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Toimitukselta
Selvät sävelet
Katolista kirkkoa on viime
aikoina tiheään soimattu
hyväksikäyttöskandaaleita
käsittelevissä kirjoituksissa.
Syytä siihen on ollut, sillä
jokainen lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö on liikaa. Se on
sekä rikos että skandaali; se
pitää käsitellä mahdollisimman nopeasti mutta myös
huolellisesti sekä kirkon
oikeusistuimissa että maallisten viranomaisten edessä.
Ikävä kyllä näin ei ole aina
tapahtunut. Joskus, joissakin maissa, hyväksikäyttöön syyllistyneiden pappien ja
sääntökuntalaisten tapauksiin ei ole suhtauduttu riittävän
suurella vakavuudella vaan syyllisiä on siirretty muualle.
Tämä osoittaa suurta sokeutta ja virheellistä armahtavaisuuden tajua. Paavi Benedictuksen Irlannin katolilaisille
kirjoittama paimenkirje, jonka yhteenveto on luettavissa
tässä lehdessä, on mestarillinen vastaus kirkon ylimmältä
taholta eri maissa ilmenneiden laiminlyöntien lopulliseksi
korjaamiseksi ja hengellisen uudistustyön aloittamiseksi.
Selviä säveliä tarvitaan — olisi tarvittu jo kauan sitten.
Myös siinä mielessä, että julkisuudessa on esiintynyt virheellistä tietoa ja suhteetonta paisuttelua. Jopa Helsingin
Sanomien pääkirjoituksessa 19.3. jouduttiin tunnustamaan,
että kirkon piirissä esiintyvien hyväksikäyttötapausten
osuus kaikista tapauksista on vain ”häviävän pieni murtoosa”. Olisi tietysti väärin toivoa, että katolinen kirkko jätettäisiin tässä uutisoinnissa kokonaan rauhaan, mutta on

vähintäänkin kohtuullista vaatia, että loppuihin yli 99 prosenttiin maailman hyväksikäyttötapauksista suhtauduttaisiin yhtä suurella huolella. Tärkeintä on, että jokainen lapsi
saisi kasvaa turvallisessa ympäristössä: koulussa, kesäleirillä, harrastusten parissa, kirkossa, kotona.
Julkisuudessa käydyissä keskusteluissa on nostettu
esiin pappien selibaatin mahdollinen vaikutus hyväksikäyttöön. Yhteyttä ei ole. Lääketieteelliseltä kannalta tätä
on minulle perusteltu muun muassa näin:
”Elinikäinen sukupuolielämästä pidättäytyminen ei
kenellekään psyykeltään ja taipumuksiltaan terveelle ihmiselle kehitä kiusausta seksuaaliseen kanssakäymiseen alaikäisen kanssa. ... Seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai alaikäisiin on yksiselitteisesti perversio, normaalin sukupuolisuuden kehittymisen häiriö. Perversiot syntyvät silloin,
kun sukupuolisuus lapsessa ja nuoressa ihmisessä kehittyy,
siis ennen aikuisuutta. Normaalin kehityksen läpi käynyt
nuori aikuinen ei enää muutu normaalista pervertiksi.”
Elämme hetkeä, jolloin viimeisen vuosisadan tai
ainakin sen puolikkaan raskaimpia syntejä kaivetaan esiin.
Tämä puhdistumistyö on tärkeä, jotta totuus tulee ilmi ja
kirkon rakentamista voidaan jatkaa, puhdistetulta pöydältä.

PS. Ylivoimainen enemmistö papeista ja sääntökuntalaisista
katolisessa kirkossa tekee arvokasta ja tärkeää työtä kirkon
ja maailman hyväksi sielujen pelastukseksi. Olkaamme
kiitollisia heidän korvaamattomasta panoksestaan sakramenttien viettäjinä, Sanan julistajina ja sielujemme ohjaajina — sekä ystävinä. Ja osoittakaamme se heille.
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Sunnuntait ja juhlapyhät
28.3. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen palmukulkuetta:
Ev. Luuk. 19:28-40
Messussa:
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Luuk. 22:14 - 23:56 tai Luuk. 23:1-49
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ensi perjantaina on paasto- ja abstinenssipäivä.
Katedraalissa:
30.3. ti illalla, krismamessu
1L Jes. 61:1-3a, 6, 8-9
Ps. 89:21-22, 25+27. - 2
2L Ilm. 1:5-8
Ev. Luuk. 4:16-21

1.4. torstai, KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. - 1.
Kor.10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15
2.4. pitkäperjantai, JUHLALLINEN JUMALANPALVELUS HERRAN
KÄRSIMISEN MUISTOKSI
1L Jes. 52:13 - 53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. - Luuk.
23:46b
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1 - 19:42
Johannes Paavali II 2005
Paasto- ja abstinenssipäivä.

katolinen.net > fides
fides@catholic.fi

3.4. la PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN
VIGILIA
1L 1. Moos. 1:1 - 2:2 tai 1. Moos. 1:1, 2631a
Ps. 104: 1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. 30 tai Ps. 33:4-5, 6-7,
12-13, 20+22. - 5b
2L 1. Moos. 22:1-18 tai 1. Moos. 22:1-2,
9a, 10-13, 15-18
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. - 1
3L 2. Moos. 14:15 - 15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30: 2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3
6L Bar. 3:9-15, 3:32 - 4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:2 tai (jos on
kaste): Jes. 12:2-3, 4bcd,
5-6. - 3 tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Luuk. 24:1-12 ... jatkuu sivulla 5 ...

aineisto aika*

01 		
02 		
03 		
04 		

01.01.
29.01.
19.02.
12.03.

15.01.-14.02.
12.02.-07.03.
05.03.-28.03.
26.03.-25.04.

05 		
06 		
07 		
08 		
09 		

09.04.
07.05.
28.05.
16.07.
13.08.

23.04.-23.05.
21.05.-13.06.
11.06.-01.08.
30.07.-29.08.
27.08.-19.09.

10
11
12
13
14

03.09.
24.09.
22.10.
12.11.
03.12.

17.09.-10.10.
08.10.-07.11.
05.11.-28.11.
26.11.-19.12.
17.12.-23.01.

*) Ensimmäinen päivämäärä osoittaa lehden ilmestymispäivän ja jälkimmäinen päivämäärä ilmaisee sen päivämäärän, johon asti ohjelma- ja tapahtumailmoitukset annetaan.
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Uutisia

Katolilaisten määrä Suomessa
kasvaa tasaisesti
Vuoden 2009
tilastot Helsingin
katolisesta hiippakunnasta ovat
valmistuneet.
Jäsenmäärän
kasvu on jatkunut
tasaisena.
Vuoden 2009 lopussa Helsingin hiippakuntaan kuului
(rekisterin mukaan) 10.841
katolilaista. Edellisvuoden
luvusta kasvua on 491 henkeä.
Tämä tarkoittaa 4,7 prosentin
kasvua.
Prosentuaalisesti kasvu oli
suurinta Pyhän Olavin seurakunnassa (13,2%). Absoluuttisesti suurinta kasvu oli Helsingin Pyhän Marian seurakunnassa, jonka jäsenmäärä
lisääntyi 132 hengellä.

Kielet
Suomea äidinkielenään
puhuu 4561 katolilaista, vastaavasti ruotsia puhuu 663 ja
muita kieliä 5644 katolilaista.
Prosenttiosuudet ovat 42,0%
(43,5%) suomea, 6,1% (6,2%)

ruotsia ja 51,9% (50,2%) muita.
Suluissa on esitetty edellisen
vuoden osuus.

Muutosten syyt
Kasteessa hiippakunnan jäseneksi liitettiin 185 henkeä, ja
kirkkoon ottamisen kautta
jäsenmäärä kasvoi 46 hengellä. Muualta hiippakunnan
alueelle muutti 404 katolilaista.
Jäsenmäärä väheni kuolemien kautta (32), muualle
muuttamisen takia (119) sekä
kirkosta eroamisen takia
(59).

Sakramentit ja
opetus
Ensikommuunio annettiin
194 seurakuntalaiselle, ja vahvistuksen sakramentti jaettiin
samoin 137 henkilölle.
Avioliittoja, joissa vähintään toinen osapuoli oli hiippakunnan jäsen, solmittiin 54.
Näistä 15 tapauksessa molemmat aviopuolisot olivat katolilaisia. Kaikkiaan kirkollisia
avioliittoja solmittiin hiippakunnan alueella 58.

Uusi pastoraalineuvosto kokoontui

Uskonnonopetusiässä oli
1630 lasta, joista vain 962
(59,0%) osallistui opetukseen
koulussa, lauantaikurssilla tai
jollakin muulla tavalla.

Jäsenkehitys
Katolisen kirkon jäsenkehitys
on Suomessa ollut viimeisten
vuosikymmenten ajan hyvin
myönteinen: vuosien 1988
ja 1998 välissä jäsenmäärä
kasvoi 74,3% ja vastaavasti
vuosien 1998 ja 2008 välissä
se kasvoi 41,5%. Aikaisemman luvun poikkeuksellinen suuruus selittynee erityisesti sillä, että paavi Johannes
Paavali II vieraili Suomessa
kesäkuussa 1989.
KATT
Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida, että rekisterilukuihin saattaa
jäädä pieniä epätäsmällisyyksiä, kun
esimerkiksi seurakuntien sisäiset
siirrot on voitu eri seurakunnissa
merkitä eri vuoden puolelle.

Taulukko
Seurakuntien jäsenmäärä
31.12.2009

HENRIK
MARIA
BIRGITTA
OLAVI
RISTI
URSULA
PERHE

Muutos edellisvuodesta

3483
3032
1424
643
1109
539
623

Osuus hiippakunnan
jäsenmäärästä

3,3%
4,6%
4,2%
13,2%
3,8%
0,4%
2,0%

32,1%
27,9%
13,1%
5,9%
10,2%
5,0%
5,7%

Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi arkkipiispa
Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle on torstaina
11.3.2010 valittu uusi arkkipiispa. Uudeksi arkkipiispaksi valittiin Turun piispa
Kari Mäkinen.
Mäkinen sai arkkipiispan
vaalin toisella äänestyskierroksella taakseen 593 valitsijaa. Vastaehdokkaan, teologian tohtori Miikka Ruokasen saama äänimäärä oli 582.
Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun
alussa, jolloin nykyinen ark-

kipiispa Jukka Paarma jää
eläkkeelle.
Helsingin katolinen piispa
Teemu Sippo SCJ onnitteli
tuloksen selvittyä tulevaa
arkkipiispaa seuraavasti:
Kunnioitettu
Mäkinen,

Piispa

Kari

Helsingin katolisen hiippakunnan ja omasta puolestani esitän
Teille parhaimmat onnitteluni ja
siunauksen toivotukseni arkkipiispaksi valintanne johdosta.

Ennen muuta toivon, että korkeassa ja vastuullisessa paimentehtävässänne saatte kokea runsaasti sitä armoa, joka vihkimisessänne Teille on lahjoitettu.
Veljellisesti ja ekumeenisessa
hengessä tervehtien ja rukouksessa muistaen,
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
Katolinen kirkko Suomessa
KATT/KT

Muistio pastoraalineuvoston
kokouksesta,
joka pidettiin
Helsingissä
27.2.2010:
Pastoraalineuvosto on hiippakunnallinen piispan nimittämä neuvosto, joka käsittelee seurakuntien elämää ja
siinä esille tulevia asioita.
Sen tulisi olla tukemassa päätöksiä tekevää piispaa paikallis- ja asiantuntemuksellaan.
Piispa nimittää kaikki siihen
ehdotetut henkilöt: papit,
diakonit, sääntökuntalaiset
ja maallikot. Jokaisesta seurakuntaneuvostosta on mukana
yksi jäsen. Samoin on edustus
hiippakunnan tärkeimmistä
toimielimistä.
Yleisvikaari, isä Wieslaw
Swiech SCJ toimi kokouksen puheenjohtajana ja antoi
alun keskusteluumme. Juho
Kyntäjä valittiin sihteeriksi.
Oli pohdittava, mikä nyt on
pastoraalisesti tärkeää hiippakunnassa. Ensin kuitenkin
kyseltiin seurakuntien kuulumisia. Tuli esiin monikulttuurisuuden tuomia ongelmia,
vaikeuksia katekeesin toteuttamisessa ja diasporamessujen yhteydessä. Toisinaan
joiltakuilta papeilta puuttuu
joidenkin ihmisten mielestä
aikaa viipyä ja kohdata seurakuntalaisia. Monelle toisten
uskovien tapaaminen olisi
toivottavaa messujen jälkeen.
Useassa seurakunnassa on
menossa joku kallis remontti.
Valoisiakin uutisia kuultiin.
Katoliset nuoret Tampereella
ja Helsingissä ovat vuorovaikutuksessa ja turkulaisetkin
ovat tulossa mukaan. Yhteyttä
luo myös Facebook…
Pastoraalisesti tärkeää on
Kirkon yhtenäisyys. Kristus
on Kirkossa ja näin syntyy
eukaristinen yhteisö. Kirkkoherra kokoaa oman alueensa
katolilaiset yhteen ja on sen
yhtenäisyydestä vastuussa
piispalle. Seurakuntaneuvosto on auttamassa pappia
mahdollisuuksien mukaan.
Kuulimme hiippakunnan
tämänhetkisestä pappistilanteesta: pappeja on 23 ja pappiskandidaatteja 3. Papit ovat
karismaltaan erilaisia ja he
tulevat useista taustayhteisöistä, toisin kuin aiemmin.
Toivomme hiippakunnassa
uusia kutsumuksia pappeuteen.
Keskusteltiin tavoista saada
ihmiset tulemaan mukaan
kirkkoon. Katekeesi kokonaisuudessaan on oleelli-

nen tässä. On hyvä, että nyt
on koulussa oman uskonnon
opetus, mutta se toimii vain
suurissa kunnissa. Monista
syistä se ei tapahdu kattavasti.
Sakramenttiopetus on aina
tarpeen omassa seurakunnassa. Vanhempien vastuulla
on, että lapset oppivat osallistumaan messuun sunnuntaisin. Tuli esiin ajatus, että
kastekeskusteluun kuuluisi
voimakas vetoomus katekeesista ja myös että seurakunta
lähestyisi kouluun lähtevän
lapsen vanhempia ja kannustaisi heitä valitsemaan lapselle oman uskonnon opetus.
Ajatus vahvistusleiristä esitettiin. Piispan mielestä voisi
katekeesi syventää aikuisillekin sakramenttien sisältöä ja merkitystä. Rukous- ja
raamattupiiri voivat kiinnostaa ja olla hedelmällisiä seurakunnassa. Seurakunnassa
olisi ehkä ihmisiä innostumaan musiikista. Puhuttiin vielä avioliittokursseista
ennen vihkimistä ja sitten taas
uudelleen, kun on eletty ja
koettu avioliiton arkea.
Velvoittavien juhlapäivien
määrästä keskusteltiin ja sen
käsittely jatkunee pappienneuvostossa.
Stella Mariksen muutoksista puhuttiin. Birgittalaissisaria muistettiin kiitollisina ja
ilmoitettiin, että Auli Nukarinen on toistaiseksi keskuksen johdossa. Hiippakunnan
yhtenäisyyden lujittaminen
nähdään tärkeäksi. Stella
Maris voi kehittyä pyhiinvaellus- ja retrettipaikkana.
Siellä voidaan järjestää erilaisia leirejä ja kokoontumisia.
Paljon on hiippakuntalaisten
käsissä tässä asiassa. Perheet
ja yksittäiset ihmiset ovat tervetulleita vaikka ”lomailemaan”.
Katolinen kirkko Suomessa
koettaa hankkia jäsentensä
jäsenmaksu- eli kirkollisverooikeuden, joka on jo käytössä
useissa maissa. Muille kristillisille yhteisöille tiedotetaan
hankkeesta. On kysymys
oikeudenmukaisuudesta.
Katri Tenhunen on aloittanut työnsä piispan sihteerinä
1.3.
Piispa kertoi osallistuvansa
pohjoismaisten piispojen ad
limina -vierailuun maaliskuussa.
Pastoraalineuvosto on
koolla seuraavan kerran lokakuun 15.-16. päivinä Stella
Mariksessa.
Anja Purhonen
Kirjoittaja on Pyhän Ursulan seurakunnan edustaja pastoraalineuvostossa
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Uutisia
Papisto kokoontui Stella Mariksessa
Pappienneuvoston kokous
pidettiin maaliskuun alun
talvisessa säässä taas Stella
Mariksessa piispa Teemu
Sipon SCJ johdolla. Viime
kerralla suunniteltiin tämän
kokouksen muodostuvan
pappien hengelliseksi tapaamiseksi mahdollisen pyhiinvaellusmatkan yhteydessä.
Pappien vuoden merkeissä
suunniteltu pyhiinvaellus ei kuitenkaan valitettavasti toteutunut hiippakunnan taloudellisen tilanteen ja
useassa seurakunnassa välttämättömien, kalliiden remonttien vuoksi.
Stella Mariksen uusi johtaja
Auli Nukarinen toivotti
kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen varapuheenjohtaja Wieslaw Swiech
SCJ aloitti kokouksen rukouksella ja lausui kaikki papit,
varsinkin uudet papit, Krystian Kalinowskin, Oscar
Sinchin ja Francisco Garcia
Harveyn, jotka osallistuivat
ensimmäisen kerran pappienneuvoston kokoukseen, sydämellisesti tervetulleiksi.
Ensimmäisenä iltana kirkkoherrat ja hiippakunnan
keskusten edustajat jakoivat
tilannetietoja ja kuulumisia.
Seuraavana päivänä olivat
vuorossa piispan antama
informaatio ja pastoraalineuvoston kuulumiset. Piispa
kertoi perinteisestä, pyhän
Henrikin juhlan yhteydessä
tehdystä onnistuneesta

