehneet vähimmille veljilleni,
sen te olette tehneet minulle”.
Meidän kristittyjen on siksi oltava sisaria ja veljiä kanssaihmisille ja selkeästi asetuttava elämän puolelle tuhoavia voimia
vastaan.
”Kristus on elämän lähde”.
Tämä ilosanoma huulillani tahdon aloittaa piispan paimenviran hoitamisen Helsingin
hiippakunnassa. Haluaisin tällä
sanalla tuoda esiin myös sen,
etten minä, eikä kukaan meistä
ole, eikä voi olla lähde samalla tavoin kuin Kristus. Hän itse
on myös lopulta paitsi elämän
lähde myös meidän kaikkien
varsinainen paimen. Ja hyvä
niin, sillä en minä eikä kukaan
meistä ole tarpeeksi vahva, viisas ja pyhä toimimaan sellaisena
hyvänä paimenena kuin hän on.
Vain häneltä minä ja me kaikki
voimme ammentaa sitä voimaa
ja pyhyyttä, jota tarvitsemme
voidaksemme kulkea hänen jalanjäljissään. Antakoon hän sitä
kaikkea meille, että tulisimme
hänen kaltaisikseen ja jakaisimme sitä armoa ympäristöömme,
jota hän niin kirkkaasti säteilee.
Olkoon hiippakuntamme
valo ja todistaja Kristuksesta ja
hänen lahjoittamastaan elämän
täyteydestä. Aamen.

Piispaksi vihkiminen
Svenska
översättningar
Kardinal Lehmanns predikan i Åbo domkyrka
Den här biskopsvigningsmässan
fyller oss alla med stor glädje. Jag
vill kortfattat försöka presentera
orsakerna till den glädjen:
1) Varje biskopsvigning är ett
tecken på en levande kontinuitet i
kyrkans liv.
Biskopsvigning är ett tecken, ett starkt tecken, som Gud
själv använder för att genom
kyrkan ställa en människa till
svars för att vår tros apostoliska
arv, evangeliets sanning, bevaras och att dess innehåll på ett
övertygande sätt förs fram till
människorna i vår tid. Vi gläder
oss över att det här nu sker för
den katolska kyrkan i Finland.
Våra lutherska systrar och bröder i Nordeuropa, i synnerhet i
Finland, kan gott och väl förstå
varför det här vittnesmålet om
kyrkans tro, som sträcker sig
från apostlarna till våra dagar,
alltså den apostoliska successionen i dess vida bemärkelse, är så
värdefull för oss. Just en kyrka i
diasporan har en levande insikt
om sin tillhörighet till ett hjälpande nätverk, ett nätverk som
förhindrar isolering och skapar
gemenskap.
2) Det är ett uppmuntrande
tecken att fader Teemu Sippo är den
första finländare som efter närmare
500 år har utsetts till Helsingfors
katolska biskop.
När vi idag ser på de senaste
århundradena efter reformationen är vi här i Finland mycket
medvetna om hur grannkyrkorna, liksom också den universella
kyrkan, alltid har utgjort ett stöd
för den lilla katolska kyrkan här.
I detta har också ordnarna varit
till stor nytta. De förtjänar alla
ett erkännande. Dominikanerna, som redan på medeltiden
verkade här i landet, har gjort
ett viktigt arbete i Finland från
och med mitten av förra århundradet till våra dagar. Sedan år
1907, i över hundra år, har Jesu
heliga hjärtas präster ansvarat
för största delen av själavården
bland Finlands katoliker. Länge
var de holländare. Biskop Józef
Wróbel, hans föregångare biskop Paul Verschuren och nu
också den nye biskopen Teemu
Sippo hör alla, trots sina olika
nationaliteter, till Jesu heliga
hjärtas präster. Just idag vill
vi av hjärtat tacka dem alla för
det viktiga arbete de har utfört,
i synnerhet för deras insatser
under 1900-talet. Vi vill också
tacka kvinnornas ordnar, av
hävd birgittinerna, Jesu heliga
hjärtas systrar, systrarna av det
dyrbaraste blodet, Jesu småsystrar, ursulinerna, karmeliterna
och Moder Teresa-systrarna.
Ännu större är glädjen i den
lilla katolska kyrkan i Finland
när en infödd finländare för första gången sedan biskop Arvid

