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Pyhä isämme Benedictus vierai-
li Tsekin tasavallassa syyskuun 
lopussa. Vierailun kohokohta 
oli pyhä messu Tsekin kansal-
lispyhimyksen Venceslauksen 
muistoksi. Messussa pitämässää 
saarnassa paavi kutsui kaikkia 
etsimään joka hetki Jumalan 
tahtoa. Saarna puhukoon puo-
lestaan: 
 
... Tänä aamuna olemme tulleet 
alttarin ääreen kunnioittamaan 
pyhän marttyyri Venceslauksen 
muistoa, jonka reliikkejä minun 
oli mahdollista kunnioittaa ennen 

tätä messua hänelle omistetussa basilikassa. Hän vuodatti verensä  
teidän maassanne ja hänen kotkansa, jonka … te olette valinneet 
tämän vierailuni symboliksi, on myös Tshekin jalon kansakunnan 
tunnus. Tämä suuri pyhimys, jota te kutsutte mielellänne tshekkien 
ikuiseksi ruhtinaaksi, kutsuu meitä aina seuraamaan uskollisesti 
Kristusta, hän kutsuu meitä olemaan pyhiä. Hän on itse pyhyyden 
malli kaikille ihmisille, varsinkin yhteisöjen ja kansojen johtajille. 
Silti kysymme itseltämme: Onko pyhyys meidän aikanamme yhä 
tarpeellista? Vai pidetäänkö sitä epäkiinnostavana ja hyödyttömä-
nä? Emmekö nykyään anna paljon enemmän arvoa menestykselle 
ja kunnialle? Mutta kauanko maallinen menestys kestää, mikä arvo 
sillä on? 

Viime vuosisata, niin kuin teidän maanne todistaa, näki monien 
vaikutusvaltaisten hahmojen häviön. He näyttivät nousseen lähes 
saavuttamattomiin korkeuksiin. Yhtäkkiä he kuitenkin huomasi-
vat, että heidän valtansa oli poissa. Näyttää siltä, että ne, jotka kiel-
sivät ja yhä kieltävät Jumalan eivätkä sen seurauksena kunnioita 
ihmistä, elävät mukavaa elämää ja ovat aineellisesti menestyviä. 
Tarvitsee kuitenkin vain raapaista pintaa, kun jo huomataan, kuin-
ka surullisia ja vailla täyttymystä nämä ihmiset ovat. Vain ne, jotka 
pitävät sydämessään pyhää jumalanpelkoa, voivat myös luottaa ih-
miseen ja elää rakentaen oikeudenmukaisempaa ja veljellisempää 
maailmaa. Tänään tarvitaan uskottavia uskovia, jotka ovat valmiita 
levittämään yhteiskunnan kaikkiin osiin kristillisiä periaatteita ja 
tavoitteita, joiden innostamaa heidän toimintansa on. Juuri tätä 
on pyhyys, kaikkien kastettujen yhteinen kutsumus, joka motivoi 
ihmiset tekemään velvollisuutensa uskollisesti ja rohkeasti, ilman 
että he katsovat omia itsekkäitä tavoitteitaan vaan pyrkivät yhtei-
seen hyvään, etsimällä joka hetki Jumalan tahtoa. 

Evankeliumissa kuulimme Jeesuksen puhuvan selvästi tästä ai-
heesta: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko 
maailman mutta menettää sielunsa?” (Matt. 16:26) Tällä tavalla 
me huomaamme, että ihmisen elämän todellista arvoa ei mitata 
pelkkien aineellisten hyvyyksien ja hetkellisten tavoitteiden avulla, 
koska aineelliset hyvyydet eivät tyydytä ihmisen sydämen syvää 
merkityksen ja onnellisuuden janoa. Siksi Jeesus ei epäile ehdottaa 
opetuslapsille ”kapeaa tietä” pyhyyteen: ”joka elämänsä minun 

tähteni kadottaa, on sen löytävä” (16:25). Ja tänä aamuna hän päät-
täväisesti toistaa meille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, 
hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua ” 
(16:24). Epäilemättä tämä on kovaa puhetta, vaikeaa hyväksyä ja 
toteuttaa käytännössä, mutta pyhien todistus vakuuttaa meille, että 
se on mahdollista kaikille, jotka luottavat Kristukseen ja antavat it-
sensä hänelle. Heidän esimerkkinsä rohkaisee niitä, jotka kutsuvat 
itseään kristityiksi, olemaan uskottavia eli pitämään kiinni niistä 
periaatteista ja siitä uskosta, jonka he tunnustuvat. Ei riitä näyttää 
hyvältä ja rehelliseltä, sellainen on todella oltava. Ja hyvä ja rehel-
linen ihminen on se, joka ei pimitä Jumalan valoa omalla itsellään, 
joka ei tuo itseään esiin, vaan antaa Jumalan paistaa läpi. 

Tämä on se, mitä  voimme oppia pyhältä Venceslaukselta. Hän 
oli niin rohkea, että piti taivasten valtakuntaa tärkeämpänä kuin 
niitä houkutuksia, joita maallinen valta tarjosi. Hänen katseensa ei 
koskaan kääntynyt pois Jeesuksesta Kristuksesta, joka kärsi puo-
lestamme ja jätti meille esikuvan, että seuraisimme hänen jälkiään, 
niin kuin pyhä Pietari kirjoittaa juuri kuulemassamme toisessa lu-
kukappaleessa (1. Piet. 1:3-6; 2:21b-24). Kuuliaisena Herran opetus-
lapsena nuori ruhtinas Venceslaus pysyi uskollisena evankeliumin 
opetukselle, jonka hän oli saanut pyhältä isoäidiltään, marttyyri 
Ludmilalta. Seuratessaan tuota opetusta, jo ennen kuin hän sitou-
tui rakentamaan rauhaan perustuvia suhteita omassa maassaan ja 
naapurimaiden kanssa, hän pyrki levittämään kristinuskoa, kutsu-
maan pappeja ja rakentamaan kirkkoja. Ensimmäisestä muinaiss-
laavilaisesta legendasta voimme lukea, että hän ”palveli Jumalan 
palvelijoita ja kaunisti monia kirkkoja” ja että ”kaikille köyhille hän 
teki hyvää; hän vaatetti alastomia, ravitsi nälkäisiä ja otti vastaan 
muukalaisia evankeliumin sanan mukaisesti. Leskille hän ei salli-
nut kenenkään tekevän vääryyttä, ja hän rakasti kaikkia ihmisiä, 
köyhiä ja rikkaita”. Hän oppi Herralta olemaan ”anteeksiantava ja 
laupias ” (vuoropsalmi, Ps. 103), ja evankeliumin hengen elävöit-
tämänä hän pystyi jopa antamaan anteeksi veljelleen, joka yritti 
tappaa hänet. Aivan oikein te siksi kutsutte häntä kansakuntanne 
”perilliseksi” ja tunnetussa laulussa pyydätte häntä pitämään huol-
ta, ettei se tuhoudu. 

Venceslaus kuoli marttyyrinä  Kristuksen tähden. On mielenkiin-
toista huomata, että hänet tappamalla hänen veljensä Boleslaus on-
nistui kyllä saamaan haltuunsa vallan Prahassa mutta että kruunu 
hänen seuraajiensa päässä ei kanna hänen nimeään vaan Vences-
lauksen, todistuksena siitä, että ”sen kuninkaan valtaistuin, joka 
tuomitsee köyhiä totuudessa, pysyy vankkana iäti” (vrt. tämän 
päivän lukupalvelus). Tätä tosiasiaa pidetään Jumalan ihmeelli-
senä väliintulona, hänen, joka ei hylkää uskoviaan: ”valloitetut 
viattomat voittivat julman valloittajan, aivan niin kuin Kristus voitti 
ristillä” (vrt. Pyhän Venceslauksen legenda), eikä marttyyrin veri 
huutanut vihaa eikä kostoa, vaan ennemminkin anteeksiantoa ja 
rauhaa. ... (Paavi Benedictus XVI, saarna 28.9.2009)

Saamme olla Jumalalle hyvin kiitollisia paavin opetusvirasta ja 
esimerkistä!

ei riitä näyttää hyvältä ja rehelliseltä

Membership fee
of the diocese

Receiver:
Katolinen kirkko

Suomessa

Bank account: 
NORdeA

101430–237491

Reference number:
90010

More information: 
www.catholic.fi/

hiippakunta/maksu/

Fidesin vuosi 2009 (72. vuosikerta)

	 numero	 aineisto	 aika

 01/2009 2.1. 16.1.-15.2.
 02/2009 30.1. 13.2.-8.3.
 03/2009 20.2. 6.3.-5.4.
 04/2009 20.3. 3.4.-26.4.

 05/2009 9.4. 24.4.-17.5.
 06/2009 30.4. 15.5.-14.6.
 07/2009 29.5. 12.6.-2.8.  
 08/2009 17.7. 31.7.-30.8.
 09/2009 14.8. 28.8.-20.9.

 10/2009 4.9. 18.9.-11.10.
 11/2009 25.9. 9.10.-8.11.
 12/2009 23.10. 6.11.-29.11.
 13/2009 13.11. 27.11.-20.12.
 14/2009 4.12. 18.12.-17.1.
 

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaletiedot ovat tällä kertaa sivulla 5.
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Nimityksiä
Helsingin piispa Teemu Sippo 
SCJ on nimittänyt hiippakunnan 
kanslerin, isä Wieslaw Swiechin 
SCJ yleisvikaariksi 18.9. alkaen. 
Vuonna 1955 syntynyt isä Swiech 
vihittiin papiksi 1982, ja hän on toi-
minut Helsingin hiippakunnassa 
vuodesta 1985 alkaen useissa eri 

tehtävissä, muun muassa Kouvolan kappeliseurakunnan 
ja Turun seurakunnan kirkkoherrana sekä vuodesta 2003 
alkaen hiippakunnan kanslerina.

Piispa Sippo on vapauttanut isä Rafal Czernian SCJ 
Katekeettisen keskuksen johtajan tehtävästä 30.9. ja ni-
mittänyt hänet samasta päivästä lukien Pyhän Marian 
seurakunnan kappalaiseksi.

Katekeettisen keskuksen uudeksi johtajaksi piispa Sip-
po on nimittänyt 1.10. alkaen Riitta Laukaman, joka tähän 
mennessä on toiminut keskuksessa opetustoimen johta-
jana.

KATT

Piispaksivihkimisen kuvia
Kuvia piispaksivihkimisestä ja hiippakunnan haltuun-
otosta voi tilata valokuvaaja Magnus Löfvingiltä: 

  puh. 09-797197, 0400-423383
  e-mail magnus.lofving@welho.com

TV-tallenne piispanmessusta
Katolinen tiedotuskeskus ei ole edelleenkään saanut Yleisradiolta tietoa siitä, miten tallen-
teita piispaksivihkimysmessusta voisi saada tilattua edullisesti. Tallennetta voi kuitenkin 
tiedustella suoraan Yleisradion arkistosta osoitteesta http://www.yle.fi/tallennemyynti/ .

Rakkauden lähetyssisarilla uusi puhelin

Rakkauden lähetyssisarten eli äiti Teresan sisarten puhe-
linnumero on muuttunut. Uusi numero on 040-9601211.

Pohjoismaiden katoliset 
piispat Tallinnassa
Pohjoismaiden piispainko-
kous kokoontui Tallinnassa 
18.-23. syyskuuta Viron ka-
tolisen piispan, monsignore 
Philippe Jourdanin (ylin 
kuva) kutsumana. Piispat 
viettivät messun Tallinnan 
katolisessa Pyhien Pietarin 
ja Paavalin katedraalissa, 
tapasivat uskovia ja Viron 
kaksi luterilaista piispaa. Vi-
ron katolisen kirkon diaspo-
ratilanne muistuttaa mones-
sa suhteessa Pohjoismaiden 
hiippakuntien tilannetta, 
mutta Neuvostoliiton yli 50 
vuotta kestäneen hallinnon 
aiheuttama kärsimys katoli-
selle kirkolle ja kaikille kir-
koille tuntuu yhä vielä.

Kokouksessaan piispat 
päättivät kirjoittaa kaksi 
paimenkirjettä Pohjoismai-
den katolilaisille, toisen sun-
nuntain pyhyydestä ja toi-
sen aikuisten katekumenaa-
tista. Tarvitaan päivä lepoa, 
rauhaa ja rukousta varten, 
mutta sitä uhkaa yhä enem-
män maallistuminen ja kau-
pallisuus. Monet katolisen 
uskon aikuisena omaksuvat 
kastamattomat ja muista 
kirkkokunnista tulevat kris-
tityt tarvitsevat uskontoa ja 
kirkkoa koskevaa opetusta. 
Näitä asioita käsittelevät 
paimenkirjeet julkaistaan 
kaikissa Pohjoismaiden ka-
tolisissa kirkoissa.

Monien vuosien valmis-
telujen jälkeen Islannin kir-
kon messukirja oli valmiina 

piispojen äänestystä varten. 
Messukirja on vaikuttava 
saavutus pieneltä kirkolta. 
Käännös menee nyt Pyhän 
istuimen lopullisesti hyväk-
syttäväksi. Piispat äänestivät 
myös yksimielisesti uuden 
tanskalaisen Hautajaisritu-
aalen hyväksymiseksi. Myös 
se lähetetään Roomaan 
asiantuntijoiden arvioita-
vaksi. Piispat hyväksyivät 
myös pysyvien diakonien 
koulutuksen ja hengellisen 
kasvatuksen uudet säännöt.

Piispat odottavat iloiten 
ensi vuoden toukokuussa 
Jönköpingissä Ruotsissa pi-
dettävää perhekongressia, 
jota on valmistellut Tukhol-
man hiippakunta. Venetsian 
patriarkka, kardinaali An-
gelo Scola on kongressin 
pääpuhuja.

Pohjoismaiden piispain-
kokouksen seuraava ko-
koontuminen on 19.-27. 
maaliskuuta ad limina -vie-
railuna Roomassa. Kokouk-
sessa yhdistyvät pyhiinva-
ellus apostolien haudoille 
sekä tapaamiset paavi Be-
nedictuksen, kardinaali-
prefektien ja muiden Pyhän 
istuimen toimihenkilöiden 
kanssa.

Sisar Anna Mirijam Kas-
chner CPS (alin kuva) valit-
tiin Pohjoismaiden piispain-
kokouksen pääsihteeriksi ja 
Oslon piispa Bernt Eidsvig 
Can.reg. (keskimmäinen 
kuva; myös Trondheimin 

apostolinen administraatto-
ri) piispainkokouksen py-
syvän neuvoston uudeksi 
jäseneksi.

KATT/NBK

Piispa Brandenburg sairaalaan
Tiistaina 22.9. annettiin tieto, 
että Tukholman emeritus-
piispa Hubertus Branden-
burg on vakavasti sairas. 
Hänet on siirretty sairaalaan 
kotikaupungissaan Osnab-
rückissä, jonne hän muutti 
joitakin vuosia sitten.

Tukholman nykyinen 
piispa Anders Arborelius 

OCD pyysi samassa yhtey-
dessä rukouksia piispa Bran-
denburgin puolesta ja esitti 
toivomuksen, että Ruotsin 
seurakunnissa muistettai-
siin emerituspiispaa erityi-
sesti messua vietettäessä.

Hubertus Brandenburg 
syntyi 17. lokakuuta 1923 
Osnabrückissä; hänet vihit-

tiin papiksi 1952 ja piispak-
si 1977.  Hän jäi eläkkeelle 
Tukholman piispan virasta 
1998. Hän toimi pitkään 
myös Pohjoismaiden piis-
painkokouksen varapu-
heenjohtajana.