Rooman matkasta ja tulevasta
Rooman ad limina apostolorum
-vierailusta Pohjoismaiden
piispainkokouksen kevätistunnon yhteydessä. Papit
harjoittelivat piispan johdolla
papin osuuksien laulamista
pyhässä messussa. Esilaulajana piispa auttoi pappeja laulamaan yhdessä messun alkumenoja, eukaristisia rukouksia ja loppumenoja. Keskustelimme myös hiippakunnan
ordossa olevien velvoittavien
juhlapäivien määrästä.
Samana iltana dosentti JanPeter Paulin alustuksella
pohdittiin hiippakunnan toimintakeskuksen Stella Mariksen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Stella Maris on hiippakunnan arvokas keskus,
jonka ei saa antaa rappeutua
ja jonka toiminnan elvyttämiseksi pitäisi ottaa käyttöön
uusi strategia. Keskus on
kaikkien hiippakuntalaisten
käytettävissä, mutta todellisuudessa vain pieni joukko
(20%) käytti sitä hyväkseen
vuoden aikana. Pohdittiin
keskukselle erilaisia suosituksia, jotta se voisi kehittyä
tunnettuna pyhiinvaellus- ja
retrettipaikkana.
Keskusteltiin informaatiokurssista, aikuiskatekeesin nykytilanteesta ja uusista
haasteista. Johdantokurssiin
osallistuvien lukumäärä on
viime aikoina lisääntynyt
moninkertaisesti, varsinkin
nuorten keskuudessa. Kirk-

koon liittyvillä on kuitenkin
pulaa esittelijöistä, siksi tarvitaan aktiivisia katolisia maallikkoja, jotka ovat mukana
johdantokurssin prosessissa
auttaakseen uusia tulokkaita.
Uudet jäsenet joutuvat jatkuvasti vastaamaan ympäristön
haasteisiin ja siksi liittymisen
jälkeen monet katoavat Kirkosta kokonaan tai ilmestyvät vain silloin tällöin. Aikuiskatekeesin jatko-osa olisi
tarpeen, kuten myös jatkuva
henkilökohtainen yhteydenpito kirkkoherran kanssa.
Kokouksen
viimeisenä päivänä Katekeettisen keskuksen johtaja Riitta
Laukama alusti ”katekeesi,
uskonnonopetus ja seurakunta” -aihetta. Hän korosti
maallikoiden apostolaattia
– kouluttamista katekeesitehtävään. Maallikoiden hyödyntäminen ja heidän yhteistyönsä piispan ja kirkkoherran kanssa on aina tärkeää!
Keskustelun aiheina olivat
myös hiippakuntajuhla, vahvistusleiri, kesäleirit, Köyliön
vaellus, maailman nuortenpäivät, vanhan messun vietto
sekä kommuunion jakamisen
muoto.
Pappienneuvosto on koolla
seuraavan kerran Stella Mariksessa lokakuun lopussa.

Kirjoja

Magnus Nyman: Hävinneiden historia. KATT 2009. Sid.
309 sivua. 32 €.

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri
Uskonopin kongregaatio: Lähetyskäskyn seuraamisesta. KATT 2008. Nid. 35
sivua. 7 €.

Hetkipalvelus. Laudes ja
vesper. Pääsiäisaika. KATT
2003. Nid. 323 sivua. 16 €.

Joseph Ratzinger: Matkalla Jeesuksen Kristuksen
luokse. KATT 2006. Nid. 179
sivua. 17 €.

ENNAKKOTIEDOT KESÄLEIREISTÄ STELLA MARISISSA 2010
VARHAISNUORET SU 6.6.- LA 12.6. 10-13V.
LASTENLEIRI 1. SU 13.6.- LA 19.6. 5-9V.
LASTENLEIRI 2. LA 19.6.- PE .26.6.
SPORTTILEIRI MA 28.6. – LA 3.7. 10-13V.
PERHELEIRI 1. SU 11.7. – LA 17.7. PERHEET
ISOSKOULUTUS

PERHELEIRI 2. SU 18.7. - LA 24.7.
(JOS ON SUURTA KYSYNTÄÄ 1. LEIRILLE)
VAHVISTUSLEIRI SU 25.7. – LA 31.7. 14-16V.
(TURUN SEURAKUNTA JÄRJESTÄÄ)
ILMOITTAUTUA VOI KATEKEETTISEEN KESKUKSEEN
PUH. 09-2416095.

- ” - < 14V.

Kastettu… ja sitten?
Kirjauutuus uskoon kasvamisesta ja kasvattamisesta pienen lapsen
vanhemmille, kummeille, isovanhemmille ja muille lapsen läheisille.
Kauniisti kuvitettu 100-sivuinen yhteispohjoismainen kirja koostuu 16.
luvusta, joiden aiheita ovat mm. Rukoile lapsesi kanssa, Lapsen kasvattaminen yksin, Lasten kanssa messussa, Elämä ekumeenisessa perheessä
ym. Koskettavia ja avartavia kuvauksia henkilökohtaisista kokemuksista
uskon kasvamisesta erilaisissa lapsiperheissä.
Tilaukset Katekeettinen keskus, katekeesi@catholic.fi, puh. 09-2416095
klo 10-17 arkipäivisin. Hinta 15€ + postikulut.
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Wilfrid Stinissen OCD:
Maria Raamatussa ja meidän
elämässämme. KATT 2006.
Nid. 168 sivua. 10 €.

Emil Anton: Katolinen
Paavali. KATT 2009 (Fidelium
01). Nid. 204 sivua. 16 €.

Nämä ja monia muita kirjoja saa Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Käy paikan päällä tai tilaa kirjoja kotiin postiennakolla.
Postituskulut 8 euroa alle 35 euron tilauksiin. www.catholic.
fi/kirjamyynti.

Oremus
... jatkoa sivulta 2 ...
4.4. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. - 24
2L Kol. 3:1-4 tai 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai Luuk. 24:112
Iltamessussa myös:
Ev. Luuk. 24:13-35

Ylösnousemuksen aika

Maaliskuu
Että maailmantaloutta hoidettaisiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti ja
ottaen huomioon kansojen
ja erityisesti köyhimpien
todelliset tarpeet.

11.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI JUMALAN
LAUPEUDEN SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 5:12-16
Ps. 118: 2-4, 22-24, 25-27a. - 1
2L Ilm. 1:9-11a, 12-13, 17-19
Ev. Joh. 20:19-31

Että Afrikan kirkot olisivat
sovituksen ja oikeudenmukaisuuden merkkejä ja
välikappaleita.

18.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 5:27b-32, 40-41
Ps 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b.
- 2a
2L Ilm. 5:11-14
Ev. Joh. 21:1-19

Huhtikuu
Että uskovat kunnioittavasti, suvaitsevasti ja dialogia käymällä vastustaisivat taipumusta fundamentalismiin ja ääriliikkeisiin.

25.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 13: 14, 43-52
Ps. 100:1b-2, 3, 5. - 3c
2L Ilm. 7:9, 14b-17
Ev. Joh. 10:27-30
Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden
hyväksi.

Että vainotut kristityt kestäisivät Pyhän Hengen
tuen avulla ja todistaisivat
Jumalan rakkaudesta jopa
vainoajiaan kohtaan.

Böneapostolatet

2.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 14:21b-27
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. 1bc
2L Ilm. 21:1-5a
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35
9.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 15: 1-2, 22-29
Ps. 67: 2-3, 5, 6+8. - 4
2L Ilm. 21: 10-14, 22-23
Ev. Joh. 14:23-29
Ensi torstaina on velvoittava
juhlapyhä.

Rukouksen
apostolaatti

Mars
För en rättvis och ärlig hantering av världsekonomin,
särskilt med hänsyn till
fattiga nationer.
Att kyrkan i Afrika arbetar
för rättvisa och försoning.
Pääsiäisaika alkaa pääsiäisyön vigiliasta. Vihkiveden pirskotuksen aikana kirkoissa on tapana laulaa Vidi aquam -antifoni.

V

idi aquam egredientem
de templo,
a latere dextro, alleluia;
et omnes, ad quos pervenit
aqua ista, salvi facti
sunt et dicent:
Alleluia, alleluia.

M

inä näin veden virtaavan
temppelistä,
sen oikealta puolelta, halleluja;
ja kaikki, joihin tämä vesi
ulottui, pelastuivat ja sanoivat:
Halleluja, halleluja.

April
Att fundamentalism och
extremism motverkas av
de troendes kloka och respektfulla bemötande.
För de kristna som lider
förföljelse: att den helige
Ande ger dem styrka.

Om fåfänglighet
Fåfängligheternas fåfänglighet och allt är
fåfänglighet utom att älska Gud och tjäna
honom allena.
Detta är den högsta visheten att med
förakt för världen sträva efter Guds
rike.
Fåfänglighet är det därför att begära
förgänliga rikedomar och sätta sitt hopp
till dem.

Fåfänglighet är det ock att trakta efter
hedersbevisningar och önska att upplyfta sig till en hög samhällsställning.
Fåfänglighet är det att följa köttets
lustar och åsunda vad som efteråt varder
hårt bestraffat.
Fåfänglighet är det att önska sig ett
långt liv men föga bekymra sig om ett
gott leverne.

Fåfänglighet är det att blott bekymra
sig det närvarande livet och inte betänka
det tillkommande.
Fåfänglighet är det att älska det, som
med snabbhet förgår, och ej ila dit upp,
där evig glädje råder.
Källa: Thomas a Kempis (1924) ”Om
Kristi Efterföljelse”, Bröderna Sandbergs Boktr., Stockholm ss. 10 - 11

Fides 04/2010 – 

Teema

Hyväksikäyttö ja sen selvittäminen
Viime viikkoina ja kuukausina katolinen kirkko
on saanut paljon huomiota lasten hyväksikäyttöön
liittyvien paljastusten yhteydessä. Yhdysvaltojen ja
Irlannin tapausten lisäksi skandaaleja on paljastunut
Keski-Euroopassa. Lehdistö on hyökännyt tunteelli-

Hyväksikäyttö tilastojen valossa
Katolinen kirkko on viime päivinä päässyt otsikoihin KeskiEuroopassa paljastuneiden tapausten takia, joissa lapsia tai
nuoria on hyväksikäytetty seksuaalisesti. Syitä on etsitty kirkon
rakenteista ja opetuksesta, kuitenkin ilman, että syy-yhteyksiä
olisi voitu osoittaa.
En ole yksin tuntiessani katolilaisena tuskaa ja häpeää joidenkin kirkon työntekijöiden täysin tuomittavasta käytöksestä
heidän vastuulleen uskottuja lapsia ja nuoria kohtaan. Olen myös
hyvin pettynyt siitä, ettei kirkon kaikilla paimenilla ole ollut riittävää harkintakykyä tarttua esiinnousseisiin ongelmiin ajoissa
ja tarpeeksi määrätietoisesti. Olen kiitollinen siitä, että katolisen kirkon piirissä on nyt käynnissä selvä puhdistautuminen
näistä vaikeista ja häpeällisistä tapahtumista. Niiden tekijät ovat
tyystin hylänneet katolisen moraaliopetuksen alkeellisimmatkin
normit.
Toisaalta olen kuitenkin sekä pettynyt että huolestunut siitä,
että samalla kun media kiinnittää huomiota lähes yksinomaan
hyväksikäyttötapauksiin katolisessa kirkossa, se sivuuttaa sen
tosiasian, että valtaosa hyväksikäytöstä missä tahansa maassa
tapahtuu katolisen kirkon instituutioiden ulkopuolella. Pari tilastotietoa voi valaista asiaa:
 Saksassa, jonka 80-miljoonaisesta kansasta noin kolmasosa
on katolilaisia, kolmasosa protestantteja, on viime vuosina
poliisin tilastoihin merkitty noin 12000 tapausta lapsen
seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuodessa. Viimeisten 15
vuoden aikana tapauksia on kertynyt yli 210 000. Samalta
ajanjaksolta näihin päiviin mennessä on Saksan katolisten
hiippakuntien tietoon tullut alle 200 hyväksikäyttötapausta, siis yksi tuhannesosa kaikista Saksassa tapahtuneista
hyväksikäytöistä.
 Yhdysvalloissa jo 90-luvulta purkautumaan lähtenyt hyväksikäyttötapausten tutkinta toi esiin 50 vuoden ajalta noin
13000 tapausta katolisen kirkon piirissä, keskimäärin siis
260 tapausta vuodessa. Kuitenkin Yhdysvalloissa tilastoidaan noin 90 000 lasten seksuaalista hyväksikäyttöä joka
vuosi. Kirkon osuus on siitä vain noin kolme tuhannesosaa.
Pari vuotta sitten julkaistiin myös Yhdysvalloissa toimivien
protestanttisten kirkkokuntien ja yhteisöjen hyväksikäyttölukuja. Vakuutusyhtiöiltä saatujen tilastojen mukaan protestanttisissa yhteisöissä esiintyy noin 260 tapausta vuodessa
— siis täsmälleen saman verran kuin tuo 50 vuoden keskiarvo katolisessa kirkossa, jossa 60- ja 70-lukujen jälkeen
tapauksien määrä on vähentynyt radikaalisti. Protestantteja
Yhdysvaltain 300-miljoonaisesta kansasta on noin puolet,
katolilaisia noin neljäsosa.
Vaikka katolisen kirkon instituutioiden osuus näissä hyväksikäyttötapauksissa moninkertaistettaisiin, jäisi ainakin 99 prosenttia tapauksista muiden instituutioiden selvitettäväksi. On
korkea aika, että ne selvittävät omassa piirissään tapahtuneet
väärinkäytökset. Katolinen kirkko ei ole tietoinen ainoastakaan
hyväksikäyttötapauksesta Suomessa.
Marko Tervaportti
Tämä vastine lähetettiin Helsingin Sanomiin 12.3.2010. Sen seurauksena Helsingin Sanomat totesi pääkirjoituksessaan 19.3., että vain ”häviävän pieni murtoosa” hyväksikäyttötapauksista tapahtuu katolisen kirkon piirissä.
Lähteitä:
Saksan rikostilastot: http://www.bka.de/pks/pks2008/index2.html
Yhdysvaltain katolisen piispainkokouksen saama raportti hyväksikäytöstä:
http://www.usccb.org/nrb/nrbstudy/nrbreport.pdf
Yhdysvaltojen hyväksikäyttötilastoja vuodelta 2001: http://www.hhs.gov/news/
press/2001pres/20010402.html
Yhdysvaltalaisvakuutusyhtiöiden tietoja: http://www.insurancejournal.com/
news/national/2007/06/18/80877.htm
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sesti ja yksipuolisesti kirkon kimppuun ja vaatinut
monia uudistuksia, jotka eivät kuitenkaan ole
missään syy-yhteydessä hyväksikäytön kanssa. Tässä
lehdessä tuodaan esiin joitakin esitettyjä lausuntoja ja
huomioita.

