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Kristittyjen hajaannus näkyy 
maailmalla kristinuskon perus-
arvojen heikentymisenä, pa-
himmillaan niiden täydellisenä 
alasajona. Tämä kehitys on huo-
lestuttanut paavi Benedictusta 
jo pitkään. Jo virkaanastujaispu-
heessaan vuonna 2005 hän asetti 
kristittyjen ykseyden vahvistami-
sen tärkeimmäksi tehtäväkseen, 
eikä se suinkaan ollut vain sana-
helinää — aivan viime aikoina-
kin hän on osoittanut tahtovansa 
siirtyä sanoista tekoihin. Tämän 
voimme todeta lukemalla uutiset 
tämän lehden sivulta 3.

 Katolinen kirkko ei käännytä ketään, mutta iloitsee tietenkin 
jokaisesta ihmisestä, joka vapaaehtoisesti löytää tien sen helmaan, 
tunnustaa katolisen uskon ja haluaa osallistua kirkon sakramen-
taaliseen elämään. Kun nyt niin sanottujen anglokatolilaisten (siis 
katolismielisten anglikaanien) joukosta on tullut hyvinkin täsmäl-
lisiä ja huolellisesti harkittuja pyyntöjä kirkon täyteen ykseyteen 
pääsemiseksi, pyhä isä päätti tehdä hyvin avokätisen tarjouksen 
näille uskoville. Tulevan apostolisen konstituution myötä anglikaa-
neille, jotka tunnustavat katolisen uskon, avautuu tilaisuus liittyä 
katoliseen kirkkoon säilyttäen kuitenkin pitkälti oman hengellisen 
ja liturgisen perinteensä. Arviot tulijoiden määrästä liikkuvat sato-
jen tuhansien ja muutaman miljoonan välillä.
 Paavin ratkaisu on kieltämättä radikaali; pitkään aikaan ei eku-
meniassa ole toimittu tällä tavalla. Jotkut saattavat siitä jopa pro-
vosoitua, mutta se on turhaa. Paavi Benedictus osoittaa teoillaan 
vilpitöntä huolenpitoa kaikkien niiden uskovien tarpeita kohtaan, 
jotka tunnustavat katolisen uskon. Hän ei pakota ketään, hän ei 
myöskään lopeta mitään muuta ekumeenista toimintamuotoa. Hän 
palvelee totuutta, silloinkin, kun se vaatii ratkaisuja, joita aiemmin 
ei ole tehty. Hän osoittaa kunnioitettavaa rohkeutta ja on hieno 
esimerkki kaikille kristityille siitä, että meidän kaikkien on yhä 
syvällisemmin etsittävä uskomme todellista perustaa ja pyrittävä 
pääsemään yli ennakkoluu-
loistamme ja aikansa eläneis-
tä käsityksistämme.

Rohkeasti kristittyjen ykseyden tiellä

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.
 

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

15.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L Dan. 12:1-3
Ps. 16:5, 8, 9-10, 11. - 1
2L Hepr. 10:11-14, 18
Ev. Mark. 13:24-32
Pyhän isän päivä. Rukouspäivä pyhän isän puolesta. Kolehti kerä-
tään Pyhän istuimen hyväksi.

22.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, KRISTUS,
KAIKKEUDEN KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Dan. 7:13-14
Ps. 93:1ab, 1c-2, 5. - 1a
2L Ilm. 1:5-8
Ev. Joh. 18:33b-37
KIRKKOVUOSI 2009 - 2010
Sunnuntaiden tekstit: vuosi C
Arkipäivien tekstit: lukukappaleiden kirja I

29.11. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI
1L Jer. 33: 14-16
Ps. 25: 4-5ab, 8-9, 10+14. - 1b
2L 1. Tess. 3:12 - 4:2
Ev. Luuk. 21: 25-28, 34-36

Sunnuntait ja juhlapyhät

Piispa Teemu Siposta Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

Ensimmäistä kertaa on katolilainen valittu Suomen Eku-
meenisen Neuvoston puheenjohtajaksi. Helsingin kato-
linen piispa Teemu Sippo SCJ valittiin torstaina 8. lo-
kakuuta Vaasassa yksimielisesti SEN:n puheenjohtajaksi 
neuvoston syyskokouksessa. Hän seuraa tehtävässään 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaa Jukka 
Paarmaa.

Katolinen kirkko Suomessa on kansainvälisesti katsot-
tuna poikkeuksellisesti täysjäsen kansallisessa ekumeeni-
sessa yhteistyöelimessä. Katolinen paikalliskirkko on vain 
harvoissa muissa maissa samassa asemassa. Myöskään 
yleismaailmallinen katolinen kirkko ei ole täysjäsen Kirk-
kojen Maailmanneuvostossa, johon kuuluvat lähes kaikki 
reformaatiosta syntyneet kirkolliset yhteisöt ja ortodoksi-
set kirkot.

Puheenjohtajuus on Suomessa toimivan katolisen kir-
kon historiassa ensimmäinen. Puheenjohtajan henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Wieslaw 
Swiech SCJ. Puheenjohtajuuskausi on kolmevuotinen ja 
se alkaa vuodenvaihteessa.

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjoh-
tajaa: luterilaisen kirkon edustajana Tampereen hiippa-
kunnan piispa Matti Repo (varaedustaja: pastori Antti 
Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi 
Vasko (varaedustaja: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.) ja 
Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Ös-
terlund (varaedustaja: pastori Mayvor Wärn-Rancken, 
Metodistkyrkan i Finland).

Arkkipiispa Paarmaa ennen puheenjohtajana toimi or-
todoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen lute-
rilaisen kirkon arkkipiispa John Vikström. Suomen Eku-
meeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917. SEN:  n 
pääsihteeri on isä Heikki Huttunen, joka on ortodoksi.

KATT/KT
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Nimityksiä
Helsingin piispa Teemu Sippo 
SCJ on nimittänyt 12.10.2009 al-
kaen piispanneuvoston jäseniksi 
yleisvikaari Wieslaw Swiechin 
SCJ, monsignore Marino Trevisi-
nin ja isä Manuel Pradon.

KATT

Anglikaaneille oma 
rakenne katoliseen 
kirkkoon
Katolinen kirkko on päättä-
nyt vastata niiden anglikaa-
nien pyyntöihin, jotka halu-
avat päästä täyteen yhtey-
teen Rooman kirkon kanssa. 
Paavi Benedictuksen pian 
julkistettavassa apostolises-
sa konstituutiossa luodaan 
uusi kirkollinen rakenne 
heitä varten. Tällaisen taval-
liset hiippakuntarajat ylit-
tävän mutta hiippakunnan 
kaltaisen “personaaliordi-
nariaatin” johdossa toimisi 
yleensä entinen anglikaa-
ninen pappi tai naimaton 
piispa, ja sen olennainen 
tehtävä olisi taata katolisen 
uskon mukaisten anglikaa-
nisten traditioiden ja litur-
gisten muotojen säilyminen. 
Katoliseksi papiksi voitai-
siin tässä tapauksessa vih-
kiä myös naimisissa olevia 
pastoreita.

Anglikaanisen yhteisön 
sisällä kiinnostus katolisen 
kirkon jäsenyyteen on li-
sääntynyt sitä mukaa, kun 
yhteisö on irrottautunut 
moraalisessa ja teologisessa 
opetuksessaan kristinuskon 
traditioista. Naispappeu-
den tultua hyväksytyksi 
anglikaanisessa yhteisössä 
suuri joukko anglikaanisia 
pastoreita ja uskovia liittyi 
katoliseen kirkkoon lähes 
30 vuotta sitten. Tällöin esi-
merkiksi Yhdysvalloissa pe-
rustettiin nk. Anglican Use 
-seurakuntia, joiden tavat 
ja liturgiset muodot säilyt-
tivät anglikaaniset piirteet 
niin pitkälle, kuin ne olivat 

sopusoinnussa katolisen us-
kon kanssa.

Toissa vuonna oman ar-
vionsa mukaan noin puolen 
miljoonan jäsenen kokoinen 
traditionaalinen anglikaa-
ninen yhteisö pyysi piispo-
jensa johdolla päästä liitty-
mään katoliseen kirkkoon. 
Pyyntöä vauhditti yhteisön 
piispojen allekirjoittama Ka-
tolisen kirkon katekismus.

Tiistaina 20.10.2009 Lon-
toossa ja Roomassa pide-
tyissä lehdistötilaisuuksissa 
katolisen kirkon ja angli-
kaanisen yhteisön edustajat 
vakuuttivat ekumeenisen 
yhteistyön anglikaanien ja 
katolilaisten välillä kuiten-
kin jatkuvan.

Uskonopin kongregaation 
prefekti, kardinaali William 

Levada totesi lehdistötilai-
suudessa Roomassa: “Pyhän 
isän paavi Benedictus XVI:n 
toive on, että anglikaaninen 
papisto ja anglikaaniset us-
kovat, jotka etsivät yhteyt-
tä katolisen kirkon kanssa, 
löytäisivät tästä kanonisesta 
rakenteesta mahdollisuu-
den säilyttää heille rakkaat 
anglikaaniset traditiot, jot-
ka ovat sopusoinnussa ka-
tolisen uskon kanssa. Siinä 
määrin kuin nämä traditiot 
ilmaisevat yhteistä uskoa 
erityisellä tavalla, ne ovat 
lahja, joka pitää jakaa myös 
laajemman kirkon kanssa. 
Kirkon ykseys ei edellytä 
yksimuotoisuutta, joka ei 
kiinnitä huomiota kulttuu-
riseen moninaisuuteen, niin 
kuin kristinuskon historia 
osoittaa. Lisäksi katolisessa 
kirkossa nykyään olemas-
sa olevat erilaiset traditiot 
perustuvat kaikki pyhän 
Paavalin Efesolaiskirjeessä 
ilmaisemaan periaatteeseen: 
“Yksi on Herra, yksi usko, 
yksi kaste” (4:5). Yhtey-
temme (kommuuniomme) 
vain vahvistuu tällaisesta 
laillisesta moninaisuudes-
ta, ja olemme iloisia siitä, 
että nämä miehet ja naiset 
tuovat mukanaan oman pa-
noksensa yhteiseen uskon-
elämäämme.”

KATT/VIS/CNA

Selibaatti säilyy normina

Myöhemmissä lausunnoissaan kardinaali Levada on 
vahvistanut, ettei apostolinen konstituutio mitenkään en-
nakoi muutosta latinalaisen kirkon selibaattikäytäntöön. 
Selibaatti on roomalaisessa riituksessa normi, josta tä-
hänkin asti on harvoissa yksittäistapauksissa voitu tehdä 
poikkeuksia.
 Vaikka katolilaisiksi kääntyvät anglikaaniset papit ja 
piispat voivatkin naimisissa olevina saada pian julkais-
tavan apostolisen konstituution perusteella pappisvih-
kimyksen, ei ratkaisusta aiota tehdä pysyvää. Personaa-
liordinariaattien perustamisvaiheen jälkeen vihittävien 
pappiskandidaattien on pääsääntöisesti jälleen oltava 
naimattomia.

KATT/VIS

Opilliset keskustelut 
lefebvristien kanssa 
alkoivat
Vatikaanin uskonopin 
kongregaation ja Pyhän Pius 
X:n pappisveljeskunnan eli 
niin sanottujen lefebvristien 
väliset opilliset keskustelut 
alkoivat maanantaina 26.10. 
Keskusteluiden päämääränä 
on varmistua siitä, etteivät 
lefebvristien tulkinnat Vati-
kaanin II kirkolliskokouk-
sen sisällöstä poikkea olen-
naisesti yleismaailmallisen 
kirkon opista.

Mikäli riittävään yksi-
mielisyyteen päädytään, voi 
Pius-yhteisö palata täyteen 
yhteyteen katolisen kirkon 
kanssa hyvinkin nopeasti. 
Ennakkoarvailujen valossa 
siitä tehtäisiin tällöin kano-
nisessa mielessä joko per-
sonaaliprelatuuri (niin kuin 
Opus Dei) tai ehkäpä perso-
naaliordinariaatti, rakenne, 
jota juuri ollaan luomassa 
katoliseen kirkkoon liittyviä 
anglikaaneja varten.

Pius-yhteisö on edes-
menneen arkkipiispa Mar-
cel Lefebvren perustama 
traditionalistinen pappis-
veljeskunta, joka ajautui 
skismaattiseen tilanteeseen 
Pyhän istuimen kanssa, kun 
Lefebvre hätätilaan vedoten 
vihki kesällä 1988 neljä vel-
jeskunnan pappia piispoiksi 
ilman paavin lupaa. Yhtei-
söön kuuluu nykyään puoli-
sentuhatta pappia ja ainakin 
puolisen miljoonaa uskovaa. 
Sen toiminta on hyvin aktii-
vista etenkin Ranskassa ja 
Sveitsissä. 

Paavin yksipuolisena hy-
väntahdon eleenä yhteisön 
neljän piispan ekskommu-
nikaatiot kumottiin viime 
talvena. Yhteisön esimies on 
sveitsiläinen piispa Bernard 
Fellay (synt. 1958).

Katolisen kirkon käsityk-
sen mukaan yhteisön papit 

ovat suspendoituja (he eivät 
siis saisi viettää sakrament-
teja), koska heillä ei ole pä-
tevää inkardinaatiota (vir-
katehtävää katolisen kirkon 
piispan alaisuudessa), mut-
ta maallikot ovat tavallisia 
katolilaisia, paitsi siinä tapa-
uksessa, että he pitävät Pius-
yhteisöä ainoana oikeana 
Kristuksen kirkkona.