Kurcks död – han drunknade
i Östersjön under sin flykt år
1522 – kallas till det katolska
biskopsämbetet, helt i enlighet
med Andra Vatikankonciliet, ett
koncilium som strävade efter
att stärka de lokala kyrkornas
självständighet inom kyrkan
som helhet. Idag är biskoparna
i de katolska kyrkorna i Sverige, Norge och Danmark också
födda i sina respektive länder,
de känner väl till seder och bruk
och utvecklar kyrkan i enlighet
med de rötter som kyrkan har i
Norden. Därför lovar vi Er, kära
Teemu Sippo, vårt fulla stöd
både externt och internt.
3) Biskopsvigningen i Åbo domkyrka är en stor ekumenisk händelse
och en vägvisare för ekumeniken.
Det är en stor gåva att Ni, ärkebiskop Jukka Paarma, har bifallit fader Teemu Sippos önskan
att få ta emot biskopsvigningen
i den här medeltida katedralen,
som i dag är den evangelisklutherska ärkebiskopens kyrka.
Det är en stor ekumenisk gest
som visar hur djupt rötterna i
vår gemensamma tro sträcker
sig. Ofta glömmer vi de förenande faktorerna på grund av
den splittring som fortfarande
råder mellan oss. Samtidigt vet
vi att vi i många frågor står nära
den lutherska kyrkan i Finland
– och på ett annat sätt också nära
den ortodoxa kyrkan. Här lever
fortfarande en stark folkkyrka.
Vi står varandra nära också i
vår förståelse av biskopsämbetet och kontinuiteten i vår tros
strukturer (den apostoliska
successionen), vi står varandra
nära i fråga om vår liturgi och
naturligtvis också genom lokala
ekumeniska samtal. Det att vi
kan uppleva den här närheten
och gemenskapen trots det arbete som ännu återstår, och att
den här biskopsvigningen kan
äga rum i Åbo domkyrka, på
den plats dit biskopssätet flyttades redan cirka år 1250, ger oss
mod och inspiration på vägen
mot en ännu större närhet. Vi är
på väg mot den närheten också i
fråga om ämbetssyn. Därför vill
jag rikta ett speciellt tack till Er,
ärkebiskop Paarma.
4) Till dagens mångdubbla
glädje hör också den nya biskopens
valspråk: Christus fons vitae, Jesus
Kristus är livets källa.
Under den devisen stödjer
sig den nya biskopen på djupet
av det bibliska program som vi
också hörde i läsningarna under den här vigningsmässans
(jfr också Upp. 21:6 – Jag skall
låta den som törstar dricka fritt
ur källan med livets vatten). Det
är dessutom ett valspråk som
mycket konkret uttrycker den
inre fromhet som präglar Jesu
heliga hjärtas präster, men det
har dessutom en större räckvidd
än så: Vi törstar efter liv och vill
helt och fullt njuta av livet i
denna världen. Men vi vet också att det samtidigt i vår värld
förekommer förakt för liv och
förstörelse av liv, från moder-

livet till döden, från förföljelse
till den svält och de krig som
finns i världen. Vi förstör också
våra liv och andras liv med våra
lustar. Från den insikten kan vi
återvända till evangeliet, som
genom Jesu liv och ord visar oss
hur mycket skydd av liv och
avståndstagande från en förödande livsstil idag hör till våra
uppgifter och hur Jesu livsoffer
för många, för alla, är ett i sanning uppbyggande program. Jesus Kristus är sannerligen livets
källa.
I den glädjen och i den andan
vill vi be om Guds nåd för den
nya biskopen och för oss alla.
Amen. (Förhandstext: ändringar
är möjliga.)

Biskop Teemus tacksägelse i
Åbo domkyrka
... Kära systrar och bröder! Tack
till alla dem som på olika sätt
har gratulerat mig, välsignat
mig och lovat be för mig. Jag behöver fortfarande era förböner.
Med rätta har ni en massa förväntningar på er nya biskop. Jag
känner mina brister och mina begränsningar och jag kan säkert
inte uppfylla alla förväntningar.
Men med Guds hjälp kommer
jag med säkerhet att göra mitt
bästa.
En av varje biskops huvuduppgifter är att förkunna
evangelium. Den förkunnelsen
bör vara heltäckande – förkunnarens hela liv ska alltså vara ett
vittnesbörd om evangeliet. Det
är det jag strävar efter.
Den helige Franciskus av Assisi gav en gång sina medbröder
råd genom följande uppmaning:
”Predika alltid och om det är
nödvändigt så säg också någonting.” Ett sådant tyst vittnesbörd
genom livet passar många människors mentalitet.
Om jag får komma med ett
önskemål idag, kära stiftsbor, så
väljer jag de ord som aposteln
Paulus riktade till efesierna: ”Jag
uppmanar er alltså [...] att leva
värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med
varandra i tålamod och kärlek.
Sträva efter att med friden som
band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda
ande, liksom ni en gång kallades
till ett och samma hopp. En är
Herren, en är tron, ett är dopet”
(Ef. 4:1-5). Amen.