KATT/katolskakyrkan.se
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Kirjoja

Nämä ja monia muita kirjoja 
saa Katolisesta tiedotuskes-
kuksesta.

Käy paikan päällä tai tilaa kir-
joja kotiin postiennakolla. Pos-
tituskulut 8 euroa alle 35 euron 
tilauksiin. www.catholic.fi/kirja-
myynti.

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

Adalbert Engelhart OSB: Pyhi-
en vuosi. KATT 1992. Nid. 342 
sivua. 21 €.

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

Piispa Teemun vaakuna
Piispojen tapa käyttää vaakunoita on ikivanha. Monilla 
ensimmäisistä piispoista oli oma sinetti. Sillä varmistettiin, 
että piispan antama asiakirja tai hänen lähettämänsä kirje 
oli todellakin peräisin häneltä eikä keneltäkään muulta.

Kun vaakunakulttuuri kehittyi 1000-1100-luvulla, myös 
hiippakunnat, luostarit ja piispat alkoivat käyttää vaaku-
noita. Suomen keskiajan piispat käyttivät monesti omaa 
sukuvaakunaansa yhdessä hiippakuntansa, Turun hiip-
pakunnan tunnuksen kanssa. Piispan ja hiippakunnan 
vaakuna on molempien tunnus, emblemi.

Vaakunatiedettä kutsutaan heraldiikaksi ja sen asian-
tuntijoita heraldikoiksi. Yksi katolisen kirkkoheraldiikan 
suurimmista tuntijoista oli arkkipiispa Bruno Bernhard 
Heim. 1960-70-luvulla hän toimi Pyhän istuimen suur-
lähettiläänä eli apostolisena nuntiuksena Pohjoismais-
sa. Silloin hän suunnitteli uudestaan eri pohjoismaisten 
hiippakuntien tunnukset ja loi sen käytännön, jota kaikki 
pohjoismaiset piispat vielä nykyäänkin seuraavat vaaku-
noissaan.

Piispa Teemun vaakunassa on ensimmäisessä ja nel-
jännessä kentässä Helsingin hiippakunnan tunnus: sini-
nen risti hopeisessa kentässä. Ristin muodon arkkipiispa 
Heim valitsi 1500-luvun Turun tuomiokapitulin sinetistä. 
Saman kilven toisessa ja kolmannessa kentässä on piispa 
Teemun oma tunnus: punaisessa kentässä hopeinen laiva 
ja sen purjeessa Pyhän Sydämen veljeskunnan tunnus.

Piispa Teemu haluaa veneellä viitata ekumeniaan. Eku-
menian venetunnus on kaikille tuttu. Purjeessa on hänen 
oman veljeskuntansa tunnusmerkki. Vene viittaa myös 
Helsingin kaupungin vaakunaan. Veneessä on peräsin, 
joka tarkoittaa paikalliskirkon olevan hänen käsissään. 
Piispa Teemun esivanhemmat ovat olleet laivanomistajia, 
kapteeneita ja kippareita vanhassa Karjalassa. Kilven taka-
na on kaikkiin piispanvaakunoihin kuuluva risti, joka tällä 
kertaa on Jerusalemin risti. Jerusalemin Pyhän Haudan 
ritarit harjoittavat laajaa hyväntekeväisyyttä Palestiinassa 
kustantamalla ambulanssien ja sairaaloiden toimintaa. 
Piispa Teemu on pitkään ollut suomalaisten ritareiden 
kappalainen.

Tämän vaakunan ovat suunnitelleet ja piirtäneet suo-
malaiset heraldikot Markku Koponen ja Tuomas Hyrsky.

Vaakunan ja myös uuden piispamme virkakaudelleen 
ottama tunnuslause on: ”Christus, fons vitae – Kristus, 
elämän lähde”.

Markku Koponen

Uudelle piispalle 
lahjoitettiin piispanristi 
ja -sormus
Kun isä Teemu Sipon valinta Helsingin piispaksi oli julkis-
tettu, alettiin suunnitella hänelle piispanristiä ja -sormus-
ta. Ensimmäiset luonnokset teki allekirjoittanut heraldikko 
Markku Koponen. Piispa Teemun hyväksyttyä luonnokset 
työn toteutti kultaseppämestari ja taiteen lisensiaatti Tuomas 
Hyrsky. Hän on muun muassa valmistanut sen reliikkilip-
paan, jossa piispa Henrikin pyhäinjäännös lepää katedraalin 
alttarin sisällä.

Ristin värin piispa Teemu itse halusi olevan hopeaa. Risti 
muistuttaa Jeesuksen pyhän sydämen pappisveljeskunnan 
tunnustuksesta, jossa kreikkalaisen eli tasavartisen ristin kes-
kellä on sydän. Piispa Teemun ristissä on sen lisäksi kreikka-
laisilla kirjaimilla sanat “Jeesus Kristus” ja “alfa ja omega”, eli 
Kristus on kaiken alku ja loppu.

Piispan sormuksessa on tunnuksena hiippakunnan oma 
risti. Sormuksen sisälle on kaiverrettu sanat: “Christus fons 
vitae”, “Kristus, elämän lähde”, joka on piispa Teemun valit-
sema tunnuslause.

 
Markku Koponen
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Rukouksen
apostolaatti

Lokakuu 

Rukoilkaamme, että 
sunnuntaita vietettäisiin 
päivänä, jolloin kristityt 
kokoontuvat juhlimaan 
ylösnoussutta Herraa ja 
osallistumaan eukaristi-
aan. 
 Rukoilkaamme, että 
koko Jumalan kansa, jol-
le Kristus uskoi tehtävän 
julistaa evankeliumia kai-
kille luoduille, omaksuisi 
innokkaasti oman lähe-
tysvastuunsa ja pitäisi sitä 
korkeimpana palvelukse-
naan ihmiskunnalle. 

Marraskuu 

Rukoilkaamme, että 
kaikki miehet ja naiset 
ja erityisesti ne, joilla on 
vastuu politiikasta ja ta-
loudesta, eivät luopuisi 
vastuustaan turvata luo-
mistyötä. 
 Rukoilkaamme, että 
eri uskonnoissa omalla 
elämällä todistamisen ja 
veljellisen dialogin kaut-
ta selkeästi osoitettaisiin, 
että Jumalan nimi on rau-
han tuoja. 

Böne-
apostolatet 
Oktober

Vi ber, att söndagen får 
vara den dag, då de krist-
na samlas för att i natt-
varden ta emot den upp-
ståndne Kristus. 
 Vi ber, att Guds folk 
följer Kristi uppmaning 
att predika evangelium 
för alla människor och 
målmedvetet tar ansvar 
för missionen, den störs-
ta tjänst de kan erbjuda 
mänskligheten.

November 

Vi ber, att världens män 
och kvinnor, särskilt de 
som har ansvar för politik 
och ekonomi, aldrig upp-
hör att med alla medel 
skydda skapelsen. 
 Vi ber, att de troende 
från olika religioner med 
sina liv och genom äkta 
dialog med varandra vitt-
nar om att Guds namn 
innebär fred.

Oremus

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

18.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 53:10-11
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. - 22
2L Hepr. 4:14-16
Ev. Mark. 10:35-45 tai
Ev. Mark. 10:42-45
[LÄHETYSSUNNUNTAI. Tänään kerätään kolehti lähetys-
työn hyväksi.]

25.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)
1L Jer. 31:7-9
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 3
2L Hepr. 5:1-6
Ev. Mark. 10:46-52

31.10. lauantai, kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivä, vainajienpäivä

Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin
myönnetään niille uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8. päivän
välisenä aikana hartaasti käyvät hautausmaalla tai muuten
rukoilevat kuolleiden puolesta.

1.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai, KAIKKIEN
PYHIEN JUHLA, pyhäinpäivä, juhlapyhä (III)
1L Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6. - 6
2L 1. Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a

8.11. KIRKKOVUODEN 32. SUNNUNTAI (IV)
1L 1. Kun. 17:10-16
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. - 1
2L Hepr. 9:24-28
Ev. Mark. 12:38-44 tai Ev. Mark. 12:41-44

Sunnuntait ja juhlapyhät

Bön av 
Franciskus 

av Assisi
 

Höge och ärorike Gud, 
upplys mitt hjärtas mörker.

Ge mig sann tro, 
säkert hopp, 

fullkomlig kärlek 
och djup ödmjukhet.

Ge mig, Herre, 
sunt förnuft och 

urskillningsförmåga
så att jag förmår uppfylla 
din sanna och heliga vilja.

Amen!
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Paimenelta

Kaikkialla maailmassa, 
jokaisessa seurakun-

nassa, vietetään maailman 
lähetyspäivää tänä vuon-
na 18. lokakuuta. Meitä 
rohkaistaan avartamaan 
näköpiiriämme, kuulum-
mehan yleismaailmalliseen 
kirkkoon, jossa kaikista 
kansoista tulevat ihmiset 
työskentelevät yhdessä. Il-
mestyskirjasta otettu lause 
”kansat tulevat vaeltamaan 
sen valkeudessa, ja maan 
kuninkaat vievät sinne kun-
niansa” (21:24) on paavim-
me Benedictuksen tämän 
vuoden lähetyspäivän vies-
tin tiivistetty otsikko. Vies-
tissään paavi muistuttaa 
meitä jokaista kutsumuk-
sestamme olla “maan suola 
ja maailman valkeus” (Matt. 
5:13-14). Olemme kutsutut 
levittämään Kristuksen, joka 
on kansojen Valo, kaikkialle 

maailman eri kolkkiin, py-
hän Paavalin, ”pakanoiden 
apostolin”, jalanjäljillä.   

Maailman lähetyspäi-
vänä  meitä rohkaistaan 
siis muistamaan kaikkialla 
maailmassa toimivia lu-
kuisia lähetystyöntekijöitä 
ja heidän laumojaan. Siksi 
keräämmekin kolehdin sil-
loin erityisesti lähetystyöl-
le. Meidän rukouksemme 
ja lahjoituksemme auttavat 
tukemaan kirkkoja, sairaa-
loita, kouluja ja kutsumuk-

sia maissa, joissa kirkko on 
uusi, vastaperustettu tai 
köyhä. Se on tilaisuutem-
me osoittaa rakkautta ja so-
lidaarisuutta veljiämme ja 
sisariamme kohtaan, jotka 
jakavat kanssamme saman 
uskon. Tiedämme, että vas-
ta yksi kolmasosa maailman 
väestöstä on kristittyjä. Kris-
tuksen antaman lähetyskäs-
kyn toteuttaminen on siis 
edelleen kesken. Jokaisen 
sukupolven kristityt ovat 
kutsutut osallistumaan lä-

hetystyöhön omien mahdol-
lisuuksiensa mukaan omana 
aikanaan. Jokainen voi aina 
antaa tukensa rukouksin ja 
myös taloudellisesti.  

Maailmanlaajuista lä-
hetystyötä johtaa Rooman 
kuuriassa Kansojen evan-
kelioimisen kongregaatio 
(ent. Pro propaganda Fide, 
per. 1622). Sen yhteydessä 
toimii neljä paavillista lähe-
tysseuraa, jotka huolehtivat 
lähetystyön rahoituksesta ja 
koulutuksesta sekä innos-

tavat lähetystyöhön. Uskon 
levittämisen yhdistys (Asso-
ciation for the Propagation 
of the Faith) on yksi niistä, 
jota Pohjoismaissa kutsu-
taan nimellä MISSIO. Se 
vastaa maailman lähetys-
päivän järjestelyistä ja antaa 
uusille, vastaperustetuille 
tai köyhille hiippakunnille 
välttämätöntä tukea niiden 
ponnistellessa kohti omava-
raisuutta.  

Tänä  vuonna Pohjois-
maiden MISSIO on valin-
nut tukensa kohteeksi mm. 
Etelä-Afrikassa olevat pai-
kalliset kirkot. Missio tukee 
paikallisväestöä maatalous-
yhteistyön rakentamisessa 
ja johtaa kahta koulua, joissa 
oppiaineena on ”maatalous 
ja permakulttuuri.” Tavoit-
teena on yli kahdensadan 
aikuisen ja lapsen opetta-
minen permakulttuurissa 

”Kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa.” (Ilm. 21:24) 

Maailman lähetyspäivä (su 18.10.2009) 

lähetyspäivän kolehti kerätään 18. lokakuuta 
kaikissa messuissa kirkon lähetystyön hyväksi. 

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE:

NORdeA 221938-868
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Paimenelta

Maailman lähetyspäivä ja nälkä 
Tämän vuoden Maailman lähetyspäivän yhteydessä Pohjoismaiden Missio valmistelee pientä materiaalivihkoa, joka 
käsittelee nälkää. Kuuluuko nälkä Mission työhön? On tärkeää muistaa että ne kulkevat käsi kädessä kuten seuraa-
vat lainaukset osoittavat:

siten, että he tulevaisuudes-
sa kykenisivät elättämään 
itsensä. Tähän tarvitaan mo-
nenlaisia työkaluja ja opetta-
jia. Mitä nämä koulut saavat 
aikaan? Vastauksena mm. 
paikalliset oppivat omilta 
opettajiltaan miten he kyke-
nevät elättämään itsensä ole-
massa olevilla resursseilla; 
lapset oppivat lukemisen ja 
kirjoittamisen lisäksi miten 
maanperän kanssa tulisi toi-
mia; ihmiset, eritoten naiset, 
saavat takaisin riippumatto-
muutensa; ylijäämätuotteet 
on mahdollista myydä pai-
kallisilla markkinoilla.  

Missioprojekti opettaa 
afrikkalaisille maataloutta, 
jonka kautta he itse voisivat 
hankkia elantonsa. Näin näl-
kä, köyhyys ja työttömyys 
voidaan kitkeä  pois pa-
remman koulutuksen ja yh-
teiskunnallisen kehityksen 
avulla. Katolisella kirkolla 
on tärkeä tehtävä Etelä-Af-

rikan kansan auttamisessa 
parempaan elämään.  

MISSIO toimii paikallis-
ten piispojen, kirkkojen ja 
lähetystyön kohteena ole-
vien seurakuntien kautta. 
Näin varmistetaan varojen 
oikeudenmukainen jakami-
nen niitä tarvitseville ilman 
erityisiä suhteita. Pyydäm-
me teidän rukouksianne ja 
avustustanne.  

Lähetyspäivän viestissä 
paavi Benedictus korostaa, 
että lähetystyö  on olen-
nainen osa kirkon elämää 
(Evangelii nuntiandi, 14). 
Kirkko vastaanottaa Valon 
ja rohkaisee meitä viemään 
sitä toisille ihmisille. 

