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Syntyvän elämän päivä

28.11. AdventIn I sunnuntAI (Psalttarin I viikko)
1L Jes. 2:1-5
Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 8-9. - 1
2L Room. 13:11-14
Ev. Matt. 24:37-44

Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen ilmoittaman
kohteen hyväksi.

5.12. AdventIn II sunnuntAI (II)
1L Jes. 11:1-10
Ps. 72:1-2, 7-8, 12-13, 17. - 7
2L Room. 15:4-9
Ev. Matt. 3:1-12

8.12. keskiviikko, AutuAAn neItsYt MARIAn PeRIsYn-
nItÖn sIKIÄMInen, juhlapyhä, velvoittava
1L 1. Moos. 3: 9-15, 20
Ps. 98: 1, 2-3ab, 3cd-4. - 1a
2L Ef. 1: 3-6, 11 -12
Ev. Luuk. 1:26-38

12.12. AdventIn III sunnuntAI (Gaudete) (III)
1L Jes. 35: 1-6a, 10
Ps. 146: 6c-7, 8-9a, 9bc-10. - Jes. 35:4
2L Jaak. 5:7-10
Ev. Matt. 11:2-11

19.12. AdventIn Iv sunnuntAI (Iv)
1L Jes. 7:10-14
Ps. 24: 1-2, 3-4ab, 5-6. - 7c, 10c
2L Room. 1:1-7
Ev. Matt. 1:18-24

Sunnuntait ja juhlapyhät

Fideksen vuosi 2010 (73. vuosikerta)
 numero aineisto aika*
 01   01.01.  15.01.-14.02.
 02   29.01.  12.02.-07.03. 
 03   19.02.  05.03.-28.03. 
 04   12.03.  26.03.-25.04. 
 
 

 05   09.04.  23.04.-23.05. 
 06   07.05.  21.05.-13.06. 
 07   28.05.  11.06.-01.08. 
 08   16.07.  30.07.-29.08. 
 09   13.08. 27.08.-19.09. 

 

 10  03.09.  17.09.-10.10. 
 11  24.09.  08.10.-07.11. 
 12  22.10.  05.11.-28.11. 
 13  12.11.  26.11.-19.12. 
 14  03.12.  17.12.-23.01.
 

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

Paavi Benedictus viettää 
Pyhän Pietarin basilikassa 
ensimmäisen adventin 
aattona, siis lauantai-
iltana 27.11. rukousvi-
gilian kaiken syntyvän 
ihmiselämän puolesta. 
Pyhä isä on pyytänyt 
lisäksi, että kaikissa hiip-
pakunnissa vietettäisiin 
vastaavanlaista jumalan-
palvelusta, johon uskovat 
voisivat osallistua omissa 

seurakunnissaan, sääntökuntayhteisöissään sekä yhdis-
tyksissään.

Vatikaanin liturgiakongregaatio on lähettänyt hiippa-
kuntiin myös yleisluontoisia ohjeita siitä, miten tällainen 
rukousvigilia voitaisiin järjestää. Siihen ehdotetaan 
muun muassa vesperiä, ruusukkoa ja sakramentilla 
siunaamista sekä mariaanista kulkuetta.

On selvää, että eri puolilla maailmaa ja eri kokoisissa 
seurakunnissa tällainen vietto järjestetään kulloistenkin 
mahdollisuuksien mukaan. Vaatimattomimmassakin 
muodossa syntyvän ihmiselämän puolesta rukoileminen 
kirkossa yhdessä on tärkeä ajatus ja tehtävä nykymaa-
ilmassa.

Arkemme uutistulvaa täyttävistä suurista kohuista 
ja aikuisten itsekkäästä ja levottomasta maailmasta 
voimme kerrankin kääntää katseemme niihin pieniin 
ihmisenalkuihin, jotka eivät vielä edes ole saaneet omaa 
ääntään kuuluviin tässä maailmassa. He ovat äitiensä 
kohduissa kuitenkin jo päässeet osallisiksi suurimmasta 
lahjasta ja ihmeestä, joka kellekään on tarjolla: elämästä 
itsestään, olemassaolosta Kaikkivaltiaan rakkauden 
syleilyssä. Ja heillä on siihen kaikki oikeus.

Rukouksessa voimme hyvin muistaa sitä, että kerran 
myös Vapahtajamme Jeesus kasvoi ja kehittyi äitinsä 
Marian kohdussa. Siksi, tänä adventin aikana, kutsun 
kaikkia yhdessä kääntämään ajatuksemme ja mietteemme 
kohti syntyvän ihmiselämän ihmettä, sitä rauhan ja ilon, 
läheisyyden, huolenpidon ja välittämisen kohdetta, joka 
kohdun hiljaisuudesta huutaa meitä pitämään huolta 
toinen toisistamme.

Paavin päätös pyytää koko kirkkoa tällaiseen julkiseen 
rukoukseen syntyvän elämän puolesta on merkittävä 
osoitus kirkon kiinnostuksesta yhteiskunnan heikoimpia 
ja oikeudettomimpia jäseniä kohtaan. Osallistukaamme 
pyhän isän avaamaan ”projektiin” ja tehkäämme siitä 
omamme.

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Saaja:
Katolinen kirkko

Suomessa

Pankkitili: 
NORDEA

101430–237491

Viitenumero:
90010

Lisätietoja: 
katolinen.net/
?page_id=290
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Joululahjaksi 
hyvä mieli
Hanki kotiin tai osta 
lahjaksi hiippakunnan 
seinäkalenteri, jossa 
esitellään seurakun-
t iemme, sääntökun -
tiemme ja keskustemme 
kauneimpia neitsyt 
Mariaa esittäviä patsaita.

Kalenteriosaan on merkitty 
katolinen pyhimyskalen-
teri ja tärkeimpien juhlien 
ja sunnuntaiden evanke-
liumiviitteet.

Avattuna A3-kokoista 
kalenter ia  myydään 
kaikissa seurakunnissa 15 
euron hintaan. Katolisesta 
tiedotuskeskuksesta sen 
voi tilata postiennakolla 
20 eurolla.

Kalenterin kannesta 
saa myös kotiin piispan 
virallisen potretin.

Vatikaanin lehdistöosaston 
selvennys keskusteluun 
aidsista ja kondomeista
Vatikaanin lehdistöosaston 
selvennys keskusteluun aid-
sista ja kondomeista

Pyhän istuimen lehdistö-
osaston päällikkö, isä Fede-
rico Lombardi SJ on antanut 
lausunnon, jossa selven-
netään kirjassa “Maailman 
valo” olevia paavi Benedic-
tuksen lausuntoja aidsista ja 
kondomien käytöstä.

Lausunnon mukaan paavi 
Benedictus toteaa, ettei aids-
kysymystä voida ratkaista 
vain kondomeja jakamalla ja 
että itse asiassa kondomeihin 
keskittyminen vain banalisoi 
seksuaalisuuden käsitettä, 
niin että se menettää merki-
tyksensä rakkauden ilmauk-
sena ja tulee huumeen kaltai-
seksi.

Samalla paavi tarkastelee 
poikkeuksellista tilannetta, 
jossa seksuaalisuuden harjoit-
taminen tarkoittaa todellista 
vaaraa toisten ihmisten hen-
gelle. Tällaisessa tapauksessa 
paavi ei moraalisesti oikeuta 
väärin suuntautuneen sek-
suaalisuuden harjoittamista, 
mutta uskoo, että kondo-
mien käyttäminen infektio-

riskin pienentämiseksi on 
“ensimmäinen askel tiellä 
kohti entistä inhimillisem-
pää seksuaalisuutta”, mitä 
taas kondomien käyttämättä 
jättäminen ja toisten ihmis-
ten henkien vaarantaminen 
ei olisi.

Isä Lombardin lausunto 
selventää, että paavi Bene-
dictus XVI ei ole uudistanut 
tai muuttanut kirkon ope-
tusta vaan että asettamalla 
se oikeaan näkökulmaan hän 
vahvistaa ihmisen seksuaali-
suuden arvon ja arvokkuu-
den rakkauden ja vastuun 
ilmauksena.

KATT/RV

Lausunto on kokonaisuudessaan 
luettavissa englanniksi tämän lehden 
takasivulla.

Påven till kardinalerna: 

"Vårt ämbete är svårt, eftersom det inte 
sammanfaller med människans sätt att tänka"

Efter en intensiv helg tog 
påven Benedikt XvI emot 
de 24 nya kardinalerna den 
22 november med sin när-
maste släkt, och upprepade 
sina lyckönskningar och 
sitt hopp om deras böner 
och värdefulla hjälp. ”Håll 
blicken på Kristus, finn nåd 
och tröst i honom”, sa påven 
och åkallade Jungfru Marias 
och den Heliga martyren 
Cecilias beskydd, dagens 
helgon som är musikens och 
sångens skyddshelgon. ”Må 
hon stödja er i er uppgift att 
vara kyrkans lyhörda lyss-
nare till de olika rösterna, för 
att förena hjärtan i djupare 
enhet.”

Under den högtidliga 
mässan i Peterskyrkan på kyr-
koårets sista söndag, Kristus 
Konungens dag, tog kardina-
lerna emot kardinalsringen, 
sigillet över deras äktenskap-
liga pakt med kyrkan. På 
ringen fanns den korsfäste 
Kristus figurerad. Under pre-
dikan påminde påven om att 
kardinalens främsta uppgift 
är att tjäna tron i lydnad till 

korset, vilket även är påvens 
första uppgift. 

"Petrus – förklarade påven – 
är kyrkans klippa som bärare 
av trosbekännelsen, "en tro 
som till sin början var omogen 
och fortfarande ”för mänsk-
lig”, men som efter påsken 
mognade för att kunna följa 
Kristus och till slut offra sig 
själv för Honom. ”Tron att 
Jesus verkligen är kung, och 
att Han är det just pga korset, 
där han på det sättet han gav 
sitt liv för syndare":

"Dramat som utspelar sig 
under Jesu kors är ett univer-
sellt drama, som omfattar alla 
människor inför Gud, inför 
vilka han uppenbarar sig för 
vad Han är, Kärlek."

Petri efterträdare och kar-
dinalerna kallas därför för 
att stanna med Jesus, och 
som Maria inte be honom att 
komma ner från korset, utan 
stanna kvar där med honom, 
under korset. Och detta, pga 
vårt ämbete, ska vi inte bara 
göra för oss själva utan för 
hela kyrkan, för alla Guds 
folk."

Påven förklarade sedan 
att "korset var den kritiska 
punkten i Simon Petrus och 
de andra apostlarnas tro, 
de var män och tänkte "som 
män", och kunde inte tole-
rera tanken på en korsfäst 
Messias. "Det är här som 
Petri omvändelse förverkli-
gas fullt ut när han slutar att 
vilja rädda Jesus, och accepte-
rar att bli räddad av honom,” 
sade den Helige Fadern.

"Detta är ett svårt ämbete, 
eftersom det inte samman-
faller med människans sätt 
att tänka. Men detta är och 
förblir vår främsta tjänst, att 
tjäna tron, som förvandlar 
hela livet":

"Att tro att Jesus är Gud, 
och att han är kung just för 
att Han älskade oss till det 
yttersta."

KATT/RV



4 – Fides 13/2010

Uutisia

                    

STUDIUM 

CATHOLICUM

Jumalan mietiskelemistä

katolisen perinteen valossa

   

AVOIN FOORUMI - OPEN FORUM - PIKKUJOULU

Kutsumme Studiumin ystäviä avoimeen foorumiin ja pikkujouluun.