Biskop Teemus första predikan i Sankt Henriks katedral
Kära kristna, ”Fatta mod, var
inte rädda! Se, er Gud är här
[...]. Han kommer själv för att
rädda er. Då skall de blindas
ögon öppnas och de dövas öron
höra. Då skall den lame hoppa
som en hjort och den stumme
brista ut i jubel.” Så beskriver
profeten Jesaja i söndagens läsning den frälsning som kommer från Gud.Och Gud lämnar
inte människans djupaste hopp

om en oändlig lycka ouppfyllt.
I evangeliet hörde vi hur Jesus
botar en dövstum. Jesu under
hör till det säkraste vi vet om
honom. För dem som trodde på
honom var det att han gjorde
under en ovedersäglig sanning,
precis som det var för hans motståndare – de anklagade honom
för att uppvigla folket genom
skrämmande dåd. I Jesus skedde bokstavligen det som Jesajas
bok förutspådde. Jesus själv svarar Johannes Döparen att han är
den som kommer med den slutliga frälsningen. Till Johannes
lärjungar säger Jesus: ”Gå och
berätta för Johannes vad ni hör
och ser: att blinda ser och lama
går, spetälska blir rena och döva
hör, döda står upp och fattiga
får ett glädjebud.” Endast Guds
sändebud, Guds Son, kan få sådant till stånd.
Christus fons vitae, ”Kristus
livets källa”, det är det valspråk
jag har valt som biskop – eller
kanske det valspråk som har
valt mig. Evangeliet som helhet
berättar hur Jesus hjälper och
botar, hur han fördriver ondska, hur han ger nåd, ja, till och
med hur han uppväcker människor från döden och hur han
själv uppstiger från de döda
och förkunnar uppståndelse för
alla. ”Kristus livets källa”, det är
vad hela evangeliet handlar om.
Det är honom jag som biskop
ständigt vill hänvisa till. Jag vill
uppmana alla: gå till honom, om
och om igen, gå till honom för att
få livets fullhet. Tro på honom,
ta emot honom, ge er själva till
honom helt och hållet. Jag vill
inbjuda alla att vara ”påskmänniskor”, att glädja sig över tron
att det liv som Kristus vann för
oss alla genom sin uppståndelse
från de döda kan tränga igenom
även dödens mur och att livet
får sin fullbordan i evigheten.
Framför allt är kyrkans sakrament de källor ur vilka vår tro på
en levande och levandegörande
Kristus kan växa. Redan dopet
är för oss en källa av levande
vatten och en hänvisning till
den klarhet som skall komma.
I eukaristin får vi ta emot livets
bröd och det är en hänvisning
till den himmelska bröllopsmåltiden. Alla sakramenten botar oss, stärker oss och bygger
upp våra liv. Vi är skapade att
leva för evigt i gemenskap med
Gud.
Det är ändå viktigt att också
märka att Gud i sin Son inte erbjuder livet bara till mig eller
er, utan till alla. Det är inte bara
mitt liv, utan också andras liv
– alla andras liv – som är unikt
värdefulla och alltid, från moderlivet till det sista andetaget,

avsedda att nå sin fullbordan i
Gud. Gud älskar alla och han
vill inte allt någon skall hamna i
förtappelsen.
Därför är en del av livets stora
gåva också den stora uppgiften
att tjäna, rädda och skydda livet
och ibland till och med ge sitt liv
för en annans liv. Ingens liv får
gå till spillo, ingens liv får förstöras, och det gäller också det
egna livet. Det är tragiskt att se
hur mycket liv som har förstörts
under de senaste hundra åren
i krig, folkmord och terrordåd.
Oftast är de som får sätta livet
till oskyldiga människor som
inte kan försvara sig. Mångas
död beror på ansvarslöshet,
själviskhet och nonchalans.
En av de första berättelserna i
Bibeln är den om bröderna Kain
och Abel. När Kain har dödat
Abel frågar Gud honom: ”Var
är din bror Abel?”. Då är det
inte bara fel att Kain har mördat Abel; han ger också fel svar:
”Jag vet inte. Skall jag ta vara på
min broder?” (eller, enligt Bibel
2000: ” Det vet jag inte. Skall jag
ta hand om min bror?”) Kain
skyller ifrån sig och inser inte att
handlar om att vakta brodern,
utan helt enkelt vara en bror åt
honom.
I evangeliet identifierar sig
Kristus med människor utan
inflytande, människor i brist,
och han säger till oss alla: ”Sannerligen, vad ni har gjort för
någon av dessa minsta som är
mina bröder, det har ni gjort
för mig.” Vi kristna skall därför
vara bröder och systrar åt våra
medmänniskor och tydligt och
klart ta ställning för livet mot
de förödande krafter som finns
i vårt samhälle.
”Kristus är livets källa”. Med
det glädjebudet på mina läppar
vill jag ta mig an mitt ämbete
som biskop i Helsingfors stift.
Med det ordet vill jag också säga
att varken jag eller någon annan
av oss kan vara en källa på samma sätt som Kristus. Han själv är
sist och slutligen inte bara livets
källa utan också allas vår riktiga
herde. Och bra är det, för varken
jag eller någon annan är så stark,
klok och helig att jag skulle kunna vara den goda herde som han
är. Endast från honom kan jag
och vi alla få den kraft och den
helighet som vi behöver för att
kunna följa i hans fotspår. Låt
honom ge allt det till oss, så att
vi kan bli lika honom och i vår
omgivning sprida den nåd som
han strålar av.
Låt vårt stift vara ett ljus och
ett vittnesbörd om Kristus och
den livets fullhet som han ger.
Amen.
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piispanristi ja - sormus esitellään Fideksen seuraavassa numerossa.
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Lukijoilta

Kolumni

Kasko vai pakollinen omavastuuosuus?