Nguyen Toan Tri 
Lähetystyöasioiden hoitaja

Koska niin monia maail-
massa ahdistaa nälkä, 

pyhä konsiili kehottaa vaka-
vasti kaikkia, sekä yksityi-
siä että viranomaisia, muis-
tamaan kirkkoisien sanaa: 
’Ruoki sitä, joka on kuole-
maisillaan nälkään, sillä jos 
et ruoki, olet murhaaja’, ja 
todella jakamaan omaisuut-
taan, kukin mahdollisuuk-
siensa mukaan. Omaisuutta 
olisi käytettävä yksityisten 
ihmisten ja kansojen avusta-
miseen varsinkin siten, että 
nämä voisivat itse auttaa ja 
kehittää itseään. (Gaudium et 
spes, 69)

Jumala on lahjoittanut 
maapallon koko ihmis-

kunnalle, sulkematta pois 
ketään tai antamatta kenel-
lekään etuoikeuksia, niin 
että se antaisi ruokaa kaikil-
le. (Centesimus annus, 31)

Sitten hän sanoo vasem-
malla puolellaan oleville: 

’Menkää pois minun luotani, 
te kirotut, ikuiseen tuleen, 
joka on varattu Saatanalle ja 
hänen enkeleilleen. Minun 
oli nälkä, mutta te ette an-
taneet minulle ruokaa. Mi-

nun oli jano, mutta te ette 
antaneet minulle juotavaa.’ 
(Matt. 25:41-42) 

Materiaalivihossa esitetään 
myös Missioprojekti, jonka 
tarkoitus on opettaa afrikka-
laisille maataloutta, jotta he 
itse kykenisivät hankkimaan 
ruokaa. Loput teksteistä kä-
sittelevät mm. mitä on nälkä, 
mitä on globaalinen nälkä, 10 
myyttiä nälästä, rukous ennen 
syömistä… 

Seuraavan kirjoituksen ”Mitä 
nälkä tekee ihmisille” on laati-
nut Paul Checuti SJ, joka ku-
vaa sitä, mitä hän on nähnyt 
Calcutassa, jossa ihmisarvoa 
ei juuri kunnioiteta. (Käännös 
Maria Westerholm) 

Mitä  nälkä tekee 
ihmisille!

Ei ole helppoa kuvata 
näkemäänsä kun tulee 

Calcuttaan. Voidakseen yli-
päänsä jäädä henkiin, on-
nettomien ihmisten pitää 
tehdä melkein mitä tahansa, 
kerjätä, tonkia läpi kaiken-
laisia kasoja, tehdä työtä, 
varastaa. Kaikki vaikuttaa 

sallitulta. Jok’ikinen päivä 
täytyy huolehtia siitä että 
saa tarpeeksi ruokaa elääk-
seen seuraavaan päivään. 
Se on päivän ensimmäinen 
ja ainoa tehtävä. Niin kauan 
kun on terve, näin voi vielä 
jatkaa. 

Mielestäni sana ”taistelu” 
kuvaa parhaiten sitä, mitä 
Calcutassa eläminen tar-
koittaa. Kaikesta ja kaiken 
puolesta pitää taistella. Jul-
kiset kulkuneuvot ovat niin 
täynnä että monien ihmisten 
on roikuttava ulkopuolelta 
pitäen kiinni bussien ja rai-
tiovaunujen ikkunoista tai 
ovista, koska sisäpuolella 
ei ole tarpeeksi istuma- 
eikä edes seisomapaikkoja. 
Sekä bussiin nouseminen 
että pois jääminen on tais-
telu. Pitää taistella voidak-
seen varata paikan junassa, 
saadakseen työtä tai katon 
päänsä päälle; taistella kuu-
muutta vastaan, monsuu-
nisateita vastaan, taistella 
päästäkseen sairaalaan ja 
taistella saadakseen kokoon 
varat viheliäiseen elämään-
sä. Listaa niistä psyykkisistä 
ja fyysisistä kärsimyksistä, 
joiden kanssa ihmiset täällä 

Calcuttassa joutuvat taiste-
lemaan, on helppoa jatkaa 
loputtomiin, mutta tärkein-
tä on ymmärtää tämän köy-
hyyden seuraukset. 

Seuratessani miesten ja 
naisten kulkemista likaisil-
la kaduilla, kiinnitin eniten 
huomiota siihen, kuinka hel-
posti ihminen saattoi kadot-
taa ihmisarvonsa. Yhdessä 
Daavidin psalmeista sano-
taan että Jumala on tehnyt 
ihmisestä lähes kaltaisensa 
olennon, seppelöinyt hänet 
kunnialla ja kirkkaudella 
(Ps. 8:6). Mutta täällä olen 
nähnyt ihmisiä, jotka elivät 
lähes eläinten lailla. Ei ole 
kysymys pelkästään ma-
teriaalisesta köyhyydestä, 
vaan myös henkisestä köy-
hyydestä, sellaisesta, josta 
jokaisen ihmisen arvo kärsii 
suunnattomasti. 

Nälkää näkevä ei osaa 
ajatella mitään muuta kuin 
ruokaa. Koko hänen elä-
mänsä on keskittynyt fyy-
siseen selviytymiseen, ja 
samanaikaisesti hänen hen-
kensä murenee. Auttaessani 
näitä nälkään nääntyviä ih-
misiä, eniten minua kosketti 
heidän ilmeettömät ja tyhjät 

silmänsä. Köyhyys vie ihmi-
siltä heidän inhimillisyyten-
sä, niin että he eivät kykene 
tuntemaan edes katkeruutta 
tai vihaa. He näyttävät vain 
tyhjiltä, ja tämä tyhjyys on 
kauhistuttavaa. Se paljastaa 
ihmisen vailla jumalallis-
ta kipinää, ihmisen joka ei 
enää ole ”Pyhän Hengen 
temppeli.” 

Kun ihminen on tullut 
tähän kauhistuttavaan yk-
sinäisyyteen, voidaan hän-
tä todella verrata Kristuk-
seen, jota syytetään ja joka 
astuu alas tuonelaan. Ilman 
Henkeä on ihminen kuten 
koditon muukalainen, jolla 
lopulta ei ole mitään mer-
kitystä kenellekään ja jolle 
Jumala ei ole läsnä. Tämä on 
helvettiä. 

Paul Checuti SJ 
www.missio.at
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helSINKI

Pyhän henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän henrikin aukio 1 a, 00140 helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. sähköposti hen-
rik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. su 9.45 mis-
sa 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 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. ke, la 19.30 
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. rippiaika la 
17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

10.10. la 9.30 vahvistuksen sakramentin harjoi-
tus 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 aat-
tomessu

18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsik-
si/mässa på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 
18.00 iltamessu

19.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

20.10. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten

22.10. to 18.30-20.30 elokuvakerho
24.10. la 11.00-13.00 uskonnonopetus ensi-

kommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu tikkurilassa, 18.00 iltamessu

27.10. ti 16.00-17.30 uskonnonopetus vahvis-
tuksen sakramenttia varten, 18.00 CsC: ruu-
sukko ja messu

31.11. la vainajienpäivä: 11.00 messu, 13.00 ru-
koushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

1.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

2.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

7.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.45 lat/

ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

diasPora
Porvoo: 18.10., 15.11. su 16.00
tikkurila: 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 pää-
messu suomeksi, kirkkokahvit, 11.30 messu, 
kirkkokahvit (1. su ruotsi; 2. ja 4. su lastenmes-
su; 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 17.30-17.55.

10.10. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på svens-
ka, 10.00-14.00 lauantaikurssi/lördagskursen 
englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suo-

meksi, 18.00 iltamessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruu-

sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi, 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 koulus-
sa, 18.00 iltamessu (nuortenmessu ja nuor-
tenilta)

18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/
mass in english

19.10. ma johdantokurssi Pyhän henrikin seu-
rakuntasalissa

20.-21.10. ei messua kirkossa pappienneuvos-
ton kokouksen vuoksi!

24.10. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltames-
su

25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.30-17.30 adoraatio, 18.00 
messu englanniksi/mass in english

31.10. la vainajienpäivä: 9.30 ruusukkorukous, 
10.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suo-
meksi

2.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 18.00 messu eng-
lanniksi/mass in english

7.11. la 9.30 messu suomeksi tai ruusukkoru-
kous (huom!), 10.00-14.00 lauantaikurssi/lör-
dagskursen englantilaisessa koulussa, 11.00 
messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi

8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi (huom. 
radiointi), 12.00 lastenmessu (huom. aika), 
16.00 messu espanjaksi, 18.00 messu englan-
niksi/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 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/mass in english 
or latin. ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.30 iltamessu. to 18.00 adoraatio. rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 
mukaan. 

9.10. pe 18.00 messu Porissa
10.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

13.15 maalauskerho, 18.00 messu naanta-
lissa

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 
päämessu (seurakuntamme nimikkojuhla), 
15.00 messu eurajoella, 18.30 mass in eng-
lish

17.10. la 10.00 messu ahvenanmaalla
18.10. su kirkkovuoden 29.sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 mass in english
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 15.00 messu eurajoella, 18.30 mass 
in english

27.10. ti 19.00 informaatiokurssi
31.10. la vainajienpäivä: 10.30 messu vainajien 

puolesta, 12.00 rukoushetki hautausmaalla
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu, 

18.30 messu latinaksi
3.11. ti 19.00 miestenpiiri
6.11. pe 18.00 messu Porissa
7.11. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 messu 
eurajoella, 18.30 mass in english

ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo 
10.00.

diasPora
ahvenanmaa: 17.10. la 10.00
eurajoki: 11.10., 25.10., 8.11. su 15.00
Pori: 9.10., 6.11. 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 adoraa-
tio, la 9.00 messu. rippitilaisuus ke ja su puoli 
tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mu-
kaan. Confessions on Wednesdays and sundays 
30 mins before mass and on request.

9.10. pe 18.00 messu kiteellä
10.10. la 9.45 uskonnonopetus joensuussa, 

11.00 messu joensuussa, 15.00 messu var-
kaudessa

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
24.10. la 11.00 messu savonlinnassa, 15.00 mes-

su mikkelissä
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 mass in english, 17.00 messu 
kuopiossa

28.10. ke pyhät apostolit simon ja judas: 14.00 
seniorit, 18.00 messu

31.10. la vainajienpäivä: 10.30 messu ja vierailu 
hautausmaalla

1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 
12.00 mass in english

6.11. pe 18.00 messu kiteellä
7.11. la 9.45 uskonnonopetus joensuussa, 11.00 

messu ja vahvistuksen sakramentti joensuus-
sa, 15.00 messu varkaudessa

8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 12.00 mass in english, 18.30 messu 
kajaanissa

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

10.10., 7.11. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 
messu

kajaani (ort. kirkko, kirkkokatu 17 a): 11.10., 
8.11. su 18.30

kitee (ev.lut. kirkko, savikontie 5): 9.10., 6.11. 
pe 18.00

kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, snellmanin-
katu 8): 25.10. su 17.00

mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, savilah-
denkatu 20): 24.10. la 15.00

savonlinna (ort. rukoushuone, erkonkatu 11): 
24.10. la 11.00

varkaus (ort. kirkko, taipaleentie 26): 10.10., 
7.11. la 15.00

uskonnonoPetus
17.10. la 9.00

seniorit
28.10. ke 14.00

TAMPeRe

Pyhän ristin seurakunta
amurinkuja 21 a, 33230 tampere. Puh. 03-
2127280, 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. var-
sinkin lauantain messuajat vaihtelevat. tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

10.10. la 8.30 messu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.00 mass in english

16.10. pe 7.30 messu
17.10. la 8.30 mass in english
18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 mass 
in english

19.10. ma 18.00 mass in english
20.10. ti 18.00 mass in english
21.10. ke 17.40 vesper, 18.00 mass in english
22.10. to 18.00 mass in english and adoration
23.10. pe 18.00 mass in english and adoration
24.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.00 mass in english
31.10. la vainajienpäivä: 8.30 mass in english
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 

18.00 mass in english
7.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.00 mass in english

diasPora
hämeenlinna (matti alangon katu 11): 1.11., 

6.12. su 15.00
kokkola (ev.lut. kirkon srk-sali, oravankatu 29): 

11.10., 8.11., 6.12. su 18.00
kristiinankaupunki (lisätietoja kirkkoherralta): 

16.10., 13.11. pe 19.00
kurikka (lisätietoja kirkkoherralta): 24.10. la 

10.30, 7.11. la 13.00, 25.12. la 17.00
lapua (lisätietoja kirkkoherralta): 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): 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): 10.10. la 16.00, 5.12. la 16.00

vaasa, mass in english (ort. kirkon srk-sali, kou-
lukatu 54): 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
24.10., 7.11., 12.12. la 9.30

lastenkerho
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.

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
22.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00 

messu
29.10. to 18.00 messu ja ruusukkorukous
31.10. la vainajienpäivä: 11.00 messu
1.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu
5.11. to 18.00 messu
6.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu 

ja adoraatio
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00 

messu

Seurakunnat
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diasPora
hamina (ev.lut. srk-keskus, mannerheimintie 

12): 25.10., 22.11. su 11.00
kotka (hovisaaren ev.lut. srk-talo, ruunun-

maankatu 3): 11.10., 8.11. su 16.00
lahti (ort. kirkko): 7.11., 5.12. la 16.00
lappeenranta (ort. kirkko): 18.10., 15.11. su 

12.00

uskonnonoPetus
kouvola: 10.10., 14.11. la 11-13, messu klo 13
lahti: 7.11., 5.12. la 14.00-16.00

SYYSTALKOOT 24.10. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja eväs-
tä. Tervetuloa!

OUlU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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

su 11.00 päämessu. ma, ti, ke, to, pe 17.00 il-
tamessu. 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.
 
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

25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 
mass in english, 11.15 päämessu, 17.00 messu 
raahessa

1.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 mass in 
english, 11.15 päämessu, 17.00 messu torni-
ossa

8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 
mass in english, 11.15 päämessu, 17.30 messu 
rovaniemellä

diasPora
tornio (kirkkokatu 13): 18.10., 1.11. su 17.00
raahe (Brahenkatu 2): 25.10. su 17.00
rovaniemi (ounasvaarantie 16): 11.10., 8.11. 

su 17.30

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
kuusitie 6, 00270 helsinki. Puh. 09-2416095. 
Fax 09-5885157. sähköposti katekeesi@cat-
holic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän henrikin aukio 1 B, 00140 helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-650715. sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna ar-
kisin 10-16. 

KeSKUKSeT

Stella Maris
sirkkoontie 22, 09630 koisjärvi. Puh. 019-
335793, fax 019-335892. sähköposti stellama-
ris@elisanet.fi. Messut sunnuntaisin klo 10.00 
ja keskiviikkoisin klo 16.00. muina päivinä mes-
su on klo 7.30.

Studium Catholicum
ritarikatu 3b a, 00170 helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. sähköposti: kir-

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (12) ajalle  
6.11.-29.11. on toimitettava viimeistään 23.10.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

jasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.fi 

Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 
10-16 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelis-
sa vietetään messua maanantaina, keskiviikkona 
ja perjantaina klo 8.20. 

torstaisin ekumeeninen rukoushetki klo 8.30. 
lauantaisin klo 17.30 ruusukko, osittain hepre-
aksi. lauantaina 10.10. klo 18.00 vanha messu. 
lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta 
www.studium.fi.

lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta 
www.studium.fi.

Suomen  Caritas
maneesikatu 2a, 00170 helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. sähköposti cari-
tas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

TAPAhTUMIA

Academicum Catholicum

Ohjelma syyskaudella 2009
Verksamhetsplan för hösten 2009 

kokoukset pidetään studium Catholicumissa, 
ritarikatu 3 ba. tilaisuudet ovat avoimia kaikil-
le./vi samlas på studium Catholicum, riddare-
gatan 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”. do-
sentti jarmo kiilunen helsingin yliopistosta 
kertoo ja keskustelee kääntämästään paavi 
Benedictus Xvi:n teoksesta jeesus nasa-
retilainen. Paavi itse sanoo: “tämä kirja on 
ilmaus henkilökohtaisesta ‘herran kasvojen’ 
etsinnästäni. kuka tahansa voi sen vuoksi olla 
eri mieltä kanssani. Pyydän lukijoiltani  ennak-
koon vain sitä sympatiaa, jota ilman mikään 
ymmärtäminen ei ole mahdollista.”/ docent 
jarmo kiilunen presenterar påven Benedic-
tus 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 joulu-
juhlaa, 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 200120-
513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro, 
senast den 15.10.2009 på aC:s konto 200120-
513060.