Laittomien piispanvih-
kimysten jälkeen paavi 
Johannes Paavali II perus-
ti erityisen Ecclesia Dei 
-toimikunnan hoitamaan 
suhteita lefebvristeihin ja 
muihin kirkon liturgiseen 
traditioon kiinnittyneisiin 
uskoviin. Paavi Benedictus 
XVI laajensi toimikunnan 
tehtävää tuntuvasti aposto-
lisella kirjeellään Summorum 
Pontificum heinäkuussa 2007 
ja siirsi toimikunnan lopulta 
osaksi uskonopin kongre-
gaatiota keväällä 2009. Siir-
toa pidettiin merkkinä siitä, 
että vanhamuotoisen litur-
gian vapauttamisen jälkeen 
toimikunnan tehtävä le-
febvristien kanssa on luon-
teeltaan lähinnä opillinen. 
Toimikunnan puheenjohtaja 
on uskonopin kongregaati-
on prefekti, kardinaali Wil-
liam Levada ja sen sihteeri 
on monsignore Guido Poz-
zo, joka käytännössä hoitaa 
toimikunnan työtä.

Ensimmäisestä keskus-
telukierroksesta annettu 
tiedote totesi keskusteluja 
käydyn luottavaisessa ja 
ystävällisessä ilmapiirissä.
Pius-yhteisön valtuuskun-
taa johtaa piispa Alfonso de 
Galarreta. Seuraava keskus-
telukierros käydään tammi-
kuussa.

KATT/VIS/kath.net

Paavi Benedictus Xvi ja Canterburyn arkkipiispa rowan Williams edellisen 
tapaamisensa yhteydessä
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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.

Pyhä Jeesuksen Teresa: Elämä-
ni. KATT 1990. Nid. 322 sivua. 
10 €.

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

Hetkipalvelus. Laudes ja ves-
per. Adventti- ja jouluaika. 
KATT 2001. Nid. 386 sivua. 16 
€.

Märta Aminoff 
on kuollut
Vuosikymmenten ajan ak-
tiivisesti katolisissa yhdis-
tyksissä, Pyhän Marian seu-
rakunnassa, Fides-lehden 
toimituskunnassa ja koko 
Helsingin hiippakunnan 
tasolla toiminut neiti Mär-
ta Aminoff on kuollut. Hän 
kuoli Helsingissä tiistaina 
20. lokakuuta 2009 lyhyen 
sairauden jälkeen.

Märta Aminoff oli syn-
tynyt tammikuussa 1923 ja 
hän eli lapsuutensa Viipu-
rissa, jossa hän myös tu-
tustui katoliseen kirkkoon. 
Hänen hautajaismessunsa 
on Pyhän Marian kirkossa 
perjantaina 6.11. klo 13.

Requiescat in pace.

KATT

Museovirastolta 240000 € Pyhän 
henrikin katedraalin restaurointiin

katedraalin katto on viime aikoina ollut jatkuvien tarkastusten kohteena. museoviraston suurlahjoitus kattaa arvioiden 
mukaan vain noin neljäsosan katedraaliseurakunnan remonttien kokonaisbudjetista.

Museovirasto on myön-
tänyt erityisisunnossaan 
30.10.2009 Helsingin kato-
liselle hiippakunnalle 240 
000 euroa Pyhän Henrikin 
katedraalin vesikaton ja 
kattorakenteiden korjauk-
sen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Erityisinä ehtoi-
naan Museovirasto edellyt-
tää kulttuurihistoriallisen 
arvon säilyttämisen. Tämän 
avustuksen avulla voidaan 
aloittaa se restaurointi, jolla 
voidaan taata kulttuurihis-
toriallisesti ja historiallises-
ti arvokkaan rakennuksen, 
Pyhän Henrikin katedraalin 
säilyminen. 

Vaikka kohteena onkin 
pääosin itse katedraali kello-
torneineen, restaurointipro-
jekti on kokonaisuudessaan 
huomattavasti moniulottei-
sempi ja monitasoisempi: 
restaurointi ja peruskorjaus 
ovat oman aikamme arkki-
tehtonisten näkemysten, in-
sinööritaidon samoin kuin 
rakennustaidon näyte osaa-
misesta, mikä jää merkkinä 
tuleville sukupolville. Edel-
lä mainituin perustein res-
taurointityö ja peruskorjaus 
tullaan tekemään hienova-

raisesti ja perinteitä kunni-
oittaen kuitenkin tarvitta-
essa moderneja tekniikoita 
tarkasti ja hienovaraisesti 
vanhaan soveltaen. Koko 
projekti toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä Museoviraston 
sekä Helsingin kaupungin 
rakennusvalvonnan kanssa.

Rakennesuunnittelijana 
toimii Juhani Pentinmik-
ko. Hän on ollut mukana 
lukuisissa restaurointi- ja 
peruskorjausprojekteissa 
kuten Porvoon tuomiokirk-
ko, Suomenlinna, Kansal-
lismuseo ja Porvoonmuseo. 
Hän on myös kansainvä-
lisen asiantuntijajärjestön, 
ICOMOS:n jäsen: järjestö on 
kansainvälinen restauroin-
tiin (maailmanperintökoh-
teet) erikoistunut asiantun-
tijaryhmä. Pentinmikolla on 
myös täydennyskoulutus 
restauroinnissa (Tukholma) 
ja lopputyön hän on tehnyt 
Upplandin keskiaikaisesta 
harmaakivikirkosta. Pentin-
mikolla on useita kansain-
välisiä tehtäviä ja opetusteh-
täviä.

Arkkitehtinä toimii Pirk-
ko-Liisa Louhenjoki-Schul-
man, SAFA. Myös hänellä 

on vankka kokemus kult-
tuurihistoriallisten raken-
nusten entisöinti- ja perus-
korjausprojekteista, joista 
liene merkittävin Juutalai-
sen synagogan peruskorjaus 
2004-2005. Hän on toiminut 
vuodesta 1996 ja toimii edel-
leen juutalaisen seurakun-
nan erilaisissa korjaushank-
keissa. Tutkinnot hänellä on 
Teknillisestä korkeakoulus-
ta sekä Yale:sta. 

Kyseessä on ns. kolmivuo-
tinen määräraha eli avustus 
on käytettävissä vuosina 
2009-2011. Kokonaisbudjetti 
tulee olemaan katedraalin ja 
vanhan pappilan osalta ar-
violta noin miljoona euroa, 
eli hiippakuntalaisten talou-
dellista tukea tarvitaan.

Anu Salminen
Projektikoordinaattori 

remonttitili nordea 174530-
92959, iBan Fi12 1745 3000 
0929 59, swift:ndeaFihh. vii-
te: 3007.

Kolme 
uutta pappia 
marraskuussa
Helsingin piispa Teemu Sip-
po SCJ vihkii marraskuussa 
papeiksi kolme diakonia: 
Oscar Sinchin, Francisco 
Garcian ja Krystian Ka-
linowskin. Vihkimismessu 
järjestetään Pyhän Henrikin 
katedraalissa lauantaina 
21.11. klo 11.00. 

Vihittävät saivat diako-
ninvihkimyksen viime vuo-
den toukokuussa. He ovat 
suorittaneet opintonsa neo-
katekumenaalisen tien hoi-
tamassa hiippakunnallises-
sa Redemptoris Mater -lähe-
tysseminaarissa. Diakoniai-
kansa he ovat viettäneet  eri 
seurakunnissa, Oscar Sinchi 
Jyväskylässä, Francisco Gar-
cia Helsingissä ja Krystian 
Kalinowski Oulussa.

Sitä, mihin tulevat papit 
sijoitetaan vihkimyksensä 
jälkeen, ei ole vielä päätetty.

Entisen Ekumeenisen 
keskuksen tiloissa Espoos-
sa toimivan Redemptoris 
Mater -lähetysseminaarin 
päivittäistä työtä johtaa sen 
vararehtori, isä Cristiano 
Magagna. Seminaarin var-
sinainen rehtori on monsig-
nore Marino Trevisini.

Pohjoismaista Tanskassa 
toimii vastaavanlainen lähe-
tysseminaari.

KATT
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Rukouksen
apostolaatti

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. 

Joulukuu 

Rukoilkaamme, että lap-
sia kunnioitettaisiin ja 
rakastettaisiin ja etteivät 
ne joutuisi kaikenlaisen 
hyväksikäytön uhreiksi. 
 Rukoilkaamme, että 
jouluna ihmiskunta tun-
tisi ihmiseksi tulleessa 
Sanassa valon, joka va-
laisee jokaista ihmistä ja 
että kansakunnat avaisi-
vat ovensa Kristukselle, 
maailman Vapahtajalle.

Böne-
apostolatet 

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.

December 

Vi ber, att alla barn blir 
respekterade och älskade 
och att de aldrig blir ut-
nyttjade på minsta sätt. 
 Vi ber, att jordens alla 
folk, i Ordet som blev 
människa, nu till jul kän-
ner igen det ljus som lyser 
upp hela mänskligheten 
och att alla länder slår 
upp sina portar för Kris-
tus, världens Frälsare.

Oremus

9. marraskuuta: lateraanikirkon vihkiminen
Kaikkivaltias Jumala, elävistä ja valituista kivistä sinä valmistat itsellesi iankaikkisen asuin-
sijan. Lisää kirkossasi armosi lahjoja, jotta se yhä suurenevana joukkona rakentuisi taivaal-
liseksi Jerusalemiksi. Tätä pyydämme ...

Kirkon vihkimisen muistopäivän rukous

Gud, du alla andars och allt kötts Gud, 
som trampat döden under fötterna och förintat djä-
vulen och skänkt liv åt din 
värld, ge du, o Herre, din avlidne tjänare 
N. vila på en plats där ljus, grönska 
och svalka råder, där lidande, smärta 
och suckan har flytt långt bort. 
Gud, du som är god och kärleksfull, 
förlåt alla synder som han har begått 
med ord, gärning och tanke; ty det finns 

ju ingen människa som lever och inte 
syndar; men du ensam är utan synd, 
och din rättfärdighet är rättfärdighet för 
evigt och ditt ord är sanning. 
Ty du är uppståndelsen, livet och vilan 
för din avlidne tjänare N., du, o Kristus 
vår Gud; och därför förhärligar vi dig, 
med din ende Fader och med den 
allraheligaste, gode och livgivande Anden, 
nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen. 

Bön för de avlidna
Bysantinsk tradition

lateraanikirkko eli Pyhän johanneksen basilika lateraanissa, oikealta nimeltään kaikkeinpyhimmän vapahtajan ja pyhien johannes kastajan ja johannes evan-
kelistan arkkibasilika lateraanissa on rooman paikalliskirkon ja siten paavin tosiasiallinen katedraali. sitä pidetään siksi rooman ja koko maailman kaikkien 
katolisten kirkkojen äitinä ja päänä.
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Paimenelta

Paavin puhe akateemiselle yhteisölle
Paavin tapaaminen akateemisen yhteisön kanssa 
ja puhe Prahan linnan Vladislavin salissa 27. syyskuuta 2009 

Herra presidentti, arvoisat reh-
torit ja professorit, hyvät opis-
kelijat ja ystävät 

Tapaamisemme tänä ilta-
na antaa minulle mieluisan 
mahdollisuuden ilmaista 
arvostukseni yliopisto-
jen ja ylemmän opetuksen 
instituutioiden korvaa-
mattomalle merkityksel-
le yhteiskunnassa. Kiitän 
opiskelijaa, joka tervehti 
minua ystävällisesti teidän 
nimissänne, kiitän yliopis-
ton kuoroa heidän hienosta 
esityksestään sekä arvoisaa 
Kaarlen yliopiston rehtoria, 
professori Václav Hamplia 
hänen ajatuksia herättävästä 
esittelystään. Yliopiston työ 
vaalia ja jakaa yhteiskunnan 
kulttuurisia ja henkisiä arvo-
ja rikastuttaa kansakunnan 
intellektuaalista perintöä ja 
lujittaa sen tulevan kehityk-
sen perustuksia. Niitä suu-
ria muutoksia, jotka kulki-
vat yli tshekkiläisen yhteis-
kunnan kaksikymmentä 
vuotta sitten, eivät vähiten 
kiirehtineet yliopistolta ja 
opiskelijapiireistä alkaneet 
reformiliikkeet. Se vapau-
den kaipuu on jatkuvasti 
ohjannut niiden oppineiden 
työtä, joiden diakonia totuu-
den palvelemiseksi on erot-
tamaton osa minkä tahansa 
kansakunnan hyvinvointia. 

Puhun teille entisenä 
professorina, joka on tark-
ka akateemisen vapauden 
oikeudesta ja vastuusta ai-
toon järjen käyttämiseen. 
Nyt hän on paavi, joka pai-
menen roolissaan tunnuste-
taan ihmiskunnan eettisen 
ajattelun ääneksi. Kun jotkut 
väittävät, ettei uskonnon, 
uskon ja etiikan esiin nosta-
milla kysymyksillä ole sijaa 
kollektiivisen järjen alueella, 
näkemys ei ole lainkaan it-
sestään selvä. Järjen harjoit-
tamisen perustana olevalla 
vapaudella — yliopistossa 
tai kirkossa — on tavoite: se 
pyrkii totuuteen. Tässä pyr-
kimyksessä se ilmaisee sitä 
kristillisyyden periaatetta, 
joka tosiasiassa synnytti yli-
opistot. Ihmisen tiedonjano 
kannustaa jokaista suku-
polvea laajentamaan järjen 
aluetta ja juomaan uskon 
lähteestä. Juuri klassisen 
viisauden rikkaan perinnön 

evankeliumin palvelukseen 
omaksuttuna ja sovitettuna 
ensimmäiset kristityt lähe-
tyssaarnaajat toivat näille 
seuduille ja loivat siten pe-
rustan hengelliselle ja kult-
tuuriselle ykseydelle, joka 
on pysynyt tähän päivään 
saakka. Sama henki johdatti 
edeltäjääni, paavi Clemens 
VI:tta vuonna 1347 perus-
tamaan kuuluisan Kaarlen 
yliopiston, joka jatkuvasti 
antaa merkittävän panok-
sensa Euroopan laajoihin 
akateemisiin, uskonnollisiin 
ja kultturipiireihin. 