Autonomistajalla on kaksi mahdollisuutta vakuuttaa autonsa onnettomuuden varalta. Ensimmäinen vakuutus on pakollinen. Tämä
korvaa sen vahingon, jonka me aiheutamme toisille. Toinen vakuutuskirja on vapaaehtoinen. Se on niin sanottu kaskovakuutus.
Se koskee kaikkea aikaansaatua vahinkoa, siis myös sitä, jonka me
olemme aiheuttaneet itsellemme. Mutta siinäkin tapauksessa on
vielä jokin omavastuuosuus, jotta me emme liian helposti kääntyisi
vakuutusyhtiömme puoleen ja vaatisi siltä korvauksia.
Vakuutusyhtiöt ovat hyvin järjestäneet asiansa niin, että niille jää
myös hiukan liikevoittoa annetuista palveluista. Olisipa tavallisen
ihmisen elämässä myös sellainen selkeä vastuunjako. Tämä helpottaisi
yhteiselämää perheessä ja työssä niin kuin seurakunnassakin.
Jotkut ihmiset ovat luonnostaan vastuuntuntoisia. Toiset pitävät toisia
parempina vastuunkantajina kuin itseään ja sen tähden mielellään jättävät
omavastuuosuutensa toisille. Kolmas ryhmä ihmisiä on liian palvelualttiita. Heidän hyvää tahtoansa käytetään helposti hyväksi. Heillä on vaara
palaa loppuun. On olemassa myös niitä, jotka mielellään hoitavat tehtäviä, jotka oikeastaan eivät kuulu heille. He eivät luota siihen, että toiset
pystyisivät hyvin hoitamaan omia asioitaan. Toiset taas välttävät kaikin
keinoin vastuunottamista. He ovat vain laiskoja tai asosiaalisia. Lopuksi
on myös sellaisia, jotka ihmettelevät miksi joillekuille vastuunkantamisesta on tullut niin suuri taakka, että he sen alla melkein romahtavat. Itse
he mielellään antavat kaiken vain mennä omalla painollaan, ajatellen että
ajan mittaan kaikki järjestyy itsestään.
Herää kysymyksiä, kuten mihin ihmisen vastuullisuus perustuu, kuinka paljon vastuuta ihmisen on otettava ja onko vastuusta kieltäytyminen
joskus sallittua? Olemmeko Jumalan edessä vastuussa kaikista tehtävistä, joita toiset, meidän työnantajamme, työtoverimme ja läheisemme
odottavat meidän hoitavan ja joskus säälimättömästi sälyttävät meidän
päällemme?
Pyhä piispa ja hengellisen elämän lempeä ohjaaja Frans Salesilainen,
joka eli 1600-luvulla, voi auttaa meitä löytämään sopivan lähtökohdan
kysymystemme ratkaisemiseksi. Hän kirjoitti eräälle kotiäidille: ”Sano
minulle, rakas Filotea, olisiko se sopivaa, jos piispat tahtoisivat elää yksinäisyydessä kartusiaanimunkin tapaan, jos avioliitossa elävät eivät huolehtisi enemmän omaisuutensa lisäämisestä kuin kapusiinimunkit, jos
työntekijät viettäisivät kaiket päivät kirkossa sääntökuntalaisten tavoin,
tai jos munkit ja nunnat puolestaan joutuisivat piispan tavoin huolehtimaan kaikista tapauksista ja velvollisuuksista, jotka koskevat lähimmäisen auttamista. Eikö tällainen hurskaudenharjoitus olisi naurettavaa ja
sietämätöntä? Pikemminkin tosi hurskaus ei vahingoita minkäänlaista
kutsumusta tai tehtävää, päinvastoin se tekee sen arvokkaammaksi ja
mieluisammaksi.”
Ihmisystävällinen pyhä piispa ei käyttänyt sanaa vastuu, vaan sen
sijassa puhuu hurskaudesta ja kutsumuksesta. Käytännössä nämä kolme
sanaa tarkoittavat samaa asiaa. Vain näkökulma on erilainen. Kutsumus
kertoo, että ihminen on vastuussa Jumalalta saamastaan elämästä. Sana
hurskaus viittaa ihmisen sydämeen, siihen, millaisella mielenlaadulla
hän hoitaa Jumalalta saamiansa tehtäviä. Sana vastuu jättää auki, kenelle
ihminen tuntee vastuuta teoistaan, kantaako hän vastuuta oman itsensä
takia, vai läheistensä, työtovereittensa tai viranomaisten takia vai Jumalan,
kirkon ja oman uskonsa takia.
Jokaisen on vastattava ja tehtävä tili teoistansa elämänsä lopussa tai
aikojen lopussa. Mutta jokainen ei ole samalla tavalla vastuullinen. Ihmisen vastuun mitta ovat hänen henkilökohtaiset kykynsä, koulutuksensa
ja kasvatuksensa, elämäntapansa ja asemansa yhteiskunnassa ja kirkossa.
Toisaalta saamme hyvinkin jättää joitakin tehtäviä kanssaihmisille.
Huolimatta elinympäristömme tarpeista ja yhteiskuntamme järjestelyistä, jotka voivat olla joko ihmisarvoa tukevia tai sen vastaisia, me kristityt olemme kutsutut kantamaan evankeliumin hengessä vastuuta omasta
elämästämme, perheestämme ja työstämme, yhteiskuntamme suotuisasta
kehityksestä ja luomakuntamme varojen käytöstä. Tällöin kirkon jäsenenä jokainen meistä ottaa resurssiensa mukaan myös vastuun maailman
evankelioimisesta. Uskomme siihen, että jokainen saa voiman Jumalalta
saamiensa tehtävien eli ristinsä mukaan (Mt. 11:29-30). On kyse vain
siitä, että me säännöllisesti Kristuksen kanssa tarkistamme agendamme,
kysyen häneltä, mitä mieltä Jumala on meidän kunkin päiväohjelmastamme ja siitä millä tavalla voisimme parhaiten hoitaa tehtäviämme. Kun
Jumala siunaa meidän aikomuksemme, olemme Kristuksen vastuullisia
palvelijoita.
isä Frans
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Lähimmäisen päivänä
Kauan sitten kaukaisessa maassa
elettiin vaikeata aikaa. Monen katovuoden jälkeen toimeentulo oli
hyvin epävarmaa, koska ei ollut
olemassa yhteiskunnan antamaa
turvaa. Jopa siirtolaisuus houkutteli, vaikka siitä seurasi irtautuminen
suvusta ja omista perinteistä. Eräs
perhe päätti lähteä vieraaseen maahan ja elämä jatkuikin suotuisammissa oloissa. Kului useita vuosia.
Perhe kasvoi. Aviomiehen kuoltua
vaimo, Noomi nimeltään, ja hänen
kaksi poikaansa jäivät yhä asumaan
uuteen kotimaahansa. Kohta ikääntynyt äiti sai avukseen kaksi miniää,
jotka olivat vieraan kansan tyttäriä.
Perheeseen syntyi hyvä yhteishenki.
Mutta molemmat pojatkin kuolivat.
Kolme leskeä, Noomi, Orpa ja Ruut
koettivat tulla toimeen omin voimin,
mutta he joutuivat ahdinkoon. Tulevaisuus näytti synkältä.
Tuossa tilanteessa Noomi näki
ainoaksi reiluksi ratkaisuksi, että
hän lähtisi yksin takaisin entiseen
kotimaahansa ja miniät yrittäisivät
selviytyä elämässään, ehkä avioituisivat uudelleen. Hän koki olevansa
avioitumisen este: kukaan ei ottaisi
vaimokseen naista, jolla on anoppi
elätettävänä. Vanhojen ja sairaiden
ainoa hoivaaja oli silloin oma perhe ja suku. Noomin suunnitelma oli
epäitsekästä huolenpitoa miniöistä.
Hän ajatteli, mikä olisi kestävä ja oikeamielinen päätös.
Noomi on lähdössä matkaan toivoen pääsevänsä perille ja saavansa paluumuuttajana tarvitsemansa
avun. Miniät eivät kuitenkaan halua
erota hänestä ja jättää häntä yksin.
Hekin hakevat anopin elämään turvallista käännettä. Noomi perustelee lähtöään vakavin järkisyin ja niin
Orpa taipuu anopin tahtoon ja jää
itkien kotipaikkaansa. Sitä vastoin
Ruut kuuntelee sydämensä ääntä
ja lupautuu entistä lujemmin olemaan anopin turvana: ikäihminen
ei saa jäädä yksin. Ruut elää neljännen käskyn hengen mukaan muukalaisuudestaan huolimatta. Oma-