Lauantaina 4. joulukuuta klo 10 alkaen

klo 10 Avoin foorumi 

Tarkoituksena on pohtia yhdessä Studiumin toimintaa sekä esittää toiveita ja 

ehdotuksia tulevaan.

Aluksi isä Antoinen lyhyt alustus

klo 12 MESSU

Messun jälkeen pikkujoulu entiseen tapaan nyyttikestein

Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. 

The Studium Catholicum invites all its friends to take part in an open forum and 

“little Christmas party”, Sat. Dec.4.

10.00 am: Open forum

The aim is to freely share ideas about the present and future activities of the 

Studium. What are our expectations and wishes? What new propositions could be 

made?  The meeting will start with a short introduction given by fr.Antoine.

12.00 am: Mass

After Mass, we will have our pot luck meal together, according to an already 

established tradition.

You are all invited to join this friendly event!

Studium Catholicum

Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

               

Avioliittokurssi 2011 

Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa klo 19.00 

 � 25. tammikuuta 
 � 1. helmikuuta 
 � 8. helmikuuta 
 � 15. helmikuuta 
 � 22. helmikuuta 

Marriage Course 2011 

st. Henry’s parish hall at 7.00 PM 

 � 25th of January 
 � 1st of February 
 � 8th of February 
 � 15th of February 
 � 22th of February

Pyhän Henrikin katedraali, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Lisätietoja pappilasta: tel. 09-637853.

Pappienneuvoston kuulumisia
Hiippakunnan pappien-

neuvoston kokous 
pidettiin Stella Mariksessa 
lokakuun lopun syksyisessä 
säässä. Piispa teemu sipon 
SCJ lisäksi läsnä oli 21 pappia, 
kaksi oli poissa sapattivapaan 
tai muun esteen takia.

Kokous avattiin yhteisellä 
Pyhän Hengen avuksihuuto-
rukouksella ja varapuheen-
johtaja isä Wieslaw swiech 
SCJ toivotti kaikki läsnäolijat 
sydämellisesti tervetulleiksi, 
erityisesti uudet papit, isä 
Marco Pasinaton ja isä Pawel 
Leszkon SCJ, jotka osallistui-
vat ensimmäistä kertaa pap-
pienneuvoston kokoukseen. 
Hän kertoi myös, että muu-
tamien muutosten jälkeen 
hiippakunnassa toimivien 
pappien lukumäärä pysyy 
samana ja on jatkossakin 23.

Ensimmäisenä iltana kirk-
koherrat ja hiippakunnan 
keskusten edustajat kertoivat 
tilannetietoja ja kuulumisia. 
Seuraavana päivänä Saksan 
Köningsmunsterin luostarista 
saapunut isä Guido Hügen 
OSB alusti englanniksi aihetta 
kirkollisesta nuorisotyöstä. 
Hän on toiminut monta 
vuotta Saksan katolisten par-
tiolaisten kuraattorina. Poh-
dittiin kirkollisen nuoriso-
työn päämäärää ja tehtävää: 
mitä lapset ja nuoret tarvitse-
vat ja mitä he etsivät?

R y h m ä k e s k u s t e l u j e n 
yhteenvetona voitiin todeta 
nuorison pastoraalityössä 

tarvittavan uskon todista-
jia, aidosti elämistä ja hyvää 
elämän esimerkkiä. Tärkeän 
pappien läsnäolon ohella nuo-
risolle omistetaan enemmän 
aikaa, heidän annetaan kokea 
uskoa yhteisönä, jotta he eivät 
tuntisi itseään yksinäisiksi tai 
eristäytyneiksi. Näin uskon 
perusasiat, rukous ja sakra-
mentit, vahvistavat nuorten 
omaa katolista identiteettiä. 
Voitiin myös todeta perheen 
apostolaatilla olevan aina 
myönteinen vaikutus nuori-
son pastoraalityöhön. Täällä 
Helsingin hiippakunnassa 
seurakunnissa tehdään pasto-
raalista työtä nuorten hyväksi 
paremmin tai heikommin, 
vaikka on vaikea saada nuoret 
siihen, varsinkin diasporassa. 
Seurakuntien pitäisi paneu-
tua vielä enemmän pasto-
raalityöhön nuorten hyväksi. 
Nuorisotyöhön tarvittaisiin 
yhä enemmän resursseja ja 
toimintatiloja, mutta tämä ei 
vielä valitettavasti voi toteu-
tua hiippakunnan taloudelli-
sen tilanteen vuoksi. 

Samana iltana Katolisen 
tiedotuskeskuksen johtaja 
Marko tervaportti alusti 
aihetta hiippakunnan tiedo-
tuskeskuksen toiminnasta. 
Pienestä henkilökunnasta ja 
niukoista resursseista huo-
limatta KATT:lla on tärkeä 
tehtävä mm. kirkon tiedo-
tustoiminnasta, julkaisuista 
ja Fides-lehdestä huolehti-
misessa sekä radion ja tv:n 

katolisten jumalanpalvelus-
ten ja hartaushetkien koor-
dinoimisessa. KATT tuottaa 
suomalaisille asiallista tietoa 
kirkosta, kirkon opetusviran 
dokumentteja ja muuta kato-
lista kirjallisuutta. Se tukee 
hiippakunnan pastoraalista 
työtä toimien piispan työvä-
lineenä.

Keskusteltiin Stella Marik-
sessa järjestettävistä hiippa-
kunnan kesäleireistä. Päätet-
tiin, että ensi vuoden kesälei-
rit tullaan järjestämään nor-
maalisti, mm. kaksi lasten-
leiriä ja kaksi vahvistuslei-
riä. Viime kesän onnistuneen 
vahvistusleirin ansiosta isä 
Peter Gebara SCJ on valittu 

uudelleen leirin järjestely-
jen vastuuhenkilöksi. Myös 
piispaa pyydettiin painotta-
maan vahvistusleirin tärke-
yttä jollakin sopivalla tavalla.

Kokouksen viimeisenä 
päivänä olivat vuorossa 
piispan antama informaatio 
ja muut esille tulevat asiat. 
Piispa kertoi laajasti Berge-
nissä viime syyskuussa pide-
tystä Pohjoismaiden piispain-
konferenssista, jonka päätee-
mana olivat lasten hyväksi-
käyttötapaukset ja romanien 
tilanne. Piispat keskustelivat 
myös elämän päivästä, joka 
on vietettävä kaikissa hiippa-
kunnissa 1. adventtisunnun-
taina ja jonka pääteemana on 

elämä ennen syntymää. Tie-
dotuskeskus antaa materiaa-
lia tästä aiheesta seurakun-
nille tuon sunnuntain litur-
giaa varten.

Muita keskustelunaiheita 
olivat myös pastoraalineu-
voston antimet, maailman 
nuortenpäivät, informaatio-
kurssi, lähetystyö, Suomen 
Caritaksen toiminta, pysyvä 
diakonaatti, talousasiat, vero-
tusasiat, kuntaliitokset ja 
jäsenrekisteri.

Pappienneuvoston seu-
raava kokous pidetään ensi 
vuoden maaliskuun puolivä-
lissä Stella Mariksessa. 

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri
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Rukouksen  
apostolaatti

Rukoilkaamme...

Marraskuu

Että kaikki erilaisista riip-
puvuuksista kärsivät löy-
täisivät kristittyjen yhtei-
sön tukemana Jumalan 
pelastavasta voimasta 
lujuutta muuttaa radikaa-
listi elämäänsä.

Että latinalaisen Ameri-
kan kirkot etenisivät koko 
maanosan kattavassa teh-
tävässään, jonka piispat 
ovat heille antaneet, ja teki-
sivät oman osansa Jumalan 
kansan lähetystyössä, joka 
ulottuu kaikkialle maail-
maan.

Joulukuu

Että kokemuksemme kär-
simyksestä auttaisi meitä 
ymmärtämään paremmin 
niiden monien ihmisten 
tuskaa, jotka ovat yksin, 
sairaita tai vanhoja, ja saisi 
meidät auliisti auttamaan 
heitä.

Että maailman kansat avai-
sivat ovensa Kristukselle ja 
hänen rauhan, veljeyden 
ja oikeudenmukaisuuden 
evankeliumilleen.

Böneapostolatet 

Låt oss be...

november

De som fastnat i olika slags 
beroende behöver hjälp att 
förändras. Att alla kristna 
beredvilligt erbjuder dem 
sitt stöd och sin omsorg.

För de kristna och deras 
biskopar i Latinamerika, 
att enheten mellan dem 
och omsorgen om varan-
dra växer, så att de över-
skrider nationsgränserna.
 
december

Att vår personliga erfaren-
het av lidande hjälper oss 
att visa omsorg, generosi-
tet och sympati med alla 
dem som har tunga kors 
att bära.

Att alla folk på jorden ”hör 
Guds ord och håller dem”.

Oremus

Ansvar för universum
Människan tror att hon har ansvar för universum. 
Men utvecklingen är inte beroende av människan eller 
hennes verksamhet.  

Vi kan endast leva och fatta beslut på basen av vad vi 
vet av det som är moraliskt rätt. Det är endast på basen 
av detta som vi kan sträva att leva våra liv.   

Som individer är vi varken heligare eller moraliskt 
bättre än våra förfäder.  

Vi måste alla leva det liv som gets oss. Om vi avviker 
från detta liv kommer vi att synda.  

Utveckling är en kraft. För att bli större måste vi kunna 
och veta mera. Detta är outvikligt.  

Kristus uppenbarar sig genom oss människor 
småningom, steg för steg. Kristus uppenbarelse kan 
ses som summan av alla människors strävanden 
genom tiden. Dock förblir Gud okänd för oss – Deo 
Incognito.  
 

Källa: 
Teilhard de Chardin (1959) 

The Future of Man
Fontana Books, London

Rakkaus tekee pyhät tavoitteemme, hyvät toiveemme 
ja työmme hedelmällisiksi. Nämä ovat niitä kukkia ja 
hedelmiä, joita Pyhän Hengen armo tuottaa.

Rakkautta kutsutaan myös “kasteeksi”, sillä se viilentää 
sydämen pahoista intohimoista ja houkutuksista. Siksi 
Pyhää Henkeä kutsutaan puolestaan virkistykseksi 
ja miellyttäväksi viileydeksi. Tämä kaste laskeutuu 
sydämiimme rukouksessa.

Neljännestunnin rukoileminen riittää jokaiselle vihan 
tai sopimattoman rakkauden liikahdukselle, oli se 
kuinka kiihkeä tahansa. Pyhässä meditaatiossa rakkaus 
asettuu järjestykseen, jotta me voimme rakastaa lähim-
mäistämme kuin itseämme ja Jumalaa yli kaiken.

Jokainen, joka rakastaa Jumalaa, rakastaa rukoilemista, 
kun taas se, joka ei rakasta rukoilemista, ei moraalisesti 
pysty voittamaan intohimojaan.

St. Alphonsus Liguori: The Holy Eucharist. 
Edited and abridged by Msgr. Charles Dollen. 

Alba House, New York, 1993.

Pyhän Alfonso Maria de’Liguorin 

Novena Pyhälle Hengelle 
neljäs päivä
Rakkaus on kaste, joka tekee hedelmälliseksi

Piero di Cosimo: Perisynnitön sikiäminen ja pyhiä.

Kirkkovuoden 
2010-2011

ORDO
K i r k k o v u o d e n 
2010-2011 ordo on 
ilmestynyt. Ordoa voi 
ostaa seurakunnista ja 
Katolisesta tiedotus-
keskuksesta 10 eurolla 
tai tilata tiedotuskes-
kuksesta postitusku-
luineen (laskulla) 13 
eurolla: info@catholic.
fi, 09-6129470.