Yliopistojen asiaankuulu-
va autonomia, kuten minkä 
tahansa oppilaitoksen, saa 
merkityksensä sen vastuus-
ta totuuden auktoriteetille. 
Siitä huolimatta autonomiaa 
voidaan estää monin tavoin. 
Suurta, luovaa, transsenden-
tille avointa traditiota, joka 
on perustana yliopistoille 
kautta Euroopan, turmel-
tiin tässä maassa ja muis-
sa maissa systemaattisesti 
materialismin alentavalla 
ideologialla, uskonnon sor-
tamisella ja ihmishengen tu-
kahduttamisella. Kuitenkin 
vuonna 1989 maailma todis-
ti dramaattisin tavoin epä-
onnistuneen totalitaarisen 
ideologian kukistamista ja 
ihmishengen voittoa.Vapau-
den ja totuuden kaipuu on 
luovuttamaton osa yhteistä 
ihmisyyttämme. Sitä ei voi-
da tuhota; ja kuten historia 
on osoittanut, sen epäämi-
nen on oman ihmisyytemme 
tuhoamista. Tähän kaipuu-
seen uskonnollinen usko, eri 
taiteenalat, filosofia, teologia 
ja muut tieteet, kukin omalla 
metodillaan, haluavat vas-
tata, sekä järjestyneen poh-
dinnan tasolla että terveen 
käytännön tasolla. 

Idea kokonaisvaltai-
sesta koulutuksesta

Arvoisat rehtorit ja profes-
sorit, teidän tutkimustyönne 
lisäksi yliopiston tehtävällä 
on vielä muukin oleellinen 
aspekti, jonka kanssa te 
olette tekemisissä, nimit-
täin vastuu tämän päivän 
nuorten miesten ja naisten 
mielten ja sydänten valaise-
misesta. Tämä tärkeä vastuu 
ei tietenkään ole uusi. Plato-

nin ajoista lähtien koulutus 
ei ole ollut vain tiedon tai 
taidon lisääntymistä vaan 
paideiaa, inhimillistä muok-
kautumista intellektuaalisen 
tradition aarteiden avulla, 
suuntana hyveellinen elä-
mä. Samaan aikaan, kun 
kaikkialla Euroopassa kes-
kiajalla syntyneiden suurten 
yliopistojen päämääränä oli 
luottavaisesti kaiken tiedon 
synteesin idea, se oli aina 
aidon ihmisyyden palveluk-
sessa, yksilön täydellisty-
misessä hyvin järjestyneen 
yhteiskunnan yhteydessä. 
Samoin myös nykyään: niin 
pian kuin nuorison ymmär-
rys totuuden täyteydestä ja 
ykseydestä on herännyt, he 
nauttivat siitä löydöstä, että 
kysymys tietämisen mah-
dollisuuksista avaa heidän 
eteensä laajan seikkailun, 
joka koskee sitä, miten hei-
dän tulisi elää ja mitä teh-
dä. 

Idea kokonaisvaltaisesta 
koulutuksesta, joka pohjau-
tuu totuuteen perustuvan 
tiedon ykseyteen, täytyy 
saada takaisin. Se palvelisi 
nyky-yhteiskunnassa niin 
ilmeistä tendenssiä vastaan, 
joka tekee tiedosta fragmen-
taarista. Informaation ja 
teknologian suuren kasvun 
myötä syntyy kiusaus irrot-
taa järki totuuden etsimi-
sestä. Kuitenkin erotettuna 
perustavasta inhimillisestä 
suuntautumisesta kohti to-
tuutta järki alkaa menettää 
ohjauksen: se näivettyy joko 
vaatimattomuuden vuoksi, 
tyytyväisenä pelkästään 
osittaiseen tai väliaikaiseen, 
tai varmuuden varjolla, an-
tautuen niiden vaatimuksil-
le, jotka erotuksetta antavat 
saman arvon käytännöllises-
ti katsoen kaikelle. Seurauk-
sena oleva relativismi tarjo-
aa tiiviin suojaverhon, jonka 
takana voi piillä uusia uhkia 
akateemisten instituutioi-
den autonomialle. Samalla 
kun poliittisen totalitaria-
nismin asioihin puuttumi-
sen aikakausi on päättynyt, 
eikö tapahdukin niin, että 
jatkuvasti kautta maailman 
järjen ja akateemisen tutki-
muksen harjoittamista pa-
kotetaan — hienovaraisesti 
tai ei niin hienostuneesti 
— taipumaan ideologisten 

ryhmittymien painostuk-
seen ja lyhytaikaisen hyö-
dyn houkutukseen? Mitä 
tapahtuu, jos kulttuurimme 
rakentuu tästedes vain muo-
dikkaiden argumenttien 
varaan, liittyen vain vähän 
aitoon historialliseen intel-
lektuaaliseen traditioon, tai 
perustuu äänekkäiden ja ra-
hakkaiden näkemysten va-
raan? Mitä tapahtuu, jos se 
halussaan säilyttää radikaali 
sekularismi etääntyy omista 
elämää antavista juuristaan? 
Yhteiskuntamme eivät tule 
järkiperäisemmiksi tai su-
vaisevammiksi tai mukau-
tuvammiksi vaan hauraam-
miksi ja torjuvammiksi, ja ne 
joutuvat kasvavassa määrin 
kamppailemaan tunnistaak-
seen sen, mikä on totta, jaloa 
ja hyvää. 

Hyvät ystävät, haluan 
rohkaista teitä kaikessa sii-
nä, mitä te teette kohdatak-
senne tänä aikana nuorison 
idealismin ja auliuden ei 
vain opinto-ohjelmilla, jotka 
auttavat heitä ylittämään it-
sensä, vaan myös kokemuk-
sella ihanteiden jakamisesta 
ja keskinäisestä tuesta op-
pineisuuden suuressa yri-
tyksessä. Analyysin taidot 
ja taidot luoda hypoteeseja 
yhdistettyinä arvosteluky-
vyn viisaaseen taitoon tar-
joavat tehokkaan vastapai-
non itseensä syventymisen, 
vapaana olemisen ja jopa 
vieraantumisen asenteisiin, 
joita joskus löytyy menesty-
vissä yhteiskunnissamme ja 
jotka voivat erityisesti vai-
kuttaa nuoriin. 

Usko ja järki

Tähän yliopiston tehtävää 
koskevaan erityisen huma-
nistiseen näkemykseen liit-
tyen haluan lyhyesti mainita 
sen tieteen ja uskonnon vä-
listä murtumaa korjaavan 
työn, joka oli edeltäjäni, 
paavi Johannes Paavali II: n 
keskeinen huolenaihe. Niin 
kuin te tiedätte, hän halusi 
edistää täydempää ymmär-
tämistä uskon ja järjen väli-
sestä suhteesta. Ne ovat kuin 
kaksi siipeä, joilla ihmisen 
henki nousee totuuden kat-
selemiseen (vrt. Fides et ratio, 
Johdanto). Kumpikin tukee 
toistaan ja kummallakin 

on oma toimintakenttänsä 
(vrt. sama, 17); kuitenkin 
on vielä niitä, jotka halua-
vat irrottaa toisen toisesta. 
Tämän positivistisen pois 
sulkemisen kannattajat 
— jumalallinen pois järjen 
universaalisuudesta — ei-
vät ainoastaan kiellä sitä, 
mikä on yksi perustavimpia 
uskovien vakaumuksia, he 
myös estävät sen kultturien 
dialogin, jota he itse ehdot-
tavat. Sellainen järjen ym-
märtäminen, joka on kuuro 
jumalalliselle ja luokittelee 
uskonnot alakulttuurien 
piiriin kuuluviksi, on kyke-
nemätön ryhtymään kult-
tuurien dialogiin, jota maa-
ilmamme kipeästi tarvitsee. 
Loppujen lopuksi ”uskolli-
suus ihmistä kohtaan vaa-
tii uskollisuutta totuudelle, 
joka yksin takaa vapauden” 
(Caritas in veritate, 9). Tämä 
luottamus ihmisen kykyyn 
etsiä totuutta, löytää totuus 
ja elää totuudesta johti Eu-
roopan suurten yliopistojen 
perustamiseen. Varmasti 
meidän täytyy vahvistaa 
tämä tänään rohkaisuksi 
intellektuaalisille voimille, 
joita tarvitaan tulevaisuu-
den luomiseen autenttiselle 
inhimilliselle kukoistuksel-
le, todella ihmisen arvoiselle 
tulevaisuudelle. 

Näiden ajatuksien myö-
tä toivotan teille, rakkaat 
ystävät, rukousteni kanssa 
kaikkea hyvää vaativassa 
työssänne. Rukoilen, että 
sitä aina inspiroisi ja johtai-
si inhimillinen viisaus, joka 
aidosti etsii totuutta, joka 
tekee vapaaksi (vrt. Joh. 
8:28). Pyydän teille ja teidän 
perheillenne Jumalan ilon ja 
rauhan siunausta.

Paavi Benedictus XVI
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Pyhimys

Tämän nimirykelmän olem-
me nähneet lehtien taide-
näyttelyilmoituksissa. Ka-
tolilainen tunnistaa siitä 
heti pyhän Paavalin (Pab-
lo), pyhän Jaakobin (Diego) 
ja Pyhän Kolminaisuuden 
(Santissima Trinidad). Mut-
ta mitä muuta tyypillisesti 
katolista nimeen kätkeytyy? 
Ensin täytyy kuitenkin tode-
ta, että näin pitkä pyhimys-
ten nimistä muodostettu 
etunimi ei ole ihan tavalli-
nen. Todennäköisesti Pablo 
Picasson vanhemmat ovat 
olleet hyvin hartaita katoli-
laisia. 

Ankara eremiitti ja 
ihmeidentekijä 

Ensimmäinen pyhimys Pi-
casson nimessä on Francisco 
de Paula. Hän syntyi vuon-
na 1416 Paulassa, pienessä ja 
köyhässä kylässä Italian Ka-
labriassa ja kuoli Ranskassa 
Toursissa 1507. Jo nuorena 
hän aloitti jatkuvan paastoa-
misen. Kaksitoistavuotiaana 
hän vaelsi Assisiin ja pukeu-
tui fransiskaanipukuun. Ko-
tiin palattuaan hän vetäytyi 
vuoristoon ja asui luolassa 
eremiittinä eläen ankarassa 
katumuksessa ja paastossa. 
Joidenkin vuosien kuluttua 
hänen luokseen alkoi virra-
ta nuoria miehiä, jotka halu-
sivat elää hänen tavallaan. 
Näin syntyi 1470 eremiittien 
kongregaatio, jonka hiippa-
kunnan piispa hyväksyi. 
Siitä tuli myöhemmin velji-
en sääntökunta (”minimi”), 
jonka paavi Sixtus IV hyväk-
syi 1474. (Sääntökunta on 
siis eri kuin fransiskaanien 
”minoriitit”.) 

Paavi myös lähetti Fran-

cisco Paulalaisen tapaamaan 
Ranskan kuningasta Ludvig 
XI:a tämän pyynnöstä. Ku-
ningas oli sairastunut ja ha-
lusi Franciscon parantavan 
hänet. Francisco ei paran-
tanut häntä, vaan teki suu-
remman ihmeen: kuningas 
kuoli sovitettuna Jumalan 
kanssa.  

Francisco oli nimittäin 
pyhän miehen ja ihmeiden 
tekijän maineessa, joka oli 
ollut mm. Napolin julman 
kuninkaan omanatuntona. 
Tunnettu Franciscon ihme 
on se, miten hän ylitti sal-
men purjehtimalla repa-
leisen viittansa päällä, kun 
laivuri ei huolinut köyhää 
munkkia laivaansa. 

Myös Ranskan kuningas 
Kaarle VIII mieltyi tähän 
pyhään mieheen ja pyysi 
häntä jäämään Ranskaan. 
Siellä Francesco kuoli Tour-
sissa 91-vuotiaana. hänet ju-
listettiin pyhäksi 1519. 

Böömiläinen 
marttyyri 

Pyhä Johannes Nepomuk 
syntyi Böömissä lähellä 
Pilseniä noin 1350 ja kuoli 
marttyyrinä Prahasssa 1393. 
Hänet vihittiin papiksi 1380 
ja hän opiskeli sen jälkeen 
oikeustiedettä Prahassa ja 
Paduassa. 1389 hänet nimi-
tettiin Prahan arkkipiispan 
yleisvikaariksi. Arkkipiis-
palla oli kuninkaan kanssa 
oikeudellinen kiista kirkon 
asemasta. Arkkipiispa jou-
tui pakenemaan maasta ja 
vastuu kirkosta siirtyi Jo-
hannes Nepomukille. Siinä 
yhteydessä hänet pidätettiin 
ja kidutettiin kuoliaaksi ja 

Pablo Diego 
José Francisco de Paula 

Juan Nepomuceno 
Maria de los Remedios 

Cipriano 
Santissima Trinidad Ruiz y Picasso

ruumis heitettiin Moldau-
virtaan. 

Kohtalokkaaksi hänelle 
kuitenkin oli koitunut se, 
ettei hän suostunut paljas-
tamaan kuninkaalle, mitä 
tämän vaimo oli hänelle ri-
pissä sanonut. Nepomuk oli 
kuningattaren rippi-isä. Hä-
nestä tuli rippi-isien ja ripit-
täytyjien suojeluspyhimys. 
Hänen salaisuuden pitänyt-
tä kieltään säilytetään tur-
meltumattomana reliikkinä 
Prahan katedraalissa. Hänet 
kanonisoitiin vuonna 1729, 
mutta hänen kuvapatsaansa 
pystytettiin Prahan Kaarlen-
sillalle jo 1683.