tunto ei salli Noomin jättämistä ja
näin miniä vakuuttaa uskollisuutta
Noomille: ”Minne sinä menet, sinne
minäkin menen, ja minne jäät, sinne jään minäkin. Sinun kansasi on
minun kansani ja sinun Jumalasi on
minun Jumalani. Missä sinä kuolet,
siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne
minut haudattakoon. Rangaiskoon
minua Jumala nyt ja aina, jos muu
kuin kuolema erottaa minut sinusta.” Ruut omistautui vanhenevan
Noomin auttamiseen ja turvaamaan
tulevia päiviä. Rakkaus ei etsinyt
omaa etuaan. Ruutin kirja Vanhassa Testamentissa kertoo, mitä vanhaa äitiä ja anoppia kunnioittaneelle
Ruutille tapahtui, kun päästiin Noomin alkuperäiselle kotiseudulle.
Jeesus näki ihmiset tuomassa uhrilahjoja temppeliin. Sen ulommalla
pihalla oli arkut, jonne vapaaehtoiset lahjat laitettiin. Papille oli määrä
sanoa, paljonko oli uhrin raha-arvo.
Köyhä leski, joka eli itse avustamisen
varassa, tahtoi antaa temppelin tarpeisiin oman uhrinsa. Papit käyttivät
rahat jumalanpalveluksen menoihin
ja ihmisten auttamiseen. Köyhä leski
ei hävennyt antinsa pienuutta. Uhri
oli hänelle osoitus Jumalan rakastamisesta ja kiitollisuuden ilmaisua kaiken Luojaa kohtaan. Hän ei
tahtonut pitää muita jumalia. Hän
tunnusti näin luottavansa Jumalan
apuun. Nainen antoi kaiken omansa Jumalan palvelemiseen. Tämän
köyhän lesken mieleen oli painunut
syvälle rakkauden käsky. ”Rakasta
Herraa, Sinun Jumalaasi, yli kaiken
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.
Missä on meidän uhriarkkumme ja
mihin tarkoitukseen me uhraamme?
Mihin annamme aikaamme ja voimiamme?
Apostoli Paavali tervehtii meitä
samoin kuin roomalaisia. ”Rakkaus
ei tee lähimmäiselle mitään pahaa.
Rakkaus on lain täyttymys”.
Anja Purhonen