Hyväksikäyttötapausten tutkijan haastattelu
Tässä julkaistaan haastattelu, joka ilmestyi 13.3. italialaisessa Avvenire-sanomalehdessä. Haastateltava on monsignore Charles
J. Scicluna, joka toimii
uskonopin kongregaatiossa
niin sanottuna oikeudenmukaisuuden edistäjänä (promotor iustitiae). Haastattelu
koskee kongregaation tutkimuksia ja lainkäyttöä “erityisen vakavien rikosten (delicta
graviora)” osalta. Niihin kuuluvat papiston tekemät pedofiiliset rikokset.
Monsignore Scicluna on
uskonopin kongregaation
oikeudenmukaisuuden edistäjä. Käytännössä hän toimii
syyttäjänä kongregaation
oikeusistuimessa, jossa tutkitaan niin sanottuja erityisen vakavia rikoksia. Näitä
ovat sellaiset rikokset, joita
katolinen kirkko pitää kaikkein vakavimpina, esimerkiksi rikokset eukaristiaa ja
ripin sakramentin pyhyyttä
vastaan sekä rikokset kuudetta käskyä (“älä tee aviorikosta”) vastaan silloin,
kun tekijä kuuluu papistoon
ja toinen osapuoli alle 18vuotias. Näiden rikosten tutkiminen kuuluu uskonopin
kongregaation toimenkuvaan
vuonna 2001 julkaistun motu
proprion “Sacramentum sanctitatis tutela” perusteella.
Niinpä juuri oikeudenmukaisuuden edistäjä käsittelee monien muiden asioiden
lisäksi myös pedofiliasta
syytettyjen pappien järkyttävät tapaukset, joista mediassakin puhutaan. Monsignore Scicluna on ystävällinen ja rauhallinen maltalainen, mutta hänet tunnetaan
samalla tunnollisesta ja tarkasta toimintatavastaan.
Monsignore, teitä pidetään
“kovana”, mutta toisaalta katolista kirkkoa syytetään monesti
liiasta lempeydestä pedofiilipappeja kohtaan.
Voi olla, että menneisyydessä —ehkäpä myös huonosti kohdennetusta toiveesta suojella instituution

hyvää nimeä— jotkut piispat
suhtautuivat käytännössä
tähän ilmiöön liian lievästi.
Sanon “käytännössä”, koska
periaatteessa tämänkaltaisen rikoksen tuomitseminen
on ollut aina täysin selvä ja
yksiselitteinen. Riittänee viimeisen vuosisadan osalta
muistaa vuonna 1922 julkaistua ohjetta “Crimen sollicitationis”.
Eikö se ollut vuodelta 1962?
Ei, ohjeen ensimmäinen versio
on paavi Pius XI:n ajalta. Sittemmin autuaan Johannes
XXIII:n pyhä virasto julkaisi
uuden painoksen kirkolliskokouksen isille. Silloin ohjetta
painettiin vain 2000 kappaletta, mutta se ei ollut tarpeeksi, ja sen jakaminen viivästyi. Joka tapauksessa nämä
olivat toimintanormeja, joita
piti seurata silloin, kun rippitilaisuutta käytettiin väärin,
tai muissa vakavissa seksuaalisuuteen liittyvissä rikoksissa kuten alaikäisten seksuaalisessa hyväksikäytössä.
Eivätkö nämä normit suositelleet salaamista?
Tekstin huono englanninkielinen käännös on saanut
jotkut kuvittelemaan, että
pyhä istuin vaati salaamista
peittääkseen tosiasioita.
Mutta näin ei ollut. Salaaminen asioita tutkittaessa
tarjosi mahdollisuuden suojella kaikkien asianosaisten
hyvää mainetta, ensisijaisesti
uhrien mutta myös syytettyjen pappien, joilla on oikeus
— niin kuin kaikilla ihmisillä— tulla kohdelluksi syyttömänä kunnes heidät todistetaan syyllisiksi. Kirkko ei
pidä oikeudenmukaisuuden edistämisestä lööpeissä.
Seksuaalisen hyväksikäytön normeja ei ole koskaan
ymmärretty kieltona ilmoittaa rikoksia siviiliviranomaisille.
Kuitenkin tätä asiakirjaa on
joskus käytetty tarkoituksena
osoittaa, että nykyinen paavi
—silloin kun hän oli entisen
pyhän viraston prefekti—

on objektiivisesti vastuussa
pyhän istuimen politiikasta
peitellä tosiasioita.
Onko näin?
Tuollainen syytös on väärä
ja herjaava. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa joitakin asioita. En usko, että
vuosien 1975 ja 1985 välillä
tuotiin kongregaatiomme
tietoon ainoatakaan tapausta
pappien pedofiliasta. Lisäksi
vuoden 1983 kanonisen oikeuden lakikirjan julkaisun
jälkeen oli jonkin aikaa epätietoisuutta siitä, mitkä erityisen
vakavat rikokset oli varattu
tämän viraston hoitoon. Vasta
vuoden 2001 motu proprion
myötä pedofiliarikokset
tulivat yksinomaan meidän
tehtäväksemme. Siitä lähtien
kardinaali Ratzinger osoitti
suurta viisautta ja päättäväisyyttä näissä tapauksissa.
Hän osoitti samalla suurta
rohkeutta kohdatessaan kaikkein vaikeimpia ja hankalimpia tapauksia, sellaisia, joissa
henkilöt eivät itse hyväksy
tehtyjä päätöksiä. Siksi nykyisen paavin syyttäminen peittelystä on sekä väärin että
herjaavaa.
Mitä tapahtuu, kun pappia syytetään erityisen vakavasta rikoksesta?
Mikäli syytös on perusteltu,
piispalla on velvollisuus
tutkia syytöksen pitävyys ja
sisältö. Ja jos tämän alustavan tutkimuksen tulos vastaa
syytöstä, piispalla ei ole enää
mitään valtaa toimia asiassa,
vaan hänen täytyy siirtää
tapaus kongregaatiollemme,
jossa sitä käsittelee sen kurinpidollinen osasto.
Mistä tuo osasto koostuu?
Minun lisäkseni, joka olen yksi
tämän viraston esimiehistä ja
toimin myös muiden asioiden
parissa, siihen kuuluu toimistopäällikkö, isä Pedro Miguel
Funes Diaz, seitsemän pappia
ja lakimies, jotka hoitavat
näitä tapauksia. Kongregaation muut virkamiehet ovat

Teema
myös tärkeänä apuna kunkin
tapauksen kielestä ja erityispiirteistä riippuen.
Osastoa syytetään laiskuudesta
ja hitaudesta — onko siihen
syytä?
Tuo on epäoikeudenmukainen kommentti. Suuri määrä
tapauksia tulvi pöydillemme
vuosina 2003 ja 2004, monet
tulivat Yhdysvalloista ja koskivat vanhoja tapahtumia.
Viime vuosina, kiitos Jumalalle, ilmiö on suuresti vähentynyt, ja nyt tavoitteemme on
pystyä käsittelemään tapaukset saman tien, kun ne tulevat
meille.

tehty hallinnollisia ja kurinpidollisia päätöksiä, jollaisia
ovat esimerkiksi kielto viettää
messua uskovien läsnäollessa, kielto kuunnella rippejä
tai velvollisuus viettää rukouksen täyttämää elämää eristyksissä. On tehtävä ehdottoman selväksi, että näissä
tapauksissa, joista jotkut ovat
olleet huomiotaherättäviä ja
joista media on ollut kiinnostunut, mitään anteeksiantoa
ei ole tapahtunut. On totta,
ettei mitään muodollista (julkista) tuomiota ole annettu,
mutta jokin tarkoitushan on
sillä, että joku velvoitetaan
elämään hiljaisuudessa ja
rukouksessa…

Kuinka monta tapausta olette
tähän mennessä käsitelleet?

syystä myös siviiliviranomaiset ovat tuominneet heidät.
Mistä nämä 3000 tapausta ovat
peräisin?
Suurelta osin Yhdysvalloista,
josta vuosina 2003-2004 tuli
peräti noin 80 prosenttia kaikista tapauksista. Vuonna
2009 Yhdysvaltojen osuus on
pudonnut noin 25 prosenttiin kaikista eri puolilta maailmaa ilmoitetuista 223 tapauksesta. Viime vuosina (20072009) tapausten vuosittainen
keskiarvo on ollut noin 250.
Monista maista on vain yksi
tai kaksi tapausta. Niinpä
maita, joista tapahtumia
raportoidaan, on enemmän,

tällaisia tapauksia. Olen myös
tyytyväinen siitä, että olen
voinut huomata Italian piispojen entistä paremmin tutkivan ne tapaukset, joita heidän
käsiteltäväkseen tulee.
Sanoitte, että täysi oikeudenkäynti on toteutunut 20 prosentissa niistä 3000 tapauksesta,
joita olette tutkineet viimeisten
yhdeksän vuoden aikana. Päättyivätkö kaikki syytetyn tuomitsemiseen?
Monet aikaisemmat oikeudenkäynnit päättyivät syytetyn tuomitsemiseen. Mutta on
ollut myös tapauksia, joissa
pappi todettiin syyttömäksi
tai joissa syytöksiä ei voitu

Viimeisten yhdeksän vuoden
aikana (2001-2010) olemme
tutkineet syytöksiä noin 3000
hiippakunta- ja sääntökuntapappia vastaan. Syytökset ulottuvat viimeisten 50
vuoden ajalle.
Kyse on siis 3000 pedofiilipapista?
Ei ole oikein sanoa noin.
Voimme sanoa, että noin 60
prosenttia tapauksista liittyy
pääsääntöisesti seksuaaliseen kiinnostukseen samaa
sukupuolta olevia nuoria
kohtaan, 30 prosenttia liittyy
heteroseksuaalisiin suhteisiin
ja 10 prosenttia liittyy pedofiliaan sanan varsinaisessa
merkityksessä, eli seksuaaliseen kiinnostukseen puberteetti-ikää nuorempia lapsia
kohtaan. Niinpä varsinaisesta pedofiliasta syytettyjen
pappien tapauksia on yhdeksän vuoden aikana ollut noin
300. Pyydän, ettette ymmärrä
minua väärin: tapauksia on
aivan liikaa, mutta on huomattava, ettei ilmiö sittenkään
ole niin laajalle levinnyt kuin
on annettu ymmärtää.
Syytettyjä on kolme tuhatta.
Kuinka monta on tarkastettu ja
tuomittu?
Tällä hetkellä voimme sanoa,
että täysi oikeudenkäynti
rangaistuksineen tai hallinnollisine päätöksineen, on
tapahtunut noin 20 prosentin kohdalla. Yleensä näin
on toimittu lähtöhiippakunnassa —tosin meidän valvonnassamme— ja vain hyvin
harvoin täällä Roomassa.
Teemme tämän myös nopeuttaaksemme käsittelyä. 60 prosentissa tapauksista ei oikeudenkäyntiä ole järjestetty,
ennen kaikkea siksi, että syytetyt ovat olleet jo iäkkäitä,
mutta heitä vastaan on silti

tavalla, joka muistuttaa sitä,
että isä antaisi ilmi oman poikansa. Kaikesta huolimatta
meidän ohjeemme on, että
lakia tulee noudattaa.
Miten tehdään maissa, joissa
tätä lakivelvoitetta ei ole?
Näissä tapauksissa emme
pakota piispoja ilmiantamaan
pappejaan, mutta kannustamme heitä olemaan yhteydessä uhreihin ja rohkaisemaan heitä tekemään ilmiannon papista, joka on käyttänyt
heitä hyväksi. Lisäksi pyydämme piispoja antamaan
kaiken hengellisen —eikä
vain hengellisen— avun näille
uhreille. Yhdessä hiljattain
esiintyneessä tapauksessa,
jossa pappi tuomittiin maallisessa oikeusistuimessa, tehtiin
juuri niin. Tämä kongregaatio
esitti kantajille, jotka toivoivat kanonista oikeudenkäyntiä, että he uhrien hyödyksi
ja uusien rikosten ehkäisemiseksi ottaisivat yhteyttä siviiliviranomaisiin.
Viimeinen kysymys: Onko tällaisille erityisen vakaville rikoksille
olemassa jonkinlaista rajoituspykälää?
Tässä otatte esille mielestäni
hyvin herkän asian. Aikaisemmin, siis ennen vuotta
1889, kanoninen oikeus ei
tuntenut minkäänlaisia rajoituspykäliä. Vakavimmille
rikoksille määriteltiin vasta
vuoden 2001 motu proprion
yhteydessä kymmenen
vuoden määräaika. Seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa määräaika alkaa siitä,
kun alaikäinen uhri täyttää
18 vuotta.
Onko se tarpeeksi?

Mistä koostuvat viimeiset 20
prosenttia?
Voimme sanoa vielä, että
10 prosentissa tapauksista,
silloin kun on kyse erityisen
vakavista asioista ja kun todistusaineistoa on riittävästi,
pyhä isä on tehnyt raskaan
päätöksen ja määrännyt pappisoikeuksien epäämisen.
Tämä on hyvin vakava mutta
välttämätön ratkaisu, joka
tehdään hallinnollista tietä
pitkin. Viimeisen 10 prosentin osalta syytetyt papit ovat
itse pyytäneet vapautusta
pappeuden velvollisuuksista.
Nämä pyynnöt on hyväksytty
nopeasti. Näissä tapauksissa
on monesti ollut kysymys
papeista, joiden hallusta on
löytynyt pedofiilistä pornogragista aineistoa, mistä

mutta tapausten kokonaismäärä on joka tapauksessa
selvästi vähenemässä. On
pidettävä mielessä, että hiippakunta- ja sääntökuntapappeja on maailmassa noin 400
000. Ikävä kyllä tämä tilasto ei
kovin usein välity siinä mielikuvassa, jonka saa sanomalehtien kansista.

pitää riittävänä todistuksena.
Kuitenkin kaikissa tapauksissa on papin syyllisyyden
tai syyttömyyden lisäksi tutkittu se, pystyykö pappi toimimaan julkisessa virassa.

Minkälainen on tilanne Italiassa?

Toistuvasti kirkon hierarkiaa on
syytetty siitä, ettei se ole ilmoittanut siviiliviranomaisille pedofiliarikoksista, jotka ovat tulleet
heidän tietoonsa. Mitä ajattelette
tästä?