Neitsyt Maria korjaa 
rikki menneen 

Maria de los Remedios on 
vain yksi Neitsyt Marian 
monista kunnianimistä. 
Nimi viittaa siihen, että Ma-
rialta on saatettu pyytää esi-
rukousta esimerkiksi vaike-
uksiin joutuneen avioliiton 
puolesta ja hänen puoltoru-
kouksensa on tuonut avun. 
Remedio merkitsee lääkettä, 
parannuskeinoa.

Kirkkoisä Cyprianus 

Thascius Caelius Cypria-
nus syntyi noin vuonna 200 
Rooman valtakuntaan kuu-
luneessa Pohjois- Afrikassa, 
mahdollisesti Karthagossa, 

jossa hän sai hyvän koulu-
tuksen ja hänestä tuli reto-
riikan opettaja. Hän kääntyi 
kristityksi ja kastettiin n. 
245-248. Kasteen yhteydessä 
hän lahjoitti osan omaisuu-
destaan köyhille. Pian kään-
tymyksen jälkeen Cyprianus 
valittiin Karthagon piispak-
si. Vuonna 250 keisari De-
cius antoi määräyksen, että 
piispojen ja muiden kirkon 
johtohenkilöiden oli uhrat-
tava keisarille osoituksena 
uskollisuudesta. Cyprianus 
pakeni, mitä paheksuttiin. 
Hän sanoi myöhemmin teh-
neensä sen näyn ohjaamana 
ja yhteisön puolesta. 

Pohjois-Afrikan kirkko 
joutui moniin kiistoihin 
mm. vainoissa luopuneiden 
takaisin kirkkoon ottamises-
ta ja harhaoppisten toimit-
tamista kasteista. Cypria-
nuksen arvovalta kuitenkin 
kasvoi hänen osoittaman-
sa viisauden tähden. Hän 
myös toimi uhrautuvasti 
maata kohdanneen ruton ja 
nälänhädän aikana. 

Kun keisari Valerianuk-
sen aikana alkoivat uudet 
vainot, Cyprianus vietiin 
vankina Roomaan, jossa 
hän kieltäytyi uhraamasta 
keisarille ja hänet tuomittiin 
mestattavaksi vuonna 258. 
Vandaalit tuhosivat myö-
hemmin hanen hautansa, ja 
kerrotaan että Kaarle Suuri 
siirrätti hänen luunsa Rans-

kaan. Lyon, Arles ja Venet-
sia omistavat Cyprianuksen 
pyhäinjäännöksiä. Myös Py-
hän Henrikin kirkon alttarin 
reliikkeihin kuuluu Cypria-
nuksen reliikki. 

Pyhä Cyprianus on tullut 
kuuluisaksi monista kirkon 
oppia esittävistä kirjoituk-
sistaan. Hänen teoksistaan 
löytyvät lauseet: ”Jumala ei 
voi olla kenenkään isä, ellei 
kirkko ole hänen äitinsä” ja 
”Kirkon ulkopuolella ei ole 
pelastusta”. Katolisen kir-
kon katekismuksesta löytyy 
monia hänen teoksistaan 
otettuja uskosta puhuvia 
kohtia. 

Näiden pyhimysten elä-
mästä käy ilmi, että Pablo 
Picasson vanhemmat olivat 
valinneet poikansa suoje-
luspyhimyksiksi monipuo-
lisesti uskoa julistaneita ja 
siitä eläneitä pyhiä. 

Kaarina Koho

lähteet: adalbert engelhart o.s.B., 
Pyhien	vuosi; sekä Wikipedia.
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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.

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

10.11. ti 18.00 CsC: ruusukko ja messu
14.11. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vah-

vistuksen sakramenttia varten, 11.00 messu 
ranskaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.00-14.00 joulumyy-
jäiset, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svens-
ka, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

16.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakunta-
salissa

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

19.11. to 18.30-20.30 elokuvakerho
21.11. la 11.00 papiksi vihkiminen, 11.00-13.45 

uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

22.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 Caritak-
sen marrasmarkkinat, 12.30 messu venäjäksi, 
16.00 messu tikkurilassa, 18.00 iltamessu

24.11. ti 18.00 CsC: ruusukko ja messu
28.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

diasPora
Porvoo (ort. kirkko, tattarinmalmi): 15.11. su 

16.00
tikkurila (ort. kirkko, läntinen valkoisenläh-

teentie 48): 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 17.30-17.55. 
Confessions tues., thurs., Fri., sat. 17.30–18.00, 
sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55.

7.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lau-
antaikurssi/lördagskursen englantilaisessa 
koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 ilta-
messu 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

14.11. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltames-
su

15.11.su kirkkovuoden 33. sunnuntai (kolehti 
Pyhän istuimen hyväksi): 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/msza sw. 

po polsku, 18.00 messu englanniksi/mass in 
english

21.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 
opetus englantilaisessa koulussa vahvistuk-
sen sakramenttia ja ensikommuuniota varten, 
18.00 iltamessu ja nuortenilta

22.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu lapsille, 16.30-17.30 adoraatio, 18.00 
messu englanniksi/mass in english

28.11. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu 
suomeksi

29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, teresa ry:n joulumyyjäiset seura-
kuntasalissa, 11.30 messu saksaksi/messe auf 
deutsch, 18.00 messu englanniksi/mass in 
english

5.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 
opetus englantilaisessa koulussa vahvistuk-
sen sakramenttia varten, 18.00 iltamessu 
suomeksi

6.12. su adventin 2. sunnuntai (Pyhän marian 
kirkon vihkimisen vuosipäivä): 10.00 messu 
suomeksi, seurakuntajuhla englantilaisessa 
koulussa messun jälkeen, huom. ei messua 
11.30!, 18.00 messu englanniksi/mass in eng-
lish

8.12. ti autuaan neitsyt marian perisynnitön 
sikiäminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 ilta-
messu suomeksi

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. 

6.11. pe 18.00 messu Porissa
7.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 pää-

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

10.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

13.15 maalauskerho, 17.00 messu puolaksi
15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 mass in english
16.11. ma 18.00 naistenpiiri
17.11. ti 19.00 informaatiokurssi
21.11. la 10.00 messu ahvenanmaalla
22.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 15.00 messu eurajoella, 18.30 mass 
in english

29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.30 mass in english

ruusukko sunnuntaisin ennen päämessua klo 
10.00.

diasPora
ahvenanmaa: 21.11. la 10.00
eurajoki: 8.11., 22.11. su 15.00
Pori: 6.11. pe 18.00
naantali: ei messua tänä aikana.

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.

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

9.11. ma lateraanikirkon vihkiminen: 18.00 
messu

14.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 mass in english
18.11. ke 14.00 seniorit
22.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 mass in english, 17.00 messu 
kuopiossa

29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 mass in english

30.11. ma pyhä apostoli andreas: 18.00 messu

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

7.11. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
kajaani (ort. kirkko, kirkkokatu 17 a): 8.11. su 

18.30
kitee (ev.lut. kirkko, savikontie 5): 6.11. pe 

18.00
kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, snellmanin-

katu 8): 22.11. su 17.00
mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, savilah-

denkatu 20): ei messua tänä aikana.
savonlinna (ort. rukoushuone, erkonkatu 11): ei 

messua tänä aikana.
varkaus (ort. kirkko, taipaleentie 26): 7.11. la 

15.00

uskonnonoPetus
14.11. la 9.00

seniorit
18.11. 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.

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

messu, 18.00 mass in english
13.11. pe 7.30 messu
14.11. la 8.30 mass in english
15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 mass 
in english

21.11. la 8.30 messu
22.11. su kirkkomme vihkimisen 40-vuotisjuhla: 

10.30 piispanmessu, 18.00 mass in english
28.11. la 8.30 mass in english
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 mass in english
5.12. la 8.30 messu
6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 mass in english
8.12. ti autuaan neitsyt marian perisynnitön 

sikiäminen: 18.00 juhlamessu

diasPora
hämeenlinna (matti alangon katu 11): 6.12. su 

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

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

13.11. pe 19.00
kurikka (lisätietoja kirkkoherralta): 7.11. la 

13.00, 25.12. la 17.00
lapua (lisätietoja kirkkoherralta): 14.11. la 9.00, 

28.11. la 13.00, 12.12. la 9.00, 26.12. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän mikaelin kappeli, kappeli-

tie 5): 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): 5.12. la 16.00

vaasa, mass in english (ort. kirkon srk-sali, 
koulukatu 54): 14.11. la 16.00, 28.11. la 16.00, 
12.12. la 16.00, 26.12. la 16.00

uskonnonoPetus
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.

6.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu 
ja adoraatio

8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00 
messu

12.11. to 18.00 messu
14.11. la 13.00 perhemessu
15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00 

messu
19.11. to 18.00 messu
22.11. su kristus kaikkeuden kuningas: 18.00 

messu
26.11. to 18.00 messu
29.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu

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

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

maankatu 3): 8.11. su 16.00
lahti (ort. kirkko): 7.11., 5.12. la 16.00
lappeenranta (ort. kirkko): 15.11. su 12.00
uskonnonoPetus
kouvola: 14.11. la 11-13, messu klo 13
lahti: 7.11., 5.12. la 14.00-16.00

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.
 
8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 mass 

in english, 11.15 päämessu, 17.30 messu ro-
vaniemellä

15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 
mass in english, 11.15 päämessu, 17.00 messu 

Seurakunnat
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torniossa
22.11. su kirkkovuoden 34. sunnuntai: kristus, 

kaikkeuden kuningas: 17.00 vastavihityn pa-
pin kristian kalinowskin ensimmäinen messu 
(aika varmistuu vasta myöhemmin.)

29.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 mass in 
english, 11.15 päämessu

6.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 mass in 
english, 11.15 päämessu, 17.00 messu torni-
ossa

diasPora
tornio (kirkkokatu 13): 15.11., 6.12., 20.12. su 

17.00
raahe (Brahenkatu 2): ei messua tänä aikana.
rovaniemi (ounasvaarantie 16): 8.11., 13.12. 

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-
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. lisätietoja luennoista ja muusta toiminnas-
ta	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 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, 

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (13) ajalle  
27.11-20.12. on toimitettava viimeistään 13.11.2009 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

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:

10.11.	-	24.11.	-	15.12.

Welcome!

elokuvakerho
 
on aloittanut syyskauden henrikin seurakunta-
salissa. seuraavan kerran kokoonnumme tors-
taina 19.11. ja 17.12. niiden elokuvat ilmoite-
taan myöhemmin. tervetuloa!

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

keskiviikko 18.11. iii miestikely: jeesuksen kris-
tuksen jalanjäljissä. lisäksi: P. Franciscus ja ym-
päristö; heikki Pusa

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.

Gregorius-yhdistys
Societas	Sancti	Gregorii	Magni 

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

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

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

Helsinki: yhdyshenkilö harri mäkelä, harjuviita 
18 a 28, 02110 espoo, gsm 040-7365470, e-
mail	harri.v.makela@kolumbus.fi.

Tampere: yhdyshenkilö sinikka meurman, gsm 
040-4197077, e-mail sinikka.meurman@
gmail.com.

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

Karmeliittamaallikot

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

Tapahtumat

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu jälleen studium Catholicumin kir-
jastossa ritarikatu 3 b a, 3. kerros. Päivät ja 
kirjat maanantaisin:
 
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 Py-
hän marian seurakuntasalissa iltamessun jäl-
keen oheisen aikataulun mukaisesti. 

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 17. marraskuuta kello 14.00 
messu Pyhän henrikin katedraalissa ja sen 
jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. 
Tervetuloa!	

helsingin hiippakunnan Ordo
Kirkkovuoden 2009-2010 Ordo ilmestyy marraskuun loppupuolella. En-
nakkotilauksia otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuksessa: info@
catholic.fi, puh. 09-6129470.

Ordon hinta kotiin postitettuna (lasku mukana) on 12 euroa, tiedotuskes-
kuksesta noutaen 9 euroa.

KATT
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Isä Ryszard Miś saa-
pui juhliin Varso-
vasta

Tavoitin isä Ryszard Miśin 
kesken juhlavastaanoton 
Turun yliopistolla. Isä Miś 
toimi Suomessa vuosina 
1980-1997. Hän hoiti Turun 
kirkkoherran tehtäviä, kun 
hänet kutsuttiin Roomaan 
veljeskunnan hallintoon, isä 
Borstin jättäessä paikkansa 
hallituksessa ja ryhtyessä 
järjestämään veljeskunnan 
arkistoa.

Toimittuaan veljeskunnan 
yleishallinnossa kuusi vuot-
ta isä Miś siirtyi Varsovaan 
SCJ-veljeskunnan Puolan 
provinssin hallintoon. Ny-
kyisin hän toimii provinssin 
varaesimiehenä. 

Isä Miś, mitä tällä hetkellä, 
näissä juhlissa, ajattelette? 

”Tieto isä Teemu Sipon 
piispaksi nimittämisestä oli 
todella ilouutinen minulle, 
ja luulen että koko Suomen 
kirkolle. Se on historiallista. 
Minun oman elämäni tapah-
tumien joukossa se kuuluu 
niihin tärkeimpiin.”

”Suurin tapahtuma mi-
nulle henkilökohtaisesti oli 
se, kun paavi Johannes Paa-
vali valittiin. Silloin, sinä il-
tana, kun uuden paavin nimi 
julistettiin kansalle, olin läs-
nä Pietarinkirkon aukiolla. 
Se oli koko kirkolle histo-
riallinen tapahtuma. Tämä 
piispa Sipon vihkimisjuhla 
on minun omassa skaalassa-
ni merkittävistä tapahtumis-
ta toisella sijalla. Suomen 
kirkolla on taas 500 vuoden 
jälkeen suomalainen piispa, 
suomea puhuva piispa. Ka-
toliselle kirkolle Suomessa 
se on suurenmoista. Jokai-
nen paikalliskirkko tarvitsee 
omaa paimenta. Tähän asti 
se ei ole ilmeisesti ollut mah-
dollista.”