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:

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

Welcome!

Fransiskaanimaallikot OFS
kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17-19 p. ma-
rian seurakuntasalissa, mäntytie 2, 00270 hel-
sinki. syksyn ja kevään aikana aiheenamme ovat 
suomennetut mietiskelyt fransiskaani-isä hen-
rik 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 nimeämi-
sestä 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 

Tapahtumat

minussa
18.11.iii mietiskely: jeesuksen kristuksen ja-

lanjäljissä
16.12. iv mietiskely: tiellä taivaallisen isän luo

Kevät 2010
62. toimintavuosi suomessa

20.1.  v mietiskely: mitä teen? minun kutsu-
mukseni

17.2. tuhkakeskiviikko. ei kokousta. otamme 
katumuksen tuhkaristin kukin omassa kirkos-
samme

17.3. vi  mietiskely: mitä teen maailmassa?
14.4. vii mietiskely: miten elän kirkossa?
maanantai 10.5. euFra-Päivä 2010 on fran-

siskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä
19.5. viii mietiskely: yhteyteni jumalaan ja ym-

päröivään maailmaan. kevään viimeinen ko-
kousilta.

elokuvakerho
 
on aloittanut syyskauden henrikin seurakunta-
salissa. seuraavan kerran kokoonnumme tors-
taina 22.10 klo 18, jolloin katsomme elokuvaa
Franciscus assisilaisesta.

seuraavat päivät ovat 19.11 ja 17.12. niiden 
elokuvat ilmoitetaan myöhemmin. tervetuloa!

Gregorius-yhdistys
Societas	Sancti	Gregorii	Magni 

kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.
com. sähköposti summorum@gmail.com. Pu-
heenjohtaja nikodemus heikman. moderaatto-
ri isä antoine lévy oP. 

lauantaina 10.10. klo 18.00 vanha messu studi-
um Catholicumissa (ks. tätä).

Isä durham Suomessa 1.-3.11. 

sunnuntaina 1.11. klo 14.00 laulettu vanha mes-
su henrikissä.

maanantaina 2.11. on vanhan kalenterin vaina-
jienpäivä. isä durham viettää illalla lauletun 
requiem-messun; paikka ja aika varmistuvat 
myöhemmin. seuraa kotisivujamme ja ilmoi-
tustauluja.

tiistaina 3.11. klo 18.00 hiljainen messu henri-
kissä. sen jälkeen illanvietto.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

moderaattori Wieslaw swiech sCj. Puheenjoh-
taja matti andelin, gsm 040-5792426. 

 Helsinki: yhdyshenkilö harri mäkelä, harju-
viita 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

Karmeliittamaallikot

hiljainen rukous (17.00-17.30) ja vesper (17.30-
17.45) maanantaisin Pyhän henrikin katedraalin 
sakramenttikappelissa. tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen studium Catholicumin kir-
jastossa ritarikatu 3 b a, 3. kerros. Päivät ja 
kirjat maanantaisin:
 
12.10. Werner Bergengruen: suurtyranni
9.11. dante alighieri: kiirastuli
7.12. Charles dickens: joululaulu
 
huom! alkamisaika on muuttunut! 
aloitamme klo 18.00. tervetuloa kaikki kirjoista 
kiinnostuneet!

Rakkauden lähetyssisaret
vironkatu 6 a 12, 00170 helsinki, puh. 040-
9601211. 

holy mass in english on monday at 9:00 am. 
adoration on monday at 17:30

Teresa ry.
teresat kokoontuvat syyskaudella tiistaisin 
Pyhän marian seurakuntasalissa iltamessun 
jälkeen oheisen aikataulun mukaisesti. terve-
tuloa mukaan kaikki entiset ja uudet teresat 
vapaamuotoiseen yhdessäoloon, keskustelun 
ja työiltojen merkeissä. 

tiistaina 27.10.2009 informaatioilta, Caritas 
ry:n puheenjohtaja talvikki mattila kertoo 
suomen Caritas ry:n meneillään olevista ja 
tulevista hankkeista. keskustelua.

tiistaina 3.11.2009 työilta 
tiistaina 17.11.2009 kirjakeskusteluilta: 

vieraanvaraisuus, osallisuus ja muut ateria-
yhteyden hyveet. dosentti maiju lehmijoki-
gardner kertoo uudesta kirjastaan askeet-
tien pidot. keskustelua. 

lauantaina 28.11.2009 myyjäisten valmistelu
sunnuntaina 29.11.2009 myyjäiset 
tiistaina 8.12.2009 joulujuhla kirkon juhlames-

sun jälkeen. Pieni joulupaketti mukaan. 

SeKAlAISTA

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

dings, funerals and other occasions.

Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

SeNIORIT
tiistaina 20. lokakuuta (huom!) kello 
14.00 messu Pyhän henrikin katedraalissa 
ja sen jälkeen kokoontuminen seurakunta-
salissa. Tervetuloa!	

                   

STUDIUM 
CATHOLICUM 




    

  

Vuoden teema: vapaus 

Lauantai 24.10 klo 12-14  

"Nikolaj Berdyaev: A Russian Orthodox view on Freedom"
Presentation in English by S.A. Grib, professor of Physics and 
president of the "V. Solovjov Religious and Philosophical Society". 

Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse 

(09-61206711) arkisin 9-16.  

Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e 

Studium Catholicum 

Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki
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Artikkeleita

Suomen aika

Vastavihityn piispa Teemu 
Sipon SCJ juhlavastaanot-
to Turun yliopiston päära-
kennuksessa sai isä Adrian 
Borstin SCJ muistelemaan 
omaa aikaansa yliopistolla. 
Isä Borst oli Turun yliopis-
tossa ensin opiskelijana, 
sitten opettajana ja vielä kir-
jastonhoitajanakin vuosina 
1964 - 1978.

”Piispa Paul Verschuren 
päätti vuonna 1964, että 
pappien olisi hyvä luoda 
kontakteja yliopistomaa-
ilmaan. Päätin siis aloittaa 
opinnot Turun yliopistossa, 
yleisen historian laitoksella. 
Tutkimusaiheekseni sain 
Suomen ja Pyhän istuimen 
väliset suhteet keskiajalla  —  
keskiajan tutkimus ei siihen 
aikaan kiinnostanut nuoria 
opiskelijoita, ja professorini 
toivoi siis minun paneutu-
van tähän silloin vähän tut-
kittuun ajanjaksoon Suomen 
historiassa.” Isä Borst oli jo 
ennen Suomeen tuloaan 
saanut valmiiksi teologian 
väitöskirjansa Roomassa. 
Historia on kuitenkin aina 
kiinnostanut häntä. Opinnot 
Turussa johtivat pian myös 
opettajan uralle.

”Olin läsnä eräässä his-
torian laitoksen väitöstilai-
suudessa. Kahvipöydässä 
germaanisen filologian pro-
fessori Pentti Tilvis ehdotti 
minulle hollannin kielen 
opettamista hänen laitok-
sellaan opiskeleville. Niinpä 
ennen pitkää pidin luentoja 
samassa rakennuksessa, jos-
sa piispa Sipon juhlaa vie-
tettiin.”

”Hollanti on äidinkieleni, 
mutta minulla ei ollut opet-
tajan pätevyyttä. Siksi pro-
fessori Tilvis kehotti minua 
hankkimaan sen Hollannis-
ta. Kirjoittauduin Leidenin 
yliopistoon, ja erikoisluval-

la sain opiskella ’kotona’, 
siis Suomessa, ja suorittaa 
tutkintotentit Leidenissa 
kesäisin. En kuitenkaan 
saanut tätä opintohaaraa 
valmiiksi.” 

Isä Borst toimi Turun 
seurakunnassa pappina 
1960-1962 ja taas 1964-1972. 
Syksyllä 1972 hän jätti piis-
pan luvalla papin tehtävät 
ja työskenteli kokoaikaises-
ti yliopistolla. Vuonna 1978 
häntä tarvittiin taas hiippa-
kunnassa; piispa asetti hä-
nelle vaatimuksen tehdä va-
linta yliopiston ja kirkon vä-
lillä. Isä Borst valitsi kirkon 
ja siirtyi Helsinkiin, elokuun 
alusta Pyhän Henrikin seu-
rakunnan kirkkoherraksi.

Suomesta isä Borst läh-
ti vuonna 1985, kun hänet 
kutsuttiin SCJ-veljeskunnan 
keskushallinnon tehtäviin 
Roomaan. Hän kuului vel-
jeskunnan hallitukseen 12 
vuotta ja jatkoi sen jälkeen 
vielä 5 vuotta Roomassa sa-
massa talossa, veljeskunnan 
arkistonhoitajana. 

Aktiivisia eläkepäiviä 
Hollannissa

”Kertoisitteko, mitä elämään-
ne tätä nykyä kuuluu. Asutte 
hollantilaisten SCJ-pappien 
vanhainkodissa Nijmegenissä. 
Millaisista tehtävistä päivänne 
täyttyvät?” 

”Tietystikään virallisesti 
minulla ei ole mitään teh-
täviä. Olen 77-vuotias. Toi-
saalta on aika paljon sellais-
ta, mitä itse haluaisin tehdä, 
siis sellaista mikä aina jäi 
tekemättä työn paljouden 
ja kaikkien kiireiden takia. 
Oikeastaan moneen vuoteen 
minulla ei ollut aikaa itsel-
leni. Päivän ohjelma oli aina 
täynnä, mikä johtui ehkä sii-
täkin, että olen luonteeltani 
perfektionisti.”

”Kun siirryin vuoden 

1978 alusta Helsinkiin, ope-
tuskauteni Turussa jatkui 
vielä kesään asti mutta sa-
malla olin jo seurakunnas-
sa työssä, ja elokuussa 1978 
piispa nimitti minut Henri-
kin seurakunnan kirkkoher-
raksi. Vuodesta 1982 lähtien 
olin myös veljeskuntamme 
Suomen region esimies, ja 
siinä ominaisuudessa osal-
listuin vuonna 1985 veljes-
kunnan kenraalikapituliin 
Roomassa. Tietystikään en 
voinut ajatella että siellä 
minut valittaisiin veljeskun-
nan yleishallinnon jäsenek-
si. Seuraavassa kapitulissa 
minut valittiin uudelleen. 
Yhteensä kaksitoista vuotta 
matkoja ympäri maailmaa ja 
paljon, paljon kokouksia.”

”Kun tämä toinen kausi 
loppui, jäin Roomaaan, mut-
ta nyt veljeskunnan yleisar-
kistonhoitajana. Tehtävä 
oli vaikea, koska talossa oli 
juuri tehty remonttia, jonka 
aikana arkisto oli siirretty 
kolmesti, ja kaikki oli se-
kaisin. Oli hankalaa saada 
arkisto järjestykseen, ja olin 
todella väsynyt, kun tulin 
Hollantiin.”

”Päätin, että nyt keskityn 
rauhassa omiin asioihini. 
Halusin vihdoin järjestää 
kirjeenvaihtoni. Minulla oli 
kuusi hyllymetriä mappe-
ja täynnä kirjeenvaihtoani, 
1300 nimeä, joista ehkä 300 
aktiivisia. Tämä kaikki oli 
käytävä läpi, järjestettävä, 
osa heitettävä tai annettava 
pois. Eri laatikoissa oli pal-
jon valokuvia, noin 7000 ku-
vaa. Nekin halusin järjestää. 
Usein joku kysyi minulta ku-
vaa tietystä tapahtumasta, ja 
tiesin että minulla sellainen 
on, mutta kuvan löytäminen 
kesti pari tuntia, kun koko-
elma oli sekaisin.”

”Olen jo vuosia sitten 
aloittanut myös oman suku-
historiani tutkimisen. Tie-

dän, tai oletan koska aukko-
ja on vielä, että sukuni en-
simmäinen Borst tunnetaan 
jo 1390-luvulla. Tähänkin 
halusin syventyä.”

”Sitten halusin kirjoittaa 
veljeskuntamme historiaa 
Suomessa. Finlandia Catho-
lica -kirjan tekemisessä olin 
ollut hiukan mukana, avus-
tamassa isä Martti Voutilais-
ta aineiston kokoamisessa. 
Se kirja kertoo asioista hiip-
pakunnan kannalta, halusin 
nyt kirjoittaa näistä ajoista 
veljeskunnan kannalta. Sitä 
varten olin viime keväänä 
kuukauden Roomassa tut-
kimassa arkistoa. Mutta nyt 
pitäisi vielä tutkia veljes-
kunnan Hollannin arkistoa 
Bredassa ja mennä Studium 
Catholicumiin, missä on 
paljon kirjeitä. Kaikki ei ole 
tietenkään tärkeää, mutta 
joskus pitää lukea kaksi-
kymmentä kirjettä poimiak-
seen työtä varten pari mie-
lenkiintoista lausetta.  Pidän 
paljon historiasta, ja haluan 
tutkia ja kirjoittaa.”

”Kun tulin Hollantiin, 
Rooman arkistotyöt olivat 
kuitenkin edelleen kesken. 
Yksi esimerkki: olin pannut 
alulle SCJ:n lähetysalueen 
Intiassa. Olin matkustanut 
siellä, puhunut piispojen 
kanssa, sinne oli lähtenyt 
pappeja. Yksi papeista oli 
hollantilainen. Hän kirjoitti 
minulle paljon, toistasataa 
kirjettä, hollanniksi. Sen kai-
ken käänsin italiaksi arkis-
toa varten. Toinen arkistotyö 
liittyi Suomeen. Piispa Ver-
schuren oli silloin julkaissut 
Suomen kirkon alkupäiviä 
koskevan kirjeenvaihdon 
Helsingin kirkkoherra isä 
Wilfrid von Christiersonin 
ja veljeskuntamme perusta-
jan isä Leo Dehonin välillä. 
Osa kirjeistä tätä julkaisua 
varten löytyi Suomesta, 
osa Roomasta. Kun kirja 

ilmestyi, huomasin, että 
kymmenkunta kohtaa siinä 
eivät täsmänneet. Siinä asi-
assa tein paljon töitä. Kirja 
oli ilmestynyt suomeksi, 
alkuperäinen kirjeenvaihto 
oli käyty ranskaksi, ja mi-
nun piti selittää sitä italian 
kielellä.”

”On niin paljon sellaista, 
mitä haluaisin tehdä, mutta 
ei ole aikaa. Ja aina välillä 
esimies soittaa Bredasta: on 
tullut kirje Roomasta veljes-
kunnasta, voisinko kääntää 
sen hollanniksi. Siihen me-
nee taas pari päivää, kun 
tavallisesti tekstit ovat pit-
kiä.”

”Kun kerran olen ollut 
töissä arkistossa, niiden asi-
oiden kanssa joudun edel-
leen työskentelemään. Kun 
joku lähettää menneisyyt-
tä koskevan kysymyksen 
pääpaikkaamme Bredaan, 
Breda lähettää sen edelleen 
minulle.”

”Kun tulin Nijmegenin 
taloon, huomasin että siellä 
kirjastossa on nurkka, jossa 
on paljon materiaalia, joka 
koskee veljeskunnan histo-
riaa. Se on ollut siellä vuo-
sia, eikä kukaan ole koske-
nut niihin. Totesin, että siellä 
on paljon materiaalia, joista 
puuttuu kopio veljeskunnan 
arkistossa Roomasta. Olen 
alkanut järjestää tätä mate-
riaalia ja toimittanut jo yh-
den erän Roomaan. Nyt on 
toinen erä käsittelyssä.”