Ordo sisältää messujen 
vietto- ja lukukappa-
letiedot kirkkovuoden 
jokaiselle päivälle.

HIIPPAKunnAn 
OsOIteKALenteRI

Tiedot hiippakunnan 
o s o i t e k a l e n t e r i a 
varten on toimitettava 
Katoliseen tiedotus-
keskukseen 3.12.2010 
mennessä.

KATT
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Haluaisin tämän Suomen 
Ekumeenisen Neuvos-

ton yleiskokouksen alkajai-
siksi referoida Paul-Werner 
Scheelen, Würzburgin katoli-
sen hiippakunnan emeritus-
piispan ja dogmatiikan pro-
fessorin, vuonna 2010 julkai-
semaa artikkelia, jossa hän 
esittelee Gottfried Wilhelm 
Leibnitzin ajatuksia ekume-
niasta ja vertaan niitä Vati-
kaanin II kirkolliskokouksen 
opetukseen. 

Leibnitz syntyi Leipzigissä 
1.7.1646 ja kuoli Hannove-
rissa 14.11.1716. Luterilaista 
Leibnitziä voitaisiin kutsua 
universaalitiedemieheksi tai 
peräti yleisneroksi. Leibnitz 
oli juristi, poliitikko, mate-
maatikko, fyysikko, keksijä, 
organisaattori, kielentut-
kija, historioitsija, filosofi ja 
teologi. ”Omnia ad Unum”—
kaikki ykseyteen—oli tiivis-
tettynä hänen elämänohjel-
mansa, ja niillä sanoilla voi 
kuvata myös hänen poik-
keuksellista ekumeenista 
panostaan omana aikanaan. 
Ekumeeninen panos ei liitty-
nyt vain hänen yleiseen syste-
maattiseen ajatteluunsa, vaan 
oli olennainen osa hänen kris-
tillistä uskoaan. Eräässä kir-
jeessään Leibnitz kirjoitti:  

     ”Olen vakuuttunut siitä, 
että mitään muuta niin erin-
omaista ei ole olemassa kuin 
Jeesuksen  Kristuksen uskonto 
ja että tämän uskonnon puh-
tauden jälkeen mikään muu 
ei saa olla  lähempänä sydän-
tämme kuin Jumalan kirkon 
ykseys.”  

Leibnitz viittasi myös rak-
kauden käskyyn: ”Todellakin  
rakkaus (joka on hyveistä 
korkein), sen rauhan kaipaa-
minen, johon Jeesus niin on 
kehottanut,... vaatii, että ei 
laiminlyödä mitään, mikä on 
vallassamme ja mikä voi pal-
vella onnettoman jakaantu-
misen poistamista tai vähen-
tämistä.” Ja edelleen: ”Jokai-
nen hyvän tahdon ihminen 
on epäilemättä samaa mieltä 
siitä, että mikään ei ole tär-
keämpää Jumalan kunniaksi 
ja ihmisten hyväksi... kuin 

kirkon ykseyden palauttami-
nen.”

Vaikka viime vuosikym-
meninä kristittyjen yksey-
den hyväksi on tapahtu-
nut enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, ei voi olla huo-
maamatta, että ekumeeninen 
innostus on huomattavasti 
vaimentunut, alistuminen 
ja kritiikki valtaavat joskus 
alaa. Se käsitys leviää, että 
oikeastaan ekumeenisesti on 
jo tapahtunut tarpeeksi, ja 
enempää ei ole mahdollista 
eikä edes tarpeen tehdä. Leib-
nitz voi opettaa meille jotakin 
parempaa.  

Scheele jakaa esittele-
mänsä Leibnitzin näkemyk-
set neljään ryhmään: hen-
kiset, maalliset, hengelliset 
ja teologiset impulssit. Seu-
raavassa joitakin pääasioita 
”henkisistä”, ”hengellisistä” 
ja ”teologisista” impulsseista. 
Erityisen mielenkiintoista on 
se, mitä Leibnitzilla on sanot-
tavana totuudesta ja ykseys-
pyrkimyksistä.  

Jo nuorena Leibnitz hah-
motteli suunnitelmia tiede-
seurasta,  saksalaisesta aka-
temiasta, joka edistäisi yksit-
täisiä tieteenaloja ja samalla 
liittäisi ne toisiinsa. Sen on 
”koottava, kasvatettava, kehi-

tettävä kansojen koko uskon-
nollinen, henkinen, tieteelli-
nen ja taloudellinen pääoma 
ja oltava yhden ihmiskun-
nan, sen kasvu- ja kypsymis-
prosessin, palveluksessa.” 
Tämän seuran olisi oltava 
hurskain kaikista, ja siinä 
pitäisi olla jonkinlainen alus-
tava tunnustuskuntien liitto. 
Leibnitz oli vakuuttunut siitä, 
että myös tieteet on kutsuttu 
tekemään sitä, mikä yhdistää. 
Totuuden tavoittelu, johon 
tieteet pyrkivät, on tärkeä apu 
tiellä täyteen ykseyteen.

Kristillinen ykseys on olen-
naisesti ykseyttä totuudessa. 
Tämän tekeminen tiettäväksi 
on ajallemme tarpeen. Eräs 
enimmäkseen aliarvioitu 
vaara ekumenialle on laa-
jalle levinnyt relativismi. Jos 
kaikkia lausumia pidetään 
suhteellisina, niistä ei tarvitse 
sen enempää välittää. Scheele 
käyttää saksaksi sanaleik-
kiä ”Wer alles als gleich 
gültig ansieht, wird bald 
allem gegenüber gleichgül-
tig.” Sille, joka pitää kaikkea 
samanarvoisena, kaikki tulee 
pian yhdentekeväksi. 

Leibnitz kirjoittaa Theolo-
gia mysticassa: ”Kristuksen 
oppi on henki ja totuus; mutta 
monet tekevät sen lihaksi ja 

varjoksi, useimmille ihmi-
sille se ei ole todellista. He 
eivät ole maistaneet totuutta 
ja pysyttelevät salaisessa epä-
uskossa.” 

Totuuden vakavasti otta-
minen merkitsee kuitenkin 
myös sitä, että keskustelu-
kumppani on otettava vaka-
vasti. Leibnitz kirjoittaa: ”On 
tunnustettava kaikkialla 
jälkiä inhimillisestä heikkou-
desta ja jumalallisesta hyvyy-
destä. On asioita, joissa yksien 
on opittava toisilta, ja tämä 
velvoite on vastavuoroinen.” 
Tähän tarvitaan ”Salomon 
viisautta ja Jobin kärsiväl-
lisyyttä”, ja vielä enemmän 
rakkautta. ”Niin kuin usko 
ilman rakkautta on kuollut, 
niin on myös totuuden tavoit-
telu ilman rauhanrakkautta 
turhaa.” 

Hengellisten impulssien 
osalta Scheele viittaa siihen, 
että Leibnitz, joka oli synty-
nyt kolmikymmenvuotisen 
sodan aikana, oli tuskallisesti 
itse kokenut uskonnollisen 
jakaantumisen seuraukset. 
Myös sodan päätyttyä rin-
tamat olivat jähmettyneet ja 
ilmapiiri myrkyllinen. Osa-
puolet olivat ”äärimmäisyyk-
siin asti vastakkaisia, vainosi-
vat toisiaan vastavuoroisesti 

miekalla ja tulella, kohteli-
vat toisiaan harhaoppisina, 
epäjumalanpalvelijoina, eks-
kommunikoituina ja pannaan 
julistettuina. Saksa kylpi 
veressä, puhumattakaan 
muista Euroopan maista; oli 
loputon määrä murhia, tuho-
polttoja, ryöstöjä, pyhäinhä-
väistyksiä, väkivallantekoja 
ja muuta hirvittävää pahaa, 
joista suurin on niin monen 
miljoonan Kristuksen veren 
kautta lunastetun sielun 
menehtyminen, jonka nämä 
kaoottiset olosuhteet aiheut-
tivat.”  

Kuten Vatikaanin toinen 
kirkolliskokous myöhem-
min, Leibnitzkin oli vakuut-
tunut siitä, että ”Tämä jakau-
tuneisuus on ilmeisessä ris-
tiriidassa Kristuksen tahdon 
kanssa, se on maailmalle 
pahennukseksi ja vahingoit-
taa evankeliumin kaikille 
luoduille julistamisen pyhää 
asiaa. (Vatikaanin II kirkollis-
kokous, ekumeniadekreetti 
Unitatis redintegratio, 1). 

Leibnitzin valmius tehdä 
omalta osaltaan kaikki, mikä 
yhdistää, ei saanut häntä 
unohtamaan että ykseys on 
ensiksi Jumalan lahja, ja että 
”yksin häneltä voi odottaa 
niin suurta ajatustapojen 

Leibnitz ja ekumenia
Piispa Teemu Sipon SCJ avauspuheenvuoro Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa 
Valamossa 28.10.

Paul-Werner Scheele: 
”Alles hin zum Einen”: 
Ökumenische Impulse 
von Leibnitz für unsere 
Zeit. [Catholica 64 
(1/2010), 18-31.]

ANtti KRuuS



Fides 13/2010 – 7

Paimenelta

muutosta”. Jumala löytää 
ajan, keinot ja ihmiset suun-
nitelmiensa toteuttamiseksi. 
Heidän on kuitenkin oltava 
valmiita myötävaikuttamaan 
ja sitä paitsi tehtävä viivytte-
lemättä se, mitä on mahdol-
lista tehdä heti. Siksi ei riitä, 
”että sanotaan, että on Pyhän 
Hengen asia koskettaa ihmis-
ten sydämiä. Hänen vaiku-
tustaan täytyy auttaa rehelli-
sellä kaipuulla edistää kirkon 
rauhaa kaikessa, mikä vallas-
samme on.”  

Kääntymyksen tarpeen 
osalta Leibnitz huomauttaa: 
”Voi sanoa melko totuuden-
mukaisesti, että syytä jakau-
tumiseen on yhdellä ja toi-
sella osapuolella. Reformaat-
torien olisi täytynyt ponnis-
tella enemmän varjellakseen 
kirkollista ykseyttä, ja paavin 
ja piispojen ei olisi pitänyt 
niin kiireesti valita ekskom-
munikaatiota ja muita kovuu-
den teitä.” 

Uudistus merkitsee Leib-
nitzille ennen muuta paluuta 
vanhan kirkon perusteisiin, 
koska niistä luopuminen 
johti väärinkäytöksiin. Niin 
kuin opin alueella traditio 
on dogmien normi, samalla 
tavalla kristillinen ’varhais-
aika’ on mittapuu kirkon käy-
tännölle. Ensimmäinen apu 
varhaisten kristittyjen opin 
ja käytännön tuntemiseksi 
on Raamattu; Leibnitzin kir-
joitukset ja kirjeet osoittavat, 
että hän oli tarkkaavainen 
Sanan kuulija ja palvelija.  