”Nyt aika on kypsynyt, ja 
piispakin on kypsynyt. Olen 
onnellinen, että se on juuri 
Teemu Sippo.”

”Varmasti hänellä on 

erittäin vaikea tehtävä edes-
sään. Luulen että jokaisella 
Suomen piispalla on ollut, 
on ja tulee vielä pitkään 
olemaankin vaikeaa. Olen 
luvannut isä Teemulle, jo 
kauan sitten, että rukoilen 
hänen puolestaan, ja uskon 
että muut papit yhtyvät tä-
hän rukoukseen. Haluamme 
tukea ja auttaa häntä piispan 
tehtävien hoitamisessa.”

  
Me suomalaiset saimme jo mel-
ko pitkän sarjan jatkoksi uuden 
SCJ-piispan. Montako heitä on 
maailmalla? 

Isä Miś muistelee veljes-
kuntaan kuuluvia piispoja 
olevan noin kaksikymmentä. 
— Tarkistin asian haastatte-
lun jälkeen: hiippakunnissa 
toimivista SCJ-veljeskunnan 
piispoista Teemu Sippo on 
kahdeskymmenes. Lisäksi 
elossa on kolme eläkkeellä 
olevaa piispaa sekä yli 80-
vuotiaana kardinaaliksi ni-
mitetty Stanisław Nagy.

”Luulen, että Teemu on 
ehkä Suomen viimeinen 
SCJ-piispa”, isä Miś lisää 
hymyillen. ”Hänellähän on 
toivottavasti edessään piis-
pana monta vuotta, ja sinä 
aikana hänelle ehkä valmis-
tuu suomalainen seuraaja, 
todennäköisesti muualta 
kuin SCJ:n piiristä.” 

Isä Miś pitää mahdollise-
na, että Puolasta löytyy pap-
peja edelleen Suomeen, jos 
siihen on tarvetta. ”Puolassa 
vihitään sentään vielä suh-
teellisen paljon pappeja. Jos 
piispa täältä esittää sellaisen 
pyynnön, todennäköisesti 
siihen tullaan vastaamaan.  
Minä toivon, että sellaisia 
nuoria pappeja, jotka ovat 
ajan tasalla teologisesti ja 
pastoraalisesti, tulisi edel-
leen myös tänne.” 

Suomessa ollessaan isä 
Miś aloitti Helsingin yliopis-
tossa ekumeniaan liittyvän 
tutkimustyön. Siirtyminen 
Roomaan katkaisi suunni-
telmat, ja työ on edennyt 
vain satunnaisesti.

”Olen lukenut aihepiiriin 
liittyviä tekstejä ja koonnut 

Papisto Stella Mariksessa 19.-21.10. 
Helsingin katolisen hiippakunnan papisto kokoontui pappienneu-
voston kokoukseen, joka pidettiin Stella Mariksessa syksyisessä 
säässä lokakuun puolenvälin jälkeen. Uuden piispan lisäksi läsnä oli 
16 pappia, neljä oli poissa sapattivapaan tai retrettien takia. 

Pappienneuvoston kokous 
Stella Mariksessa loka-
kuussa oli ensimmäinen 
virallinen pappienneuvos-
ton kokous sede vacanten 
ajan jälkeen. Uuden piispan 
Teemu Sipon SCJ johdolla 
ensimmäinen ilta käytet-
tiin kokonaan pappienneu-
voston järjestäytymiseen. 
Keskusteluissa nousi esiin 
pappienneuvoston tarkoi-
tus ja puheenvuorot käsitte-
livät ylipäätään kaikenlaisia 
pappienneuvostoon liittyviä 
aiheita. Siinä toteutui sekä 
asiallinen keskustelu pää-
töksineen hiippakunnan ra-
kentamiseksi että jäsenten 
yhdessäolo ja yhteenkuulu-
vuuden vahvistaminen. Kir-
kon kanonisen lain mukaan 
pappienneuvosto toimii 
piispan neuvoa antavana 
elimenä, jonka puheenjoh-
taja on piispa itse. Säännöt 
luettuaan, papit äänestivät 
isä Wieslaw Swiechin SCJ, 
uudelleen pappienneuvos-
ton varapuheenjohtajaksi. 
Samassa yhteydessä piispa 
Teemu valitsi myös isä Tri 
Nguyenin uudelleen pap-
pienneuvoston sihteeriksi. 

Seuraavana päivänä kirk-
koherrojen ja hiippakun-
nan keskusten edustajien 
antamien tilannetietojen 
jälkeen, esitettiin ajatuksia 
hiippakunnan tämän hetki-
sistä tarpeista. Siihen liitty-
en ehdotettiin toimenpiteitä 
asioiden hoitamiseksi. Tär-
keimpiä käsiteltyjä kysy-
myksiä olivat nuorisotyö, 
hiippakunnan kasvaminen 
ja ykseys, kirkosta vieraan-
tuneet ihmiset, avioliitto ja 

seksuaalinen etiikka. Kes-
kustelu keskittyi ennen 
kaikkea hiippakunnan nuo-
risotyöhön, siihen, miten 
voitaisiin toimia lasten ja 
nuorten parhaaksi hiippa-
kunnassamme. Nuorisotyön 
aiheeseen liittyi myös tärkeä 
kysymys hiippakuntamme 
tulevaisuudesta. Konkreetti-
nen aloite oli järjestää rippi-
leirin kaikille vahvistuksen 
sakramenttiopetuksessa ol-
leille nuorille. Sellainen leiri 
vahvistaisi katolista iden-
titeettiä, lisäisi uusia ystä-
vyyssuhteita ja auttaisi sekä 
suomalaisten että maahan-
muuttajien nuorisoa sopeu-
tumaan katoliseen suoma-
laiskulttuuriin. Pohtimisen 
arvoista on siis, millä tavoin 
hiippakuntamme lapset ja 
nuoret saisivat periä katoli-
sen uskon ja kasvaisivat ka-
tolilaisina hyvään elämään, 
miten saataisiin kirkosta 
vieraantuneet katolilaiset 
takaisin, miten ylipäätään 
saataisiin suomalaiset ja 
maahanmuuttajat, erilaiset 
ryhmät ja karismat, kootuk-
si kasvavaan kirkkoomme ja 
miten kaikki saataisiin tun-
temaan kirkko yhteiseksi 
kodikseen… 

Samana iltana piispa Tee-
mu antoi ajatuksia herättä-
vän ja syvällisen mietiskelyn 
pappeudesta Pappien juhla-
vuoden kunniaksi. Tämän 
jälkeen keskustelimme mo-
nista hyvistä ideoista pappi-
en vuodelle. Yksi käytännöl-
linen ehdotus oli jatkuva ti-
laisuus intensiivistä rukous-
ta varten pappien puolesta, 
jokaisessa seurakunnassa. 

Toinen ehdotus oli mahdol-
lisesti järjestettävä pappien 
yhteinen pyhiinvaellusmat-
ka Pyhälle maalle tai johon-
kin muuhun kohteeseen, 
samassa hengessä kuin paa-
vi Benedictuksen esittämä 
kutsu maailman pappien 
tapaamiseen Roomaan juh-
lavuoden päätteeksi. 

Kokouksen viimeisenä 
päivänä piispa Teemu ker-
toi laajasti Tallinnassa viime 
syyskuussa pidetystä Poh-
joismaiden piispainkonfe-
renssista. Hän selosti konfe-
renssin antina Pohjoismai-
den katolilaisille suunnat-
tuja kahta paimenkirjettä, 
sunnuntain pyhyydestä ja 
aikuisten katekumenaatista. 
Molemmat kirjeet luetaan 
seurakuntalaisille sunnun-
taimessun yhteydessä, en-
simmäinen tämän vuoden 
marraskuussa ja toinen ensi 
vuoden tammikuussa. Piis-
pa Teemu mainitsi myös 
marraskuussa pidettävän 
ekumeenisen pyhiinvaelluk-
sen Roomaan ja ensi vuoden 
Pohjoismaiden piispainko-
kouksen ad limina -vierai-
lun yhteydessä Roomassa. 

Pappienneuvoston seu-
raava kokous pidetään ensi 
vuoden maaliskuussa. Sa-
malla siitä saattaa muodos-
tua myös pappien hengel-
linen kokous mahdollisen 
pyhiinvaellusmatkan yhte-
ydessä. 

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri 

kuvat kannessa ja tällä sivulla:  
isä Peter gebara sCj

Tuttuja vieraita
Entiset kirkkoherrat iloitsevat suomalaisesta 
piispasta — osa2/2.

Piispa Teemu Sipon vihkiäisjuhla oli lennättänyt Turkuun 
suuren joukon papistoa. Aikaisemmin pitkään Suomessa toi-
mineiden isä Adrian Borstin SCJ ja isä Ryszard Miśin SCJ 
ympärillä kuhisi joukko jälleennäkemisestä iloisia hiippa-
kuntalaisia. Edellisessä lehdessä julkaisimme isä Borstin 
haastattelun, tässä lehdessä isä Miśin. 
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materiaalia, mutta pohjim-
miltani en ole tieteentekijä. 
Monet käytännön tehtävät 
vievät mukanaan”, isä Miś 
toteaa.

”Aina silloin tällöin pää-
tän, että minun on työsken-
neltävä tiiviimmin tämän ai-
heen parissa. Teen niin sitä 
mukaa kuin ehdin. Minulle 
tämä tutkimus ei ole mikään 
elämän keskeinen päämää-
rä, mutta tiedän että se, mitä 
tähän mennessä olen tehnyt, 
olisi hyödyllistä saada järjes-
tetyksi jo ihan muita tutki-
joitakin varten.  Samaa työtä 
on turhaa tehdä uudelleen. 
Muut voisivat jatkaa työtäni 
eteenpäin, jos saisin heille 
valmiiksi pohjaa.” 

Ekumeniaan liittyviä ai-
heita ja kysymyksiä isä Miś 
on tietenkin seurannut koko 
ajan. Suomessa ekumenia 
näyttää hänestä toimivan 
mallikkaammin kuin muu-
alla.

”Ajattelen, että se joh-
tuu tämän yhteiskunnan 

pienuudesta. Vaikka kirkot 
kattavat koko yhteiskunnan, 
vaikka melkein kaikki ovat 
kristittyjä, nämä kirkkoyh-
teisöt ovat kuitenkin pieniä 
jäsenmääriltään. Tällaisten 
pienten kirkkojen on hel-
pompaa pitää kokouksia 
keskenään ja etsiä yhteistyö-
tä”, isä Miś pohtii.

”Pienuudestaan huoli-
matta Suomi on ekumeeni-
sessa mielessä tärkeä maa. 
Tiedän, että paavi Johan-
nes Paavali II seurasi hy-
vin tarkasti kaikkea, mitä 
Suomessa tapahtui. Hän sai 
paljon tietoa täältä, minun-
kin kauttani. Hän oli aina 
kiinnostunut tästä maasta, 
jota hän piti jonkinlaisena 
ekumenian laboratoriona. 
Se, mikä täällä Suomessa 
on katolisesta näkökulmas-
ta erinomaista, on, että sekä 
luterilainen kirkko, ortodok-
sinen kirkko että jossakin 
määrin muutkin kristilliset 
yhteisöt asennoituvat kato-
liseen kirkkoon suhteellisen 

avoimesti, verrattuna tilan-
teeseen muissa maissa.” 

Isä Miś arvostaa päivän 
juhlallisuuksien puitteita: 
”Myös tämä piispanvihki-
mys on ekumenialle yksi 
askel eteenpäin. Nyt suo-
malainen tulee hoitamaan 
täällä katolisen kirkon yh-
teyksiä muihin kirkkoihin. 
Toivotaan kaikkea hyvää, 
paljon voimia ja Pyhän 
Hengen valoa Teemu Si-
polle kaikessa siinä, mitä 
hänen eteensä tulee. Hänen 
vihkimisensä vanhassa ka-
tolisessa katedraalissa, joka 
on kauan ollut luterilainen 
Turun tuomiokirkko, on 
kaunista ekumeniaa, tämän 
historiallisen tilanteen mi-
toissa juuri sopivaa.”

Verna Santamala

Kuvasarja muistoksi

Hanki nyt itsellesi tai lahjaksi laadukas 
kuvasarja piispaksivihkimysmessusta. 
Seitsemän kuvan sarja sisältää kuusi ku-
vaa itse vihkimyksestä ja lisäksi piispa 
Teemun virallisen potretin.

Sarja on tarjolla kahdessa koossa:

  Pieni: 10x15cm — 45 €
  Suuri: 15x23cm — 65 €

Tilaukset:

  Magnus Löfving
  puh. 09-797197
  gsm 0400-423383
  e-mail magnus.lofving@welho.com
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Suomen karmeliittamaallikkoyhteisö In laudem gloriaei

SääNTöKUNTAMAAllIKOT SUOMeSSA — OSA 2/7

Suomessa on ollut kar-
meliittamaallikkoyhteisö 
1990-luvulta alkaen. Viime 
kädessä sen syntyminen on 
seurausta siitä, että Ruotsin 
prinsessa Astrid avioitui 
Belgian kruunuprinssi Leo-
poldin kanssa vuonna 1926. 
Yhteys on seuraava:

Belgialaiset kiintyivät ka-
toliseen kirkkoon käänty-
neeseen Astridiin ja kiinnos-
tuivat hänen kotimaastaan. 
Flanderin karmeliittaisillä 
oli 1950-luvulla paljon kut-
sumuksia. Sen sijaan että he 
olisivat ohjanneet resurssin-
sa perinteiseen lähetysmaa-
hansa Belgian Kongoon, he 
päättivät tehdä 180 asteen 
käännöksen ja perustaa uu-
den luostarin Ruotsiin. 