”Nijmegenin taloon tuli-
vat ensimmäiset asukkaat 
vuonna 1930, eli talo täytti 
75 vuotta vuonna 2005. Ru-
pesin kirjoittamaan talon 
historiaa, sain aikaan satasi-
vuisen historiikin ja kopioin 
sitä eri tahoille. Viimeksi 
Haagin kuninkaallinen kir-
jasto pyysi kaksi kappalet-
ta. Kaikki tämä on vienyt 
aikaa.” 

”Tässä talossa, jossa asun, 

Tuttuja vieraita 
entiset kirkkoherrat iloitsevat suomalaisesta piispasta — osa 1/2.

Piispa Teemu Sipon vihkiäisjuhla oli lennättänyt Turkuun suuren joukon papistoa. Aikaisemmin pitkään Suomes-
sa toimineiden isä Adrian Borstin SCJ ja isä Ryszard Miśin SCJ ympärillä kuhisi joukko jälleennäkemisestä iloisia 
hiippakuntalaisia. Tässä lehdessä julkaisemme isä Borstin haastattelun, seuraavassa isä Miśin.

Isä Adrian Borst toimi viimeisinä Suomen-vuosinaan Pyhän Henrikin seurakunnan kirkkoherrana, ennen kuin isä 
Teemu Sippo tuli samaan virkaan. Isä Ryszard Miś hoiti kirkkoherran tehtäviä viimeksi Turussa. Kumpikin on vie-
raillut Suomessa usein sen jälkeen, kun uudet tehtävät veivät heidät pois hiippakunnasta. 
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on kaikkien vanhainkotien 
tapaan päiväjärjestys. Nou-
su, aamiainen, tunti omaa 
aikaa, messu, kahvi, puoli-
toista tuntia vapaata, sitten 
lounas jne. Roomassa aloi-
tettiin laudesilla ja messulla 
kello 6.30, ja sitten syötiin 
aamiainen. Kello 7.45 ku-
kin aloitti sitten päivät työt 
kokouksessa tai omassa toi-
mistossa. Kello 13 syötiin. 
Oli aikaa työskentelyyn vii-
si tuntia kerrallaan. Nyt on 
vain tunti tai korkeintaan 
kaksi aikaa työskennellä 
yhtäjaksoisesti, mikä haittaa 
työhön syventymistä.”  

”Mitä olen saanut aikaan? 
Ainakin valokuvat ovat nyt 
järjestyksessä. Kirjeenvaihto 
on järjestyksessä. Mutta su-
kuhistoria ja veljeskunnan 
Suomen-historia ovat pa-
hasti kesken.”

”Esimerkiksi haluan sel-
vittää täsmälleen, miksi 
piispa Michael Buckx lähti 
Suomesta. Lehdissä, Uudes-
sa Suomessa ja Helsingin 
Sanomissa, kirjoitettiin hä-
nen lähteneen ”terveydelli-
sistä syistä”. Se ei näyttäisi 
olleen ihan totta. Kun näh-
dään, mitä kaikkea hän heti 
sen jälkeen teki Hollannissa, 
voi kysymyksessä olla vain 
terve mies. Syy hänen läh-
töönsä oli siis jokin muu. On 
muitakin vastaavia kysy-
myksiä, joita pitää selvittää. 
Piispa Gulielmus Cobbenin 
aika on hyvin mielenkiin-
toinen. Cobben tuli 1934, ja 
pian Suomi joutui sotaan, 
maailma rukoili Suomen 
puolesta ja lähetti materiaa-
lista apua. Kaikki katolilais-
ten avustukset Amerikasta, 

Italiasta ja Hollannista tuli-
vat piispan kautta. Hän sai 
paljon kunniaa osakseen 
Suomen hallitukselta ja 
muualta, vaikka hän ei oike-
astaan ollut itse tehnyt muu-
ta kuin ollut piispan viras-
sa. Hän oli hurskas ja hyvä 
paimen, mutta luonteeltaan 
aivan erilainen kuin Buckx. 
Cobbenin aikana, varsinkin 
sotien jälkeen varsinainen 
toiminnan mies oli monsig-
nore Laurentius Holtzer.” 

Kirkko on kasvanut

”Olette ollut kauan poissa Suo-
mesta mutta kuitenkin käynyt 
täällä usein. Miltä tämä hiip-
pakunta näyttää  verrattuna 
siihen, mitä se oli lähtiessän-
ne?” 

”Muutosta on tapahtunut 
kahdella tasolla. Pappiskan-
ta on vaihtunut. Ensin mel-
kein kaikki olivat hollanti-
laisia. Oli jo kaksi puolalais-
ta kun lähdin, ja sitten tuli 
kolmas. Hollantilaiset pois, 
puolalaiset tilalle. Sitten tu-
livat myös Opus Dei ja neo-
katekumenaalit. ”

Isä Borst muistelee Göte-
borgissa 1980-luvulla pidet-
tyä piispainkokousta, jossa 
käsiteltiin uusien liikkeiden 
kuten Opus Dein, Legio 
Mariaen ja neokatekume-
naalien mahdollista asettu-
mista Pohjoismaihin. Myös 
pohjoismaiset pappienneu-
vostojen puheenjohtajat 
olivat kutsutut tähän koko-
ukseen. Papit pitivät oman 
kokouksensa ensin, ja pää-
töksenä oli kielteinen suh-
tautuminen näiden järjestö-
jen tuloon. Katsottiin uusien 

yhteisöjen hajottavan pieniä 
seurakuntia. Piispat käsit-
telivät asiaa ja päätyivät 
pappien kokouksen kanssa 
samoille linjoille.”

”Kesti vuosi tai kaksi, ja 
kaikissa maissa oli Opus 
Dein pappeja. En sano, että 
se on huono asia, mutta hei-
dän tulonsa toi mukanaan 
täälläkin muutoksia. Muis-
tan vielä, että isä Martti 
Vuotilainen kirjoitti minulle 
1980-luvun lopulla suun-
nilleen näin: ´tuleeko siitä 
myöhemmin jonkinlainen 
kirkko kirkossa, sen aika 
näyttää´.” 

”Toinen suuri muutos on 
siinä, että täällä oli kai 4000 
katolilaista, kun lähdin 1985. 
Nyt on 10000. Täällä on sa-
takunta kansallisuutta edus-
tettuna. Tästä seuraa tilanne, 
joka on vähän huolestutta-
va, kun ajattelee katolisen 
kirkon suomalaista leimaa. 
Isä Martti Voutilainen on 
siitä kirjoittanut. Hän sanoo, 
että katolinen kirkko on aina 
ollut ulkomaalaisten kirkko. 
Oli venäläisten kirkko eli or-
todoksinen kirkko, suoma-
lainen kirkko eli luterilainen 
ja puolalaisten kirkko eli ka-
tolinen. Piispa Verschurenin 
aikana oli vähitellen päästy 
siihen, että katolinen kirkko 
Suomessa oli todella suoma-
lainen kirkko. Olkoon niin, 
että monen isoisä tai isoisän 
isä oli tullut ulkomailta, 
mutta kirkko oli jo suoma-
laistunut. Se on nyt poissa, 
nyt on taas ulkomaalaisten 
kirkko. On toki tullut 6000 
ihmistä lisää mutta suurim-
maksi osaksi ulkomailta.”

”Kun minä olin kirkkoher-
rana, piispa sanoi, että olisi 
hyvä viettää puolankielistä 
messua, koska seurakun-
nassa on paljon puolalaisia. 
Minä olin vastaan. Täällä on 
kaksi kieltä, suomi ja ruot-
si. Totta kai ulkomaalaisilla 
voi olla keskenään kaiken-
laista yhteistä, esimerkiksi 
Henrikin seurakuntasalissa 
kokoontuivat joskus italia-
laiset, joskus puolalaiset ja 
joskus hollantilaiset. Henri-
kissä oli joka sunnuntai lati-
nankielinen messu ja sitten 
luvut ja saarna eri kielillä. 
Mutta muuten käytettiin 
maan kieltä.”

”Kaikkien on totuttava sii-
hen, että tämä on katolinen 
kirkko Suomessa. Täytyy to-
della sulautua suomalaiseen 
kulttuuriin. Jos se unohtuu, 
ei tule mitään. Sellainen vie-
raskielinen katolisuus hävi-
ää viimeistään sitten yhden 
sukupolven jälkeen.”

”Kirkon suomalaistumi-
nen oli hyvässä vauhdissa, 
mutta nyt se on taas mennyt 
taaksepäin. Tietenkin moni-
kulttuurisuus on rikkautta, 
mutta siinä on negatiiviset-
kin puolensa.” 

Isä Borst pitää kirkon 
kannalta merkittävänä as-
keleena sitä, että piispaksi 
valittiin suomalainen: ”Olen 
iloinen, että nyt on piispana 
Teemu Sippo. Hän ymmär-
tää suomalaista kulttuuria 
ja hän voi kommunikoida 
paremmin muiden kirkko-
jen piispojen ja edustajien 
kanssa. Suomalainen piis-
pana ihan automaattisesti 
korostaa kirkon suomalai-
suutta. Tietenkin, niin kuin 
hän sanoi, hän on kaikkien 
katolilaisten piispa, myös 
ulkomaalaisten. Uskon että 
hän pystyy vähän tasoitta-
maan eri kansallisuuksien 
keskinäisiä jännitteitä.”

Suomen kansa on 
traditionalistista

 
”Hiippakunnan nuoren polven 
keskuudesta on noussut ryhmä 
traditionalisteja. Mitä mieltä 
olette, onko tässä hajaannuksen 
vaara?” 

”Piispa Sippo on keskus-
telija. Hän osaa kyllä sovi-
tella tässäkin, ” isä Borst 
uskoo.

”Traditionalismi kuuluu 
jollakin tavalla suomalaisten 
historiaan. Jo Kustaa Vaasa 
sai huomata, millainen on 
suomalainen kulttuuri ja pe-
rinnetaju. Reformaatio meni 
hyvin hitaasti läpi täällä.

Muistan Helsingistä 
erään vanhan, nyt jo kuol-
leen, katolisen rouvan, joka 
oli kotoisin Karjalasta. Hän 
sanoi, että hänen luterilai-
nen äitinsä teki ristinmer-
kin leivän yli ennen kuin 
hän alkoi leikata sitä. Toisin 
sanoen vielä 1900-luvun 
alussa kansan keskuudes-
sa oli säilynyt katolisia ta-
poja. Luulen, että Suomen 
kansa on traditionalistista. 
1930-luvulla, ensimmäiset 
katolisuuteen kääntyneet 
suomalaiset olivat kulttuu-
ri-ihmisiä, he olivat traditio-
naalisia, opiskelijoita, jotka 
menivät ajassa taaksepäin, 
latinan kieleen. Jotain täl-
laista on kansanluonteessa. 
Voi olla että se sama asia tu-
lee nytkin esille.”

”Kun olin kirkkoherrana, 
tuli opiskelijoita keskuste-
lemaan. He tulivat, koska 
koulussa uskonnonopetta-
ja oli puhunut niin pahasti 
katolisesta kirkosta. He ei-

vät olleet voineet hyväksyä 
sitä.”

”Latina — se on säilynyt 
täällä. Nuoret opiskelevat 
latinaa. Hollannissa se on 
mahdotonta — no, lääkä-
riksi opiskeleva tarvitsee 
latinaa vähän, mutta muu-
ten sitä ei harrasteta. Tääl-
lä latinan opiskelu on ihan 
normaalia. On latinankieli-
set uutisetkin. Ja papin asu 
— sitä voi täällä käyttää ka-
dulla ihan normaalisti. Hol-
lannissa taas, jos joku pitää 
papin kaulusta muuten kuin 
virkatehtävissä, häntä pide-
tään fanaatikkona.” 

”Ajattelette, että  kyseessä 
syvällinen tarve palata joissa-
kin asioissa taaksepäin? Että 
tämä ilmiö ei ole vain pinnal-
linen?” 

”Ei se ole pinnallista. Toi-
nen asia on sitten, miten tätä 
ilmiötä käsitellään. Molem-
mille suunnille täytyy antaa 
oma sija. Se ei saa jakaa kirk-
koa kahteen osaan.”  

Keskustelemme vielä 
ekumenian tilasta Suomes-
sa. Isä Borst näkee täällä hy-
vin toimivan ekumeniankin 
taustalla perinteiden kunni-
oitusta.

”On mielenkiintoista, että 
Suomessa ekumeenisuus 
käy paljon helpommin kuin 
muualla. Varmasti on vas-
tustajiakin, mutta arkkipiis-
pa Jukka Paarma hyväksyi, 
ja vieläpä oli iloinen siitä, 
että tämä piispanvihkimys 
tapahtui tuomiokirkossa. 
Olen tavannut Paarman 
myös Roomassa, ja piispa 
Eero Huovisen kanssa olen 
hyvä ystävä. Luterilaisten 
asenne katolisuuteen joh-
tuu ehkä sekin juuri kansan-
luonteesta. Reformaation ai-
kaan kansalle sanottiin, että 
paavi on hereetikko, mutta 
se ajatus ei koskaan juurtu-
nut. Tästä voi olla eri miel-
tä, mutta esimerkiksi paavi 
Johannes Paavali II huomasi 
myös, että Suomen luterilai-
nen kirkko on erilainen kuin 
esimerkiksi Saksan luterilai-
nen kirkko.”

Verna Santamala
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Maltan ritarikunnan 
skandinavian osaston 
perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneek-
si 50 vuotta. Sen johdos-
ta Fiesissä julkaistaan 
kolmiosainen sarja ri-
tarikunnan historiasta. 
Sarjan on kirjoittanut 
professori Luigi de 
Anna.

7. Ritarikunta 
Itämerellä
Pohjoismaiset Pyhän Johannek-
sen ritarikunnan jäsenet eivät 
osallistuneet Lähi-idän aseelli-
siin taisteluihin, mutta on kui-
tenkin muistettava se, mitä voisi 
kutsua ”sisäiseksi rintamaksi” 
eli ritarikunnalla oli hyvin tär-
keä rooli rahankeruussa sota- ja 
avustustoimia varten. Keräyk-
sen järjestivät paavin legaatit, 
joiden auktoriteetti vahvistet-
tiin paavin lähettämillä kirjeillä 
Tanskan Lundin, Norjan Nida-
roksen sekä Ruotsin Uppsalan 
arkkipiispoille, joista viimeksi 
mainittu hallitsi myös Suomen 
Turun piispainhallintoa. Johan-
niittojen tehtävänä ei ollut vain 
auttaa rahojen perinnässä, vaan 
heidän tuli myös huolehtia jouk-
kojen kuljetuksista ja suojelusta 
arassa vaiheessa.

Johanniittojen apu ei siis ollut 
sotilaallista vaan organisointiin 
ja rahoitukseen liittyvää. Ruot-
sin johanniitat eivät tarttuneet 
miekkoihin, eikä heillä ollut 
merkittävää poliittista roolia toi-
sin kuin Saksalaisen ritarikun-
nan ritareilla [39]. Kuten paavi 
Klemens V:n vuonna 1308 kir-
joittama dokumentti turkkilaisia 
vastaan käydystä ristiretkestä 
osoittaa, hospitaliitat saivat teh-
täväkseen kerätä rahat aneita 
vastaan [40]. 