Toistaiseksi ilmiö ei vaikuta
kovin suurelta, tosin minua
huolettaa jonkin verran tietty
vaikenemisen kulttuuri, joka
tässä maassa on yhä liian
yleinen. Italian piispainkokous (CEI) tarjoaa erinomaista teknis-oikeudellista
neuvonantoapua piispoille,
jotka joutuvat käsittelemään

Joissakin englanninkielisissä maissa samoin kuin
Ranskassa silloin kun piispat
saavat tietoonsa pappiensa
rippisalaisuuden ulkopuolella tekemiä rikoksia, heidän
on ilmoitettava nämä tapaukset oikeuslaitokselle. Tämä on
raskas velvollisuus; piispat
joutuvat silloin toimimaan

Käytäntö on osoittanut, että
kymmenen vuoden määräaika ei ole riittävä tällaisissa
tapauksissa. Parempi olisi
erityisen vakavien rikosten
osalta palata vanhempaan
käytäntöön, jossa ei ollut
rajoituksia. Marraskuun 7.
päivänä vuonna 2002 kunnioitettava Jumalan palvelija
Johannes Paavali II, seuraten
monien yksittäisten piispojen
järkevää toivetta, antoi tälle
virastolle oikeuden poistaa
tuo rajoituspykälä tapauskohtaisesti. Yleensä näin on
sittemmin toimittu.
KATT/VIS/RV
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax
09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa
latina (1. ja 3. su engl; 2. su ranska; 4. su esp; 5. su
engl), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja
ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu
18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukkorukous,
pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja
sopimuksen mukaan.
26.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
27.3. la 10.00-13.00 uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.3. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 palmukulkue ja päämessu, Caritas-myyjäiset seurakuntasalissa, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00
iltamessu
29.3. ma 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
30.3. ti 18.00 krismamessu
1.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristian
asettamisen muistoksi, hiljainen palvonta sakramenttikappelissa
2.4. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus, 14.00–
14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen kirkossa,
15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman
muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus, 12.00
ruoan siunaus (puolaksi ja suomeksi), 22.00
pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu
4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
5.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 päämessu, ei iltamessua
6.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
10.4. la 10.30-12.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
12.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.4. ti 16.30 – 18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 19.00 katekeesi
aikuisille
14.4. ke 9.30 pääsiäismessu koululaisille
15.4. to 18.00 elokuvakerho
16.4. pe 19.00 katekeesi aikuisille
17.4. la uskonnonopetus ensikommuuniota varten
(11.30 parannuksen sakramentti kirkossa),
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
19.4. ma 19.00 katekeesi aikuisille
20.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
22.4. to 18.00 elokuvapiiri
23.4. pe 19.00 katekeesi aikuisille
24.4. la 11.00 messu ranskaksi, 17.30 Caritaksen
vuosikokous, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.4., 16.5.
su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie
48): 28.3., 25.4., 23.5. su 16.00

La 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 päämessu
suomeksi, kirkkokahvit, 11.30 messu, kirkkokahvit
(1. su ruotsi; 2. ja 4. su lastenmessu; 3. su vietnami;
5. su saksa), kuukauden 2. su 16.00 messu espanjaksi, kuukauden 3. su 16.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi, kirkkokahvit.Ti, ke, to, pe 18.00
iltamessu, la 9.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous, to ja pe adoraatio 18.30-19.00. Rippitilaisuus ti, ke, to, pe, la 17.30–18.00, su 9.30-9.55 ja
17.30-17.55. Confessions Tues., Wed., Thurs., Fri.,
Sat. 17.30–18.00, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55.
Seurakunnan kanslia avoinna ti-pe 9-12 ja 13-16.
Parish office open: Tues.-Fri. 9-12 and 13-16.
27.3. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
28.3. su palmusunnuntai: 10.00 messu suomeksi
(Huom. Palmukulkue alkaa Englantilaisen koulun
edestä.), 12.00 perhemessu (Huom. aika!), 16.00
hengellinen luento kirkossa, 17.30 ristintiehartaus englanniksi/Way of the Cross in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.4. to kiirastorstai: 18.00 liturgia (jalkojen pesu),
messun jälkeen adoraatio
2.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä):
9.00 hetkipalvelus katedraalissa, 14.30 ristintiehartaus suomeksi, 15.00 liturgia Herran kärsimisen muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus katedraalissa, 21.30 pääsiäisyön vigilia ja ruoan siunaaminen
4.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00 piispanmessu suomeksi (Huom. aika!), 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 piispanmessu
ruotsiksi/Biskopsmässa på svenska, 11.30 messu
suomeksi, 14.00 messu vietnamiksi, Huom. ei
iltamessua!
10.4. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 iltamessu suomeksi
11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
13.4. ti 18.30 vanhempainilta ensikommuuniolasten vanhemmille
17.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 opetus
vahvistuksen sakramenttia ja ensikommuuniota varten Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu suomeksi
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00-14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 iltamessu
suomeksi
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Turku	

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@catholic.fi.
Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in English or
Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30
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iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa

27.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
28.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
1.4. to kiirastorstai: 19.00 messu eukaristian asettamisen muistoksi
2.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 liturgia
Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 12.00 ruoan siunaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu, 12.00
messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa, 18.30
messu latinaksi
5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
6.4. ti 19.00 miestenpiiri
10.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.15 maalauskerho
11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English
13.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.4. pe 18.00 messu Porissa
17.4. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
20.4. ti 19.00 informaatiokurssi
24.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Eurajoella, 18.30 Mass in English

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 10.4.
la 11.00 (uskonnonopetus 9.45)
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 11.4. su
18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 9.4. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 28.3., 25.4. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 27.3., 24.4. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 27.3., 24.4.
la 11.00 (9.45 uskonnonopetus), 26.3. pe 18.00
messu burmalaisille (eri osoite)
Varkaus (ort. kirkko, Taipaleentie 26): 10.4. la
15.00

DIASPORA
Ahvenanmaa: 10.4. la 10.00
Eurajoki: 28.3., 11.4., 25.4. su 15.00
Pori: 4.4. su 16.00, 16.4. pe 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659,
fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi.
Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English. Ma 18.00 messu ja 18.30 adoraatio (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6), ti 7.00
messu, ke 18.00 messu ja 18.30 adoraatio, to 7.00
messu, pe 7.00 messu ja 18.00 adoraatio, la 9.00
messu. Rippitilaisuus ke ja su puoli tuntia ennen
messun alkua ja sopimuksen mukaan. Confessions
on Wednesdays and Sundays 30 mins before Mass
and on request.
26.3. pe 18.00 messu Savonlinnassa burmalaisille
27.3. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnnassa, 15.00 messu Mikkelissä
28.3. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja päämessu,
12.00 Mass in English, 17.00 messu Kuopiossa
29.3. ma 17.00 katumushartaus, 18.00 messu
31.3. ke 18.00 ristintiehartaus ja messu
1.4. to kiirastorstai: 8.00 laudes, 19.00 messu eukaristian asettamisen muistoksi (jalkojen pesu)
2.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä):
8.00 laudes, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja
kuoleman muistoksi (ristin palvonta)
3.4. la pyhä lauantai: 8.00 laudes, 20.00 pyhän pääsiäisyön vigilia, messun jälkeen ruokien siunaaminen
4.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu
5.4. ma pääsiäismaanantai: 18.00 messu
9.4. pe 18.00 messu Kiteellä
10.4. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00
messu Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English, 18.30 messu Kajaanissa
12.4. ma 19.00 katekeesi aikuisille
15.4. to 19.00 katekeesi aikuisille
17.4. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 messu
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 Mass in English
19.4. ma 19.00 katekeesi aikuisille
22.4. to 19.00 katekeesi aikuisille
24.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnnassa, 15.00 messu Mikkelissä

USKONNONOPETUS
17.4. la 9.00

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00
iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 17.40
iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua
tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa
muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon
ilmoitustaululta.
26.3. pe 17.30 ristintiehartaus, 18.00 iltamessu
27.3. la 18.00 perheillallinen seurakuntasalissa
28.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
1.4. to kiirastorstai: 19.00 messu eukaristian asettamisen muistoksi ja adoraatio
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 12.00 ruoan siunaaminen,
22.00 pääsiäisyön vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu, 14.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu ja adoraatio
6.4. ti 18.00 messu ja adoraatio
7.4. ke 17.40 vesper, 18.00 messu ja adoraatio
8.4. to 18.00 messu ja adoraatio
9.4. pe 18.00 messu ja adoraatio
10.4. la 8.30 aamumessu, 11.00 vahvistuskurssi,
17.30 hyväntekeväisyysillallinen
11.4. su laupeuden sunnuntai: 10.30 juhlamessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.4. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
16.6. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio, 19.00
nuortenilta
17.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu,
11.40 sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
22.4. to 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
23.4. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
24.4. la 10.00 katekeesi, 14.00 perhemessu, 16.00
pääsiäisen valon tie – mietiskelyn ja palvonnan ilta
perheillallinen seurakuntasalissa
– family dinner in the parish hall
27.3. klo 18.00
lastenkerho
17.4. klo 10.30
15.5. klo 10.30
messut puolaksi – Msze po polsku
4.4. klo 14.00

Tapahtumat
katekeesi seurakunnassa
24.4. klo 10.00
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): Ei messua tänä aikana.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):
28.3. su 16.00, (Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): 25.4. su 18.00
Kurikka (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 4.4. su 17.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): Ei messua tänä aikana.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta):
27.3. la 12.00, 5.4. ma 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5):
28.3. su 12.00, 5.4. ma 12.00, 25.4. su 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1):
Ei messua tänä aikana.
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 27.3. la
16.00, 5.4. ma 16.00

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.
26.3. pe 18.00 ristintiehartaus
28.3. su palmusunnuntai: 18.00 messu
1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu eukaristian asettamisen muistoksi
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 18.00 pääsiäisyön liturgia, liturgian päätteeksi pääsiäisruokien siunaaminen
4.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
5.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
8.4. to 18.00 iltamessu
10.4. la 13.00 perhemessu
11.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu
15.4. to 18.00 iltamessu
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 18.00 messu
22.4. to 18.00 iltamessu
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 12):
28.3., 25.4., 23.5. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): 11.4., 9.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.5. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.3., 25.4., 16.5. su
12.00
USKONNONOPETUS
Kouvola: 10.4., 8.5. la 11-13, messu klo 13.00
Lahti (ort. kirkon tiloissa): 1.5. la 14-16, messu
16.00
Huom! 3.4. ei ole Lahdessa messua eikä uskonnonopetusta. Pääsiäisyön liturgia vietetään Pyhän
Ursulan kirkossa Kouvolassa klo 18.00. Tervetuloa! Pyhän Ursulan seurakunta toivottaa kaikille
seurakuntalaisilleen ja ystävilleen armorikasta
Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa. Tervetuloa
kirkkoomme juhlimaan kanssamme riemuisaa pääsiäistä!
Kevättalkoot Pyhän Ursulan seurakunnassa lauantaina 24.4. Mukaan tarpeelliset
työvälineet sekä eväitä grillijuhlaa varten.
Tervetuloa mukaan!

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-1357998,
fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi.

Oulu	

Tapahtumia
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.fi
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu.To adoraatio messun jälkeen.Ti, ke, la 19.30
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Pe 17.00 ristintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus pe 17.3018.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen
mukaan.
28.3. su palmusunnuntai: Please note: No Mass
in English!, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
31.3. ke 18.00 katumushartaus ja mahdollisuus
ripittäytymiseen
1.4. to kiirastorstai: 17.00 messu eukaristian asettamisen muistoksi
2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
3.4. la pyhä lauantai: 10.00 laudes, 22.00 pääsiäisyön vigilia
4.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 juhlamessu
11.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.15 päämessu (vahvistuksen sakramentti), 17.30 messu Rovaniemellä
18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
DIASPORA
Tornio (Kirkkokatu 13): 18.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 28.3., 25.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.4. su 17.30

Toimistot	
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Fax
09-5885157. Sähköposti katekeesi@catholic.fi.
Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh.
09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@
catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. Avoinna arkisin
10-16.

Keskukset	
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793,
fax 019-335892. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.
Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-61206711,
fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi.
Kotisivu www.studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaina ja torstaina klo 1016 sekä keskiviikkona klo 10-18. Kappelissa vietetään messua maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8.20. Torstaisin ekumeeninen rukoushetki klo 8.30. Lisätietoja luennoista ja muusta
toiminnasta www.studium.fi.
Suomen Caritas

Academicum Catholicum
Academicum Catholicumin ohjelma keväällä 2010
Verksamhetskalender för våren 2010
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa,
Ritarik. 3 b A, Helsinki. / Möteslokal är Studium
Catholicum, Riddareg. 3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille./ Öppet för alla.
Torstaina 22.4. klo 17.30: AC:n jäsenet kutsutaan
vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. klo
18.00 professori Åsa Ringbom Åbo Akademista
puhuu Ahvenanmaan keskiaikaisista kirkoista
ruotsiksi / Torsdagen 22.4. kl.17.30 sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte. På årsmötet
behandlas stadgeenliga ärenden. Ca. kl. 18.00
professor Åsa Ringbom, Åbo Akademi talar om
”Nya forskningsrön om de åländska medeltida
kyrkorna”.HUOM.VUOSIKOKOUKSEN AIKA/
OBS. ÅRSMÖTETS TID
Torstaina 20.5. klo 18.00: Isä Antoine Lévyn, OP,
englanninkielisen esitelmän aiheena on ”Millä
tavalla skolastinen ajattelutapa syntyi” (How
was the Scholastic Thinking born)/ Torsdagen
20.5. kl. 18.00 Fader Antoine Lévy, OP, talar på
engelska om hur det skolastiska tänkandet blev
till.
Birgittalaisjärjestön
maallikko-oblaatit

Kotisivu: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/
oblaatit
Catholic Students’ Club
cschelsinki.wordpress.com
Rosary and Holy Mass in Latin and English. St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at 18.00 - welcome:
Apr 6&20
May 4&18
ELOKUVAKERHO
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavina
päivinä klo 18.00: 15.4. ja 6.5.
Fransiskaanimaallikot OFS
HUOM. Kokoontumispaikka muuttuu toistaiseksi ja ainakin tämän kevätkauden:
Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 17—19 Katekeettisessa keskuksessa, Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Iltojemme aiheena on edelleen fransiskaaniisä Henrik Roelvinkin OFM kirjan Vem är du, Gud,
och vem är jag? Meditationer för Fransiskanska
Lekmän suomennetut mietiskelyt. Kokouksiimme
ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä tahto.
14.4.VII mietiskely: Miten elän kirkossa?
Maanantai 10.5. EUFRA-PÄIVÄ 2010 On fransiskaanimaallikoiden rukous- ja paastopäivä
19.5. VIII mietiskely: Yhteyteni Jumalaan ja ympäröivään maailmaan. Kevään viimeinen kokousilta.
Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu:

Puheenjohtaja Nikodemus Heikman. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.
Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja
Matti Andelin, gsm 040-5792426.
Helsinki:Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18
A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470, E-mail
harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere:Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 0404197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com
KIRJALLISUUSPIIRI
kokoontuu entiseen tapaan Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs, klo 18.00 seuraavina
päivinä seuraavien kirjojen parissa:
19.4. Dante: Paratiisi
10.5. Timmermans: Muheva maa
Kaikki kirjoista ja kirjallisuudesta kiinnostuneet,
tervetuloa!
Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (17.00-17.30) ja vesper (17.3017.45) maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin
sakramenttikappelissa. Tervetuloa!
Pyhän Henrikin yhdistys
vuosikokous keskiviikkona 7. huhtikuuta iltamessun jälkeen n. klo 19.00 pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Tervetuloa.
Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211.
Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM. Adoration on Monday at 17:30
Teresa ry
Huhtikuussa 2010 Marian seurakunnan remontti
Teresojen toiminta jatkuu syyskaudella remontin
valmistuttua.