Karmeliittaspirituali-
teetin juurruttua maahan 
flaamilainen karmeliittaveli 
Wilfrid Stinissen ja ruotsa-
lainen veli Anders Arbore-
lius (nykyinen Tukholman 
piispa) alkoivat 1980-luvul-
la pitää karmeliittaretrettejä 
myös Suomessa. 

Samoihin aikoihin kar-
meliittasisaret perustivat 
luostarin Espoon Kunnar-
laan. Äiti Virginia Flood 
OCD teki tarmokkaasti työ-
tä saadakseen suomalaisia 
maallikoita innostumaan 
karmeliittaspiritualiteetista. 
Ja myös virolaisia. Äiti Vir-
ginian ehdotuksesta Anders 
Arborelius OCD piti englan-
ninkielisen retretin vuonna 
1991 Tallinnassa. Siihen 
osallistui kolme virolaista 
ja yksi suomalainen. Siitä se 
alkoi. 

Tänä päivänä Suomen 
yhteisössämme on kuusi 
aktiivijäsentä ja Virossa niin 
ikään kuusi. Yhteiset eng-
lanninkieliset vuosiretretit 
pidetään Suomessa ja Viros-
sa, joskus myös Ruotsissa.

Suomen karmeliittamaal-
likot kuuluvat teresiaanisen 
karmeliittasääntökunnan 

maallikkohaaraan, Ordo 
Carmelitarum Discalcea-
torum Saecularis (OCDS), 
jolla on noin 25.000 jäsentä 
kaikkialla maailmassa, eni-
ten Yhdysvalloissa (noin 
8.000). Karmeliittamaallikot 
ovat karmeliittasääntökun-
nan jäseniä siinä missä veljet 
ja sisaretkin, mutta he eivät 
ole sääntökuntalaisia, he 
eivät kuulu Jumalalle vihit-
tyjen säätyyn kuten veljet ja 
sisaret. Maallikkojen asioita 
hoitaa sääntökunnan kuuri-
assa Roomassa yhdysvalta-
lainen isä Aloysius Deeney 
OCD ja hänen sihteerinään 
toimii Irma Estrada Franco 
OCDS Meksikosta käsin. 

Uudistettu karmeliitta-
maallikkosääntöii hyväksyt-
tiin 16.6.2003 Jumalalle vi-
hityn elämän ja apostolisten 
seurojen kongregaatiossa, 

karmeliittamaallikot ovat 
näet veljien alaisia. Sääntö 
auttaa karmeliittamaallikko-
ja elämään kastelupausten-
sa mukaisesti perheessään, 
yhteiskunnassa ja kirkossa.iii 
Sääntökunnan jäseneksi he 
pääsevät antamalla maallik-
kolupaukset. 

Karmeliittakutsumuksen 
ydin on hiljainen rukous. 
Sanaton rukous ei tarkoita 
sitä, että ajatellaan Jumalaa 
vaan sitä, että annetaan sy-
dämen levätä Jumalassa.

Karmeliittojen esikuva on 
profeetta Elia, joka oli ruko-
uksen ja toiminnan mies. 
Sääntökunnan tunnuslause 
ovat Eliaan sanat: ”Herra, 
Israelin Jumala, elää, hän, 
jonka kasvojen edessä sei-
son” (1. Kun. 18:36-37, Vul-
gata). Toinen yhtä tärkeä 
esikuva on Maria, joka on 
kontemplatiivisen elämän 
paras esikuva. Evankeliu-
missa kerrotaan, että hän 
kätki ja mietiskeli Herran 
salaisuuksia sydämessään 
(Luuk. 2:19).

Karmeliitat seuraavat eri-
tyisesti pyhien Jeesuksen 
Teresan (k. 1582) ja Ristin 
Johanneksen (k. 1591) ope-
tusta ja esimerkkiä. Mutta 
myös muut karmeliitta-

pyhimykset ovat tärkeitä, 
etenkin pyhä Jeesuslapsen 
Teresa (k. 1897) ja autuas 
Kolminaisuuden Elisabet (k. 
1906) sekä pyhä Ristin Tere-
sa Benedicta (Edith Stein) (k. 
1942). 

Karmeliittakutsumuksen 
erityispiirteet perustuvat 
pyhän Teresan kokemuk-
seen. Hänen tiensä kristitty-
nä oli rukouksen tie, missä 
rukous koetaan ystävyytenä 
Jeesuksen Kristuksen kans-
sa. Ristin Johannes puoles-
taan tähdensi, että kristityn 
elämä on vaeltamista uskos-
sa, toivossa ja rakkaudessa. 

Karmeliittamaallikon si-
toumus voidaan kiteyttää 
kuuteen M:ään: Meditation 
(hiljainen rukous), Morning 
prayer (laudes ja myös ves-
per), Mass (jos mahdollista 
myös viikolla) Mary (Neit-
syt Maria, opettajamme ru-
kouksen taidossa), Meetings 
(kokoukset), Mission (apos-
tolinen tehtävä).iv

Käytännössä Suomen 
karmeliittamaallikkoyhteisö 
toimii sillä tavalla, että ko-
koonnumme kerran kuus-
sa Studium Catholicumiin 
Helsinkiin rukoilemaan 
hiljaisesti, kertomaan kukin 
kuulumisiammev ja opiske-

lemaan. Opintopiirissämme 
syvennymme vuosittain va-
litsemaamme teokseen, joka 
tänä lukuvuonna on Wilfrid 
Stinissenin tuotantoa. Ke-
säkokouksemme ajoittuu 
tavallisesti Karmelvuoren 
Neitsyt Marian juhlaan 
(16.7.). Jäsenkirjeemme ”In 
laudem gloriae” yhdistää 
eri paikkakunnilla asuvia 
jäseniämme Suomessa sekä 
ylläpitää ystävyyttämme 
virolaisiin karmeliittamaal-
likoihin. 

Pidämme yhteyttä paitsi 
Viron myös Latvian, Saksan 
ja Ruotsin karmeliittamaal-
likoihin. Meillä oli vuonna 
2000 edustaja karmeliitta-
maallikkokongressissa Yh-
dysvalloissa. Sääntökunnan 
lähetyksen yleissihteeri 
Dámaso Zuazua OCD oli 
kutsuvieraanamme vuonna 
2006. 

Kuten karmeliittavelji-
en maallikoidenkin apos-
toliseen tehtävään kuuluu 
karmeliittaspiritualiteetin 
tunnetuksi tekeminen, jos 
voimia ja aikaa riittää.vi Hel-
singin seudulla asuvat jä-
senemme järjestävät Pyhän 
Henrikin katedraalissa maa-
nantai-iltaisin kaikille avoi-
men hiljaisen rukouksen 

suomen ja viron karmeliittamaallikot ystävineen. keskellä isä jakob iturralde-mack oCd ruotsin norrabysta.

Kuukausikokouksemme 
su 15.11. klo 15-18 on avoin kaikille kiinnostuneille.

Paikka: studium Catholicum, ritarikatu 3 b a, 00170 helsinki.

ohjelma: hiljainen rukous, isä tri nguyenin PP-esitys matkasta pyhän jee-
suslapsen teresan jäljillä normandiassa, Wilfrid stinissenin teosten esitte-
lyä, vesper; karmeliittakirjallisuuden myyntiä ja kirjanäyttely, tarjoilua.

tervetuloa! välkommen! Welcome!

karmeliittamaallikot
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Artikkeleita

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

seuraava kokoontuminen on lauantaina 28. marraskuuta 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!

Henkilökohtaisin on yleisintä

Sisar Veronica kertoo tiestään nunnaksi, sääntökuntaelämästä, 
kohtaamisistaan toisten ihmisten kanssa

dominikaanisisar veronica on alun perin Pariisista. hän on asunut vuosia ruotsis-
sa, jossa hän ohjaa retrettejä ja pitää raamattukursseja. sisar veronica on rättvi-
kissä taalainmaalla sijaitsevan sankt davidsgårdenin ekumeenisen yhteisön jäsen. 
sinne tulee ihmisiä muutaman päivän retretteihin tai kursseille, toiset pitemmäksi 
aikaa jakaakseen elämänsä, rukouksensa ja työnsä. yhdessä he muodostavat suu-
ren yhteisön. sisar veronican esitys on ruotsiksi (tulkkaus tarvittaessa).

lauantaina 28. marraskuuta klo 14.00 – 16.00. ilmoittautuminen www.studium.
fi	tai	puhelimitse	(09-61206711).	Osallistumismaksu	5	e,	opiskelijat	2	e.	Studium	
Catholicum, ritarikatu 3 b a 4, 00170 helsinki.

Pyhän Henrikin yhdistyksen
 

myöhäissyksyn myyjäiset 

sunnuntaina 15.12.2009 klo 10.30 - 14.30 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.

 
joulutervehdysten kirjoittamisaika lähestyy. tule valitsemaan myyjäisistäm-
me joulukortteja. löydät varmasti muutakin ostamisen arvoista. ostoksil-
lasi tuet Pyhän henrikin katedraalin remonttirahastoa.
 

tervetuloa katselemaan ja ostamaan!

    

Autumn bazaar of St. Henry’s Society
 

on November 15th, 10.30 - 14.30 in the parish hall
 

It	will	soon	be	time	to	send	Christmas	greetings,	and	we	have	a	fine	as-
sortment	of	Christmas	cards	at	our	bazaar.	You	may	also	find	something	
else worth buying! the proceeds will be used to support the cathedral’s 
renovation.
 

Welcome!

puolituntisen, jonka jälkeen 
rukoillaan vesper. 

Vaalimme ystävyyttä kar-
meliittasisartemme kanssa 
ja julkaisemme yhteistyössä 
heidän kanssaan pienjulkai-
susarjaa karmeliittaspiritua-
liteetistavii. 

Karmeliittaperheessä val-
mistaudutaan pyhän Jeesuk-
sen Teresan syntymän 500-
vuotisjuhlaan vuonna 2015 
lukemalla Teresan teoksia. 
Keväällä 2010 on tarkoitus 
pitää Helsingissä yleisölle 
avoin luentosarja Teresan 
omaelämäkerrasta.

Syyskuussa 2009 karme-
liittojen uusi yleisesimies Sa-
verio Cannistrá OCD hyväk-
syi karmeliittamaallikkojen 
uuden koulutusohjelmanviii, 
mikä asettaa ryhmällemme 
uusia haasteita.

Lopuksi: Myös hiippa-
kuntapappi voi olla karme-
liittamaallikko. Esimerkiksi 
Tukholman katolisen pap-
pisseminaarin johtaja, isä 
Göran Degen, on karmeliit-
tamaallikko!

Heidi Tuorila-Kahanpää 
OCDS, Jyväskylä 

Karmeliittamaallikkoyhteisön 
yhteyshenkilö

i. jumalan kirkkauden ylistykseksi. ju-
mala au kiituseks. gud till pris och 
ära. (ef. 1:12) tunnuslause on sama 
kuin piispa anders arboreliuksen 
oCd, joka oli suomen karmeliit-
tamaallikkoyhteisön ensimmäinen 
hengellinen assistentti.

i i . w w w. c a r m e l i t a n i s c a l -
z i . c o m / u p l o a d / f i c h e r o s /
347220080312021657doc.pdf

iii. karmeliittamaallikkosäännön hy-
väksymisdekreetistä.

iv. aloysius deeneyn oCd kirjeestä 
amerikkalaisille karmeliittamaalli-
koille.

v. vrt. pyhän albertuksen sään-
tö § 15 www.carmelitanis-
c a l z i . com/up load / f i c he ro s /
347220080312021657doc.pdf

vi. aloysius deeney  oCd, 
Pastoral Care of the secu-
lar order. www.carmelita-
niscalzi .com/upload/ficheros/
122620080312021950doc.pdf

vii. viisi julkaisua 2003-2007. 1. neit-
syt marian ruskea skapulaari. 2. 
karmeliittasääntökunnan pyhät 3. 
ja 4. Wilfrid stinissenin ja anders 
arboreliuksen opetusta rukouk-
sesta. 5. kolminaisuuden elisabeth: 
viimeinen retriitti ja rukous kol-
minaisuudelle.

viii. ratio institutionis of the se-
cular order www.carmelita-
niscalzi .com/upload/ficheros/
128920090925094327doc.pdf

Piispa Teemu Sippo ohjasi 
birgittalaissääntökunnan 
maallikko-oblaattien vuo-
tuisen retretin Raamatun 
sanoman pohjalta. Osanot-
tajat kiittävät piispa Teemua 
syvällisistä mietiskelyistä ja 
aina yhtä sydämellisiä si-
saria luostarin rauhasta ja 
erinomaisen maukkaista 
aterioista. Kaunis syyssää 
houkutteli lauantaina ilta-
päiväkävelylle, ja joen ran-
nan runsaassa valossa Juma-
lan etsiminen oli todellista ja 
koskettavaa.

Jumala kutsui Samuelia, 
joka oli lapsesta asti ollut 
Herran palvelijana. Ääni 
kuului toistuvasti kuin 
unessa, mutta Samuelilla oli 
vaikeuksia tajuta, että kut-
suja oli Jumala. Lopulta Sa-
muel ymmärsi ja oli valmis 
palvelemaan Herraa ja nou-
dattamaan hänen toivomuk-
siaan. Miten me kuulemme 
Jumalan äänen? Ilmoittaako 
hän itsestään nukkuessam-
me vai kutsuuko hän meitä 
kirkkaassa päivänvalossa 
keskellä kiireistä hyörinää? 
Jos olen riittävän tarkkaa-
vainen ja kuulen hänet, niin 
onko minun vastattava heti 
vai kuuntelenko vain hiljaa? 
Olenko valmis seuraamaan 
häntä? Vain se, joka etsii ja 
kuuntelee, voi löytää hänet.