Eräs Raamatun avainsana 
on synkatábasis, condescen-
sio; ”alentuminen”. Se mer-
kitsee vastavuoroista koh-
taamista, joka lopulta vastaa 
Lunastajan astumista alas 
ihmisten luo. Leibnitz käyttää 
samaa sanaa, jota myöhem-
min Vatikaanin toinen kir-
kolliskokous käyttää kons-
tituutiossa Jumalallisesta 
ilmoituksesta, Dei Verbum, 
13: ”Jumalan totuuden ja 
pyhyyden aina pysyessä 
loukkaamattomina ilmenee 
pyhässä Raamatussa ikuisen 
Viisauden ihmeellinen ’alen-
tuminen’ [condescensio], 
”jotta oppisimme tuntemaan 
Jumalan sanomattoman 
hyvyyden ja sen, miten hän 
kaitselmuksessaan ja huolen-
pidossaan on meidän ihmis-
ten takia tahtonut lieventää 
sanojaan.” Ei siis ole kyse 
diplomaattisesta kohtaami-
sesta eikä väärästä kompro-
missista; kyseessä on Kristuk-
sen seuraaminen menemällä 
toisten luo, yhteydestä lähim-
mäisten kanssa, samaistumi-
sesta hänen kanssaan. ”Missä 
on kyse siitä, että kanne-
taan huolta miljoonien sie-
lujen ikuisesta pelastuksesta 
ja onnettomuuden ja veren-

vuodatuksen lopettamisesta, 
jokaisen on tultava toista 
vastaan, niin paljon kuin 
hänen omatuntonsa sallii, ja 
että on mentävä kristillisen 
’alentumisen’ (condescensio) 
äärirajoille saakka.” 

Raja tulee vastaan siinä, 
missä on kyse perustavan-
laatuisista uskonvakau-
muksista. ”Uskon dogmien 
suhteen ei voi tehdä komp-
romisseja, sillä  tässä on kyse 
asiasta, jossa ihmiset eivät ole 
herroja.” 

Scheele tiivistäisi Leibnitzin 
”hengelliset impulssit” sanoi-
hin ”hengellinen ekumenia”, 
ja muistuttaa, että Vatikaanin 
toinen kirkolliskokous nimit-
tää tätä ”koko ekumeenisen 
liikkeen sieluksi” (ekumenia-
dekreetti Unitatis redintegra-
tio 8). Kirkolliskokouksen isät 
lukevat ”hengelliseen ekum-
eniaan” sisäisen kääntymyk-
sen, hengen uudistumisen, 
itsensä kieltämisen ja run-
saana virtaavan rakkauden 
(vrt. Unitatis redintegratio 7), 
pyhän elämänvaelluksen ja 
rukouksen. Nämä ovat juuri 
ne elementit, jotka Leibnitz 
omalla tavallaan toi esiin.  

Teologisten impulssien 
osalta on mainittava, että 
Leibnitz painottaa kirkon 
merkitystä. Alusta alkaen 
Leibnitz julistaa ehdotto-
masti, että ”päinvastoin kuin 
kaikissa tähänastisissa kes-
kusteluissa ja neuvotteluissa, 
opin kirkosta olisi oltava 
kaikkien rauhanneuvottelui-
den perusta, ja koko neuvot-
teluiden kohtalo olisi riippu-
vainen menestyksestä tässä 
kohdassa.”

Kirjoituksessaan Irenica-
Notizen (jota ei julkaistu 
hänen elinaikanaan) hän 
kuvasi kirkkoa seuraavasti: 
”kirkkoa ei ole ymmärrettävä 
löyhänä moninaisuutena, 
vaan pyhänä valtiona [als hei-
ligen Staat] tai moraalisena 
tai (jos mieluummin halu-
taan) mystisenä ruumiina.” 
Ja jälleen toisessa yhtey-
dessä: ”Katolinen ja apos-
tolinen kirkko, josta Nikean 
uskontunnustus puhuu, on 
ymmärrettävä kristikunnan 
näkyvästä yhteisöstä [von 
der sichtbaren Körperschaft 
der Christenheit] käsin.”  

Eräs kirkon ulottuvuus on 
erityisen tärkeä sekä Leibnit-
zille että ajankohtaiselle kes-
kustelulle ekumenian  pää-
määrästä ja ykseyden konk-
reettisesta muodosta. Leibnitz 
painottaa, että yksi kirkko on 
osakirkkojen yhteys [Gemein-
schaft]. Mikään osakirkko ei 
saa samaistaa itseään etuoi-
keutetusti katolisen kirkon 
kanssa. ”Pikemminkin jokai-
nen osakirkko on katolinen 
siinä määrin kuin se pitää 

yhtä koko kirkon [Gesamt-
kirche] kanssa, samoin kuin 
jokaista yksittäistä kristittyä, 
joka ei ole harhaoppinen tai 
skismaattinen, on pidettävä 
katolilaisena.” Jokainen pai-
kalliskirkko on itsenäinen. 
Leibnitz kirjoitti, että tule-
vassa liitossa ”evankeliset 
kirkot voisivat säilyttää omat 
riittinsä ja traditionsa samaan 
tapaan kuin Rooman kanssa 
yhteydessä olevat kreikka-
laiset ja maroniitit.” Siksi 
on välttämätöntä, Leibnitz 
jatkaa, ”että protestantteja 
ei velvoiteta sallimaan kir-
koissaan yksityismessuja tai 
messuja ilman kommuuniota 
tai kansalle tuntemattoman 
kielen käyttöä, jotka voisi 
tuoda heille vain monien 
hämmennysten ja ikävyyk-
sien kautta, ja että niiden 
sijasta heidän pitäisi säilyt-
tää omat riittinsä milloin vain 
mahdollista, kuitenkin sillä 
tavoin, että samat protestan-
tit eivät tuomitse sitä, mitä 
Rooman kirkossa tavallisista 
tavoista ja jumalanpalvelus-
menoista voi suvaita, louk-
kaamatta hurskautta.”

Leibnitz näkee yleismaail-
mallisen kirkon ja paikallis-
kirkkojen suhteen monadiop-
pinsa valossa: ”Yksittäiskirk-
kojen suhde yleismaailmalli-
seen kirkkoon on kuin yksit-
täisten monadien suhde maa-
ilmankaikkeuteen. Jokainen 
osakirkko on siksi kokonais-
kirkon kuva, se edustaa tätä 
kokonaisuutta omalla rajoite-
tulla yksilöllisellä tavallaan; 
mutta tässä erikoisuudessa ne 
ovat suuntautuneet (hingeo-
rdnet) kaikkiin muihin pai-
kalliskirkkoihin. Siksi yleisen 
kirkon sisällä yksittäisten 
kirkkojen suhdetta toisiinsa 
määrää harmonia, ainakin 
niin pitäisi olla.”

Leibnitz on vakuuttunut 
siitä, että paimentehtävä 
maan päällä kuuluu paaville. 
Sen puolesta puhuvat myös 
kokemukset poliittisista val-
lanpitäjistä. ”Nimittäin jokai-
sessa valtiossa ... lain ja oikeu-
den mukaan [von Rechts 
wegen] on järjestetty, että on 
yksi korkein esivalta, koos-
tukoon se sitten yhdestä tai 
useammasta henkilöstä. Kui-
tenkin myös silloin kun kolle-
gio on muodostunut useam-
mista, on luonnollista, että 
johtajamisvalta tai korkein 
viran valta on yhdellä.” 

Samassa kirjeessä  Leibnitz 
puhuu paaviuden jumalal-
lisesta oikeudesta, jota hän 
toisaalta asettaa kyseenalai-
seksi: ”Jumala on järjestyk-
sen Jumala, ja jumalallisen 
oikeuden perusteella [da es 
göttlichen Rechtes ist] yhden 
katolisen ja apostolisen 
kirkon ruumis täytyy pitää 

koossa yhden johdon ja uni-
versaalin hierarkian kautta. 
Siitä seuraa, että saman juma-
lallisen oikeuden mukaan 
on myös siinä oleva korkein 
hengellinen virka, joka pitää 
itsensä oikeissa rajoissa, joka 
on varustettu johtamisval-
lalla ja valtuudella, tehdäk-
seen kaiken mitä on välttämä-
töntä täyttääkseen tehtävänsä 
kirkon pelastukseksi. Vaikka-
kin kristillisen maailman pää-
kaupunki, Rooma, on mää-
rätty tämän vallan paikaksi ja 
istuimeksi inhimillisen har-
kinnan perusteella.”  

Leibnitz pitää kirkollisko-
kousta paavia korkeampana, 
mikä hänen mukaansa ei 
vähennä paavin auktoriteet-
tia, koska konsiilin päätyt-
tyä tätä välttämättä tarvitaan. 
Leibnitz kirjoittaa: ”Heti kun 
kirkolliskokous ei enää ole 
kokoontuneena, se, mitä siitä 
jää jäljelle ei enää ole elossa 
oleva tuomari, joka voi lausua 
käsityksensä, vaan kuollut ja 
mykkä laki, jonka tulkintaan 
ja toteuttamiseen tarvitaan 
elävä tuomari.” Siksi niiden 
teologienkin, jotka puolus-
tavat kirkolliskokouksen 
ylemmyyttä, on tunnustet-
tava paavi yleismaailmalli-
sen kirkon ainoana elävänä ja 
näkyvänä tuomarina. Jumala 
itse, joka on tehnyt kirkkonsa 
”ilmoituksensa haltijaksi”, 
kantaa huolta totuuden säi-
lyttämisestä. Vakaumus siitä, 
että Herra pitää kirkkonsa 
totuudessa, on Leibnitzille 
perusta jälleenyhdistymisen 
mahdollisuudelle. 

Kirkolle uskottu totuus on 
tarkoitettu koko maailmalle. 
Sen välittäminen kaikille 
ihmisille on kirkon perus-
tehtävä. Kaikille kristityille 
on annettu tehtäväksi todis-
taa koko maailmassa, että 
kaikki on kutsuttu yhteen ja 
samaan päämäärään, joka on 
Jumala itse. Liian usein tässä 
tehtävässä on halveksittu ja 
tuomittu ei-kristittyjä, ikään 
kuin se asenne välttämättä 
seuraisi Uuden testamentin 
uskon ja kasteen vaatimuk-
sesta. Uskon ja kasteen mer-
kitystä kiistämättä Leibnitz 
on osoittanut, että pelastus 
lopulta riippuu rakkaudesta. 
Myös uskossa on kyse rak-
kauden kyllä-vastauksesta 
rakastavalle, itsensä ilmoit-
tavalle Jumalalle. Jos rakkaus 
on ihmiselämän perusta, 
ihminen on liittynyt Juma-
laan ja on osallinen armosta. 
Leibnitz antaa mietittäväksi, 
että ei-kristityt, joissa rakkaus 
elää, ”ovat sen valon valaise-
mia, joka on tullut maailmaan 
valaisemaan kaikkia ihmisiä, 
ja että he ovat täynnä Pyhän 
Hengen armoa, sisäisesti 
yhdistyneinä ikuisen Sanan 

kanssa ja jumalallisen viisau-
den kanssa, joka on Jeesuk-
sessa Kristuksessa, joskaan 
he eivät tunne häntä lihan 
mukaan.” 

Tällä on merkitystä myös 
dialogin ja lähetystyön kan-
nalta. Molempiin kuuluu 
mahdollisuuksien rajoissa 
tehdä yhteistyötä ei-kristitty-
jen kanssa.

Se, kuinka tiiviisti ykseys ja 
lähetystyö kuuluvat yhteen, 
käy ilmi Leibnitzin (elämänsä 
loppupuolella) toiminnasta 
Venäjän suhteen. Leibnitz 
yrittää voittaa jälleenyhdis-
tämisen asian puolelle sekä 
maallisen että hengellisen 
johdon. Hän muun muassa 
yrittää innostaa Pietari Suurta 
tulemaan uudelleen tietoi-
seksi vanhoista traditioista ja 
valmistelemaan maailman-
laajuista kirkolliskokousta. 
Leibnitz suunnitteli vuosina 
1712/13 sisälähetystyötä 
Venäjän kirkossa: lähetys-
työntekijöiden koulutuksen, 
aasialaisten kielten tutkimuk-
sen, käännösten, uusien ja 
parempien koulujen ja semi-
naarien kautta koko papisto 
olisi koulutettava missionaa-
risesti.