Responsionesien keruujärjes-
telmä oli pakostakin monimut-
kainen, koska sen piti perustua 
lähetysketjuun, jossa oli otettava 
huomioon se, ettei eurooppalai-
sen kristinuskon keskuksen ja 
sen pohjoisen periferian välillä 
ollut kiinteitä suhteita [41]. Dip-
lomatarium norvegicumissa 
[42] on esimerkiksi dokumentti, 
jolla suurmestari Foulques de 
Villaret nimitti helmikuun 10. 
1310 Venetsian priorin Leonar-
do de Tybertisin edustajakseen. 
Venetsialainen antoi puolestaan 
muille ritarikunnan jäsenille 
tehtäväksi kerätä rahaa Poh-
joismaissa. Pohjoismaisten jä-
senien muun muassa Suomessa 
piti turvautua apulaiskerääjiin. 

Tämä johtui sekä keruumatko-
jen pituudesta että kohdatuista 
vaaroista. Ei ollut suositeltavaa 
kuljettaa suuria rahasummia lii-
an pitkiä matkoja.

Tässä artikkelissa ei ole tar-
peen käydä läpi kaikkia sattu-
muksia, joita johanniittakerääjät 
kohtasivat Skandinaviassa, kos-
ka Hatt Olsen on tehnyt niistä 
kattavan tutkimuksen [43]. On 
myös muistettava, että kerääjän 
tehtävään kuului usein olla ris-
tiretkellä saarnaaja ja inkvisiit-
tori [44]. Tutkimukset osoittavat 
ritarikunnan ja paavin läheisen 
suhteen, mutta ritarikunnalla ei 
ollut yhtä hyödyllistä suhdetta 
paikallisiin hallitsijoihin. Esi-
merkiksi Norjassa Haakon V 
karkotti ensin vuonna 1319 jo-
hanniitat, jotka eivät olleet suos-
tuneet luopumaan omaisuudes-
taan Norjassa, ja vaihtamaan sen 
kruunun omaisuuksiin Tans-
kassa, jossa kuningas Eerik VI 
takavarikoi osan ritarikunnan 
omaisuudesta. Molemmissa ta-
pauksissa paavi tuki ritarikun-
taa, ja omaisuus palautettiin 
ritarikunnalle. Norjan kriisi rat-
kesi Haakonin perillisen Mag-
nuksen kiirehtiessä asiaa paavin 
myötävaikutuksella.

Ei ole tarkasti tiedossa, mil-
laista omaisuutta johanniitoilla 
oli Skandinaviassa ensimmäis-
ten kahdensadan vuotensa aika-
na, mutta tiedämme, että 1300-
luvun alussa Daakian prioraatin 
piti maksaa suurmestarille sata 
hopeamarkkaa vuodessa, vaik-
ka maksua ei aina maksettu-
kaan. Vuonna 1347 suurmestari 
Deodato di Gozoni (1346–1353) 
kääntyi Daakian priorin puo-
leen valittaen, että Daakia ei ol-
lut ritarikunnalle solidaarinen. 
Hän lisäsi vielä ironisesti: ”jon-
ka taisteluista Rhodoksella he 
varmasti olivat kuulleet puhut-
tavan” [45]. Skandinaavit hyö-
tyivät paavin valtaan liittyneistä 
kiistoista vuoden 1378 jälkeen ja 
myöhästyttivät maksujaan. Sa-
maa ilmiötä nähtiin tosin myös 
muualla Euroopassa [46].

8. Organisaatio
Pyhän Johanneksen ritarikunnan 
jäsenet jaettiin keskiajalla ritarei-
hin (fratres milites tai equites), 
pappeihin (sacerdotes, presby-
teri tai capellani) ja palvelijoihin 
(servientes). Ritarikunnan do-
kumenteissa ei kuitenkaan aina 
voida erottaa preti, milites ja 
sergenti ryhmiä toisistaan. Yksi 
mielenkiintoinen yksityiskohta 
pohjoismaiden johanniittojen 
organisaatiossa oli sen perustu-
minen lähes yksinomaan munk-
keihin (fratres). Tämän johdosta 
syntyperäisten aatelisten sisään-

pääsyä ei rajoitettu [47], kun taas 
ritareita (fratres milites) ei ollut 
montaakaan. Joidenkin histori-
oitsijoiden mukaan Skandinavi-
assa ei ollut lainkaan ritareita, 
koska elokuun 4. 1507 suurmes-
tari Amaury d’Amboise ilmoitti, 
ettei Daakiassa ollut ritarikun-
taan kuuluvia ritareita [48]. On 
mahdollista, että ruotsalaiset 
ritarit olivat sen sijaan saksalai-
sen kielialueen jäseniä. Thomas 
Hatt Olsen tuo esiin syyskuun 
16. 1417 päivätyn dokumentin, 
jolla suurmestari Philibert de 
Naillac myönsi Hemming Lau-
rentzenille, Daakian voudille, 
luvan hyväksyä ritarikuntaan 
kuusi tanskalaista aatelista rita-
reiksi: ”six viros in fratres milites 
Religionis, Dum aptj sint et sani 
et integrj suis membris ac mat-
rimonio legitimo natj Nobilies 
ex utroque parente, et eant ad 
Conventum cum equis et armis” 
[49]. Tämän täytyi kuitenkin olla 
erityistapaus, joka oli osa Eerik 
Pommerilaisen laajempia po-
liittisia aikeita vahvistaa alku-
peräistä ritariperinnettä, johon 
kuului Saksalainen ritarikunta, 
johon Eerik yritti saada ruotsa-
laisia militesejä [50].

9. Reformaation 
seuraukset
Kustaa Vaasa käynnisti uskon-
puhdistuksen Ruotsissa vuonna 
1527 Västeråsin valtiopäivillä. 
Tarkoituksena oli takavarikoida 
kirkon omaisuus, jota hallitsija 
sillä hetkellä tarvitsi, sekä ra-
joittaa Ruotsissa riksens tu her-
rskapia (aatelisen ja kirkollisen 
ritarikunnan herruutta). Uskon-
puhdistuksen johdosta ritari-
kunta lakkautti toimintonsa, ja 
kirkon omaisuuden tapaan sen 
omaisuus takavarikoitiin kruu-
nulle. Ruotsin hallitsijasta tuli 
Ruotsin kirkon johtaja. Tästä 
syystä kirkko ei enää tunnus-
tanut Rooman ja paavin valtaa. 
Ritarikunnan uskonnolliset jä-
senet saivat jatkaa palvelustaan 
paikallisissa kirkoissa, kunhan 
heidät ”opetettiin” luterilaiseen 
uskoon. Tanskassa uskonpuh-
distuksen vaikutukset alkoivat 
näkyä vuodesta 1536 lähtien.

Uskonpuhdistuksen jälkeen 
ritarikunta alkoi hiipua. Vuonna 
1530 Eskilstunan komtuuri lah-
joitettiin maallikoille, jotka eivät 
olleet ritarikunnan jäseniä. Noin 
vuonna 1585 luostari purettiin ja 
sen paikalle rakennettiin Eskils-
tunahus-linna, jossa silloinen 
Södermanlannin herttua Kaarle 
IX asui. Norjan Værnen luosta-
ri takavarikoitiin vuonna 1532, 
mutta Tanskan domukset säilyi-
vät itsenäisinä vuoteen 1536 asti. 

Antvorskoviin saivat jäädä siellä 
jo asuvat munkit, mutta heidän 
täytyi kääntyä luterilaisuuteen 
ja hyväksyä kuninkaallinen val-
ta. Vuosien 1580 ja 1582 välisenä 
aikana prioraatti lakkasi viralli-
sesti olemasta, ja sen tilalle pe-
rustettiin kuninkaallinen linna. 
Ajan mittaan linna jäi tyhjäksi 
ja se purettiin 1700-luvulla. 
Suurmestarin virasto ei yrittä-
nyt erityisesti elvyttää Daakian 
prioraatin toimintaa, vaikka 
prioraatille nimettiin vuoteen 
1794 asti haltijoita, jotka oli-
vat kaikki saksalaisia. Vuonna 
1794 valittiin viimeiseksi jäänyt 
priori, veli Heinrich Baron von 
Truchsess.

Saksassa uskonpuhdistuksen 
seurauksena saksalainen kieli-
alue erosi ritarikunnasta, ja se 
perusti Brandenburgin haaran, 
jonka päämaja oli Sonnenbur-
gissa Oder-joen rannalla [51]. 
Luterilaisessa Skandinaviassa 
Maltan ritarikunta ei voinut 
enää jatkaa. Johanniitat näyt-
tivät palaavan ajankohtaiseksi 
Ruotsin kuninkaan Kustaa IV 
Aadolfin vuonna 1806 tekemän 
ehdotuksen myötä. Napoleon 
Bonaparten jääräpäinen vastus-
taja Kustaa IV Aadolf ehdotti, 
että ritarikunnan päämaja siir-
rettäisiin Gotlannin saarelle 
Itämerelle sen jälkeen kun ri-
tarikunnan oli ollut pakko läh-
teä Maltalta ranskalaisten val-
loitettua saaren vuonna 1798 . 
Maltan ritarit eivät hyväksyneet 
tarjousta, vaan uusi päämaja 
perustettiin Roomaan vuonna 
1834. Vaikka Skandinaviassa ei 
ollut järjestelmällistä maltalai-
sen ritarikunnan toimintaa, se 
ei tarkoittanut sitä, ettei ritari-
kunta ollut siellä läsnä lainkaan. 
Ne skandinaavit, jotka olivat 
saaneet ritarikunnan suurristin 
luterilaisuudestaan huolimatta, 
vahvistivat ritarikunnan aukto-
riteettia ja sen arvoa. Suurristin 
saaneiden joukossa olivat muun 
muassa 19-vuotias ruotsalainen 
kreivi Karl Johan von Königs-
marck, joka sai ristin vuonna 
1678, sekä suomalainen kreivi 
Gustaf Mauritz Armfelt (1757-
1814) ja hänen poikansa . Rita-
rikunnan läsnäolo oli kuitenkin 
satunnaista, eikä ritarikunnalla 
ollut varsinaista organisaatiota 
Skandinaviassa. Heinäkuun 4. 
1959 perustettiin uusi organi-
saatio, Maltan Suvereenin So-
tilasritarikunnan Skandinavian 
osasto, joka viettää tänä vuonna 
50-vuotisjuhlavuottaan.

Luigi de Anna
(italian kielestä kääntänyt 

Mirka Maukonen)

39  von Warnstedt, ”johanniteror-
den”, 3.

40  diplomatarium norvegicum, 
Christiania 1902-1913, viii, nro 
22. ruotsalainen osuus siirrettiin 
eskilstunaan (Waahlberg, ”johan-
niterordens”, 5.)

41  ritarikunnalla oli luottosuhteita 
suurimpien italialaisten pankkien 
kanssa, kuten firenzeläispankkien 
Bardin ja Peruzzin kanssa. kyseiset 
pankit toimivat koko skandinavian 
alueella, vaikka niillä ei ollutkaan 
siellä toimipaikkoja. rooman kirk-
ko käytti samoja verkostoja. esi-
merkiksi perugialainen ludovico 
Baglioni sai johannes XXiii:lta elo-
kuun 23. 1411 tehtäväkseen toimia 
obulum sancti Petrin pohjoismai-
sena kerääjänä, apulaiskerääjänä ja 
tallentajana (hausen, 1910-1935; 
ii: dok. nro 1357). tammikuun 28. 
1451 paavin taloushoitaja isidoro 
sai 50 floriinia Turun piispalta per 
manus nobilis viri Cosmo de medi-
cis (hausen, Finlands, nro 2875).

42  viii, 36, 41-42.
43  hatt olsen, ”the Priory”, 22–. 

osa ristiretkiä varten rahaa ke-
ränneistä oli italialaisia. tämä nä-
kyy muun muassa dokumentissa 
toukokuulta 1282, jossa paavin ta-
loushoitaja antaa Bertrando amal-
ricille ja uguitto di Castiglionelle 
kerääjän tärkeän tehtävän tanskan 
ja ruotsin alueella (diplomatarium 
Svecanum. Appendix Acta Pontifi-
cum svecica i. acta Cameralia 1, 
holmiae 1936-1942, nro 65). lisää 
italialaisista skandinaviassa kes-
kiajalla, ks. l. g. de anna, ”italiani 
nella Finlandia medievale”, nobiltà, 
86, 2008, 487-494.

44  ks. viterbossa lokakuun 20. 1405 
päivätty dokumentti, jolla paavi in-
nocentius vii osoitti kyseiset teh-
tävät nicola di sipontolle, tanskan, 
ruotsin ja norjan nuntiukselle 
(hausen, Finlands, nro 1224.)

45  hatt olsen, the Priory, 28. ei 
ollut harvinaista, että prioraatit ja 
komtuurit eivät maksaneet mak-
sujaan. esimerkiksi toukokuun 23. 
1428 suurmestari antonio Fluvia-
nin piti lähettää ritarikunnan johto-
henkilöitä muistuttamaan prioraat-
teja muun muassa siitä, että heidän 
täytyi tukea taloudellisesti ritari-
kunnan taistelua pakanoita vastaan 
(abbé de vertot, the history of 
the knights of malta, london, 1728 
(reprint valletta 1989), i:326).

46  a. lutrell, ”the military and 
naval organization of the hospi-
tallers at rhodes”, teoksessa das 
kriegswesen der ritterorden im 
mittelalter, torun 1991, 142.

47  B. a. Frosell, ”med kors og klos-
terregel: johanniternes aeldre he-
raldik – saerligt i skandinavien”, 
heraldisk tidsskrift, 8, 71, 1995, 
10.

48  malta Bn, liber bullarum, kä-
sikirjoitus, arkisto 352, arkki 126 
etupuoli; ks. reitzel-nielsen, johan-
niterordenens, 318.

49  hatt olsen, dacia, 26-7; alkupe-
räinen löytyy teoksesta Bn malta, 
käsikirjoitus, arkisto 298, arkki 144 
etu- ja takapuoli.

50  eimer, ”the spiritual orders”, 
81.

51  Brandenburgin haarasta, josta 
nykyajan luterilaiset johanniittain 
ritarit ovat peräisin, ks. t. C. Berg-
roth, johanniterorden-Balliet Bran-
denburg, teoksessa riddarvapnen, 
1991.

Maltan ritarikunnan historiaa
Pyhän Johanneksen ritarikunta Skandinaviassa, osa 3/3
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Sain viettää kesällä kolme 
ihanaa viikkoa Johannes 
Kastajan syntymäkylässä 
katolisen Notre Dame de 
Sion –luostarin hoivissa. 
Sen lisäksi tulivat tutuiksi 
myös kylän muut luosta-
rit ja kirkot; ennen kaikkea 
Johannes Kastajan synty-
mäkirkko sekä the Church 
of Visitiation, jonka pihan 
keraamisiin laattoihin on 
kirjoitettu lukuisilla kielillä 
Luukkaasta tuttu Marian 
ylistyslaulu. Keskellä kylää 
virtaavaa lähdettä kutsu-
taan myös Marian lähteeksi, 
sillä perimätiedon mukaan 
Neitsyt Maria pysähtyi juuri 
tälle lähteelle juomaan mat-
kallaan serkkunsa Elisabet-
hin luo. Lähdettä vastapäätä 
kohoaa vaatimattoman nä-
köinen suuri rakennus, jon-
ka seinien sisällä tehdään 
arvokasta työtä. Se on Lau-
peuden sisarten ylläpitä-
mä Saint Vincent de Paulin 
-lastensairaala, joka hoivaa 
yötä päivää 100 vaikeasti 
vammaista lasta: juutalaista, 
kristittyä ja arabia.