Risti seisoo keskikohdassa 
ja maailma pyörii sen ympä-

rillä. Mitä risti tuo mieleen: 
”Amor meus crucifixus est 
– rakkauteni on ristiinnau-
littu”, on birgittalaissään-
tökunnassa tuttu ilmaisu. 
Jeesus riippuu ristillä ja me 
olemme hänen ympärillään. 
Meille jokaiselle on annettu 
oma ristimme. Se voi he-
rättää katkeruutta ja surua, 
mutta samalla tiedämme 
ja uskomme, että risti mer-
kitsee myös mitä suurinta 
rakkautta. Ristillä Jeesus oli 
aivan yksin. Hän ei silloin 
kuulunut taivaaseen eikä 

maahan ja tarvitsi meidän 
myötätuntoamme. Passio 
tarkoittaa äärimmäisyyksiin 
menevää rakkautta. Hän 
meni kuolemaan meidänkin 
edestämme.

Kuka minä oikein olen? 
Voin uskoa, että minut on 
rakastettu olemaan olemas-
sa ja elämään tässä maail-
massa. Voin hyväksyä itseni 
ristin juurella ja uskoa ole-
vani kallisarvoinen. Myös 
kaikki kumppanini ovat 
yhtä arvokkaita huolimatta 
siitä, mitä he ovat: korkeasti 
sivistyneitä vai peruskou-
lun käyneitä, urheilijoita, 
tunnettuja kuuluisuuksia, 
tavallisia isiä ja äitejä, roma-
neja, pakolaisia tai syrjittyjä, 
muitten kaltoin kohtelemia. 
Jeesus kuoli kootakseen 
meidät kaikki yhteen ja 
opettaakseen meitä hyväk-

symään kanssaihmiset. Risti 
opettaa antamaan anteeksi.

Meidät on tarkoitettu et-
simään ja löytämään yhä 
uudelleen. Koko Raamattu 
on kertomus etsimisestä ja 
löytämisestä. Magdalan Ma-
ria itki, etsi sitkeästi Jeesusta 
ja kysyi tapaamaltaan puu-
tarhurilta, minne tämä oli 
vienyt Jeesuksen kalliohau-
dasta. Me tiedämme, että 
heti kysymyksensä jälkeen 
hän löysi Jeesuksen. Mekin 
elämme lakkaamatta etsien 
ja löytäen. Jumala on aina 
suurempi, hän houkuttelee 
yhä uudelleen luokseen. 
Koskaan ei ole liian myö-
häistä aloittaa uudelleen. 
Jumala kasvattaa kaipaus-
tamme ja tekee siitä päivä 
päivältä vastaanottavaisem-
man. Etsimiseen ja löytämi-
seen sisältyy lohdutusta ja 
vihdoin määränpäässämme 
me saamme armon iloita 
syvästi Kristuksen kirkkau-
desta yhdessä hänen kans-
saan. Jumala kutsuu meitä 
omalla nimellämme. Ylös-
nousseen rakkaus ei aseta 
ehtoja eikä tunne rajoja. Ku-
ten Magdalan Maria, mekin 
voimme täyttyä ilolla surun 
kadotessa ja kuullessamme 
Jeesuksen kutsuvan meitä 
uuteen elämään.

Jumalan suuri toive on, 
että me pysähdymme, hil-
jennymme ja katsomme 
kohti häntä. Vain vaieten 
voimme kuulla hänen ää-
nensä, emme silloin kun 
itse puhumme. Hän on si-
simmässämme valmiina 
odottamassa, että otamme 
hänet vastaan avoimin mie-
lin. Hiljaisuuden retretti on 
mahdollisuus ja oivallinen 
tilaisuus kuulla Jumalan 
ääni. 

Elina Grönlund, birgittalais-
järjestön maallikko-oblaatti

Kuulenko Jumalan äänen 
– birgittalaisoblaattien hiljaisuuden retretti 25. – 27.9.2009  
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Kahdeksas sakramentti
Antiikin Kreikassa oli viisaita sanontoja, jotka tähän päivään saakka ovat 
vaikuttaneet meidän elämäämme. Sellaisia ovat mm ”tunne itsesi” ja ”tule 
sellaiseksi, millainen olet”.

Nämä kehotukset haastavat meitä menemään itseemme ja tulemaan yhä 
enemmän itseksemme. Meidän on huolehdittava omasta itsestämme ja 
saatava oikein kehittynyt minä. Ilman sitä me emme eläisi hyvin ihmisinä 
emmekä tulisi kauniiksi Jumalan ikoneiksi. Tämä on elämän tarkoitus ja 
koko elämän kestävä prosessi. Kypsän ihmisen identiteetti on siinä, että 
hän on tietoinen omasta ihmisarvostaan ja että hän pyrkii optimaalisesti 
toteuttamaan oman itsensä, tietysti ottaen huomioon elämän tarjoamat mahdol-
lisuudet. Kasvatustyön a ja o on, miten me voimme auttaa toisiamme ja etenkin 
uutta sukupolvea hankkimaan itselleen terveen identiteetin.

Tämä toteamus muistuttaa meitä siitä, että meillä ei olisi mitään annettavaa 
Jumalalle ja lähimmäisillemme, ellemme olisi oma itsemme, sellaisia millaisiksi 
hän on luonut meidät. On oletettavaa, että kaikki ihmiset tavalla tai toisella et-
sivät tai vahvistavat omaa identiteettiänsä. Toiset onnistuvat siinä paremmalla 
taidolla ja menestyksellä kuin toiset. 

Aikoinaan Jeesuksen kalleimman veren sisaret ripustivat Stella Mariksen lei-
rinohjaajien huoneen seinälle viirin. Siihen oli ommeltu kaunis lause, joka on 
puhutellut minua paljon. Ilmeisesti sisaret tahtoivat rohkaista itseään ajatuksel-
la, että nuorten kasvatus on mahdollista myös nykyakana. Viirissä oli luettavissa 
seuraavat sanat: Etsin sieluani, mutta en tavoittanut sitä.| Etsin Jumalaa, mutta hän 
piiloutui minulta. | Lopuksi etsin veljeäni, ja löysin kaikki kolme.

Tämän ajatuksen mukaan meillä on erilaisia lähtökohtia elämän keskesten 
kysymysten pohtimiseen: oma minämme, Jumala ja lähimmäisemme. Kaikki 
kolme tekijää kuuluvat yhteen, kuten ne on mainittu rakkauden käskyssä: on 
rakastettava Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta missä 
järjestyksessä ne avaavat meille elämän syvimmät salaisuudet? Tämä riippuu 
sekä ihmisen omasta kehityksestä että siitä ajasta, jossa hän elää.

Nykyaikana, jolloin ihmiset ovat sangen itsekeskeisiä ja pyrkivät toteuttamaan 
ensi sijassa omia tavoitteitaan ajattelematta lähimmäisten hyvinvointia, jos-
kus eläen röyhkeästi toisten kustannuksella, me emme enää niin helposti voi 
tavoittaa omaa itseämme. Vastapainona tälle kehitykselle meidän on otettava 
etäisyyttä omahyväiseen minäämme ja etsittävä enemmän läheisyyttä Jumalaan 
ja kanssaihmisiin. 

Toisaalta, kun ihminen luottaa enemmän omiin aivoihinsa ja saavutuksiinsa 
kuin yhteistyöhön Luojansa kanssa ja etsii vain omaa kunniaansa ja menestys-
tään, puuttuu hänen sielultaan se nöyryys, joka on edellytyksenä Jumalan koh-
taamiselle elämässä. Silloin ei ole ihme, ettei hän voi nähdä Jumalaa. Sitä vastoin 
Ps. 34:19 selittää meille, keneltä Jumala ei piiloudu: Hän on lähellä niitä, joilla 
on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Apostoli Johannes 
taas opettaa ensimmäisessä kirjeessään, että se, joka ei rakasta veljeään, jonka on 
nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. (1. Joh. 4:20). 

Jos tämä kaikki pitää paikkansa, jää meille yksi tärkeä polku Jumalan ja oman 
itsemme löytämiseksi: lähimmäisemme, kanssaihmisemme, veljemme ja si-
saremme, jotka ovat lähellä tai kaukana meistä. Me emme välitä niistä, joita 
tuskin tunnemme. Kun laiminlyömme lähimmäisiämme, emme rakasta heitä 
niin kuin itseämme, kuten rakkauden käsky edellyttää, ja silloin laiminlyöm-
me myös omaa itseämme. Mutta kun etsimme vilpittömästi lähimmäisiämme, 
voimme löytää kaikki kolme: paitsi lähimmäisemme myös Jumalan ja oman 
minuutemme. Siinä mielessä lähimmäisenrakkautta sanotaan kahdeksanneksi 
sakramentiksi. 

Jokaisessa sakramentissa tulemme yhteyteen Vapahtajan kanssa. Jos todella pyr-
kisimme olemaan lähellä lähimmäisiämme ja eläytyisimme heidän sydäntensä 
tarpeisiin, palvelisimme heissä itse Kristusta hänen oman sanansa mukaan: 
”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te 
olette tehneet minulle”. (Matt. 25:40). Tämä ei ole niin helppoa kuin olettaisimme, 
ajatellen janoavalle annettavaa vesilasillista, joka on mainittu viimeisen tuomion 
yhteydessä. Vaaditaan myös oikea mieli ja motivaatio. On tehtävä lähimmäisille 
hyvää Jeesuksen nimessä. Tämä merkitsee, että palvelemme lähimmäisiämme 
pyyteettömästi, niin kuin Herramme itse palveli heitä. Sen lisäksi tämä merkit-
see, että palvelisimme auliisti häntä heissä, niin kuin hän on palvellut taivaallista 
Isäänsä meissä. Jeesuksen esimerkki ehkä puhuttelee nykyihmisiä, etenkin nuo-
ria enemmän kuin monet syvälliset saarnat ja esitelmät. Ainakin Stella Mariksen 
viiri viittaa siihen. Se kehottaa meitä etsimään entistä auliimmin veljiemme ja 
sisartemme hyvää, jotta löytäisimme myös Jumalan ja oman itsemme.

isä Frans 

K
olum

ni

Teresa ry:n JOULUMYYJÄISET lähestyvät  
otamme kiitollisina vastaan lahjoituksia:

kotitekoisia ruokia ja leivonnaisia, makeisia ja hilloja (pyydämme merkitsemään ruokiin val-
mistuspäivän ja –aineet)
kirjoja, leluja, pelejä, jouluista tavaraa,
arpajaisvoitoiksi sopivia uusia tavaroita.

tällä kertaa emme ota vastaan käytettyjä vaatteita.  

tavaroita voi tuoda P. marian pappilaan (mäntytie 2) tiistaisin ja torstaisin tai sunnuntaisin messun 
jälkeen seurakuntasaliin. 

kylmäsäilytystä vaativat ruoat on parasta tuoda vasta lauantaina 28.11. klo 10 – 14 seurakunta-
saliin, jolloin myyjäisiä pystytetään.  

tule mukaan tekemään kanssamme hyvät myyjäiset, saat itsellesikin iloisen joulumielen!  

teresa ry  

 
          

Teresa Association is preparing for the annual CHRISTMAS BAZAAR 

We will be grateful for your donations, such as

home made foods and pastries, sweets, jellies etc. (please, be kind to attach information of 
the ingredients and date when made to the homemade food items, as this is required by 
the Finnish regulations),
books, games, toys, Christmas items,
new items suitable for lottery prizes. 

this year we cannot take in second hand clothes. 

You	can	bring	your	donations	to	the	office	of	St.	Mary’s	(at	Mäntytie	2)	on	Tuesdays	and	Thurs-
days or to the parish hall on sundays after mass. 

Please, bring the perishable foods to the parish hall on saturday december 28th, between 10 
am and 2 pm, when we are setting up the Bazaar. 

help us to make a successful Bazaar and share a joyful Christmas spirit! 

With gratitude

teresa association

•

•
•

•

•
•

Ekumeeninen seminaari
sunnuntaina 15.11.2009 Turussa
11.00 alkuhartaus Pyhän henrikin ekumeenisessa  

taidekappelissa - Pastori mari kinnunen;  
kappelin esittely; siirtyminen birgittalaisluostariin

13.30 tytöstä naiseksi – naisen kehityskertomus  
- yliopistonlehtori Florence schmitt

14.15 nainen naiselle työyhteisössä – yksinäisiä ja/vai tasapäisiä?  
- Pastori hilkka olkinuora

15.00 kahvitarjoilu
15.15 naiset naisten tukena – kirkon ulkomaanavun naisten pankki - toimitusjohtaja ritva 

ohmeroluoma; kommentointia ja keskustelua
16.00 Päätöshartaus - Pastori mari sthål

seminaarin paikat: Pyhän henrikin ekumeeninen taidekappeli, seiskarinkatu 35; Birgittalais-
luostari, ursininkatu 15

• klo 10.30 lähtee turun rautatieasemalta (ratapihankatu 37) kuljetus ekumeeniseen taide-
kappeliin ja ohjelmaosuuden jälkeen birgittalaisluostariin.