Vaivannäkö  kristillisen 
maailman ykseyden puolesta 
johtaa suoraan maailmanlaa-
juisen ”ekumenian” (oikou-
mene) palvelukseen. Tämä 
antaa aiheen ajatella moder-
nin ekumeenisen liikkeen 
alkua: se tapahtui maailman-
lähetyskonferenssissa Edin-
burghissa 1910. 

Kuten myöhemmin Vati-
kaanin toinen kirkollisko-
kous lausui lähetystyödek-
reetissä Ad gentes (6): Kris-
tikunnan jakautuminen 
”sulkee monelta ihmiseltä 
tien uskoon. Lähetystyön 
välttämättömyys muodostaa 
niin ollen kaikille kastetuille 
kutsun yhtyä yhdeksi lau-
maksi, jotta he voisivat siten 
yksimielisesti todistaa kaik-
kien kansojen edessä Kristuk-
sesta, Herrastaan.”

 
+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa
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HELSiNKi 

PyHäN HeNrIKIN
KaTeDraalISeuraKuNTa

Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi. 

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 missa 
latina (readings in English), 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.

27.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 

päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu 
tikkurilassa, 18.00 iltamessu

29.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
30.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
4.12. la 9.30 uskonnonopetus ranskaksi, 11.00 

messu ranskaksi, 12.00 Dungin diakoniksi vih-
kiminen turussa, 13.00 uskonnonopetus englan-
niksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 messu 
puolaksi, 18.00 iltamessu

6.12. ma 11.00 itsenäisyyspäivän messu
8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 

18.00 piispanmessu
9.12. to 18.00 elokuvakerho
11.12. la 9.00 lastentarhan joulujuhla kirkossa, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 

päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 per-
hemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 ilta-
messu

13.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
14.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
16.12. to 18.00 lectio divina
18.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa 
på svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

21.12. ti 14.00 senioreiden messu ja tapaaminen, 
16.30 Pyhän Henrikin yhdistyksen kokous

DiASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.11., 19.12. 

su 16.00
tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 

48): 28.11., 26.12. su 16.00

PyHäN marIaN SeuraKuNTa

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 
09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi. Koti-
sivu maria.catholic.fi.

La 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 päämessu 
suomeksi, su 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. ja 4. su 
lastenmessu, 3. su vietnami, 5. su saksa), su 16.00 
messu (2. su espanjaksi, 3. su puola), su 18.00 
messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 
la 9.30 aamumessu. ti 17.30 ruusukkoruokus, to 
ja pe adoraatio 18.30-19.00. Rippitilaisuus ma, ti, 
ke, to, pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-
17.55. Confessions Mon., tues., Wed., thurs., Fri., 
Sat. 17.30–17.55, 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.

27.11. la 9.30 messu suomeksi, 17.00 vigilia elämän 
puolesta, adoraatio ja vesper, 18.00 messu suo-
meksi

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 
17.30 ruusukkorukous englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.12. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 messu suo-
meksi

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 16.30 adoraatio, 17.30 
ruusukkorukous englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ma kirkkomme vihkimisen vuosipäivä: 10.00 
messu suomeksi

8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 
18.00 juhlamessu

11.12. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
10.00–14.00 lauantaikurssi/Lördagskursen Eng-
lantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 
18.00 iltamessu suomeksi

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, Cafe Maria seu-
rakuntasalissa, 11.30 perhemessu, 16.00 messu 
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 
ruusukkorukous englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.12. ma ei messua kirkossamme
18.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 

opetus vahvistuksen sakramenttia varten Eng-
lantilaisessa koulussa, 18.00 messu suomeksi

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi/
Rosary in English, 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 ilta-
messu englanniksi tai latinaksi/Mass in English or 
Latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 
iltamessu. to 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli 
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. 

27.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

messun jälkeen myyjäiset, 18.30 messu englan-
niksi/Mass in English

3.12. pe 18.00 messu Porissa
4.12. la 12.00 diakoniksi vihkiminen
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu latinaksi
6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta
7.12. ti 19.00 miestenpiiri
8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 

18.30 messu
11.12. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu, 17.00 

messu puolaksi/Msza sw. po polsku
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu vietnamiksi, 18.30 messu englan-
niksi/Mass in English

14.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri
18.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu englan-
niksi/Mass in English

DiASPORA
Ahvenanmaa: 27.11., 18.12. la 10.00
Eurajoki: 21.11., 5.12., 19.12. su 15.00
Pori: 3.12. pe 18.00

JyVäSKyLä 

PyHäN olavIN SeuraKuNTa

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. isä Krystian Kalinowski 044-
5001383. Sähköposti olavi(at)catholic.fi. Kotisivu 
olavi.catholic.fi.

Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/ Mass 
in English. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu. ti ja to 
7.00 messu (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6). 
to adoraatio iltamessun jälkeen. ti 19.00 neoka-
tek. sanan liturgia ja la 19.00 neokatek. Eukaristia 
(seurakuntasalissa). Rippitilaisuus ke puoli tuntia 
ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan. Con-
fessions on Wednesdays 30 mins before Mass and 
on request.

27.11. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 messu 
Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 
messu Kuopiossa

30.11. ti 18.00 pyhä apostoli Andreas: 18.00 messu
4.12. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen 

(velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
10.12. pe 18.00 messu Kiteellä
11.12. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu 

Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.30 
messu Kajaanissa

18.12. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 messu 
Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

DiASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 

11.12. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 12.12. su 

18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 10.12. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmanin-

katu 8): 28.11. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahden-

katu 20): 27.11., 18.12. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 27.11., 

18.12. la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 11.12. la 

15.00

KAtEKEESi
Jyväskylä: 20.11., 4.12. la 9.00
Joensuu: 11.12. la 9.45
Savonlinna: 27.11., 18.12. la 9.45

TAMPERE 

PyHäN rISTIN SeuraKuNTa

Amurinkuja 21 A, 33230 tampere. Puh. 
03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 
iltamessu englanniksi/Mass in English. Ke 17.40 
iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy 
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua 
tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekee-
sipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa 
muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lau-
antain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon 
ilmoitustaululta.

26.11. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
27.11. la 8.30 messu, 9.50 katekeesi, 14.00 perhe-

messu, 18.00 perheillallinen

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.11. ma 18.00 iltamessu
30.11. ti 7.30 aamumessu
1.12. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu
2.12. to 7.30 aamumessu, 18.00 iltamessu, 18.30 

adoraatio
3.12. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
4.12. la 8.30 aamumessu, 17.00 retretti vietnamiksi
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta, 18.00 

iltamessu
7.12. ti 7.30 aamumessu
8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 

18.30 ruusukko, 19.00 juhlamessu (Huom. aika!)
9.12. to 7.30 aamumessu, 18.00 iltamessu, 18.30 

adoraatio
10.12. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
11.12. la 8.30 aamumessu, 9.50 katekeesi, 14.00 

perhemessu, 14.45 perhejuhla
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.12. ma 18.00 iltamessu
14.12. ti 7.30 aamumessu
15.12. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.45 

informaatiokurssi
16.12. to 7.30 aamumessu, 18.00 iltamessu, 18.30 

adoraatio
17.12. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
18.12. la 8.30 aamumessu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in English

DiASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 

katu 11): 5.12. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 

12.12. su 16.00, (Koivuristin seurakuntakoti, 
Oravankatu 29): 28.11. su 18.00

Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seu-
rakunnasta): Ei messua tänä aikana.

Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 
4.12. la 9.00 (Huom. aika!)

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5): 
28.11., 12.12. su 12.00

Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu 1): 
20.11., 18.12. la 16.00

Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 4.12. la 
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) pää-
messu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka kuukau-
den 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippiti-
laisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten 
torstaisin.

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 18.00 messu
2.12. to 18.00 iltamessu
3.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
5.12. su adventin 2. sunnuntai, kirkkomme vihki-

misen muistopäivä: 11.00 piispanmessu ja vah-
vistuksen sakramentin jakaminen

8.12. ke Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 
messu

9.12. to 18.00 iltamessu
11.12. la 13.00 perhemessu
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 11.00 messu
16.12. to 18.00 iltamessu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 18.00 messu

DiASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 12): 

26.12. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaan-

katu 3): 12.12. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): Ei messua tänä aikana.
Lappeenranta (ort. kirkko): 21.11., 19.12. su 12.00

Seurakunnat
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Huom! Lokakuussa ja marraskuussa ei vietetä 
messua Haminassa.

Huom! Lahdessa ei ole messua eikä uskonnon-
opetusta 4.12.

uSKONNONOPEtuS
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): Ei opetusta tänä 

aikana.
Kouvola (seurakuntasali): 11.12. la 11-13 (messu 

13.00)

Pyhän ursulan kirkon vihkimisen vuo-
sijuhla 5.12. Juhlaan osallistuu myös piis-
pamme Teemu Sippo, joka jakaa juhlames-
sun yhteydessä vahvistuksen sakramentin 
nuorille seurakuntalaisillemme. Tervetu-
loa!

OuLu 

NaSareTIN PyHäN
PerHeeN SeuraKuNTa

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Säh-
köposti perhe@catholic.fi. Kotisivu perhe.catho-
lic.fi. Tilinumero: Sampo 800014-70235384

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 ilta-
messu. to adoraatio messun jälkeen. ti, ke, la 19.30 
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Pe 17.00 ris-
tintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus pe 17.30-
18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen 
mukaan.
 
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 
messu torniossa

30.11. ti pyhä apostoli Andreas: 17.00 messu
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 
messu torniossa

8.12. ke Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen 
(velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 
messu Rovaniemellä

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

DiASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 21.11. su 17.00
tornio (Lukiokatu 1): 28.11., 5.12. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): Ei messua tänä aikana.
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.12. 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. 
Sähköposti stellamaris@catholic.fi. 

23.-25.11. Hiippakunnallisen lähetysseminaarin 
retretti

26.-28.11. Neokatekumenaaliretrettii
3.-5.12. Retretti. Leppävaaran seurakunta
10.-12.12. Retretti. Helsingin seurakuntayhtymä
27.-31.12. Retretti. ursuliinisisaret
 

Stella Maris tarvitsee jatkuvasti talkootyöläisiä. 
ilmoittaudu Aulille 040 5329827. työtä löytyy 
monipuolisesti keittiöstä pihatöihin.
 
Stella Marisissa viettettävistä messuista voi tiedus-
tella 019-33335793.

Varaukset retrettejä, kokouksia ym. varten kannat-
taa tehdä mahdollisimman ajoissa, parhaassa tapa-
uksessa isommille ryhmille vuosi aikaisemmin, sillä 
erityisesti keskuksen viikonloput ovat hyvin kysyt-
tyjä. Yksittäismajoitukset lyhyemmällä varausajalla. 
Kannattaa tiedustella tilannetta joka tapauksessa.
Myös talkoolaiset ovat aina tervetulleita! Ylläpito 
työn palkkana. Erityisesti nyt syystöihin odotetaan 
voimavaroja.

STuDIum CaTHolICum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-61206711, 
fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. 
Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 10-16 
ja keskiviikkoisin klo 10-18. Lisätietoja luennoista 
ja muusta toiminnasta www.studium.fi.