SEKalaista
Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua
häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for
weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 0445021206.

SENIORIT
Tiistaina 20. huhtikuuta messu Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 14.00 ja sen
jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa.
Vieraanamme on piispa Teemu Sippo SCJ.
Tervetuloa!
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Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (2010/05) ajalle
23.4.-23.5. on toimitettava viimeistään 9.4.2010 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
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VARAINHANKINTARYHMÄ
PERUSTETTU
Oletko huolestunut Henrikin
taloudesta? Haluatko auttaa
työpanoksellasi? Tule mukaan
varainhankintaryhmään parantamaan seurakuntamme toimintaedellytyksiä.
Isä Marino pyytää sinut
mukaan ideoimaan ja toteuttamaan varainkeruutapahtumia
ja varmistamaan rakkaan seurakuntamme kasvun ja työn
jatkumisen.
Laita nimesi ja yhteystietosi
sähköpostiin: varainhankinta@
googlegroups.com tai soita
Vakkala / 0504119229

Olemme aviopari ja meillä on
reilun vuoden ikäinen tytär,
etsimme pääkaupunkiseudulta kalustettua asuntoa,
miel. lapsiystävälliseltä seudulta. Haussa olisi iso yksiö tai
kaksio. Asunnon tarve alkaisi
toukokuun alusta. Terv. Patricia
Nzenwa (patriciamn@luukku.
com)

Luonto ravitsee
toukokuussa
Kirjailija Eeva Tikka kertoo 29.5.
suhteestaan luontoon tapahtumassa, jonka teema on ”Ravitseva luonto”. Luontoa hengellisestä näkökulmasta ja ympäristönsuojelun kysymyksistä käsin
pohtii TM, biologi Tuuli Lukkala.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaoston järjestämä kaikille avoin viikonloppu pidetään
luonnon keskellä 29-30.5.2010
Kaunisniemen ortodoksisessa
leirikeskuksessa Läyliäisissä.
Kaksipäiväisen tapahtuman
ensimmäinen päivä on omistettu
taiteelle ja hiljaisuudelle. Kirjailija Eeva Tikka kertoo luonnon
merkityksestä romaaneissaan ja
runoissaan ja suhteestaan luontoon. Esitelmän jälkeen keskustellaan aiheesta ryhmissä. Ilta vietetään hiljaisuudessa keväisestä
luonnosta nauttien.
Sunnuntai aloitetaan lähestymällä luontoa hengellisen ravinnon antajana. Sen jälkeen keskustellaan Tuuli Laukkalan johdolla
luontoa suojelevista arkipäivän
eettisistä valinnoista ja elämäntavasta. Ks. viikonvaihteen ohjelma
www.ekumenia.fi.
Hinta esitelmineen, majoituksineen ja ruokailuineen on 40
euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 20.5. Sirpa-leena.vuorinen@
ekumenia.fi p. 09 180 2369 tai
040 7343 160.
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Hyväksikäyttö ja sen selvittäminen
Paavi Benedictus kirjoitti paimenkirjeen Irlannin katolilaisille. Paimenkirjettä voidaan
hyvällä syyllä pitää paavin yleiseksi kannanotoksi kirkon piirissä tapahtuneeseen hyväksikäyttöön. Seuraavassa on Vatikaanin lehdistöosaston laatima yhteenveto paimenkirjeestä:
Paavi on kirjoittanut paimenkirjeen kaikille Irlannin katolilaisille ilmaisten tyrmistyksensa lasten ja nuorten
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johon kirkon työntekijät ovat syyllistyneet, sekä
siihen tapaan, jolla paikalliset
piispat ja sääntökuntien esimiehet ovat hoitaneet asiaa.
Paavi pyytää, että kirje luettaisiin tarkasti ja kokonaisuudessaan. Pyhä isä sanoo
olevansa rukouksessa lähellä
koko Irlannin katolista yhteisöä tänä raskaana aikana, ja
hän ehdottaa tietä parantumiseen, uudistumiseen ja hyvitykseen.
Hän kutsuu heitä muistamaan sitä kalliota, josta heidät
on lohkaistu (vrt Jes. 51:1), ja
erityisesti sitä hienoa työtä,
jota irlantilaiset munkit ovat
tehneet Euroopan kulttuurin
hyväksi ja kristinuskon levittämiseksi kaikille mantereille.
Viime vuodet ovat tuoneet
monia haasteita Irlannin
uskolle nopeasti edenneiden
yhteiskunnallisten muutosten
myötä ja perinteisten hartausmuotojen ja sakramentaalisten käytäntöjen heikentyessä.
Kirkon toiminta lasten seksuaalisen hyväksikäytön tultua
ilmi on ymmärrettävä näiden
asioiden yhteydessä.
Monet tekijät ovat vaikuttaneet ongelman syntymiseen: riittämätön moraalinen
ja hengellinen koulutus seminaareissa ja novisiaateissa,
yhteiskunnan taipumus
suosia papistoa ja muita auktoriteetteja sekä väärä huoli
kirkon maineesta ja skandaalin välttely, jotka tuottivat tulokseksi epäonnistumisen kanonisten rangaistusten
käyttämisessä, kun niitä olisi
tarvittu. Vain näiden kriisin
aiheuttaneiden monien elementtien huolellisella tutkimisella voidaan löytää oikea
diagnosi sen syistä ja myös
tehokkaat lääkkeet.
Irlannin piispojen ad limina
-käynnillä Roomassa 2006
paavi vaati heitä ”tuomaan
esiin totuuden siitä, mitä
aikaisemmin on tapahtunut,
ottamaan vaadittavat askeleet
sen estämiseksi tapahtumasta
uudestaan, varmistamaan että
oikeudenmukaisuuden periaatteita täysin noudatetaan,
ja ennen kaikkea tuomaan
parantumista noiden kauheiden rikosten uhreille”. Sen
jälkeen hän itse on tavannut

uhreja useammin kuin kerran,
kuunnellut heidän kertomuksiaan, rukoillut heidän kanssaan ja heidän puolestaan, ja
hän on valmis tekemään niin
myös tulevaisuudessa. Helmikuussa 2010 hän kutsui Irlannin piispat Roomaan keskustelemaan kanssaan ongelmaa
korjaavista toimenpiteista,
erityisesti menettelytavoista
ja sopimuksista, joilla nyt varmistetaan lasten turvallisuus
kirkon piirissä ja vastataan
nopeasti ja viisaasti syytöksiin hyväksikäytöstä. Tässä
paimenkirjeessä paavi puhuu
suoraan Irlannin katolisen
kirkon eri ryhmille nykyisessä tilanteessa.
Ensiksi hän kohdistaa
sanansa uhreille ja tunnustaa
heidän kärsineen tuskallisen
petoksen ja kertoo, kuinka
syvästi pahoillaan hän on
siitä, mitä he ovat joutuneet
kokemaan. Hän myöntää, että
monissa tapauksissa kukaan
ei halunnut kuunnella, kun
he vihdoin uskalsivat puhua
tapahtuneesta. Paavi sanoo
ymmärtävänsä, miltä sisäoppilaitoksissa asuneista on
täytynyt tuntua, kun heillä
ei ollut mitään mahdollisuutta paeta kärsimyksistään.
Samalla kun hän myöntää,
kuinka kovaa monille heistä
täytyy olla anteeksiantaminen
tai sovinto kirkon kanssa, hän
kehottaa heitä pitämään kiinni
toivosta. Jeesus Kristus, joka
itse oli epäoikeudenmukaisten kärsimysten uhri, ymmärtää heidän kärsimyksensä
syvyyden ja sen pysyvän vaikutuksen heidän elämäänsä
ja ihmissuhteisiinsa. Kuitenkin Jeesuksen haavat hänen
vapahtavan kärsimyksensä
muuttamina ovat juuri se
väline, jonka voimalla paha
murretaan ja meidät synnytetään elämään ja toivoon. Paavi
kehottaa uhreja etsimään kirkossa mahdollisuutta kohdata
Kristus ja löytää parannus ja
sovinto oppimalla uudestaan
tuntemaan Kristuksen äärettömän rakkauden jokaista
heitä kohtaan.
Sanoissaan lapsia ja nuoria
hyväkseenkäyttäneille
papeille ja sääntökuntalaisille paavi muistuttaa heitä
heidän vastuustaan Jumalan
edessä ja pätevien oikeusistuinten edessä niistä syntisistä ja rikollisista teoista,
joita he ovat tehneet. He ovat
pettäneet pyhän luottamuk-

sen ja saattaneet veljensä
häpeään ja häväistyksen kohteiksi. On tehty suurta vahinkoa paitsi uhreille, myös julkiselle käsitykselle pappeudesta ja sääntökuntaelämästä
Irlannissa. Vaatien heitä alistumaan oikeuden päätöksiin
paavi muistuttaa heitä siitä,
ettei heidän tarvitse epäillä
Jumalan armoa, jota tarjotaan
vapaasti jopa suurimmillekin
syntisille, jos he katuvat tekojaan, tekevät katumustöitä ja
rukoilevat nöyrästi anteeksiantoa.
Paavi rohkaisee vanhempia kestävyyteen lasten kasvattamisen vaativassa tehtävässä, jotta lapset tietäisivät,
että heitä rakastetaan ja heistä
pidetään huolta ja jotta heissä
kehittyisi terve itsekunnioitus.
Vanhemmilla on ensisijainen
vastuu opettaa uusille sukupolville ne moraalin periaatteet, jotka ovat oleellisia sivistyneelle yhteiskunnalle. Paavi
kutsuu lapset ja nuoret löytämään kirkossa tilaisuuden
elävään kanssakäymiseen
Kristuksen kanssa, ja siihen
että he eivät antaisi joidenkin pappien ja sääntökuntalaisten lankeemusten pelottaa itseään. Hän myös kehottaa pappeja ja sääntökuntalaisia olemaan lannistumatta
ja sen sijaan omistautumaan
uudelleen omiin apostolaatteihinsa ja työskentelemään
yhteistyössä esimiestensä
kanssa tarjotakseen Irlannin
kirkolle uutta elämää ja elinvoimaa todistamalla elämällään Herran pelastusteoista.
Kohdistaen sanansa Irlannin piispoille paavi huomauttaa vakavista arvostelukyvyn
pettämisistä ja puutteista
johtajuudessa monien kohdalla, koska he eivät soveltaneet oikealla tavalla kanonisia menettelytapoja vastatessaan väitteisiin hyväksikäytöstä. Vaikka usein oli vaikea
tietää, miten monimutkaisia
tilanteita olisi tullut hoitaa,
tosiasiaksi jää, että tehtiin
vakavia virheitä, ja piispat
ovat sen johdosta menettäneet uskottavuutensa. Paavi
kehottaa heitä jatkamaan
lujia ponnistelujaan tehtyjen
virheiden korjaamiseksi ja
estämään kaikki uudet tapaukset soveltamalla kanonista
lakia ja tekemällä yhteistyötä
viranomaisten kanssa asioissa, jotka vaativat heidän
pätevyyttään. Hän kehottaa

piispoja lisäksi omistautumaan uudelleen pyhyyteen
pyrkimiseen ja olemaan siinä
esimerkkinä sekä rohkaisemaan pappeja ja maallikkoja tekemään oman osansa
Kirkon elämässä ja lähetystehtävässä.
Lopuksi paavi ehdottaa joitakin erityisiä askeleita Irlannin katolisen kirkon uudistumisen avuksi. Hän pyytää
kaikkia uhraamaan perjantain katumustyönsä vuoden
ajan hyväksikäytön synnin
korjaamiseksi. Hän suosittelee usein toistuvaa sovituksen sakramentin käyttämistä
ja eukaristian palvontaa. Hän
ilmoittaa aikomuksestaan
tehdä apostolinen visitaatio tiettyihin hiippakuntiin,
sääntökuntiin ja seminaareihin Rooman kuurian avulla ja
hän esittää Irlannin piispoille,
papeille ja sääntökuntalaisille
maanlaajuista missiota. Koska
nyt vietetään kansainvälistä
pappien vuotta, hän nostaa
esiin pyhän Jean-Marie Vianneyn malliksi ja esirukoilijaksi, jotta pappeus uudistuisi Irlannissa. Kiitettyään
kaikkia, jotka ovat tehneet
paljon työtä ongelmien lopulliseksi ratkaisemiseksi, hän
päätti kirjeensä erityiseen
rukoukseen Irlannin kirkon
puolesta ja suositteli uskoville
sen rukoilemista parantumisen armon herättämiseksi ja
uudistumiseksi tänä vaikeana
aikana.
KATT/VIS
Paavi Benedictus allekirjoitti paimenkirjeen 19.3. ja se julkaistiin englanniksi ja italiaksi 20.3. Paimenkirje
luettiin kaikissa Irlannin seurakunnissa sunnuntaina 21.3.
Paimenkirje on luettavissa Vatikaanin
verkkosivuilla osoitteessa vatican.
va.

Artikkeleita

Jeesuksen viimeiset päivät
J

eesus oli menossa Jerusalemiin, juutalaisuuden vuotuiseen juhlaan. Pyhiinvaellus sinne oli suuri tapahtuma
jokaiselle, joka pääsi mukaan:
”Minä iloitsin, kun minulle
sanottiin: ’Menkäämme
Herran huoneeseen’”. Pääsiäinen oli juhlista riemullisin, koska se oli vapautuksen
juhla. Sen viettoon Jerusalemissa kuului viattoman karitsan uhraaminen temppelissä,
minkä jälkeen sen liha vietiin
majapaikkaan ja siitä valmistettiin ateria tarkan ohjeen
mukaan. Jumalan nimen ylistäminen ja kansan yhteen
kuuluvuudesta iloitseminen
liittyi juhla-ateriaan.
Lähestyttäessä Jerusalemia
Jeesus kulki muiden edellä.
Saa sen vaikutelman, että hän
aavisti, tiesi tulevat tapahtumat ja riensi kohtaamaan
niitä. Kerrotaan oppilaitten ja
muun kansan olleen asioista
ymmällä ja peloissaan. He
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kuka Jeesus on. Sielun ja
silmien parantaja.
Maailman valo tuli kohtaamaan pimeyden ja saamaan
siitä voiton. Tuo päivä oli jo
käsillä, ihan oven edessä.
Jeesus, sinä näit avuttoman
ja teit hänestä seuraajasi. Juuri
koettu ihme piti hänet sinua
lähellä. Hän liikkui maailman valon elävänä merkkinä.
Silmien valo ja uskon näköalat tekivät miehen elämästä
uuden. Mekin voimme saada
ennen näkemätöntä huomaavat silmät, kun sinä puhut
meille.
Betaniassa oli koti, jonne
toivottiin Jeesusta käymään.
Uskottiin, että hän tulee.
Hän oli ollut mukana suuren
hädän ja murheen hetkellä ja
tehnyt Lasaruksesta merkin,
joka kertoi ajallisen kuoleman
voittamisesta. Kuoleman työ
oli keskeytetty. Nyt oli juhlan
aika. Ateriaa suunniteltiin ja
koittikin hetki, jolloin rakastettu Jeesus saapui. Yhteydentunto, kiitollisuus ja ilo
olivat luomassa tunnelmaa.
Maria tahtoi erityisesti kunnioittaa Jeesusta ja antaa lahjan.
Ehkä mikään ei tuntunut tarpeeksi suurelta ja hyvältä
osoittamaan sydämen iloa ja
kiitosta Jeesukselle. Niinpä
hän käytti koko nardusöljypullonsa sisällön Jeesuksen
jalkojen voiteluun ja kuivasi
ne omilla hiuksillaan.
Jeesus, Sinä otit rakkauden
teon vastaan ja ymmärsit sen.
Maria teki niin kuin köyhä
leski toisaalla. Hän antoi
tuossa tilanteessa koko elämisensä. Pelkkää laskelmointia
harrastavalle ihmiselle rakkauden aito ele oli tuhlausta.
Jeesus, sinä puolustit Mariaa.