• seminaari on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille.
• osanottomaksu: 10 e, joka sisältää ohjelman, kahvin ja kuljetuksen.
•	Ilmoittautumiset	6.11.	mennessä:	sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi,	050	325	2721

(kerro samalla, mikäli tarvitset kuljetuksen taidekappeliin ja sieltä birgittalaisluostariin).
lämpimästi tervetuloa! Suomen	Ekumeenisen	Neuvoston	naisjaosto

kuka kukin on: Mari Kinnunen, luterilainen pappi ja perheneuvoja turun srk-yhtymän perhe-
asiain neuvottelukeskuksessa. Florence Schmitt, Ft, vaativan erityistason psykoterapeutti ja 
psykoterapiaopetuksen lehtori turun yliopistossa. hilkka Olkinuora, luterilainen pappi, kir-
jailija ja kolumnisti. Ritva Ohmeroluoma, nordia management oy:n toimitusjohtaja. Mari 
Sthål,	metodistipastori	ja	taidegraafikko.	

ikoni: jumalanäidin ja vanhurskaan elisabetin kohtaaminen, maalaus: vivi ruottinen, kuva: vexi 
savijoki, taivaallisia naisia -kirjan kuvitusta.
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

JUMALAN HUOLENPITO 
(Matt. 6:25-34)

Sen tähden minä sanon teille: älkää 
huolehtiko hengestänne, siitä mitä  
söisitte tai joisitte, älkää ruumiistan-
ne, siitä millä  sen vaatettaisitte. Eikö 
henki ole enemmän kuin ruoka ja 
ruumis enemmän kuin vaatteet?

Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne 
kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa 
varastoon, ja silti teidän taivaallinen 
Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te pal-
jon enemmän arvoisia kuin linnut! 
Kuka teistä voi murehtimalla lisätä 
elämänsä pituutta kyynäränkään 
vertaa?

Mitä te vaatetuksesta huolehditte! 
Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne 
nousevat maasta: eivät ne näe vai-
vaa eivätkä kehrää. Minä sanon teil-
le: edes Salomo kaikessa loistossaan 
ei ollut niin vaatetettu kuin mikä ta-
hansa niistä. Kun Jumala näin pukee 
kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja 

huomenna joutuu uuniin, niin tot-
tahan hän teistä huolehtii, te vähä-
uskoiset!

Älkää siis murehtiko: ’Mitä me 
nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ 
tai ’Mistä  me saamme vaatteet?’ Tätä 
kaikkea pakanat tavoittelevat. Tei-
dän taivaallinen Isänne tietää kyllä, 
että te tarvitsette kaikkea tätä.

Etsikää ennen kaikkea Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskasta 
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki 
tämäkin.

Älkää siis huolehtiko huomispäi-
västä, se pitää kyllä itsestään huolen. 
Kullekin päivälle riittävät sen omat 
murheet. 

KOMMenTTI 

Minusta tuntuu, että kaikki ovat ko-
keneet, että elämä on joskus kovaa 
ja raskasta. Ehkä minä olen sairas 
tai joku sukulaiseni kärsii paljon; tai 
ehkä olen menettänyt oman työpaik-

kani nykyisessä lamassa tai perhees-
täni joku muu on menettänyt työn-
sä; ehkä koulussa opettaja ei käsitä 
minua ja ajattelee vastoin parempaa 
tietoa, että olen laiska...

Jumala tietää, että elämä voi olla 
kovaa. Siksi Jeesus varoittaa meitä. 
Jumalaan luottaminen on kristityn 
elämän erityinen ominaisuus. Jos Ju-
mala sallii jotakin, se on aina meidän 
hyväksemme, vaikka emme heti sitä 
ymmärtäisikään.

Sanotaan, että aika parantaa kaik-
ki haavat. Tiedän kyllä, että aika ei 
tee mitään, paitsi että se auttaa kä-
sittämään paremmin joitakin asioi-
ta. Muistan tälläkin hetkellä monia 
menneitä tapahtumia, joista aika-
naan en ymmärtänyt mitään mutta 
jotka nyt ovat kaikki selviä.

Apostoli Paavali sanoi: omnia in 
bonum, eli kaikki on hyväksi usko-
ville.  

Toisaalta meillä voi olla pelko tule-
vaisuudesta, epäilys. Siksi on tärkeää 

ymmärtää, että tulevaisuus, aika, on 
Jumalan lahja. Miksi minusta tulee 
hermostunut, kun mietin tulevai-
suutta? Jos huomispäivä tulee, se on 
lahja... mutta tuleeko se vai ei, sitä en 
tiedä. Olemme Jumalan käsissä.

Herra Jeesus antaa meille ohjeen, 
jotta saavuttaisimme sen, mitä tar-
vitsemme: ”etsikää Jumalan valta-
kuntaa ja Hänen vanhurskasta tah-
toaan”.

Ainoastaan tästä huolehtimalla 
saan kaiken muun. Toisin sanoen: jos 
sielusta huolehtiminen tulee ennen 
kehosta huolehtimista, koska se on 
ihmisen järjestys, niin kasvan täydel-
lisesti ylös- ja eteenpäin. Minä olen 
Jumalan kuva kuolemattoman sie-
luni takia. Olen Jumalan lapsi, koska 
kasteen kautta sielussani asuu Pyhä 
Kolminaisuus.

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: 8.11., 13.12. TeRVeTUlOA!

NUOReT!

TAIZÉ-UUSIVUOSI PUOlASSA
Kohde: Poznan, Puola. Taizé-rukousyhteisön uudenvuodenjuhlatapaaminen 
kymmenien tuhansien nuorten kanssa.

Ajankohta: Itse tapaaminen on 29.12-2.1. Poznaniin voi hankkiutua eri teitä hie-
man aiemminkin, majoitus järjestettävissä.

Hinta: Koko matkasta voi selvitä n. 300 eurolla. Tarkka hinta riippuu kulkuvä-
lineistä. 

Ikäraja: 16-35 v.

Lisätiedot: Emil Anton fineca@hotmail.com, puh. 045-6313899

Katolinen 
nuortenmessu ja -ilta
Nuortenmessu klo 18 Marian kirkossa
Nuortenilta klo 19 Marian srk-salissa

Aihe: Rakkauden ja avioliiton teologiaa 
(puhuu Jason Lepojärvi TM)

 
Paikka: Pyhän Marian srk, Mäntytie 2, Hki
Aika: lauantai 21.11. klo 18-21

Tarkoitettu pääasiassa 13-30-vuotiaille. 

Nyyttikestiperiaatteella voi tuoda syötävää, ja kavereita :)

TERVETULOA!
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neW STRUCTURe FOR 
ANGLICANS CONVERTING TO 
THE CATHOLIC CHURCH
In a Vatican press conference October 20, 
Cardinal William Levada, prefect of the Con-
gregation for the Doctrine of the Faith, an-
nounced that an Apostolic Constitution has 
been prepared in response to “many requests” 
from groups of Anglican clergy and faithful 
wanting to enter into full communion with 
the Church.

The Apostolic Constitution, which Cardinal 
Levada said “provides a reasonable and even 
necessary response to a world-wide phenome-
non,” will be a “single canonical model for the 
universal Church which is adaptable to vari-
ous local situations and equitable to former 
Anglicans in its universal application.”

The new canonical structure will allow former 
Anglicans to enter into full communion with 
the Church while “preserving elements of dis-
tinctive Anglican spiritual patrimony,” said 
Cardinal Levada. Addressing the status of 
married clergy, the cardinal said that married 
Anglican clergy would be allowed to be or-
dained as Catholic priests just as takes place in 
the Eastern Catholic and Orthodox Churches. 
Similarly, following the same tradition, those 
priests will not be allowed to be ordained bish-
ops.

These ‘Personal Ordinariates’ will be formed, 
“as needed, in consultation with local Confer-
ences of Bishops, and their structure will be 
similar in some ways to that of the Military 
Ordinariates which have been established in 
most countries to provide pastoral care for 
members of the armed forces and their de-
pendents throughout the world,” the cardinal 
prefect said.

He added: “The provision of this new struc-
ture is consistent with the commitment to 
ecumenical dialogue which continues to be a 
priority for the Catholic Church, particularly 
through the efforts of the Pontifical Council for 
Promotion of Christian Unity.”

One large group of breakaway Anglicans 
which has been requesting a formal structure 
to be corporately received into the Catholic 
Church has been the Traditional Anglican 
Communion, made up of an estimated 400,000 
members worldwide.

Cardinal Levada explained that this initiative 
“has come from a number of different groups 
of Anglicans.” He went on to say: “They have 
declared that they share the common Catho-
lic faith as it is expressed in the Catechism of 
the Catholic Church and accept the Petrine 
ministry as something Christ willed for the 
Church. For them the time has come to express 
this implicit unity in the visible form of full 
communion.”

The prefect of the CDF also shared what Pope 
Benedict’s hopes are for the process.

“It is the hope of the Holy Father, Pope Ben-
edict XVI, that the Anglican clergy and faithful 
who desire union with the Catholic Church 
will find in this canonical structure the op-
portunity to preserve those Anglican tradi-
tions precious to them and consistent with the 
Catholic faith. Insofar as these traditions ex-
press in a distinctive way the faith that is held 
in common, they are a gift to be shared in the 
wider Church. The unity of the Church does 
not require a uniformity that ignores cultural 
diversity, as the history of Christianity shows. 
Moreover, the many diverse traditions present 
in the Catholic Church today are all rooted in 

the principle articulated by St. Paul in his letter 
to the Ephesians: ‘There is one Lord, one faith, 
one baptism.’”

Archbishop Augustine DiNoia, the former un-
der-secretary at the CDF until recently, who 
helped draft the new structure, said: “We’ve 
been praying for unity for 40 years. Prayers are 
being answered in ways we did not anticipate 
and the Holy See cannot not respond to this 
movement of the Holy Spirit for those who 
wish communion and whose tradition is to be 
valued.” He said there has been a “tremendous 
shift” in the ecumenical movement and “these 
possibilities weren’t seen as they are now.” He 
rejected accusations that the new Anglicans 
be described as dissenters. “Rather they are 
assenting to the movement of the Holy Spirit 
to be in union with the See of Peter, with the 
Catholic Church,” he said.

Technical details still need to be worked out, 
and these Personal Ordinariates may vary in 
their final form, Archbishop DiNoia said. Full 
details of the Apostolic Constitution will be re-
leased in a few weeks but today’s press confer-
ence went ahead because it had been planned 
sometime ago.

Cardinal Levada said 20-30 bishops have made 
requests, but more details will be given at a 
later date. Members of the Pontifical Council 
for Promoting Christian Unity were consult-
ed and although they were invited to attend 
today’s press conference, no representatives 
were able to attend.

The Traditional Anglican Communion broke 
from the Anglican Communion in 1991 over 
the decision of the Church of England to or-
dain women as priests. The TAC, as well as 
other breakaway groups of traditionalist An-
glicans, have been hoping for such a structure 
ever since. The TAC formally made a request 
two years ago, after all its bishops signed their 
approval of the Catechism of the Catholic 
Church at a ceremony in England. Discussions 
were protracted owing to the unique nature 
of such a structure, in particular over whether 
Anglicans should have their own rite. KATT/
VIS/CNA

PEN PALS 
From a letter:

Modarawella is a very small village; we have 
169 families living in our village of which 126 
children, young adults and elder adults bear 
the membership of the Christ King Library, 
which has been conducted by Rural Develop-
ment Society.

The people in our village are engaged in fish-
ing industry. They are uneducated people. So 
this library has been established with the good 
intention of helping to improve the children´s 
education and promote learning through 
reading.

Dear rev. Father, there are a few children and 
adults who can read English and they ask some 
pen pals from your country. All the people  are 
catholic in our village. They are between 16-
50 years. Please publish our request in your 
catholic news paper.

Many thanks

  W. Francis Femabde

  Rural Development Society

  Modarawalla, Marawila  61210 

  SRI LANKA

In English
maneesikatu 2a, 00170 helsinki, 

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

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

Joulu lähenee kun syksy pimenee!

MARRASMARKKINAT SUNNUNTAINA 22.11.

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 10.30 – 13.30 . Hirvikeittoa, ma-
koisat pullakahvit ja leivonnaiset sekä paljon muuta markkinahu-
mua! TERVETULOA! Apu pystytystalkoisiin lauantaina 21.11. klo 
16.00 alkaen on tervetullutta!

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan lahjoitukset P. henrikin srk-saliin, 
lauantaina 21.11.  // gåvor avsedda för basaren kan vänligen inlämnas i 
st.henry’s församlingssal, lördag 21.11. // Please bring donations for Ba-
zaar to st.henry’s on saturday 21st of november. 

ADVENTTIMYYJÄISET LAUANTAINA 28.11.

Helsingin tuomiokirkon kryptassa, Kirkkokatu 18, klo 11-14.00 
TERVETULOA!

TUOMAAN MARKKINAT 7.12 - 22.12

 Esplanadin puisto, katso erillinen ilmoitus alla!

JOULUTERVEHDYKSET CARITAS-KAUPASTA

Adventtikalentereita
Joulukortteja 

Caritas-kynttilöitä
Kynttilöitä karmeliittaluostarista

Joulukoristeita
Ruusukoita 

Suklaata espanjalaisesta luostarista
Saippuoita ranskalaisesta luostarista

Kookostuotteita ja silkkikankaita Intiasta

Myös postiennakolla.

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:

6. opetusvirka ja paavius 16.11.2009
7. rukous 30.11.2009
8. liturgia ja sakramentit 14.12.2009

9. kaste, vahvistus ja eukaristia 11.1.2010
10. rippi ja sairaiden voitelu 25.1.2010
11. Pappeus ja avioliitto 8.2.2010

TUOMAAN MARKKINAT 
7.12. – 22.12.2009
esPlanadin Puisto, helsinki 

Caritas myy markkinoilla luostari- ja kehitysmaatuotteita, kynttilöitä  ja 
joulukoristeita. haluaisitko virittäytyä joulutunnelmaan auttamalla myyn-
tityössä?

markkinat ovat arkisin klo 9-19 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-18.

myyntityöhön kaivataan vapaaehtoisia. olisiko sinulla aikaa muutamaksi 
tunniksi jonain päivänä? myyntikoju on lämmin lautamökki ja se sijaitsee 
runeberginesplanadilla. ilmoitathan sirpalle Caritakseen, (09) 135 7998 
ja/tai	caritas@caritas.fi.

CARITAKSeN KOJU NRO 90  