Kylän korkeimman kuk-
kulan päällä lepää jykevä 
Notre Dame de Sionin -luos-
tari kappeleineen ja vieras-
majoineen. Tämän katolisen 
yhteisön perusti 1800-luvun 
puolivälissä Alphonse Ratis-
bonne. Hän kuului huomat-
tavaan strasbourgilaiseen 
juutalaissukuun, mutta otti 
kasteen voimakkaan henki-
lökohtaisen uskonnollisen 
kokemuksen jälkeen v. 1842. 
Ratisbonnesta tuli myöhem-
min katolinen pappi ja hän 
halusi nimekseen isä Maria, 
sillä uskonnollinen kokemus 
oli liittynyt Jeesuksen äitiin, 
josta tuli hänen kristillisen 
uskonsa lähde. Kasteensa 
jälkeenkin isä Maria tunsi 
edelleen olevansa juutalai-
nen, jolle oma kansa on rakas 
ja jonka puolesta hän rukoi-
li. Siksi oli luonnollista, että 
hän matkusti Jerusalemiin v. 
1855 ja perusti sinne Via Do-
lorosan varrelle Ecce Homo 
-konventin. Hän sai ostettua 
pilkkahinnalla talon Hardri-
anuksen kuuluisasta kaares-
ta, jonka paikalla Kristus oli 
elänyt kärsimyshistoriaan-
sa. Ecce Homo –kappeli on 
edelleenkin Notre Dame 
de Sion –sisarten ylläpitä-
mä, samoin kuin luostarin 
vierasmaja, jonka katolta 

saattaa yhdellä silmäyksel-
lä nähdä koko Jerusalemin 
Vanhan kaupungin.

Niin merkittäväksi kuin 
paikka aikoinaan monella ta-
paa muodostuikin, se oli kui-
tenkin epämukavan kuuma 
kesäkuukausina eikä Jerusa-
lemin kujilta noussut pöly ja 
lika kaikkein terveellisintä 
luostarissa työtä tekevien 
sisarten terveydelle. Tässä 
syy miksi isä Maria rakensi 
v.1861 sisarille kesäpaikak-
si talon Juudean kukkulalle 
Ein Karemiin, jossa viileä 
tuuli puhaltaa myös kesä-
iltoina. Libanonin kristitty-
jen joukkomurhan jälkeen 
hän avasi sinne orpokodin 
tytöille, joista huolehti yh-
dessä sisarten kanssa. Paitsi 
orpokotina, luostari toimi 
myös kyläläisten kouluna ja 
apteekkina. 

 Vähitellen luostarin pää-
tehtäväksi on tullut tarjota 
lepo-, rukous- ja kokous-
paikkoja niitä tarvitseville. 
Siellä järjestetään retriitte-

jä ja erilaisia konferensse-
ja, työpajoja ja konsertteja. 
Luostarin yhteydessä toimii 
myös pieni Kontemplatii-
vinen, hiljaisuuteen vetäy-
tyneiden sisarten yhteisö, 
joka rukoukseen ja mietis-
kelyyn antautumisen lisäksi 
tekee ikoneita ja valmistaa 
hunajaa myytäväksi. Kai-
ken kaikkiaan luostari tar-
joaa kiireisille nykyihmisille 
mahdollisuuden hiljaisuu-
den, kauneuden ja pyhyy-
den kokemiseen. Puutarhan 
manteli- ja viikunapuiden 
lehtevien oksien suojaan 
voi vetäytyä hiljaisuuteen 
ja viiniköynnösten alta löy-
tyy varjoisia lepopaikkoja. 
Kappelin ovet ovat auki 
rukoukseen ja päivittäisiin 
hartaushetkiin. Pieni polku 
johtaa luostarin omalle hau-
tausmaalle, jonne isä Maria 
ja luostarissa elämäntyönsä 
tehneet sisaret on haudattu. 
Polkua reunustavat lukuisat 
vanhat isä Marian aikoinaan 
istuttamat sitruunapuut.

Notre Dame de Sionin 
johtajattarena Israelissa toi-
mii ranskalainen sisar ja 
yliopiston opettaja Anne-
Catherine Avril. Hän kertoo 
saaneensa jo hyvin nuorena 
kutsun omistautua koko-
naan Herralleen Kirkon työ-
hön. Hänet lähetettiin v.1970 
muutamaksi vuodeksi Isra-
eliin opiskelemaan hepreaa 
ja juutalaisuutta, minkä jäl-
keen hänen oli määrä palata 
takaisin Ranskaan. Mutta 
jo silloin hän tunsi vahvasti 
oman paikkansa olevan Is-
raelissa palvelemassa siellä 
asuvia ihmisiä. Päätettyään 
opintonsa Heprealaisessa 
yliopistossa hän on yli 30 
vuoden ajan opettanut Raa-
matun ja juutalaisuuden 
tuntemusta kristityille; en-
sin katolisessa Jewish Stu-
dies for Christians –instituu-
tissa ja nykyisin Betlehemin 
yliopistossa. Anne-Cathri-
nen lisäksi luostarin sisaret 
Carmen, Emmy ja Elisabeth 
osallistuvat paikallisten 
rauhanryhmien toimintaan, 
joissa mukana on juutalaisia 
ja katolisia arabeja. Näissä 
ryhmissä pyritään luomaan 
mahdollisuudet molemmin-
puoliseen kunnioitukseen ja 
toisen elämän tilanteen ym-
märtämiseen.

Notre Dame de Sionin 
tehtävänä on ollut alusta 
lähtien todistaa Kirkossa 
Jumalan uskollisesta rak-
kaudesta juutalaista kansaa 
kohtaan ja muistuttaa kris-
tittyjä siitä, että kristinuskon 
juuret ovat juutalaisen kan-
san historiassa ja sen kohta-
lossa. Sisaret pyrkivät myös 
raamattupiireissään syven-
tämään Raamatun pyhien 
kirjoitusten tuntemusta ja 
tekemään työtään päivittäin 
niin, että kaikki ihmiset tun-
tisivat olevansa arvokkaita 
ja tervetulleita luostariin 
sekä kunnioitettuja rodusta 
tai kansallisuudesta riippu-
matta. 

Mervi Liljeberg

jos olet kiinnostunut vapaaehtois-
työstä ein karemissa joko notre 
dame de sionin –luostarissa tai saint 
vincent de Paulin –lastensairaalassa, 
saat yhteystietoja osoitteesta: mervi.
liljeberg@kolumbus.fi 

Artikkeleita

Jerusalemilaisen luostarielämän tunnelmia 
– kauniissa ein Karemin kylässä rukoillaan ja iloitaan

Päiväretretti
Pyhän Henrikin katedraalissa pide-
tään seurakuntaretretti lauantaina 
17.10. klo 9.30-15.00. Retretin pitää isä 
Marino Trevisini. Aiheena on ”Kutsu-
mus”.

Retretin hintaan 10 euroa sisältyy aa-
mukahvi ja kevyt lounas. Ilmoittautuminen pappilaan 
14.10. mennessä.

Raamatun äärellä 
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa 
raamattupiiriä Apostolien teoista.  Jatkamme luvusta 
17 eteenpäin.

syksyn ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 24. lokakuuta 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!

notre dame de sionin perustaja alphonse ratisbonne halusi nimekseen isä 
maria, sillä hänen kääntymykseensä vaikuttanut uskonnollinen kokemus liittyi 
jeesuksen äitiin. kuva isä marian haudalta.
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Reilu kauppa 
Lähetyssunnuntain lähestyessä jonkun mielestä voisi olla löydettävissä 
parempia kolumniaiheita kuin Reilun kaupan liike. Minun mielestäni 
tämä aihe sopii hyvin lähetysjuhlaan, jolloin me rukoilemme ja uhraamme 
kirkon maailman kansojen hyväksi tekemän evankelioimistyön puolesta. 
Se sopii erinomaisesti yhteen lähetystyön kanssa sen vuoksi, että Her-
ramme Jeesuksen missio ei ollut pelkästään pelastaa ihmisten sieluja, 
vaan myös meidän ruumiimme, koko meidän persoonamme. Meidät 
on kutsuttu elämään yhteydessä Jumalan kanssa. Hän haluaa eheyttää 
meidän elämämme kokonaan. Meidän ihmisten on vaikea uskoa Jumalan 
hyvyyteen, kun vatsamme on tyhjä, kun meillä ei ole kunnollisia vaatteita 
ja kenkiä, eikä turvallista kotia eikä myöskään työtä, jolla voimme elättää perhet-
tämme ja kasvattaa lapsiamme iloisiksi ihmisiksi. Paavi Benedictus XVI korosti 
samaa asiaa viimeisimmässä kiertokirjeessään Caritas in veritate. Kirjeessään 
paavi lainasi niitä sanoja, jotka paavi Paavali VI lausui vuonna 1963 pidetyssä 
piispainsynodissa evankeliumin julistuksesta: ”Evankelioimistyö ei voi eikä 
saa jättää ottamatta huomioon niitä hyvin vaikeita ja nykyään paljon pohdittua 
kysymyksiä, jotka käsittelevät oikeudenmukaisuutta, vapautta, kehitystä ja 
rauhaa. Jos näin kävisi, unohdettaisiin evankeliumin oppi rakkaudesta kärsivää 
ja puutteenalaista lähimmäistä kohtaan.” 

Reilun kaupan ei oikeastaan pitäisi olla aivan vieras käsite meille katolilaisille 
Suomessa. Kävihän jo vuonna 1991 Suomessa yksi Reilun kaupan liikkeen pe-
rustajista, Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnan jäsen, isä Frans van 
der Hoff SCJ. Hän tuli maahamme paavi Leo XIII:n kiertokirjeen Rerum nova-
rum satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kiertokirje oli historiallinen, koska 
se oli kirkon ensimmäinen rohkea julkinen kannanotto sen ajan sosiaalisiin ja 
taloudellisiin ongelmiin. Hän puhui meidän seurakunnissamme tietysti myös 
lempiaiheestaan.

Käyntinsä yhteydessä Reilun kaupan arkkitehti solmi myös Suomen kehitys-
apujärjestöjen kanssa ensimmäiset kontaktit, joista syntyi ajan mittaan Reilun 
kaupan järjestön suomalainen osasto. Tämä järjestö on nyt 10 vuotta vanha, mikä 
on erityisen kiitosrukouksen ja onnittelun arvoinen asia. Ajatellen sitä, miten 
vähän kaikua tämä liike on saanut kuluneitten vuosikymmenien aikana meidän 
hiippakunnassamme, minua hiukan hävettää. Kyllä on aina ollut yksittäisiä 
ihmisiä, perheitä, jotka ovat ostaneet Reilun kaupan tuotteita ja lahjoittaneet 
joskus reilua kahvia seurakuntansa kirkkokahvitusta varten. Ehkä meidän seu-
rakuntiemme kasvun myötä aika on nyt otollinen reilusti tukea Reilua kauppaa 
ja suositella esimerkiksi seurakuntalehdessä sen tuotteitten ostoa erityisenä 
muotona osoittaa solidaarisuutta niille lähimmäisillemme kehitysmaissa, jot-
ka joutuvat elämään toimeentulonormien rajalla tai tyytymään vähempään. 
Kehitysmaiden pienviljelijöiden perustamat Reilun kaupan osuuskunnat ovat 
osoittautuneet hyväksi keinoksi parantaa heidän elinolojansa ja antaa heidän 
perheilleen mahdollisuuden ihmisarvoisen elämään. Sitä paitsi Reilun kaupan 
tuotteitten ostaminen ei ole mitään laupeudentyötä, vaan kunnianosoitus niitä 
kohtaan, jotka haluavat omalla työllään elättää itsensä. He eivät halua elää 
muiden kustannuksella tai jäädä maailman tai oman kansansa talouspolitiikan 
virheitten uhreiksi.

Muistini virkistykseksi surffasin hiukan internetissä Reilun kaupan hakusanal-
la. Minut yllätti liikkeen valtava kasvu ja sen erinomainen infopaketti. Reilun 
kaupan järjestö (englanniksi Fairtrade) on nykyisin kasvanut niin suureksi, 
että se voi kilpailla vaikka niiden kansainvälisten kauppaketjujen kanssa, jotka 
toimivat voiton periaatteella, eivätkä ota ensi sijassa huomioon työntekijöiden ja 
heidän perheidensä hyvinvointia. Tällä hetkellä yli miljoona viljelijää ja tuottajaa 
yli 60 maassa saa tukea Reilun kaupan maailmanlaajuisesta kauppaverkostosta. 
Arvion mukaan tällä hetkellä yli 5 miljoonaa ihmistä hyötyy siitä. Vuonna 2008 
liikevaihto oli noin 3 miljardia euroa ja olettamus on, että se joka vuosi kasvaisi 
20 prosentilla. Tietysti tällä hetkellä kehitysmaat kärsivät eniten hyvinvointi-
maitten aiheuttamasta globaalista talouskriisistä. Tämä lienee meille yksi lisäsyy 
Reilun kaupan tuotteitten ostamiseen.

Sunnuntaina 20. lokakuuta on Pohjoismaiden reilun kaupan ottelu. Kilpaillaan 
siitä, mikä maa kerää sinä päivänä eniten osallistujia silloin järjestettäviin reilun 
kahvin kahvitaukoihin. Kahvi on ollut alusta asti liikkeen lippulaiva. Sen suosio 

on yhä kasvamassa. Tällä hetkellä yksi eurooppalainen 
ravintoloiden ja kahviloiden ketju palvelee Reilun kaupan 
kahvilla jo miljoonia asiakkaita. Tämän vuoden tavoite on 
välittää 18 miljoonaa kiloa kahvia. Mutta kahvi ei enää ole 
ainoa tuote. Nykyisin on markkinoilla jo yli tuhat artikkelia. 
Suomessa on niistä noin 500. Tunnetuin artikkeli meillä on 
tällä hetkellä Ecuadorin reilu banaani. Niitä on saatavissa 
kehitysmaakaupoissa, lähikaupoissa ja kauppakeskuksis-
sa. Reilun kaupan logo on selvästi näkyvissä. 

isä Frans

K
olum
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Kartuta katedraalin remonttirahastoa 
Pyhän Henrikin yhdistys hankkii 
kristalliprismoja, jotka myydään ka-
tedraalin remontin hyväksi. Prisman 
sisään on laserilla poltettu kolmiulot-
teinen kuva kirkosta vuoden 1862 
asussa. 

Prismoissa on teksti suomeksi tai lati-
naksi. Latinankieliset prismat on nu-
meroitu ja niiden hinta on 100 euroa. 
Numeroimattomat suomenkieliset 
prismat maksavat 75 euroa. Tekstin 
kirjasintyyppi on rakennusajan frak-
tuura. Prisman koko on 5 x 5 x 8 cm. 

Prismat voi nähdä sunnuntain kirk-
kokahveilla seurakuntasalissa, jossa 
myös otetaan vastaan tilauksia. Pu-
helintilauksia ottaa vastaan Marja-Leena Rautakorpi, p. 050-3409167. Tila-
uksia voi lähettää myös yhdistyksen e-mailiin phs@catholic.fi.