Tuoksuvassa huoneessa
sanoit: ”Anna hänen olla.
Hän teki tämän hautaamistani varten”. Maria ei tiennyt
tehdessään hyvän työn mitä
se lopulta oli merkitsevä.
Ymmärsikö Maria Jeesuksen
sanat varsin ajankohtaisiksi?
-- Miten meille käy? Missä
rakkautemme paljastuu?
Mitä näkyvän tapahtumisen
takana on?
Tuli pääsiäisjuhlan ensimmäinen päivä. Oli aika syödä
yhteinen ateria perinteen
mukaan. Koolla olivat Jeesuksen kanssa jo kauan vaeltaneet
miehet: nyt tulisi yhteyden ja
rauhan ilta. Ei kiistakysymyksiä, ei vaatimuksia vaan hiljaista iloa oman kansan kokemasta Jumalan pelastusteosta
ja Herran uskollisuudesta.
Jeesus tuntee ajan käyvän
vähiin. On pari suurta asiaa,
jotka on sanottava ja joista on
suorastaan näytettävä malli.
Mitä on suuruus? Toista kuin
luullaan. Kaikkien palvelija
on palvelua vaativaa edellä.
Hän tietää, mikä on ihmisen
paikka. Oppilaitten oli pakko
tajuta Mestarin esimerkistä,
että heillä tulee riittämään
oppimista. Jalkojen peseminen on eräs yksityiskohta.
Esimerkistä voidaan tehdä
monia sovellutuksia eri tilanteissa.
Jeesus oli opettanut, ettei ole
suurempaa rakkautta kuin se,
että antaa henkensä ystäviensä edestä. Leivän ja viinin
avulla Jeesus näytti, miten
hän tekee aterialla olevat osallisiksi elämästään ja kuolemastaan: hän on uuden liiton
uhrikaritsa. Yhteys häneen
on syntien anteeksiantamisen
osallisuutta.

Sarja "Ars sacra" – pyhyys ja taide
Lauantai 27.03 klo 14:00-16:00
”HOC FECIT IN MEMORIAM MEAM”
Pyhän muiston jälkiä gregoriaanisessa laulussa
Pohdiskeluja gregoriaanisesta lauluperinteestä ja kristittyjen
vastuusta nykymaailmassa

Jumalan mietiskelemistä
katolisen perinteen valossa

Marja Korkala, MA in Sacred Chant (Dublin/Pariisi)
Kirkon Ulkomaanapu
Luento suomeksi ja/tai englanniksi
Ilmoittautuminen www.studium.fi tai puhelimitse
(09-61206711) arkisin 9-16.
Osallistumismaksu 5 e, opiskelijat 2 e
Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

Yön lähestyessä pimeyden valta näyttäytyy. Kavaltaja ja kieltäjä nousevat esiin.
Jeesus jää yksin rukoillessaan.
Meidän sukupolvemme on
samassa osallisena. Emme
pääse osoittamaan sormella ja moittimaan Jeesuksen opetuslapsia ilman, että
samalla näemme oman heikkoutemme. On lausuttava
yhdessä Kyrie eleison. Tähän
asti on Jumala sen huudon
kuullut.
Sapatin aattona oli aikaa
antaa tuomioita syyllisille.
Jotkut vapautettiin syytteistä.
Kiihkomielinen kansa johtajineen oli osallistumassa
ja vaatimassa rangaistuksia.
Ristiinnaulitsijat odottivat
päätöksiä. Niitä oli jo tehtykin. Ainakin kaksi rikollista
oli jo tuomittu. Juhlan kunniaksi oli tapana vapauttaa
yksi tuomittu kansan tahdon
mukaisesti. Maaherra ehkä
tunsi oikeusmurhan kohta
tapahtuvan, jos Jeesus tuomitaan kuolemaan. Pieni pelastumisen mahdollisuus olisi,
jos kansa valitsisi Jeesuksen vapaaksi. Vaihtoehto oli
Barabbas, joka oli rosvo.

Vanhurskaut
taminen
kirkon
elämässä
Suomalais-ruotsalaisen
luterilais-katolisen dialogiraportin ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” suomenkielisen
laitos julkistetaan tiistaina
30.3.2010 Helsingissä.
Dialogi alkoi vuonna
2002 ja päättyi vuonna
2009 nyt Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle
ja Katoliselle kirkolle
Suomessa luovutettavaan raporttiin. Raportin
luovuttaa piispa Teemu
Sipolle SCJ ja arkkipiispa
Jukka Paarmalle dialogiin osallistunut piispa
Eero Huovinen.
Ruotsinkielinen raportti
luovutettiin 11.3.2010
arkkipiispa Anders Wejrydille (Ruotsin kirkko)
ja piispa Anders Arboreliukselle OCD (Katolinen
kirkko Ruotsissa).
KATT/KT

Anja Purhonen

Pyhän Katariina Sienalaisen
juhlapäivänä torstaina 29.4.
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3
klo 18.00 pyhä messu
Messun jälkeen isä Brian Bricker OP puhuu
aiheesta ”Armchair Tour of the Lands of St.
Dominic”. Esitykseen liittyy kuvamateriaalia.
Simatarjoilu. Tervetuloa!

Mirjam, Israelin tytär:
Miten kristityt ymmärtävät Jeesuksen äidin aseman?
Ekumeeninen mariologinen konferenssi
Miriam, the Daughter of Israel:
How christians see the mother of Jesus?
An ecumenical conference on mariology
17.-18.4.2010
Luentopaikkana on Johannes församling, seurakuntasali,
Korkeavuorenkatu 10 D, 2 krs
Seminaarimaksu Studium Catholicumin kuluihin 10/5 euroa. Ilmoittautuminen
nettilomakkeella (www.studium.fi), sähköpostitse kirjasto@studium.fi, puhelimella
09-61206711. Järjestäjätahot: Studium Catholicum, Karkun evankelinen opisto ja
Helsingin Yliopiston Systemaattisen teologian osasto.

Fides 04/2010 – 11

Artikkeleita
Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen,
joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:14-15)

Kristuksen kärsimisen mietiskely — Crucifixus dolorosus
Christus triumphans

1200

-luvulle saakka ristiinnaulittu Kristus oli kuvataiteissa esitetty lähes yksinomaan
Christus triumphansina, Kristus Kuninkaana, kuoleman voittajana — majesteettisena, rauhallisena hahmona,
usein kuninkaan kruunu päässään,
jopa ilman merkkiäkään kärsimyksestä. Kristus näytti riippumisen sijaan
ikään kuin leijuvan ristillä kaikessa
rauhassa. Vaikutelmaa vahvisti entisestään se, että näissä krusifikseissa oli
neljä naulaa ja Kristuksen jalat olivat
vierekkäin, usein tuen (ns. suppedaneumin) päällä, lävistettyinä kahdella
naulalla.
1200-luvun puoliväliin tultaessa kolminaulaiset krusifiksit olivat jo tavallisimpia. Tällaisia krusifikseja, joita oli
nähty jo 1100-luvulla reliefeissä, kuvitetuissa käsikirjoituksissa, lasimaalauksissa ja pienissä patsaissa, alettiin
käyttää monumenteissa n. 1220-luvun
jälkeen. Kolminaulaisen krusifiksin
teologisesta taustasta on monia teorioita: Naulat symboloivat Pyhää Kolminaisuutta, hora tertiaa (kolmatta hetkeä)
tai väkijoukon kolmea huutoa Pilatukselle: ”Ristiinnaulitse!” (Luuk. 22:1725, Mark. 15:11-14). Koska näissä krusifikseissä Kristus-hahmon jalat olivat
koukussa toistensa päällä, lävistettyinä vain yhdellä naulalla, tämä johti
väistämättä myös erilaiseen asentoon.
Tämä muutos sopi yhteen läpi Euroopan levinneen uuden tavan kanssa,
jolla 1200-luvulla alettiin mietiskellä
Kristuksen kärsimystä.
Uudenlainen hengellisyys oli saanut
alkunsa mystikkojen näyistä sekä
Anselm Canterburylaisen (1033-1109)
ja Bernhard Clairvaux’laisen (10901153) opetuksista, joissa kehotettiin
mystiseen yhteyteen ristin Kristuksen
kanssa. Ristiretkien myötä ensimmäiset Kristuksen kärsimyksestä muistuttavat reliikit saapuivat länteen:
käärinliina 1204 (käärinliinan uskottiin todistavan, että ristiinnaulitsemisessa oli käytetty vain kolmea naulaa),
orjantappurakruunu, joka tuotiin
ensin Venetsiaan 1238 ja Pariisiin 1239,
pyhän ristin kappaleita jne.
Vuonna 1224 pyhä Franciscus Assisilainen sai stigmat Monte della Vernassa — ”rakkauden ihme, joka ällistytti Eurooppaa ja sai aikaan aivan
uudenlaista vastakaikua”. (Emile
Mâle, L’Art religieux de la fin du Moyen
Age en France). Nämä olivat suuren
epävarmuuden ja kärsimyksen vuosikymmeniä, eivät vain sotien, nälänhädän ja tautien vuoksi, vaan myös
sen taistelun vuoksi, jota kirkko kävi
albigenssien harhaoppia vastaan (albigenssit hyväksyivät vain Kristuksen
jumalallisen luonnon ja väittivät, että
hänen ihmisyytensä oli pelkkää illuusiota).
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Christus patiens

Crucifixus dolorosus

Kaupungista kaupunkiin ja luostarista
luostariin kulkeneiden fransiskaanien
ja dominikaanien saarnat sen sijaan
keskittyivät aina vain enemmän Kristuksen kärsimyksen inhimillisiin piirteisiin: he julistivat pelastusta mietiskelemällä Kristuksen ristillä kokemia
ruumiillisia ja hengellisiä kärsimyksiä
ja osallistumalla niihin. Italian keskiosissa etenkin dominikaanit rohkaisivat 1260-luvulla alkaneen itseään
ruoskivien flagellanttien liikkeen leviämistä. Hedelmällisen inspiraation
lähteen antoi myös Doctor Seraphicus,
pyhä Bonaventura (1217-1274), fransiskaanien sääntökunnan yleisesimies
1257-1274, mystisillä kirjoituksillaan
Pyhän Kolminaisuuden teologiasta
sekä hartaudesta Kristuksen kärsimystä kohtaan.
Evankeliumien kuvauksia Kristuksen kärsimyksistä täydennettiin
Vanhan testamentin ennustuksista
löydetyillä yksityiskohdilla: Jesaja 1
ja 53, Psalmi 22, Jobin kirja jne. Näin
kolminaulainen goottilainen krusifiksi
alkoikin kuvata ristillä riippuvaa kärsivää Kristusta (Christus patiens), joka
oli kruunattu orjantappuroilla.

1200-luvun lopulla kaikki nämä vaikutteet yhdistyivät ja niistä syntyi
aivan uudenlainen krusifiksi – Crucifixus dolorosus, tuskainen goottilainen
krusifiksi:
Kristus-hahmo, jonka jalat ovat koukussa,
riippuu raskaasti ristillä ohuiden, venytettyjen käsivarsiensa varassa. Naulojen
aiheuttamista kammottavista haavoista
näkyvät käsien ja jalkojen jänteet. Kyljen
haavasta vuotaa verta, joka virtaa lannevaatteelle. Kylkiluut kaartuvat jännittyneinä ja kehoa peittävät pienet veripisarat sekä ruoskimisesta aiheutuneet syvät
haavat. Pää riippuu oikean olkapään puolella ja orjantappurakruunun alta vuotaa
verta luisille kasvoille. Silmät ovat vain
puolittain auki ja kasvot ovat kärsimyksestä syvillä juonteilla.
Tässä on Jesajan kuvaama kärsivä
mies, Messias, joka otti kantaakseen
maailman synnit ja antoi elämänsä
lunastaakseen ihmiskunnan. Ei siis
liene ihme, että katuvat ihmiset kerääntyivät yhä suurempina joukkoina
näiden krusifiksien eteen rukoilemaan
ja että vain joitain vuosia myöhemmin
näitä tuskien krusifikseja saattoi löytää
kirkoista pohjoisen Reininmaasta

etelän Palermoon, lännen Perpignanista aina idän Jihlavaan saakka.
Vaikka keskiajalla kommunikaatiovaikeudet olivat valtavia, Eurooppa oli
kuitenkin joillakin tavoin tätä päivää
yhtenäisempi: munkkien ja pappien,
kauppiaiden ja sotilaiden, käsityöläisten ja professorien sekä —erityisesti
ensimmäisen pyhän vuoden (1300)
jälkeen— pyhiinvaeltajien jatkuvan
liikkumisen ansiosta. 1300-luvun puoliväliin mennessä Crucifixus dolorosus
‑krusifikseja tavattiin koko Euroopasta, vaikkakaan ei enää niin voimallisina ja liikuttavina kuin niistä
ensimmäiset olivat olleet. Vuosisadan
lopulle tultaessa tämä krusifiksityyppi
oli tullut pehmeämmäksi ja menettänyt merkkinsä väkivaltaisesta kärsimisestä, viestittäen renessanssin rauhallisemmista, klassisista muodoista.

Esimerkkejä
Vielä jokin aika sitten oltiin siinä käsityksessä, että Crucifixus dolorosus ‑tyyppiset krusifiksit —huolimatta vahvoista vaikutteista Nicola ja Giovanni
Pisanon 1200-luvun loppupuolen
töistä— olisivat saaneet alkunsa Reininmaalta ja että Kölnin St. Maria im
Kapitol ‑kirkon krusifiksi olisi kenties
ollut kaikkien muiden esikuvana.

Artikkeleita
Useiden tärkeimpien krusifiksien viimeaikainen restaurointi on kuitenkin johtanut uusiin tutkimuksiin sekä
uskomukseen, jonka mukaan Crucifixus dolorosus ‑krusifiksityyppi olisi
kehittynyt Italiassa. Nyt uskotaankin,
että näistä vanhimmat säilyneet krusifiksit —kuten Palermon katedraalin

hänen kärsivän rangaistusta, luulimme
Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme
olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat
tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen
haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. (Jes. 53:3-5)

nalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle!”
(Luuk. 23:30-31)
Kaikkein tärkeintä oli kuitenkin se,
että uskovat tiesivät mietiskelevänsä
Kristusta tosi Jumalana ja tosi ihmisenä, todellista miestä, joka oli kärsi-

nyt ja kuollut ja jonka kylki oli kuoleman jälkeen lävistetty keihäällä. Ja kuitenkin, siitä huolimatta, kuten hänen
täynnä myötätuntoa olevat silmänsä
ristillä osoittivat, he saivat mietiskellä
elävää ja tosi Jumalaa, joka uhrinsa
kautta oli tuonut lunastuksen ihmiskunnalle.
Diana E. Kaley
Tämän artikkelin lähteineen voi lukea englanninkielisenä kirkon kotisivulla: katolinen.net.
Kuvat vasemmalta oikealle ja alas: Palermon
krusifiksin yläruumis ja pää; Palermon krusifiksi; Jihlavan krusifiksin kasvot; Kölnin krusifiksin yläruumis ja pää; Perpignanin krusifiksi.
Artikkeli on kirjoitettu kirjoittajan äidin Flora
McDougall-Kaleyn muistoksi. Flora McDougall-Kaley oli Sisilian monumentteja vaalivan
yhdistyksen (International Association for Sicilian Monuments) perustaja. Yhdistys kunnosti
Palermon katedraalin Chiaramonte-krusifiksin
vuosina 1990-1993. Kirjoittaja osallistui myös
itse tähän työhön.