Tutustu pyhän
apostoli Paavalin
opetukseen!
Emil Anton:
Katolinen Paavali.
KATT 2009.
Nid. 204 sivua.
16 €.

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Apostolien ystävät
(Joh. 1: 35-51)
Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi
opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki
siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes
sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!”
Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.
Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: ”Mitä te
haluatte?” He vastasivat: ”Rabbi”
se merkitsee: opettaja ”missä sinä
asut?”. ”Tulkaa, niin näette”, Jeesus
sanoi. He menivät ja näkivät hänen
majapaikkansa, ja he jäivät hänen
seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.
Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan
Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä
veljensä Simonin ja sanoi hänelle:
”Me olemme löytäneet Messiaan!”
se merkitsee: Voidellun. Andreas vei

hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi
häneen ja sanoi: ”Sinä olet Simon,
Johanneksen poika. Nimesi on oleva
Keefas” se merkitsee: Kallio.
Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: ”Seuraa
minua.” Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin
Andreas ja Pietari.
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi
hänelle: ”Me olemme löytäneet sen,
josta Mooseksen laki ja profeettojen
kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.”. ”Nasaretistako?” Natanael kysyi. ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” ”Tule,
niin näet”, sanoi Filippus.
Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan,
hän sanoi: ”Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!” ”Mistä sinä
minut tunnet?” kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: ”Jo ennen kuin
Filippus kutsui sinua, näin sinut
viikunapuun alla.” Natanael sanoi:
”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä
olet Israelin kuningas!” Jeesus sanoi

hänelle: ”Uskotko jo sen perusteella,
että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat
vielä nähdä.” Ja hän jatkoi: ”Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan
avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä
Ihmisen Poika on.”

Kommentti
Jeesus valitsee apostolit henkilökohtaisesti, mutta käyttää myös joskus
toisia ihmisiä tavoitteensa saavuttamiseksi.
Tässä kertomuksessa on mielenkiintoista huomata, että jokainen ihminen voi auttaa Jeesusta. Esimerkiksi
Johannes näyttää hänen opetuslapsilleen, kuka on Jeesus. Nämä kaksi,
Johannes ja Andreas löytävät Herran
Johannes kastajan kautta. Ja Jeesus
kutsuu heidät: ”Tulkaa.”

kutsuu häntä uudestaan: ”Nimesi on
oleva Keefas.”
Seuraavana päivänä tapahtuu niin,
että Jeesus kutsuu Filippuksen suoraan, ja tämä yhtään odottamatta
menee nopeasti ystävänsä luokse
kertoakseen Messiaan olevan lähellä.
Filippus järjestää Jeesuksen tapaamisen Natanaelin kanssa. Jeesus kutsuu Natanaelin, ennen kuin Filippus
ehtii kertoi hänelle Hänestä.
Minä olen nykypäivän apostoli. Minun ei tarvitse tehdä outoja asioita
siellä missä olen: kotona, koulussa,
kadulla tai muualla. Voin vain kertoa
kaikille, että Jeesus elää ja etsii heitä.
Muu tulee Jeesukselta.

Myöhemmin sattuu sama juttu. And
reas etsii veljensä Simonin ja osoittaa
Jeesuksen hänelle. Simon lähestyy
Jeesusta Andreaan takia ja Herra

Kartuta katedraalin remonttirahastoa

Birgittalaisoblaatit järjestävät

Pyhän Henrikin yhdistys hankkii
kristalliprismoja, jotka myydään katedraalin remontin hyväksi. Prisman
sisään on laserilla poltettu kolmiulotteinen kuva kirkosta vuoden 1862
asussa.

retretin Turun Birgittalaisluostarissa
25.9. (pe) klo 18 – 27.9. (su) klo 13

Prismoissa on teksti suomeksi tai latinaksi. Latinankieliset prismat on numeroitu ja niiden hinta on 100 euroa.
Numeroimattomat suomenkieliset
prismat maksavat 75 euroa. Tekstin
kirjasintyyppi on rakennusajan fraktuura. Prisman koko on 5 x 5 x 8 cm.
Prismat voi nähdä sunnuntain kirkkokahveilla seurakuntasalissa, jossa
myös otetaan vastaan tilauksia. Puhelintilauksia ottaa vastaan Marja-Leena Rautakorpi, p. 050-3409167. Tilauksia voi lähettää myös yhdistyksen e-mailiin phs@catholic.fi.
Prismat voi noutaa 1.11. lähtien tilauspaikasta. Postitse toimitettaviin tilauksiin lisätään toimituskulut 10 euroa.