Prismat voi noutaa 1.11. lähtien tilauspaikasta. Postitse toimitettaviin tila-
uksiin lisätään toimituskulut 10 euroa.
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Paholainen kiusaa Jeesusta
Luuk. 4:1-13 

Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä 
täynnä. Hengen johdattamana hän kul-
ki autiomaassa neljäkymmentä  päivää, 
ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syö-
nyt noina päivinä  mitään, ja kun tämä 
aika oli kulunut, hänen tuli nälkä.
 Silloin Paholainen sanoi hänelle: “Jos 
kerran olet Jumalan Poika, niin käske 
tämän kiven muuttua leiväksi.”
 Jeesus vastasi: “On kirjoitettu: ‘Ei ih-
minen elä ainoastaan leivästä.’”
 Paholainen vei Jeesuksen korkealle 
paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkes-
sä kaikki maailman valtakunnat ja sa-
noi: “Kaiken tämän, koko maailman ja 
sen loiston minä annan sinun valtaasi, 
sillä se on annettu minun haltuuni ja 
minä voin antaa sen kenelle tahdon.
 Jos kumarrat minua, tämä  kaikki on 
sinun.”
 Jeesus vastasi: “On kirjoitettu: ‘Her-
raa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa 
ja ainoastaan häntä palvella.’”

 Paholainen vei Jeesuksen Jerusale-
miin, asetti hänet temppelimuurin har-
jalle ja sanoi: “Jos kerran olet Jumalan 
Poika, niin heittäydy tästä alas.
 Onhan kirjoitettu: ‘Hän antaa enke-
leilleen käskyn varjella sinua.
 He kantavat sinua käsillään, ettet 
loukkaa jalkaasi kiveen.’”
 Jeesus vastasi: “On myös sanottu: 
‘Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’”
 Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin 
tavoin Paholainen jätti hänet joksikin 
aikaa rauhaan. 

Kommentti

Jeesus haluaa käydä autiomaassa, hil-
jaisessa ja syrjäisessä paikassa. Mitä 
varten? Sitä varten, että hän tahtoo en-
siksi rukoilla Isää Jumalaa ja tehdä ka-
tumuksen tekoja. Hän tietää, että hänen 
aikansa tulla ilmoittamaan pelastuk-
semme on nyt tullut. Hänen ensimmäi-
nen askeleensa on rukous ja ruumiin 
kuolettaminen, vasta sitten hän aloittaa 
julkisen elämänsä. Vähän ajan kuluttua 

hänen täytyy valita apostolit ja saarnata 
evankeliumin ilosanomaa meille.  
 Jos minä haluan auttaa Jeesusta, on 
tärkeä ensin rukoilla. Ennen kuin teen 
jotakin, minun pitää rukoilla ja pyytää 
apua tehdäkseni sen hyvin ja hyödyl-
lisesti. Rukous on ensimmäinen askel 
eteenpäin hengellisessä elämässä. 
 Mutta yhtäkkiä  tulee paholainen. 
Jeesus tiesi sen ja Hän on valmis taistele-
maan. Miksi Jeesus haluaa olla kiusattu? 
Jeesus, Jumalan Poika, tahtoo ilmoittaa, 
että Saatanan hallitusaika on loppunut. 
Meidän ensimmäiset vanhempamme 
hävisivät taistelun Saatanaa vastaan 
paratiisissa, mutta nyt Jeesus voittaa 
meidän puolestamme. 
 Onko kiusaus paha? Ei. Jos se olisi 
paha, Jeesusta ei olisi kiusattu. On paha, 
jos minä etsin kiusausta, ja hyväksyn 
sen myöntyen sille tahdollani. Jeesuk-
sen armolla kuitenkin voitan ja kasvan 
sisäisesti: olen kuten Jeesus, Hänen nä-
köinensä.  
 On helpompaa taistella ja voittaa 
ulkoisia kiusauksia, koska en etsi nii-

tä enkä tahdokaan niitä. Mutta joskus 
kiusaukset tulevat sisältäni tai sitten 
etsin niitä itse: tässä tilanteessa olen Pa-
holaisen maaperällä, ja se on tappion 
alku. Esimerkiksi kun yhtäkkiä näen in-
ternetissä jonkin epämoraalisen kuvan 
vahingossa ja panen sen pois nopeasti, 
kiusaus on voitettu. Kun taas olen in-
ternetissä ja etsin tai tahdon, että pian 
tulisi sellaisia kuvia, silloin kiusaus tu-
lee synnistä, koska huomaan haluavani 
katsoa. 
 Kiusausten jälkeen tulevat muut en-
kelit palvelemaan Jeesusta. Minäkään 
en ole yksin hengellisessä taistelussani. 
Minulla on suojusenkeli, joka auttaa mi-
nua koko ajan. Jos kiusaus on todella 
kova, pyydän apua suojelusenkeliltäni. 
Hän on minun lähelläni ja auttaa minua 
aina kamppailussa Paholaista vastaan.

Isä Raimo Goyarrola

Tutustu pyhän 
apostoli Paavalin 

opetukseen!
Emil Anton: 

Katolinen Paavali. 
KATT 2009. 

Nid. 204 sivua. 
16 €.

Fransiskaaninen retretti
pe.13. klo 19.30- su 15.11.2009 klo 14.30

birgittalaissisarten vieraskodissa turussa isä Frans vossin scj johdolla. seuraamme vapahtajaamme 
pyhän Fransiscuksen aurinkolaulun hengessä. kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita! 

muistamme fransiskaanien elämän säännön hyväksymistä 800 vuotta sitten sekä pyhän Fransis-
cuksen 30 vuotta sitten luonnonsuojelun taivaalliseksi suojelijaksi julistusta. 

tiedustelut ja ilmoittautumiset ennen 2.11.: tuulikki tuuri, puh. 03-3185217.

esitelmät pidetään sisarten kirjastossa. retretin aikana noudatamme hiljaisuutta paitsi lounaitt-
ten ja keskustelukokouksen aikana. raamattu on otettava mukaan. hetkirukouskirjat ovat kir-
kossa. halutaessa voi tavatta papin keskustelua ja parannuksen sakramenttia varten.toivotamme 
kaikille osanottajille: Pax	et	Bonum!

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 seuraavat päivät: 11.10., 8.11., 13.12. TeRVeTUlOA!

hyvä seurakuntalainen! 
Apuasi tarvitaan!
Meillä on monia iäkkäitä, sairaita ja yksinäisiä seurakuntalaisia, jotka toivovat 
juttu- ja ulkoiluseuraa. Tule papiston avuksi.

Mikäli lähimmäisen auttaminen on lähellä sydäntäsi, niin tule rohkeasti mukaan 
kartoittamaan toimintaa tiistaina 10.11.2009 klo 18.30 seurakuntasaliin.

Messua vietetään klo 18.00. 
Ystävätoiminta antaa hyvän mielen kaikille asianosaisille! 

  Kazimierz Lewandowski SCJ     
  Kirkkoherra Pyhän Marian seurakunta               
  gsm 044-3215778
  sähköposti: maria@catholic.fi    

  Irène Hellström
  Pyhän Marian seurakunnan ja Teresa ry:n karitatiivinen yhdyshenkilö
  gsm 0400-485051
  sähköposti: irene.hellstrom@elisanet. fi  

Kära församlingsmedlem! 
Vi behöver din hjälp!
I vår församling finns det många gamla, sjuka och ensamma människor, som önskar sig ha någon 
de kan prata med och ta en promenad med. hjälp våra präster med detta.

ifall det är nära ditt hjärta att hjälpa din medmänniska är du välkommen att diskutera detta i st. 
Marias församlingssal tisdagen den 10.11.2009 kl 18.30. Kvällsmässa firas kl 18.00. 

sådan här verksamhet ger dig och alla berörda belåtenhet. 
 
 kazimierz lewandowski sCj     
 kyrkoherde st maria församling               
 gsm 044-3215778
 e-mail: maria@catholic.fi    

 irène hellström
 karitativ kontaktperson för st maria församlingen och teresa rf
 gsm 0400-485051
 e-mail: irene.hellstrom@elisanet. fi
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APOSTOLIC VISIT OF HIS 
HOLINESS BENEDICT XVI TO 
THE CZECH REPUBLIC. 
From his homily on Sept. 28, 2009:

... This morning, we are gathered around the 
altar for the glorious commemoration of the 
martyr Saint Wenceslaus, whose relics I was 
able to venerate before Mass in the Basilica 
dedicated to him. He shed his blood in your 
land, and his eagle, which – as the Cardinal 
Archbishop has just mentioned – you chose 
as a symbol for this visit, constitutes the his-
torical emblem of the noble Czech nation. This 
great saint, whom you are pleased to call the 
“eternal” Prince of the Czechs, invites us al-
ways to follow Christ faithfully, he invites us 
to be holy. He himself is a model of holiness for 
all people, especially the leaders of communi-
ties and peoples. Yet we ask ourselves: in our 
day, is holiness still relevant? Or is it now con-
sidered unattractive and unimportant? Do we 
not place more value today on worldly success 
and glory? Yet how long does earthly success 
last, and what value does it have?

The last century – as this land of yours can bear 
witness – saw the fall of a number of powerful 
figures who had apparently risen to almost 
unattainable heights. Suddenly they found 
themselves stripped of their power. Those 
who denied and continue to deny God, and in 
consequence have no respect for man, appear 
to have a comfortable life and to be materially 
successful. Yet one need only scratch the sur-
face to realize how sad and unfulfilled these 
people are. Only those who maintain in their 
hearts a holy “fear of God” can also put their 
trust in man and spend their lives building 
a more just and fraternal world. Today there 
is a need for believers with credibility, who 
are ready to spread in every area of society 
the Christian principles and ideals by which 
their action is inspired. This is holiness, the 
universal vocation of all the baptized, which 
motivates people to carry out their duty with 
fidelity and courage, looking not to their own 
selfish interests but to the common good, seek-
ing God’s will at every moment.

In the Gospel we heard Jesus speaking clearly 
on this subject: “What will it profit a man, if 
he gains the whole world and forfeits his life?” 
(Mt 16:26). In this way we are led to consider 
that the true value of human life is measured 
not merely in terms of material goods and tran-
sient interests, because it is not material goods 
that quench the profound thirst for meaning 
and happiness in the heart of every person. 
This is why Jesus does not hesitate to propose 
to his disciples the “narrow” path of holiness: 
“whoever loses his life for my sake will find 
it” (16:25). And he resolutely repeats to us this 
morning: “If any man would come after me, let 
him deny himself and take up his cross and 
follow me” (16:24). Without doubt, this is hard 
language, difficult to accept and put into prac-
tice, but the testimony of the saints assures us 
that it is possible for all who trust and entrust 
themselves to Christ. Their example encour-
ages those who call themselves Christian to be 
credible, that is, consistent with the principles 
and the faith that they profess. It is not enough 
to appear good and honest: one must truly be 
so. And the good and honest person is one 
who does not obscure God’s light with his own 
ego, does not put himself forward, but allows 
God to shine through.

This is the lesson we can learn from Saint 
Wenceslaus, who had the courage to prefer 
the kingdom of heaven to the enticement of 
worldly power. His gaze never moved away 

from Jesus Christ, who suffered for us, leav-
ing us an example that we should follow in 
his steps, as Saint Peter writes in the second 
reading that we just heard. As an obedient dis-
ciple of the Lord, the young prince Wenceslaus 
remained faithful to the Gospel teachings he 
had learned from his saintly grandmother, the 
martyr Ludmila. In observing these, even be-
fore committing himself to build peaceful rela-
tions within his lands and with neighbouring 
countries, he took steps to spread the Chris-
tian faith, summoning priests and building 
churches. In the first Old Slavonic “narration”, 
we read that “he assisted God’s ministers and 
he also adorned many churches” and that “he 
was benevolent to the poor, clothed the naked, 
gave food to the hungry, welcomed pilgrims, 
just as the Gospel enjoins. He did not allow 
injustice to be done to widows, he loved all 
people, whether poor or rich”. He learned 
from the Lord to be “merciful and gracious” 
(Responsorial Psalm), and animated by the 
Gospel spirit he was even able to pardon his 
brother who tried to kill him. Rightly, then, 
you invoke him as the “heir” of your nation, 
and in a well-known song, you ask him not to 
let it perish.

Wenceslaus died as a martyr for Christ. It is in-
teresting to note that, by killing him, his broth-
er Boleslaus succeeded in taking possession 
of the throne of Prague, but the crown placed 
on the heads of his successors did not bear his 
name. Rather, it bears the name of Wenceslaus, 
as a testimony that “the throne of the king who 
judges the poor in truth will remain firm for 
ever” (cf. today’s Office of Readings). This fact 
is judged as a miraculous intervention by God, 
who does not abandon his faithful: “the con-
quered innocent defeated the cruel conqueror 
just as Christ did on the cross” (cf. The Leg-
end of Saint Wenceslaus), and the blood of the 
martyr did not cry out for hatred or revenge, 
but rather for pardon and peace. ...

PRAYER FOR ALL THE DECEASED
By Thy resurrection from the dead, O Christ, 
death no longer hath dominion over those 
who die in holiness. So, we beseech Thee, give 
rest to Thy servants in Thy sanctuary and in 
Abraham’s bosom. Grant it to those, who from 
Adam until now have adored Thee with pu-
rity, to our fathers and brothers, to our kins-
men and friends, to all men who have lived 
by faith and passed on their road to Thee, by 
a thousand ways, and in all conditions, and 
make them worthy of the heavenly kingdom.

(From the Byzantine liturgy)

ALL SAINTS AND ALL SOULS
Due to the traditional celebration of the so 
called pyhäinpäivä (= day of saints) in Finland, 
even the liturgical calendar of the Catholic 
Church in Finland has been adapted a little: 

Therefore, the Catholic All Souls’ day is al-
ways celebrated on the same day as pyhäin-
päivä, when people usually pay a visit to the 
graveyards— this year on Saturday, October 
31st — and All Saints’ day is celebrated the 
day after that — this year on Sunday, Novem-
ber 1st, — which just happens to be the same 
day for All Saints as in the regular Roman cal-
endar.

In English
maneesikatu 2a, 00170 helsinki, 

klo 8–15 tai sopimuksen 
mukaan, puh. 09-1357998, 
s-posti: caritas@caritas.fi  
Kotisivut: www.caritas.fi

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

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

Joseph Ratzinger 
(Benedictus XVI):

Matkalla 
Jeesuksen 
Kristuksen 

luokse
katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 

17€ (lisäksi postituskulut 8€).

SANTA MISA
en Castellano: iglesia de santa maría, a las 16.00. los segundos domingos 
del mes:  11 de octubre, 8 de noviembre, 13 de diciembre 

CARITAS-KUULUMISET

PHILIPPINES – TYPHOON ONDOY (KETSANA) 

HÄTÄAPU - EMERGENCY AID 

SAMPO 800012-70154504, viite/ref.2383 
 
Tulevia tapahtumia: 

Lokakuu:

15.10. Caritas-ilta P. Henrikin srk-salissa klo 18.00. Burma/Myan-
mar-yhteisö esittäytyy. Kahvi-teetarjoilu burmalaisen snackin kera. 
Tervetuloa! 

Marraskuu:

22.11. Marrasmarkkinat P. Henrikin srk-salissa 10.30-13.30 

Joulukuu:

07.-22.12. Tuomaan markkinat Esplanadin puisto, Helsinki, arkisin 
10-19, lauantait ja sunnuntait 10-18. 

Johdantokurssi katoliseen uskoon 
2009-2010 Helsingissä

johdantokurssin luennot pidetään Pyhän henrikin katedraalin seurakunta-
salissa osoitteessa Pyhän henrikin aukio 1 (tehtaankadun ja Puistokadun 
kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen. Kurssi on ilmainen eikä 
sille tarvitse ilmoittautua. lähiaikojen luennot:

4. neitsyt maria ja pyhät 19.10.2009
5. kirkko 2.11.2009
6. opetusvirka ja paavius 16.11.2009