Crocifisso Chiaramonte ja Perpignanin
Dévôt Christ— ovat luultavasti saaneet
muotonsa krusifiksista, joka ei ole säilynyt tähän päivään saakka.

Merkitys
Vuosisatojen ajan Crucifixus dolorosus
‑krusifiksit olivat syvän kunnioituksen
ja hartauden kohteina. Niistä monien
uskottiin saaneen aikaan ihmeitä. Niitä
kannettiin kaduilla onnettomuuksien
kohdattua. Osassa krusifikseistä oli
aukko —sepulcrum— jossa säilytettiin
reliikkejä. (Reliikkejä säilytettiin tällöin
vielä muiden esineiden sisällä; myöhempinä vuosisatoina niitä alettiin
pitää esillä vuorikristallisten ”ikkunoiden” takana.)
Näitä krusifikseja kunnioitetaan
tänäkin päivänä , mutta ehkäpä niiden
teologinen merkitys ymmärrettiin
paremmin aiempina vuosisatoina
— siitä huolimatta, että suurin osa
uskovista ei osannut lukea ja kirjoittaa. He yksinkertaisesti tiesivät, että
heidän edessään oli Jesajan kärsivä
mies:
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma,
kipujen mies, sairauden tuttava, josta
kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään
pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme

Käsien ja jalkojen kammottavat
haavat oli ennustettu psalmeissa:
... minut ympäröi vihamiesten piiri.
Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini
luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat
minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja
heittävät puvustani arpaa. (Ps. 22:17-19)
Ruoskimisen haavat ovat myös
Jesajalta:
Jalkapohjista päälakeen ei tervettä paikkaa,
vain mustelmaa ja juomua ja verestä
haavaa. Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu
eikä öljyllä pehmitetty. (Jes. 1:6)
Pienet veripisarat joka puolella
kehoa viittasivat kärsimiseen Getsemanen puutarhassa:
Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä
kiihkeämmin, niin että hänen hikensä
vuoti maahan veripisaroiden tavoin.
(Luuk. 22:44)
Ristin sekä orjantappurakruunun
vihreä väri viittasi elämän puuhun ja
Kristukseen uutena Aadamina sekä
hänen sanoihinsa Jerusalemin tyttärille ristintiellä:
Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Kaatukaa meidän päällemme’, ja kukkuloille:
’Peittäkää meidät.’ Jos näin tehdään vihan-

... Ristiinnaulitun katseleminen
herätti pyhässä Antonius Padovalaisessa kiitollisuuden tunteita
Jumalaa kohtaan ja arvostusta
ihmispersoonan arvokkuutta
kohtaan. Näin kaikki uskovat ja
epäuskoiset voivat löytää Ristiinnaulitusta ja hänen kuvastaan elämää rikastuttavan merkityksen. Pyhä Antonius kirjoittaa: ”Kristus, joka on sinun
elämäsi, riippuu edessäsi, jotta
voisit katsella ristiä niin kuin
peilistä. Siitä voit ymmärtää,
että haavasi olivat niin kuollettavia, ettei mikään muu lääke
kuin Jumalan Pojan veri voi niitä
parantaa. Jos katsot oikein tarkkaan, voit tajuta, kuinka suuri on
ihmisarvosi ja arvokkuutesi... Ei
missään muulla kuin ristin peilistä itseään katsoen voi ihminen
paremmin ymmärtää, kuinka
suuri on hänen arvonsa” (Sermones Dominicales et Festivi III, pp.
213-214).
Näitä sanoja mietiskellen
voimme ymmärtää paremmin
Ristiinnaulitun kuvan merkityksen kulttuurillemme, ihmisyydellemme, joka on syntynyt kristinuskosta. Juuri Ristiinnaulittua
katsellessamme me näemme,
niin kuin pyhä Antonius sanoo,
kuinka suuri arvokkuus ja merkitys ihmisellä on. Mistään muusta
emme voi ymmärtää, kuinka
arvokas ihmispersoona on, sillä
juuri Jumala tekee meistä niin
tärkeitä; hän pitää meitä niin tärkeinä, että me hänen mielestään
olemme hänen kärsimyksensä
arvoisia. Näin kaikki ihmisen
arvokkuus näkyy Ristiinnaulitun peilissä ja häneen kohdistuva katseemme on aina tunnustus ihmisen arvokkuudesta.
Paavi Benedictus XVI
Yleisaudienssi, 10.2.2010
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Lukijoilta

I

Week-end Retreat with
Deacon Pancho Chin A Loi
(Chairman of the Catholic Charismatic Renewal
in Sweden) and his wife
Monique Chin A Loi.
Place: Stella Maris Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi. Starting
from Friday 30 April 18h, ending
Sunday 2 May 13h. Registration:
Stella Maris: tel. 019-335793, email: stellamaris@catholic.fi,
or: joannou-jyranki@mail.com.
Costs: 120 eur, own bedding.
Welcome!
Sisäisen parantumisen
viikonloppu
Retretti Diakoni Pancho Chin
A Loin (katolinen karismaattinen johtaja Ruotsista) ja hänen
vaimonsa Monique Chin A Loin
kanssa. Paikka: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika:
Pe 30.4. klo 18- Su 2.5. klo 13.
Ilmoittautuminen: Stella Maris
puh: 019-335793, e-mail: stellamaris@catholic.fi tai: joannoujyranki@mail.com. Kulut: 120 eur,
omat lakanat. Tervetuloa!
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Inner Healing
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Perinteinen Köyliön pyhiinvaellus on
tänä vuonna sunnuntaina 20.6.

Inner Healing

hämärtymässä ja yhteinen
tahto sen ylläpitämiseen ja
edelleen kehittämiseen heikentymässä. Viime vuosina
osanottajien määrä on kovasti
supistunut eivätkä kaikki
tahot puhalla samaan hiileen.
Ehkä joku voisi tässä asiassa
toimia vastuu- tai yhdyshenkilönä.
On hyvin arvokas asia, että
hiippakunnassa vaalitaan
yhteisesti tätä perinnettä, ei
vain perinteen takia, vaan
hiippakunnan yhtenäisyyden
ja yhteisyyden takia. Oma
hiippakunnallinen pyhiinvaellus oman maan ja kirkon
suojeluspyhimyksen pyhäpaikkoihin kasvattaa yhtenäisyyttä hiippakunnan tasolla.
Maahanmuuttajatkin, joita on
kirkossamme paljon, saavat
kokea kirkkomme entistä
enemmän omakseen, kun he
tutustuvat pyhään Henrikiin
ja paikalliskirkkomme alkuvaiheisiin osallistuen tähän
pyhiinvaellukseen.
Itse aion kesäkuussa taas
tulla vaeltamaan Köyliöön.

-M

isä Frans

Näin Fides-lehdessä ilmoituksen, että Pyhän Olavin
seurakunta järjestää 15.5.
pyhiinvaelluksen Pyhän Henrikin jalanjäljissä ja että Pyhän
Ristin seurakunta liittyy joukkoon. On tietysti hieno asia,
että Pyhän Henrikin muistoa
kunnioitetaan ja että mainitut seurakunnat järjestävät
tämän tilaisuuden. Ihmettelen kuitenkin, miksei tätä
vaellusta tehdä yhdessä hiippakunnan pyhiinvaelluksen
kanssa, joka pidetään vuosittain Pyhän Henrikin kesäjuhlan tienoilla.
Hiippakunnassa on vain
vähän pitkäaikaisia perinteitä ja yksi arvokkaimpia
niistä on Köyliön pyhiinvaellus. Joukko nuoria katolilaisia onaloitti sen vuonna 1947
ja siitä tuli piispa Cobbenin
aikana vuodesta 1955 lähtien
hiippakunnan jokavuotinen
yhteinen vaellus, joka tehdään
juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Pyhän Olavin ja
Pyhän Ristin seurakunnat
ovat siihen useasti osallistuneet. Vuodesta 1980 siihen
on liitetty myös jalkaisin suorittava viikonlopun vaellus,
tämäkin nuorten aloitteesta.
Pelkään, että yleinen tietoisuus tästä perinteestä on

pril

kalla kohti hänen Isänsä ja meidän
Isämme kotia.
Hän itse on käynyt läpi kaikki mahdolliset koettelemukset ja kiusaukset, jotka kuuluvat ihmisen elämään,
mutta hän voitti ne Jumalan Hengellä.
Samasta Hengestä hän on tahtonut
tehdä meidät osallisiksi kirkossaan.
Nyt hän käy meidän edellämme niin
kuin se pilvipatsas, joka Vanhassa testamentissa opasti ja varjeli Israelin kansaa, kun se
vaelsi erämaan halki kohti luvattua maata.
Milla tavalla meidän jumalallinen valmentajamme ilmaisee nyt itsensä ja saattaa meitä
tässä ajassa? Monin eri tavoin, usein sellaisella tavalla ja sellaisessa tilanteessa, jossa
emme odota sitä.
Vapahtaja voi käyttää ketä tahansa ja mitä
paikkaa hyvänsä Pyhän Hengen avun, kehotusten ja lahjojen välineeksi. Se voi olla pienen
lapsen kysymys, aviopuolison neuvo, köyhä,
jonka tapaamme kadulla tai ohikulkija, joka
hymyillen opastaa meitä oikealle tielle. Joskus
hiljentyessämme kuulemme hänen suoraan
puhuvan meille ja oivallemme niin kuin
Vapahtajan äiti asioita, joita pitkään aikaan
emme voineet ymmärtää.
Mutta Pyhä Henki ei ohjaa vain jokaista
meistä erikseen, hän ohjaa myös meitä yhdessä
muiden kirkon jäsenten kanssa, koko kirkkoa.
Silloin hän auttaa meitä kasvamaan yhdeksi
paitsi yhteydessä Jumalan kanssa myös toistemme kanssa. Tällöin hän tekee meistä myös
sovituksen ja rauhan rakentajia ympäristössämme.
Maailmassa tarvitaan tiedemiehiä, opettajia,
tutkijoita, virkamiehiä ja muita työntekijöitä
kuten sosionomeja, terapeutteja ja sairaanhoitajia. Tarvitaan työntekijöitä, jotka viisaudella
ja antaumuksella hoitavat meitä tässä ajassa.
Mutta kaiken heidän antamansa elämän avun
merkitys on suhteellinen. On otettava myös
huomioon kaikkien hyvien antimien lahjoittaja, Jumala, jonka kuvaksi meidät ihmiset
on luotu ja ihmeellisesti pelastettu. Pappien
tehtävä on lähinnä huolehtia meistä yhdessä
ylösnousseen Herramme kanssa, joka pitää
meidät Jumalan Hengen elämän valmennuksessa. Tämä uusi elämä alkoi meissä, kun
meidät kastettiin. Saavutamme sen tarkoituksen, kuin tulemme ikuisesti osallisiksi ylösnousseen Kristuksen kirkkaudesta.

Vetoomus yhteisen Köyliön
pyhiinvaelluksen puolesta

A

hailemme huippu-urheilijoita. Seuraamme
innokkaasti heidän uraansa. Toivomme
heille menestystä pitkäksi aikaa. Olemme
ymmärtäväisiä, kun he selittävät meille, miksi
he juuri nyt eivät onnistuneet pääsemään palkintopallille. Petymme hiukan, kun he vetäytyvät meidän mielestämme liian aikaisin kilpailuareenalta. Voimiensa ja kuntonsa avulla
he tosin pääsevät pitkälle ja saavat paljon
julkisuutta. Mutta usein unohdetaan heidän
valmentajansa. Nämä tekevät kovasti työtä
valmennettaviensa ruumiillisen ja henkisen
kunnon nostamiseksi ja huippukunnon saavuttamiseksi, jotta he tekisivät vaikka uuden
maailmanennätyksen. Huippu-urheilijoilla
on usein henkilökohtainen valmentaja, joka
tekee sopivan harjoitusohjelman ja valvoo sen
täsmällistä noudattamista. Hän antaa myös
ohjeita ruokailua ja nukkumista varten ja
pyrkii pitämään kaukana valmennettavastaan
kaikki huolet, jotka voisivat pahasti vaikuttaa mestaruuden saavuttamistuloksiin. Valmentajien osuus - vilpitön palvelu - ei ole
väheksyttävä. Usein he jäävät taka-alalle. Toisaalta heitä tuskin voidaan syyttää valmennettaviensa epäonnistumisista.
Paitsi urheilijoiden valmennusta nykyisin
on kaikenlaisia muitakin valmennuskursseja
ja konsulttitoimistoja millä alalla hyvänsä.
Nämä neuvovat yleensä käyttämään entistä
tehokkaammin olemassa olevia resursseja. On
jopa itse elämän hallinnan valmennuskursseja, vertaisryhmiä ja henkilökohtaisia elämän
valmentajia sen mukaan, mitä elämältä odotetaan.
Ilmeisesti nykyihmisellä on valtava tarve
saada valistusta ja tukea elämän tiellä. Yhä
voimakkaammin tajuamme, että emme enää
tule toimeen yksin.
Me kristityt olemme aina tienneet sen,
vaikka emme aina ole johdonmukaisesti toimineet tämän vakaumuksen mukaan. Tarvitsemme kirkkoa ja sen yhteisöelämän monipuolista apua. Tarvitsemme sen julistusta, että
Jumala on meidän yhteinen Isämme taivaassa,
ja hänen Poikansa meidän tiemme, totuutemme ja elämämme, sekä että Pyhä Henki on
meidän hengellinen valmentajamme. Kolmiyhteinen Jumala auttaa meitä elämään täyttä
elämää jo tässä ajassa ja kuolemamme jälkeen
ikuisuudessa.
Ilmestyessään apostoleille ylösnousemuksen päivänä Vapahtaja toivoi heille Jumalan
rauhaa, sitä sisäistä ja ulkoista rauhaa, joka
syntyy syntien anteeksi saamisesta. Samalla
hän puhalsi heitä kohti, niin kuin Jumala teki
luodessaan ensimmäisen ihmisen, sanoen:
”Ottakaa Pyhä Henki”. Sillä tavalla heistä tuli
niitä eläviä olentoja, jotka syntyvät ainoastaan
Jumalan Hengestä. Sen jälkeen hän valtuutti
apostolit antamaan Jumalan nimessä synnit
anteeksi ja rakensi heidän kanssaan Jumalan
uutta kansaa, omaa pyhää ja yksimielistä ruumistaan. Pyhän Hengen avulla hän on meidän
uskollinen valmentajamme pyhiinvaellusmat-

Kolumni

Elämän valmennuksessa

Week-end Retreat with
Father Rufus Pereira from
India and Mrs Erika Gibello
Place: Stella Maris Sirkkoontie
22, 09630 Koisjärvi. Starting
from Friday 27 August 8h until
Sunday 29 August 16h. Registration: Stella Maris: tel. 019-335793,
e-mail: stellamaris@catholic.fi,
or: joannou-jyranki@mail.com.
Costs: 150 eur, own bedding.
Welcome!
Sisäisen parantumisen
viikonloppu
Retretti isä Rufus Pereiran (Intiasta) ja rouva Erika Gibellon
johdolla. Paikka: Stella Maris,
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Aika: Pe 27.8 klo 8- Su
29.8 klo 16. Ilmoittautuminen:
Stella Maris puh: 019-335793,
e-mail: stellamaris@catholic.fi,
tai: joannou-jyranki@mail.com.
Kulut: 150 eur, omat lakanat. Tervetuloa!
Lisätietoja lähiaikoina.

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Talon
rakentaminen
Matt. 7:24-29
“Jokainen, joka kuulee
nämä sanani ja tekee niiden
mukaan, on kuin järkevä
mies, joka rakensi talonsa
kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli
pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu
kallioperustalle.