Päiväretretti
Pyhän Henrikin katedraalissa pidetään seurakuntaretretti lauantaina 17. lokakuuta klo 9.30 - 15.00. Tarkemmat tiedot seuraavassa Fideksessä.

Isä Raimo Goyarrola

Retretin johtaa piispa Teemu Sippo SCJ. Kaikki ovat tervetulleita! Ilmoittautuminen ja tiedustelut
birgittalaissisarille, puh. (02) 2501 910, e-mail birgitta.turku@kolumbus.fi. Retretin hinta 80 €.
Tervetuloa!

Fransiskaaninen retretti
pe 13. — su 15.11.2009
birgittalaissisarten vieraskodissa, Turussa
Marraskuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta pyhän Franciscuksen nimeämisestä 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 13.11. kello 19.00 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 ilmoittautumiset viimeistään
maanantaina 2.11.: Tuulikki Tuuri, puhelin (03) 3185 217, sähköposti tuulikki.tuuri@tuubi1.net.
Sydämellisesti tervetuloa, pax et bonum, pace e bene!

LASTENKERHO
4-7v lapsille
Lapsille tarkoitettu toiminta on aina kuukauden toisena sunnuntaina klo 10.00 Pyhän Marian
lastentarhan tiloissa, Puistokatu 1a.Yhdessä lasten kanssa ihmettelemme maailmaan kauneutta
ja Luojan viisautta. Tutustumme kirkossamme vietettäviin juhliin sekä rukoilemme, laulamme,
leikkimme, askartelemme. Tapaamisen lopuksi osallistumme pyhään messuun Pyhän Henrikin
katedraalissa klo 12.30.
Lastenkerhon päivät: 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.TERVETULOA!
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
FIRST SERMON OF THE NEWLY
ORDAINED BISHOP
The first sermon of H.E. Msgr. Teemu
Sippo, S.C.I., at the possession of the Cathedral and the Diocese on Sept. 9, 2009
in St. Henry’s Cathedral, Helsinki.
Be strong, fear not! Here is your God, he comes
with vindication; with divine recompense he
comes to save you.Then will the eyes of the
blind be opened, the ears of the deaf be cleared;
then will the lame leap like a stag, then the
tongue of the mute will sing. These are the
words in today’s reading used by Prophet Isaiah to describe the salvation, which
God will accomplish. And God will not let
the deepest wish of man, that of unending happiness, to go unfulfilled. In today’s
Gospel we heard how Jesus healed the
deaf-mute. One of the surest things we
know about Jesus is that he performed
miracles. This was an unquestionable fact
to those who believed in Him, as well as to
those who opposed Him and accused him
of agitating the crowds with frightening
and powerful deeds. Through Jesus took
place literally what had been predicted in
the book of Isaiah. Jesus himself responds
to John the Baptist’s saying, that He is the
one who brings eternal salvation. Jesus
says to his disciples: ”Go and tell John
what you have seen and heard: the blind
regain their sight, the lame walk, lepers
are cleansed, the deaf hear, the dead are
raised, the poor have the good news proclaimed to them.” Only one sent by God,
the Son of God himself, can accomplish
this.
”Christus fons vitae,” ”Christ is the fountain of life,” this is the motto which I have
chosen or which, perhaps, chose me. The
Gospel, as a whole, tells us how Jesus
helps, heals, expels evil, forgives, even
raises the dead and how He is risen from
the dead and proclaims the resurrection to
all. Jesus ”the Fountain of life,” this is the
message of the whole Gospel. As a Bishop,
it is to Him that I would continuously like
to point, as if to urge: Go to Him again and
again, and draw the fulness of life which
He gives. Believe in Him, receive Him,
give yourselves completely to His care.
I would like to invite all to be so called
Easter people, to rejoice in the belief that
the life won for us through the resurrection of Christ penetrates even death, and
that life is fulfilled in eternity.
The Sacraments of the Church, especially, are fountains from which our faith
in the living Christ, who makes all things
living, can grow. Already Baptism is to us
a fountain, a source of living water, which
refers to the future glory. In the Eucharist, we are given the Bread of Life, which
refers to the heavenly wedding banquet.
All the Sacraments heal us, strengthen us