SuomeN CarITaS

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

TAPAHTuMiA 
aCaDemICum CaTHolICum

Ohjelma syyskaudella 2010
Verksamhetsplan för hösten 2010

 
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, 
Ritarikatu 3 bA. Tilaisuudet ovat avoimia kai-
kille./Vi samlas på Studium Catholicum, Ridda-
regatan 3bA. Mötena är öppna för alla. HuOM! 
KOKOuKSEt ALKAVAt KLO 18.00/OBS! 
MÖtENA BÖRJAR KL. 18.00 
 
Torstaina 9.12. klo 18.00: Filosofian tohtori Elina 

Räsänen Helsingin yliopistosta puhuu väitös-
kirjansa aiheesta “Pyhä Anna itse kolmantena”, 
pyhä isoäiti keskiajan puuveistoksissa. Lopuksi 
nautimme traditionaaliset jouluglögit/ Filoso-
fie doktor Elina Räsänen: “ Sankta Anna själv 
som tredje”, den helige farmodern i medeltida 
skulpturer. Därefter njuter vi av den traditio-
nella glöggen. 

Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa 
15.10.2010 mennessä AC:n tilille 200120-
513060/ Betala medlems/infoavgiften, 10 euro, 
senast den 15.10.2010 på AC:s konto 200120-
513060

CaTHolIC STuDeNTS’ CluB

Rosary and Holy Mass in Saint Henry’s Cathedral 
on the following Tuesday evenings at 18.00:

 � 30 november
 � 14 december (pikkujoulu)

Afterwards, a nice get-together in the parish hall. 
Welcome! See: cschelsinki.wordpress.com

FraNSISKaaNImaallIKoT oFS

Kokoonnumme jälleen p. Marian srk-salissa Män-
tytie 2, 00270 Helsinki. Kokoontumisaikamme 
ovat muuttuneet: kokoonnumme tiistaisin kello 
16.00--18.00. Halukkailla on mahdollisuus koko-
uksen jälkeen osallistua iltamessuun.
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jeeSuKSeN PyHäN SyDämeN  
maallIKoT (SCj)

Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheenjohtaja 
Matti Andelin, gsm 040-5792426. 

Helsinki: Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Harjuviita 18 
A 28, 02110 Espoo, gsm 040-7365470, E-mail 
harri.v.makela@kolumbus.fi.

Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 040-
4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com.

Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-
5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

KIrjallISuuSPIIrI

kokoontuu jälleen Studium Catholicumissa, Rita-
rikatu 3b A, 3. kerros, klo 18.00 seuraavina päivinä 
seuraavien kirjojen ääreen:
 
7.12.  Gao Xingjiang: Sielun vuori. HUOM! 

PÄiVÄ!
 
Tervetuloa kaikki lukuhaluiset!

raKKauDeN läHeTySSISareT

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 040-
9601211. 

Holy Mass in English on Monday at 9:00 AM. Ado-
ration on Monday at 17:30

RADiO JA TV 
aftonandakt i radio 21.12.2010 kl 19.20: 

Caterina Stenius – Radio Vega
radiojumalanpalvelus 20.2.2011 klo 18.00: 

Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki: Pyhä messu 
(nauhoitettu klo 11) – Yle Radio 1

radion iltahartaus 29.3.2011 klo 18.50: Heidi 
tuorila-Kahanpää – Yle Radio 1

radiojumalanpalvelus 21.4.2011 klo 18.00: 
Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki: Pyhä messu 
(suora) – Yle Radio 1

radion aamuhartaus 29.4.2011 klo 6.15 ja 
7.50: piispa teemu Sippo SCJ – Yle Radio 1

gudstjänst i radio 29.5.2011 kl 13.03: St 
Henrikskatedralen, Helsingfors: Heliga mässan 
(inspelad 15.5.2011 kl 12.30) – Radio Vega

radion iltahartaus 30.8.2011 klo 18.50: ? – 
Yle Radio 1

radion iltahartaus 13.12.2011 klo 18.50: Auli 
Nukarinen – Yle Radio 1

SEKALAiSTA 

senIORIt  
 
Tiistaina 21. joulukuuta messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa klo 14.00 ja sen 
jälken kokoontuminen seurakuntasalissa. 
Tervetuloa!

 
 Verbi Dei sono 
Schola cantorum 
 

Gregoriaanista laulua 
häihin, hautajaisiin ja 

muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for 
weddings, funerals and other occasions. 
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-

5021206.

 

M e s s u J A  t A L L I n n A s s A 
 
Pyhien Pietarin ja Paavalin kated-
raali (Vene tn. 18, Tallinn 10123): su 10.00 
(venäjä), 11.30 (viro) ja 18.00 (puola), 
la 8.00 (latina) ja 18.00 (englanti). Vii-
kolla ma-pe 8.00 (viro) ja 18.00 (viro). 
 
Piritan luostarin kappeli (Merivälja 
tee 18, Tallinn 11911): su 10.00, ma, ti, 
to, pe, la 7.30 ja ke 17.00 (kaikki viroksi). 
 
Lisätietoja: katoliku.ee.

 

FIdeKsen vuOsIKeRRAt 1975 - 2001 
 
tarjotaan halukkaille. Kyseessä ovat van-
hanmalliset Fidekset. (Tabloidi alkoi 
ilmestyä 2002). Soita puh. 050-4012737, 
Anne Karesti-Taskinen, Mäntsälä.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (14/2010) ajalle 
17.12.-23.1.2011 on toimitettava viimeistään 3.12.2010 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Tapahtumat

tuOMAAn 
MARKKInAt 
7. - 22.12.2010

esplanadin puisto
Perinteiset tuomaan Markkinat joulukuussa, 
tänäkin vuonna peräti 16 päivän ajan!

Caritas etsii osastolleen vapaaehtoisia parin 
tunnin myyntityöhön. Lisätietoa toimistosta.

Kojun numero on sama kuin viime vuonna 
eli 90.

APuA steLLA MARIs -KesKuKseen
HJÄLP tiLL StELLA MARiS / HELP tO StELLA MARiS CENtRE

Tarvitsemme vapaaehtoista työvoimaa auttamaan Stella Maris -keskuksen 
henkilökuntaa retreteillä, leireillä, seminaareissa jne. Työvoiman tarve on lyhyt-
aikaista, muutamasta päivästä  viikkoon, mahdollisesti kahteen. Stella Maris 
-keskus tarjoaa majoituksen, ateriat ja kulukorvauksen. 
 Ottakaa yhteyttä Stella Maris -keskuksen johtajaan Auli Nukariseen. 
Stella Maris - yhteystiedot: Osoite: Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-
335793, gsm 040-5329827, e-mail: stellamaris@catholic.fi 
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Meksikolaisen jesuiitan, 
isä Miguel Pron elä-

mässä oli enemmän seikkai-
luja, jännitystä ja vaaroja kuin 
monessa elokuvassa. Hänen 
vaarallinen elämänsä alkoi

jo silloin, kun hän vielä 
konttausikäisenä onnistui 
välttämään hoitajansa val-
vovan katseen ja ryömimään 
ikkunalaudalle, joka oli kol-
mannessa kerroksessa vilk-
kaan kadun yläpuolella. 
Sieltä hänen kauhistunut 
äitinsä hänet löysi ja pelasti. 
Isä Miguelin elämän viimei-
nen vaarallinen vaihe päättyi 
hänen kuolemaansa teloitus-
ryhmän ampumana hänen 
ollessaan 36-vuotias.

Miguel Agustin Pro Juarez 
syntyi perheen vanhimpana 
poikana tammikuun 13. 
päivänä 1891 Guadalupessa 
Meksikossa. Hänen isänsä, 
myöskin Miguel, oli Concep-
cion del Oro-kaivoksen van-
hempi insinööri. Äiti Josefan 
hyvyydellä ja lempeydellä 
oli poikaan suuri vaikutus ja 
hän  harjoitti myös hyvänte-
keväisyyttä kaivostyöläisten 
keskuudessa. Lapsuudesta 
saakka Miguelin persoonal-
lisuutta hallitsivat nauru ja 
iloisuus. Hän nautti käytän-
nön piloista, joiden kohteina 
usein olivat hänen sisarensa. 
Ollessaan kerran kävelyllä 
lempisisarensa Concepcionin 
kanssa hän yhtäkkiä syöksyi 
koputtamaan heidän ohit-
tamansa talon ovelle. Kun 
talon isäntä tuli avaamaan, 
Miguel osoitti kauhistunutta 
sisartaan ja selitti, että tämä 
oli nähnyt talon ikkunassa 
kauniin Neitsyen patsaan 
ja toivoi voivansa ostaa sen. 
Concepcion kertoi myöhem-
min vanhemmilleen, että se 
oli räikein ja rumin patsas 
mitä hän oli eläissään nähnyt. 
Kaikeksi onneksi se oli per-
heaarre eikä mies suostunut 
luopumaan siitä.

Erään toisen kerran Miguel 
lähti retkelle läheiseen kau-
punkiin joidenkin jesuiitto-
jen kanssa, jotka olivat hänen 
perheensä läheisiä ystäviä. 
Hän pukeutui salaa sutaa-
niin, joka kuului eräälle lähe-
tyssaarnaajista ja lähti omalle 
pikku saarnaretkelleen naa-
puriston rancheille. Yksin-
kertainen maalaisväestö piti 
häntä oikeana pappina ja lah-
joitti miellyttävälle nuorelle 
padrelle munia, savukkeita 
ja tuoreita juustoja. Oikeat 
papit saivat hänet pian kiinni, 
mutta koska hän ilmeisesti 
oli pitänyt hyviä saarnoja he 
eivät paljastaneet häntä. Sen 
sijaan he raahasivat hänet 
takaisin huoneeseensa missä 
he vapauttivat hänet kaikista 
vaivalla ansaituista lahjoista.

Miguelilla oli nolojakin 
hetkiä. Kerran hän oli katolla 
yrittäen saada kiinni sisa-

rensa karannutta kanaria-
lintua. Kun hän kumartui 
katon reunan yli pyytääk-
seen apua, hänen taskustaan 
satoi savukesuihku suoraan 
hänen isänsä hämmästyneille 
kasvoille. Toisen kerran hän 
postitti vahingossa äidilleen 
kirjeen, jonka oli tarkoitta-
nut ei-katoliselle tyttöystä-
välleen, kun taas äidille tar-
koitettu kirje lähti puheena 
olevalle senoritalle. Tämä 
erehdys osoittautui onnel-
liseksi, sillä se johti välirik-
koon tytön kanssa.

Pron perhe vietti läm-
mintä ja läheistä perhe-
elämää. He pitivät usein 
musiikki-iltoja ja Miguel 
lisäsi juhlan tuntua soit-
tamalla mandoliinia tai 
kitaraa. Vaikka perhe 
olikin hartaan katoli-
nen pysyi Miguel jonkin 
aikaa poissa sakramen-
teilta ja oli varsin välinpi-
tämätön uskoaan kohtaan. 
Kun kaksi hänen sisaris-
taan oli mennyt luostariin, 
hän lopulta alkoi ajatella 
omaakin elämäänsä. Hän 
alkoi tuntea yhä enemmän 
ja enemmän kutsumusta pap-
peuteen.

Kaksikymmenvuotiaana 
hän päätti anoa pääsyä jesu-
iittoihin. Hänen pilailijan-
maineensa oli ehtinyt hänen 
edelleen, ja esimiehet halu-
sivat varmistautua siitä, että 
nuorukainen pystyi olemaan 
myös pilan kohteena eikä vain 
pilailemaan itse. Kun Miguel 
ensimmäisen kerran tapasi 
seminaarin rehtorin, tämä 
luki sanomalehteä. Miguel 
seisoi ja odotti runsaan puoli 
tuntia ennen kuin rehtori 
laski lehden kädestään kehot-
taakseen Miguelia palaamaan 
seuraavana päivänä, koska 
hän oli juuri sangen kiireinen. 
Seuravana päivänä rehtori 
kirjoitti uutterasti, ja jälleen 
Miguel sai seisoa kauan 
ennen kuin hänet huomattiin. 
Kun hänet kutsuttiin lopulli-
seen haastatteluun pihalla 
oli joukko nuoria jesuiittoja, 
jotka äänekkäästi valittivat 
kaikesta, mikä oli vinossa Jee-
suksen seurassa. Miguelille 
valkeni, että tämä oli ollut koe 
- koe, jonka hän onnistuneesti 
läpäisi. Hän aloitti novisiaatin 
10. elokuuta 1911.