“Jokainen, joka kuulee nämä
sanani mutta ei tee niiden
mukaan, on kuin tyhmä
mies, joka rakensi talonsa
hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli
pieksi taloa, ja se sortui,
maan tasalle saakka.”
Kun Jeesus oli lopettanut
puheensa, kansanjoukot
olivat hämmästyksissään
hänen opetuksestaan.
Hän opetti niin kuin se, jolle
on annettu valta, ei niin kuin
lainopettajat.

Kommentti
En tiedä oletko sinä koskaan
kokenut tulvaa. Muistan kun
kotikylässäni oli lapsena
kerran mahtava tulva. Kylä
on lähellä merta, ja, Jumalan
kiitos, sinä päivänä oli laskuvesi.
Satoi kamalasti ja joki kasvoi.
Kaduilla oli ainakin puolitoista metriä vettä. On totta,
että tulva ei ollut erityisen
tärkeä eikä ketään kuollut,
mutta aineelliset seuraukset
olivat mahtavat.
Minun taloni pysyi pystyssä
mutta naapurin talo sortui.
Miksi? Koska toisen perustus oli tukeva, kivistä tehty,
ja toisen heikko, vähän hiekkainen.

senä Hän puhuu, kuuntelee, käskee… Jeesus ei ole
passiivinen tai kaukainen
Jumala. Hän elää lähellä
minua. Kohtaamiseni hänen
kanssaan on elävä.
Siksi on todella tärkeää keskustella Hänen kanssaan ja
kysyä Häneltä päivittäin:
Mitä sinä haluat minulta,
Herrani?
Vastaus tulee suoraan:
”Kuule minun sanani ja
tee niiden mukaan.” Mitkä
sitten ovat Jeesuksen sanat?
Lue evankeliumi, etsi sieltä
Hänen sanaansa ja löydä
se.
isä Raimo Goyarrola

Minun perustukseni on
Jeesus. Jumalana ja ihmi-

PYHIINVAELLUS
PYHÄN HENRIKIN
JALANJÄLJISSÄ

Jumalan edessä mieleni hiljenee

JYVÄSKYLÄSTÄ (JA TAMPEREELTA) LAUANTAINA 15.5.2010

Hiljaisuuden retriitti, jossa hellät äänet ja vanhat pyhät laulut johdattavat kehon
lepoon ja sydämen rukoukseen. Laulamme pieniä keskiaikaisia rukouksia suomeksi ja latinaksi. Laulut opetellaan korvakuulolta. Sinun ei tarvitse osata ns.
laulaa eikä lukea nuotteja. Rukouslaulu on kokonaisvaltaista: ikiaikaiset tekstit
ja sävelet soittavat kehoamme ja hoitavat meitä. Laulujen keskittynyt toisto ja
kehon resonanssin herkkä kuuntelu voivat johdattaa mielemme rukouksen
sydämen rukoukseksi.
Hinta 128 e. Ohj. musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori ja pastori Terhi
Varjoranta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kallion seurakunnan kirkkoherranvirasto, Johanna Arola p.09-2340 3611 (ma-pe klo 9-13), johanna.arola@evl.fi
tai www.helsinginseurakunnat.fi/kallio.

Pyhän Olavin seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen Kokemäelle, Köyliöön sekä Nousiaisiin. Matka tehdään bussilla ja kohteesta toiseen siirrymme osittain perinteistä pyhiinvaellusreittiä.
Kokemäellä tutustumme Pyhän Henrikin kappeliin, joka kätkee sisäänsä Suomen vanhimman puurakennuksen, jossa
perimätiedon mukaan piispa vietti viimeisen yönsä ennen marttyyrikuolemaansa. Köyliössä vierailemme kirkkokarilla piispan
surmapaikalla. Nousiaisissa tutustumme kivikirkkoon sekä sen sisällä olevaan piispa Henrikin sarkofagiin. Pyhä messu. Nousiaisista on paluumatka Tampereen kautta Jyväskylään.
Matkan hinta on noin 50 euroa, joka sisältää bussimatkan sekä lounaan ja kakkukahvin. Matka maksetaan TASARAHANA bussissa. Ilmoittautumiset EHDOTTOMASTI 30.4. mennessä sähköpostiin heikki.paavisto@mil.fi tai virka-aikana
puh 0299 260 110. Ilmoita myös erikoisruokavaliot. P.s. mukaan kannattaa ottaa pientä välipalaa sekä juomista.

Hellän hiljaisen rukouslaulun retriitti
23.-25.4. Stella Mariksessa Lohjalla

Ohjelma:
 Klo 07.00 lähtö Jyväskylästä Pyhän Olavin kirkon edestä
 Klo 09.00 saapuminen Tampereelle Pyhän Ristin kirkolle, josta otamme mukaan sieltä tulevat. Matkalla laudes.
 Klo 10.30 saapuminen Kokemäelle, jossa tutustuminen Pyhän Henrikin kappeliin sekä rukoushetki. Lähtö klo 11.00
 Klo 11.30 Saapuminen Köyliöön, jossa lounas Tuiskulan kotikolo -nimisellä maatilalla. Lähtö klo 12.30
 Klo 12.45 saapuminen kirkkokarille, jossa tutustuminen kirkkokariin sekä rukoushetki. Lähtö klo 13.30
 Klo 14.30 saapuminen Nousiaisiin, jossa tutustuminen kirkkoon ja sargofagiin. Pyhä messu. Lähtö klo 15.15
 Klo 15.30 saapuminen Rytsälän tilalle, jossa nautitaan kirkkokahvit kauniissa puutarhassa. Kahvin jälkeen lähtö Tampereen
kautta Jyväskylään, jonne saavumme n klo 20.00 mennessä. Matkalla vesper.

Raamatun äärellä
Maallikkodominikaanit pitävät kaikille avointa raamattupiiriä. Aloitamme 1. Johanneksen kirjeen tutkimisen.
Kevään kokoontumiset ovat lauantaisin 17.4. ja 22.5. 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!

Kirja vanhasta Stelliksestä
Espoon Westendissä sijainneesta vanhasta Stella Mariksesta kootut
muistot on nyt julkaistu kirjana. Kirjan ovat toimittaneet Kalevi Vuorela,
Raimo Painio ja Kati Pap-Dévényi. Kovakantisessa kirjassa on 117 sivua,
mihin sisältyy runsas kuvaliite. Muistot ja kuvat ovat kerrassaan tutustumisen arvoisia myös niille, jotka eivät vanhassa Stelliksessä ikinä
päässeetkään käymään!
Tilaukset: Padasjoen Kirjapaino Oy, Teollisuustie 15, 17500 Padasjoki, tel
(03) 551 2186, fax (03) 551 3022, heikki.koskinen@padasjoen-kirjapaino.
inet.fi. Kirja hinta on 12,40 euroa + postitus. Tili: 143235-15169.

Isä Raniero Cantalamessan ajatuksia
Suomessa vuodenvaihteessa vierailleen paavillisen talouden saarnaajan, isä Raniero Cantalamessan OFM Cap. ajatuksia on saatavana
myös suomeksi.
Kapusiini-isän kolme noin 50-sivuista kirjasta voi ostaa Katolisesta
tiedotuskeskuksesta yhteishintaan 20 euroa (lisäksi mahd. postituskulut). Kirjaset ovat seuraavat:
 Usko, joka voittaa maailman
 Kuuliaisuus
 Sisar Kuolema

Fides 04/2010 – 15

Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
SUMMARY OF THE POPE’S PASTORAL LETTER TO THE CATHOLICS OF
IRELAND

T

he Pope has written a Pastoral Letter to all the
Catholics of Ireland, expressing his dismay at
the sexual abuse of young people by Church representatives and the way this was addressed by
local bishops and religious superiors. He asks that
the Letter be read with attention and in its entirety.
The Holy Father speaks of his closeness in prayer to
the whole Irish Catholic community at this painful
time and he proposes a path of healing, renewal
and reparation.
He calls on them to remember the rock from
which they were hewn (cf. Is 51:1), particularly
the fine contribution made by Irish missionaries to
European civilization, and to the spread of Christianity in every continent. Recent years have seen
many challenges to the faith in Ireland, in the wake
of fast-paced social change and a decline in adherence to traditional devotional and sacramental
practices. This is the context in which the Church’s
handling of the problem of child sexual abuse has
to be understood.
Many factors have given rise to the problem:
insufficient moral and spiritual formation in seminaries and novitiates, a tendency in society to
favour the clergy and other authority figures, and a
misplaced concern for the reputation of the Church
and the avoidance of scandal, resulting in failure to
apply existing canonical penalties when needed.
Only by careful examination of the many elements
that gave rise to the crisis can its causes be properly
diagnosed and effective remedies be found.
During their Ad Limina visit to Rome in 2006,
the Pope urged the Irish bishops to ”establish the
truth of what happened in the past, to take whatever steps are necessary to prevent it from occurring again, to ensure that the principles of justice
are fully respected, and above all, to bring healing
to the victims and to all those affected by these
egregious crimes.” Since that time he himself has
met victims on more than one occasion, listening
to their stories, praying with them and for them,
and he is ready to do so again in the future. In
February 2010 he called the Irish bishops to Rome
to discuss with them the steps they are taking to
remedy the problem, with particular reference
to the procedures and protocols now in place to
ensure the safety of children in church environments and to respond swiftly and justly to allegations of abuse. In this Pastoral Letter, he speaks
directly to a series of different groups within the
Irish Catholic community, in the light of the situation that has arisen.
Addressing the victims of abuse first of all, he
acknowledges the grievous betrayal they have suffered and he tells them how sorry he is over what
they have endured. He recognizes that, in many
cases, no one would listen when they found the
courage to speak of what happened. He understands how those in residential institutions must
have felt, with no way of escape from their sufferings. While recognizing how hard it must be
for many of them to forgive or be reconciled with
the Church, he urges them not to lose hope. Jesus
Christ, himself a victim of unjust sufferings, understands the depths of their pain and its enduring
effect upon their lives and relationships. Yet his
wounds, transformed by his redemptive sufferings, are the very means by which the power of evil
is broken and we are reborn to life and hope. The
Pope urges victims to seek in the Church the opportunity to encounter Jesus Christ and to find healing
and reconciliation by rediscovering the infinite love
that Christ has for each one of them.
In his words to priests and religious who have
abused young people, the Pope calls upon them
to answer before God and before properly constituted tribunals for the sinful and criminal actions
they have committed. They have betrayed a sacred
trust and brought shame and dishonour upon their
confreres. Great harm has been done, not only to
the victims, but also to the public perception of the
priesthood and religious life in Ireland. While summoning them to submit to the demands of justice,
he reminds them that they should not despair of
God’s mercy, which is freely offered to even the

16 – Fides 04/2010

greatest of sinners, if they repent of their actions, do
penance, and humbly pray for forgiveness.
The Pope encourages parents to persevere in the
demanding task of bringing up children to know
that they are loved and cherished, and to develop
a healthy self-esteem. Parents have the primary
responsibility for educating new generations in
the moral principles that are essential for a civilized society. The Pope invites children and young
people to find in the Church an opportunity for
a life-giving encounter with Christ, and not to be
deterred by the failings of some priests and religious. He looks to the younger generation to contribute to the renewal of the Church. He also urges
priests and religious not to be discouraged, but
rather to dedicate themselves anew to their respective apostolates, working in harmony with their
superiors so as to offer new life and vitality to the
Church in Ireland through their living witness to
the Lord’s redeeming work.
Addressing himself to the Irish bishops, the Pope
notes the grave errors of judgement and failure
of leadership on the part of many, because they
did not correctly apply canonical procedures when
responding to allegations of abuse. While it was
often hard to know how to address complex situations, the fact remains that serious mistakes were
made, and they have lost credibility as a result.
The Pope urges them to continue their determined
efforts to remedy past mistakes and to prevent any
recurrence by fully implementing canon law and
cooperating with civil authorities in their areas of
competence. He calls upon the bishops, moreover,
to rededicate themselves to the pursuit of holiness,
setting an example themselves, and encouraging
the priests and the lay faithful to play their part in
the life and mission of the Church.
Finally, the Pope proposes some specific steps to
foster the renewal of the Church in Ireland. He asks
all to offer up their Friday penances, for a period
of one year, in reparation for the sins of abuse that
have occurred. He recommends frequent recourse
to the sacrament of reconciliation and the practice
of Eucharistic adoration. He announces his intention to hold an Apostolic Visitation of certain dioceses, religious congregations and seminaries, with
the involvement of the Roman Curia, and he proposes a nationwide Mission for bishops, priests and
religious in Ireland. This being the international
Year for Priests, he holds up the figure of Saint John
Vianney as a model and intercessor for a revitalized priestly ministry in Ireland. After thanking all
who have worked so hard to deal decisively with
the problem, he concludes by proposing a Prayer
for the Church in Ireland, to be used by all the faithful to invoke the grace of healing and renewal at
this difficult time.
Prayer Composed by Pope Benedict for the
Church in Ireland

G

od of our fathers, renew us in the faith which
is our life and salvation, the hope which promises forgiveness and interior renewal, the charity
which purifies and opens our hearts to love you,
and in you, each of our brothers and sisters.
Lord Jesus Christ, may the Church in Ireland
renew her age-old commitment to the education of
our young people in the way of truth and goodness,
holiness and generous service to society.
Holy Spirit, comforter, advocate and guide,
inspire a new springtime of holiness and apostolic
zeal for the Church in Ireland.
May our sorrow and our tears, our sincere effort
to redress past wrongs, and our firm purpose of
amendment bear an abundant harvest of grace for
the deepening of the faith in our families, parishes,
schools and communities, for the spiritual progress
of Irish society, and the growth of charity, justice,
joy and peaceithin the whole human family.
To you, Triune God, confident in the loving protection of Mary, Queen of Ireland, our Mother, and
of Saint Patrick, Saint Brigid and all the saints, do
we entrust ourselves, our children, and the needs
of the Church in Ireland.
Amen.

Palmusunnuntain basaari
Palm sunday bazaar
P. Henrikin srk-sali klo 10.30 - 13.30
Tervetuloa! Huom! Suklaat pääsiäiseksi saapuneet!!!
Caritaksen paastoleipä myynnissä
Kiirastorstaina
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian ovilla.
Ohraleipä, 3 euroa!
Tulevia tapahtumia p. Henrikin srk-salissa:
Huhtikuu
22.4. Yhdistyksen vuosikokous klo 18.00
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Paastokeräys 2010
Köyhyyttä vastaan — turvallisemman arjen puolesta
Zero Poverty — Act Now
Keräyskohde on naisten tukikeskus, Centre Ariadna, Moldovassa. Keräyskohteesta enemmän edellisessä Fideksessä.
Tili: Sampo 800012-70154504. Saaja: Suomen Caritas ry. Viite:
2257. Rahankeräyslupa OKH131A.

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

MISA EN CASTELLANO

Iglesia de Santa María
(los segundos domingos de cada mes a las 16.00)
		

11 de abril — 9 de mayo

Johdantokurssi katoliseen uskoon
2009-2010 Helsingissä
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa
osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun kulmassa)
maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen. Kurssi on ilmainen eikä sille tarvitse ilmoittautua. Kevään luennot:
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
15. Sääntökunnat ja maallikkoyhteisöt 12.4.2010
LOPUKSI (kirkkoon liittyville)
16.Yleisiä ohjeita kirkkoon liittymisestä ja palaute kurssista 26.4.2010
17. Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin 27.4.-7.5.2010
18. Harjoitus ja valmistautuminen rippiin 10.5.2010
19. Rippi 11.5.-21.5.2010
20. Kirkkoonotto lauantaina 22.5.2010 klo 18.00