and build our lives. We are meant to live
eternally in union with God.
However, it is also important to notice
that God does not offer life in His Son only
to me or you, but to everyone. Not just
my life, but that of the other and that of
all others is uniquely valuable, and from
the mother’s womb to the last breath, it is
meant to reach its fulfillment in God. God
loves all and He does not want anyone to
be lost.
It is for this reason that to the great gift
of life also belongs the great task to serve,
to save and to protect life, and sometimes
even to give one’s life for the lives of others. Nobody’s life should be wasted, nobody’s life should be destroyed, least of all
one’s own. It is tragic to note, how much
life has been distroyed in the past one
hundred years in wars, in genocides, and
in acts of terrorism. And most often it is
those unable to defend themselves, the innocent, that are killed. The deaths of many
are caused by irresponsibility, selfishness
and indifference.
From the first pages of the Bible we
know the story of brothers Cain and Abel.
When Cain has killed Abel, God asks him:
”Where is your brother Abel?” Thus not
only is the murder an injustice, which becomes apparent, but so is also the answer
of Cain when he asks: ”Am I my brother’s
keeper?” Indeed, a brother does not need
a keeper, but a brother.
In the Gospel Christ identifies with
the lowly and the poor and says to us all:
”What you have done to the least of my
brothers, you have done unto me.” Therefore we Christians need to be brothers and
sisters to those around us, and must take
a clear stand for life, against the forces of
destruction.
”Christ is the fountain of life.” With
these good news on my lips I would like
to begin this shepard’s work as the Bishop of the Diocese of Helsinki. With these
words I would also like to express the fact
that not I, nor any of us, is and can be a
fountain in the same way as Christ. In the
end, He Himself is both the source and
fountain of life, as well as the true Shephard. And that is indeed good, as neither
I, nor anyone else, is strong enough, wise
or holy to act as the kind of Good Shephard which He is. It is only from Him that
I, and each of us, can receive the kind of
strength and holiness, which we need to
walk in His footsteps. May He give it all to
us, so we may become like Him, and share
with those around us that mercy which so
brightly radiates from Him.
May our Diocese be a light and a witness for Christ and fullness of life which
He gives. Amen.

CCD lessons in English
The Catechism lessons program in English for children will start again in September. Kindly contact Francisca Brunner
at jfc_brunner@hotmail.com for more information. The Children’s Masses in English will also continue this year:
When: Saturday, Sept. 26 at 4 pm sharp. Where: Studium Catholicum. Ritarikatu 3 b. 00130 Helsinki. Welcome!
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CARITAS-KUULUMISET
4.10.Caritas-myyjäiset Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakuntasalissa messun jälkeen. Tervetuloa!
15.10 Caritas-ilta Pyhän Henrikin katedraaliseurakuntasalissa klo
18.00 alkaen. Ohjelmasta vastaa burmalainen/myanmarilainen yhteisö. Tervetuloa!

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja
adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta
tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 16 €).
Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi.

Johdantokurssi katoliseen uskoon
2009-2010 Helsingissä
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun
kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen. Ne koostuvat kahdesta noin
puolen tunnin luennosta, joiden välissä on kahvitauko, ja loppukeskustelusta, joka päättyy klo 20.30.
Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan
katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy huhtikuussa, kirkkoon liittyvien
ohjelma jatkuu toukokuun loppuun saakka. Kurssi on ilmainen eikä sille
tarvitse ilmoittautua.
Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta.
Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että Katolisessa tiedotuskeskuksessa. Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470, info@
catholic.fi. Ohjelmaan voi vielä tulla tarkennuksia.
Syyslukukausi 2009
1. Johdanto kurssiin 7.9.2009
USKONTUNNUSTUS
2. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan 21.9.2009
3. Jeesus Kristus 5.10.2009
4. Neitsyt Maria ja pyhät 19.10.2009
5. Kirkko 2.11.2009
6. Opetusvirka ja paavius 16.11.2009
KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
7. Rukous 30.11.2009
8. Liturgia ja sakramentit 14.12.2009
Kevätlukukausi 2010
9. Kaste, vahvistus ja eukaristia 11.1.2010
10. Rippi ja sairaiden voitelu 25.1.2010
11. Pappeus ja avioliitto 8.2.2010
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
12. Ihminen ja hänen päämääränsä 22.2.2010
13. Kirkon moraaliopetuksen lähtökohdat 8.3.2010
14. Käskyt ja hyveet 22.3.2010
15. Sääntökunnat ja maallikkoyhteisöt 12.4.2010
LOPUKSI (kirkkoon liittyville)
16.Yleisiä ohjeita kirkkoon liittymisestä ja palaute kurssista 26.4.2010
17. Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin 27.4.-7.5.2010
18. Harjoitus ja valmistautuminen rippiin 10.5.2010
19. Rippi 11.5.-21.5.2010
20. Kirkkoonotto lauantaina 22.5.2010 klo 18.00

SANTA MISA
En Castellano: Iglesia de Santa María, a las 16.00.
Los segundos domingos del mes:
13 de septiembre, 11 de octubre,
8 de noviembre, 13 de diciembre