Vuonna 1910 oli alkanut 
Meksikon vallankumous ja 
raivoisa antikatolisuus sai 
vallan. Vuonna 1914 taiste-
lut olivat tulleet jo epämu-
kavan lähelle ja seminaarin 
rehtori valmistautui pahim-
paan. Hän pakkasi ja piilotti 
tai hautasi maahan novisiaa-
tin arvokkaimman omaisuu-
den ja osti yhteisön jäsenille 
tavalliset vaatteet. Elokuun 
15. päivänä he alkoivat lähteä 
pieninä ryhminä. Miguel 
pukeutui talonpojaksi ja 
palveli ystäviään niin hyvin, 

ettei kukaan osannut epäillä 
hänen olevan muuta kuin pal-
velija. Jalan ja junalla he mat-
kustivat Laredoon, Texasiin. 
Sieltä nuori seminaarilainen 
matkusti Kalifornian, Nica-
raguan ja Espanjan kautta 
Belgiaan. Joka paikassa hän 

pysähtyi ja toimi opettajana ja 
assistenttina jatkaen samalla 
lukujaan. Belgiassa hän opis-
keli työläispapiksi. Hän oli 
toiminut isänsä apuna kai-
voksen johtamisessa ja oli 
hyvin kiinnostunut työläis-
ten oloista.

Jesuiittakoulutus ei muut-
tanut Miguelin huumorinta-
jua, mutta hän oppi ottamaan 
moitteet nöyrästi vastaan. 
Hän alkoi hillitä kiihkeyttään 
ja erottui jopa jesuiittayhtei-
sössä rakkaudessaan ruko-
ukseen. Hänen terveytensä 
oli huonontunut, hän kärsi 
ankarista vatsavaivoista jotka 
hän jonkin aikaa onnistui 
salaamaan laskemalla niistä 
leikkiä. Vitsit antoivat hänelle 
syyn pidellä vatsaansa. 
Lopulta tämä huomattiin 
ja hän joutui leikkaukseen 
vaivan parantamiseksi.

Miguel vihittiin papiksi 
Enghienissä, Belgiassa 31. 8. 
1925. Hänen ainoa murheensa 
sinä päivänä oli se, että hänen 
perheensä ei voinut olla läsnä 
eikä hänen äitinsä voinut 
saada uuden papin ensim-
mäistä siunausta.

Kun isä Miguelin tervey-
dentila ei parantunut, hänen 
belgialaiset esimiehensä päät-
tivät lähettää hänet takaisin 
Meksikoon. On luultavaa, että 
he eivät tajunneet miten anka-
riksi vainot olivat tulleet. Isä 
Miguel itse uskoi, että hänen 
tehtävänään oli viettää lop-
puelämänsä saarnaten Kris-
tusta maanmiehilleen, ajatte-
lematta kuluja tai huolehti-
matta vaaroista. Hän palasi 
Meksikoon 1926 ja asettui 
Mexiko Cityyn. Kahdenkym-
menenkolmen päivän sisällä 
hänen saapumisestaan jul-

kaistiin määräys, joka kielsi 
kaiken julkisen palvonnan. 
Poliisi saattoi siis pidättää ja 
asettaa syytteeseen jokaisen 
tapaamansa papin.

Koska isä Miguel oli 
pappina tuntematon, hänellä 
riitti kiireitä kun hän salaa 

huolehti usean seurakun-
nan katolilaisista. Hän kir-
joitti eräälle ystävälleen: 
"Minulla on jotakin mitä 
kutsun 'ehtoollisasemiksi', 
ja minne voin joka päivä 
poliisia pettäen mennä 
jakamaan kommuunion."

Kaksi Miguelin veljistä 
toimi aktiivisesti Uskon-
non puolustamisen lii-
tossa. Erään kerran isä 
Miguel, hänen veljensä ja 
muutamia heidän ystävis-
tään pidätettiin ja heitettiin 
vankilaan. Naureskellen 
vartija ehdotti että he viet-
täisivät nyt messua, koska 
yksi heistä oli "presbitero", 
pappi. Isä Miguel kirjoitti 
tapahtumasta eräälle ystä-
välleen: "Katsoimme kaikki 
toisiamme päästä varpai-
siin kummastellen kuka 
se onneton pappi joukos-

samme olisi, ja vartija sanoi: 
Hän on Miguel Agustin. Het-
kinen, minä huusin, minä 
olen tämä Miguel Agustin, 
mutta minä vietän messun 
yhtä varmasti kuin nukun 
patjalla tänä yönä! (Vangit 
nukkuivat nimittäin lattialla.) 
Ja tämä presbitero nimeni 
edessä - se on minun suku-
nimeni, Pro, jonka joku on 
sotkenut lyhennykseen Pbro, 
mikä on lyhennys presbite-
rosta."

Tämä pelastus oli varsin 
täpärä, mutta niin olivat 
monet muutkin isä Pron 
pelastumiset. Hän käytti 
usein nokkelaa älyään pääs-
täkseen pälkähästä, kuten 
vankilassakin. Jatkaak-
seen salaista pappistointaan 
isä Miguel omaksui useita 
valepukuja. Hän pukeutui 
mekaanikoksi puhuakseen 
joukolle autonkuljettajia tai 
hän saattoi kulkea maallikon 
asussaan huoletta poliisin ohi 
matkalla viettämään messua 
korttelin päähän. Keskellä 
yötä hän kurjana kerjäläisenä 
kulki kastamaan lapsia, vih-
kimään pareja ja viettämään 
messua. Poliisina hän meni 
vankilaan viemään viaticu-
min tuomituille katolilaisille 
ja rikkaiden asuinalueella hän 
kulki hyvin pukeutuneena 
liikemiehenä kukka napinlä-
vessä. Erään kerran hän oli 
töin tuskin 50 metrin päässä 
takaa-ajajistaan. Nähdessään 
ohikulkevan tytön hän kietoi 
kätensä tämän ympärille ja 
kuiskasi "Auttakaa minua, 
olen pappi". Tyttö reagoi 
nopeasti tilanteeseen ja polii-
sin etsintäryhmä ohitti "rakas-
tavaiset" luomatta heihin kat-
settakaan. Usein kuitenkin 

vain Meksikon katolilaisten 
luja usko säilytti hänen salai-
suutensa.

Tuodakseen Kristuksen 
maanmiehilleen isä Miguel 
kiiruhti polkupyörällä edes-
takaisin pääkaupungissa, hän 
kastoi, vihki, kuunteli rippejä 
ja antoi viimeisen voitelun 
kuoleville. Näiden hengellis-
ten tehtävien ohella hän otti 
myös paljon riskejä auttaak-
seen kaupungin köyhiä, hän 
keräsi ja jakoi heille ruokaa ja 
muita tarvikkeita.

Marraskuun 13. vuonna 
1927 ohiajavasta autosta hei-
tettiin pommi vastavalitun 
presidentti Plutarco Callesin 
autoon. Pommiauto oli joskus 
kuulunut Miguelin veljelle 
Humbertolle, ja vaikka kai-
killa Pron veljeksillä olikin 
pitävät alibit, he olivat mer-
kittyjä miehiä joista oli pidä-
tysmääräys. He piiloutuivat, 
mutta neljän päivän kulut-
tua muuan nuori poika joka 
pelkäsi äitinsä hengen puo-
lesta tahtomattaan paljasti 
heidät poliisille.

Annettiin määräys kolmen 
Pron veljeksen teloittami-
sesta. Heidät ammuttai-
siin yhdessä kahden muun 
vangin kanssa.

Teloituspäivänä villapai-
taan pukeutunut isä Miguel 
johdatettiin ensimmäisenä 
ulos vankilasta. Mitään oikeu-
denkäyntiä ei ollut pidetty. 
Miguelilla oli pitävä alibi pre-
sidentin murhayrityksessä, 
mutta hän oli syyllinen paljon 
suurempaan rikokseen - hän 
oli katolinen pappi.

Vangeille ei oltu kerrottu 
heidän kuolemantuomios-
taan, vaikka he tuntuivatkin 
aavistavan sen. Muutamaa 
päivää aikaisemmin, viettäes-
sään messua eräässä konven-
tissa, Miguel oli sanonut yli-
sisarelle "Sisar, minä tarjosin 
jokin aika sitten elämäni Mek-
sikon pelastamiseksi ja tänään 
messussa tunsin, että Herra 
on ottanut sen vastaan." Van-
kilassa ollessaan isä Miguel 
valmisti veljensä ja toiset 
vangit kuolemaan ja neuvoi 
vanginvartijaansa.

Eräs niistä poliiseista, jotka 
olivat auttaneet saamaan 
hänet kiinni vei hänet teloi-
tuspaikalle. Kun mies kääntyi 
ja kyyneleet silmissä pyysi 
anteeksiantoa siitä, että joh-
datti hänet kuolemaan, 
isä Miguel syleili vapise-
vaa miestä ja sanoi: "Et saa 
vain anteeksiantoani vaan 
myös kiitokseni." Hän sanoi 
myös teloitusryhmälle hiljaa: 
"Jumala antakoon teille 
anteeksi."

Kun Miguelilta kysyttiin 
hänen viimeistä toivomus-
taan hän sanoi haluavansa 
rukoilla. Hän polvistui 
luotien repimän seinän eteen 
ja rukoili kiihkeästi kaksi 
minuuttia. Rukoiltuaan hän 

Pyhimys

Meksikolainen hattutanssi – autuas Miguel Pro
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asettui seisomaan kädet ristin 
muotoon levitettyinä ja kiel-
täytyi tarjotusta silmäsiteestä. 
Lujalla, kirkkaalla äänellä 
hän huusi: "Viva Cristo Rey!" 
(Eläköön Kristus kuningas!)

Eräs asianajaja ja Migue-
lin sisar Anna saapuivat van-
kilaan mukanaan määräys 
teloituksen lykkäämisestä, 
mutta lukitun portin toiselta 
puolelta kuuluvat laukaukset 
kertoivat, että he tulivat liian 
myöhään. Vaikka he olivat 
olleet siellä useita minuut-
teja ja monet ihmiset yhtyi-
vät heidän huutoonsa, var-
tijat kieltäytyivät avaamasta 
porttia. Vasta Argentiinan 
lähettiläältä tullut puhelin-
soitto pelasti Miguelin nuo-
rimman veljen Roberton, ja 

tämä pakeni myöhemmin 
Yhdysvaltoihin.

Vastoin presidentti Calle-
sin odotuksia isä Pro kohtasi 
kuolemansa tyynesti ja san-
karillisesti. Teloitusryhmä 
ei tappanut rohkeaa pappia, 
hän hengitti vielä, vaikka 
olikin kuolettavasti haavoit-
tunut. Kenraali Cruz astui 
hänen luokseen ja tappoi 
hänet päähän osuneella lau-
kauksella. Fanaattinen Calles 
oli nähnyt teloituksissa tilai-
suuden juhlia Meksikon kato-
lilaisten pelkuruutta ja oli 
kutsunut paikalle lehdistöä, 
valokuvaajia ja muita, ja tästä 
syystä marttyyrikuolemasta 
on tarkat kuvalliset todisteet. 
Mutta kuolemat olivat niin 
sankarillisia, että valokuvilla 

oli vastakkainen vaikutus: 
niiden omistamisesta tulikin 
pian rikos.

Sinä yönä Miguelin ja Hum-
berton ruumiit olivat heidän 
isänsä talossa. Eräs heidän 
sisaristaan itki katkerasti ja 
hänen isänsä kysyi: "Näinkö 
sinä käyttäydyt pyhimyk-
sen läsnäollessa?" Läpi yön 
ihmiset kulkivat arkkujen ohi 
koskettaen niitä. Seuraavana 
päivänä hautajaiskulkuee-
seen osallistui yli viisisataa 
autoa, ja tuhansia ihmisiä 
tungeksi katujen varsilla heit-
täen kukkia arkuille. Vaikka 
Calles oli kieltnyt kaiken 
julkisen mielenosoituksen, 
ihmiset uhmasivat häntä 
avoimesti, tietäen että Meksi-
kossa ei ollut tarpeeksi van-

kiloita kaikkia niitä ihmisiä 
varten, jotka halusivat kunni-
oittaa pyhimysmäistä pappia 
ja hänen marttyyriveljeään.

Ennen kuolemaansa isä 
Pro oli sanonut eräälle ystä-
välleen: "Jos minut joskus 
saadaan kiinni, valmistaudu 
pyytämään minulta asioita 
kun olen taivaassa." leik-
kisästi hän myöskin lupasi 
ilahduttaa kaikkia pitkänaa-
maisia pyhiä taivaassa esit-
tämällä heille meksikolaisen 
hattutanssin. Eivät ainoas-
taan hänen ystävänsä, vaan 
monet hänen maanmiehis-
tään uskoivat, että isä Miguel 
vastasi heidän rukouksiinsa. 
Muuan vanha sokea nainen 
siitä joukosta, joka tuli kos-
kettamaan hänen ruumistaan 

sai näkönsä takaisin. Kolme 
muuta todisti isä Miguelin 
auttaneen heitä viikon kulu-
essa kuolemastaan.

Isä Miguel Pro julistettiin 
autuaaksi 25.9.1988. Hänen 
juhlapäivänsä on 23. marras-
kuuta.

Tuula Luoma

Artikkeleita

Marraskuun alussa oli 
Sofiassa, ortodoksisen 

kirkon toimintakeskuksessa, 
Helsingin ortodoksisen hiip-
pakunnan ja meidän hiippa-
kuntamme kirkkoherrojen 
tapaaminen. Kokoontumisen 
aiheena oli diakonia. Siitä 
pidettiin kahden päivän semi-
naari. Mukana olivat metro-
poliitta Ambrosius ja piispa 
Teemu.  

Ensimmäisenä päivänä  
kuultiin neljä alustusta. Niitä 
pitivät Diakonissalaitok-
sen  johtaja Antti Lemme-
tyinen, Helsingin Mission 
toiminnanjohtaja Olli Valto-
nen, Heikki Hursti (Veikko ja 

Lahja Hurstin Laupeudentyö 
ry) ja Gun-Viv Glad-Jungner 
Sosiaalisen auttamistyön apu-
laisjohtaja Pelastusarmeijasta. 
Näiden alustusten pohjalla 
keskusteltiin diakoniatyöstä 
ja -toiminnasta Suomessa. 
Diakonian piirissä tapah-
tuva työ on Suomessa hyvin 
laajaa ja siihen osallistuu 
myös varsin paljon vapaaeh-
toisia. Siinä on monenlaisia 
tehtäviä, joissa kohdataan 
nykyihmisen kaikenlaisia 
ongelmia ja haasteita. Meillä 
oli myös mahdollisuus kysyä 
asioista alustajilta. Osanotta-
jilla oli ainutkertainen tilai-
suus tutustua sosiaaliseen ja 

karitatiiviseen työhön, jota 
tehdään Suomessa apua tar-
vitsevien ihmisten hyväksi ja 
auttamiseksi.

Seuraavana päivänä orto-
doksinen kirkkoherra Markku 
Aroma puhui ”Diakonian 
teologisista prinsiipeistä orto-
doksisessa kirkossa”. Seuraa-
vaksi isä Wieslaw Swiech SCJ 
piti alustuksen ”Nykyajan 
trendit katolisen kirkon dia-
koniassa”. Näiden alustus-
ten pohjalta pohdittiin, miten 
meidän kirkkomme ovat 
täällä Suomessa konkreetti-
sesti mukana diakoniassa. 
Keskusteltiin myös, mitä 
meidän kirkkojemme pitäisi 

tehdä enemmän ja paremmin 
diakonian hyväksi. Tästä tuli 
antoisa ja rikastuttava veljel-
linen keskustelu ja yhdessä-
olo. Samalla oli mahdollisuus 
tutustua toisiimme. Seminaa-
rin aikana oli myös yhteisiä 
rukoushetkiä.

Diakonia on yksi kirkon 
kolmesta perustehtävästä. 
Diakonia on Uuden testamen-
tin valossa Jumalan, Kristuk-
sen ja kirkon - joka on usko-
vien yhteisö-, palvelemista. 
Diakonia on myös Uuden 
liiton, oikeudenmukaisuu-
den ja Pyhän Hengen palve-
lemista. Diakonia on Uuden 
testamentin mukaan myös 

Kristuksen mystisen ruumiin 
rakentamista. Kirkon tehtävä 
on jatkaa Kristuksen diako-
niaa. Ei voi olla kirkkoa ilman 
diakoniaa. Diakonian varsi-
nainen subjekti on itse kirkko 
kaikilla tasoilla seurakun-
nista alkaen yleismaailmalli-
seen kirkkoon asti. Diakonian 
täytyy ulottua ehdottomasti 
kaikkiin ihmisiin ja hätätilan-
teisiin. Diakonian esikuva on 
Jumalan äiti, Neitsyt Maria.  

isä Wieslaw Swiech SCJ 

Keskustelua diakoniasta

© KARi M. RÄNtiLÄ
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Guds vÄnneR – Märta 
Aminoffs helgonbok. 
Absolut intressant och 
läsvärd. KATT 2006. 347 
sidor. 18 eur.

Artikkeleita

Det som är viktigt i det långa loppet
”Friheten att vara utan är den sanna friheten” - Johannes Salminen 

 

Vi måste ständigt priori-
tera och försöka allokera 

vår strategiska bristresurs 
– tiden – på bästa möjliga sätt. 
Vilka är våra kriterier eller 
benchmarks mot vilka vi för-
söker göra detta? 

Schildts kom i år ut med en 
bok var man intevjuade ett 
antal äldre finlandssvenska 
personer. Målsättningen var 
att kartlägga vad som varit 
och är betydelsefullt i deras 
liv och vilka råd de ville ge 
dagens unga. 

Bland det som var viktigt 
nämndes sällan bilar och 
båtar de ägt, hus som de bott i 
och annat materiellt som man 
kämpar om. Pengar eller för-
mögenhet nämndes aldrig. 

Viktigt för dem var dra-
matiska händelser i samhäl-
let som de inte själva kunnat 
påverka; den franska revo-
lutionen, krigen och freden, 
Finlands EU medlemskap, 
uppbyggandet av välfärds-
samhället, demokratise-
ringen av samhället, USA’s 
globala politik, 1960-talets 
radikalism, p-pillret, Berlin-
murens fall, upplösningen av 
Sovjetstaten, folkpensionen 
och feminismens uppkomst.

Det är de stora externa hän-
delserna eller paradigmför-
skutningarna som var avgö-
rande. Förutsätningarna för 
ens existens ändras helt, man 
kan inte leva som förut. Tek-
nologiska paradigmförskut-
ningar som nämnas var inter-
net, mobiltelefonen och bio-
teknologin. 

Viktigt på det personliga 
planet var bl.a. en betydande 
promotion i karriären oftast 
till chef för en verksamhet, 
att man får göra det som man 
är bra på, äktenskapet och 
familjen, barnen och barn-

barnen, en nära persons t.ex. 
mannens/hustruns död, reli-
gionen och att få vara frisk.

 Vilken lärdom kan vi dra 
av detta? 

För det första: Det mästa 
kan man inte själv påverka. 
Det är fråga om lycka, till-
fällighet och om hur andra 
beteer sig. Det som däremot 
är viktigt är vilket beslut man 
själv fattar då man står inför 
en paradigmförskutning i ens 
liv. 

För det andra: De mate-
riella sakerna och pengarna 
spelar en underordnad roll i 
det långa loppet. Det är inte 
de som gör ett permanent 
intryck på individen. De är 
bara saker som kommer och 
går. 

För det tredje: Hustrun/
mannen är kanske det vik-

tigaste av allt för en. Det är 
den relationen som man 
måste vårda och sköta om, 
om man vill bli lycklig. Det är 
mannen/hustrun som ger dig 
dina barn och möjliggör barn-
barnen, det är hon/han som 
också möjliggör din karriär 
och ett rikare liv. 

För det fjärde: Man lever 
för att en gång dö. Fast man 
lever mitt i livet måste man 
inse att livet de facto är kort. 
En sjukdom eller olycka kan, 
som ett blixtslag, ändra på 
allting. Här spelar religionen 
en viktig roll. I alla fall gör det 
livet lättare att leva. 

I boken frågade man också 
vilka råd de intervjuade ville 
ge dagens unga. 

För det första måste exis-
tensen ha en mening och en 
målsättning. Man kan inte 

bara leva som ett djur, från 
dag till dag, endast driven av 
sina begär och känslor. Man 
måste tro på sig själv, vara 
öppen, glad, nyfiken, hopp-
full och ta vara på de tillfäl-
len som man får. Man måste 
veta när man står inför en per-
sonlig paradigmförskutning 
och då kunna besluta om man 
verkligen vill ta chansen eller 
inte. 

För det andra måste man 
inse att livet är kort. Man 
måste leva här och nu. Det 
finns inte andra alternativ. 
Man behöver inte allting 
genast. Saker och ting 
kommer i sinom tid, eller när 
”tiden är mogen”. 

För det tredje måste man 
skaffa sig kunskap, kunnande 
och lära sig språk. Man måste 
själv ta reda på saker och ting. 

Om man har möjlighet skall 
man skaffa denna kunskap på 
ort och ställe genom att till-
bringa tid i andra länder och 
lära sig om andra kulturer. 

För det fjärde måste man 
inse att livet är värt att leva, 
men man måste leva det med 
eftertanke och uppriktigt. 

Det som förvånade mig 
var att Gud inte nämndes 
inte heller hade religionen 
en betydande plats i de inter-
vjuades liv. Detta kan givet-
vis bero på populationen eller 
på det faktum att man inte 
”vågade” öppna sig. 

 
Jan-Peter Paul

Källa: Birgitta Boucht och Tomas 
Mikael Bäck (red.) 2010: Med ålderns 
rätt, Schildts Förlags Ab, Helsingfors 

 
 

En gammal man tänker på sin ungdom.
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Maarit Hurmerinta
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Antti Ikola
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Wilfrid stinissen OCd: 
Kristillinen syvämietiskely. 
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09-6129470, info@catholic.fi.
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den historia. KATT 2009. Sid. 
309 sivua. 32 €.
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Lukijoilta

Koko maailma iloitsi, kun Chilen kaivos-
miehet voittivat kuoleman vaaran ja pää-

sivät eheinä maan pinnalle. Oli tehty paljon 
työtä heidän nostamisekseen. Heidän puo-
lestaan oli epäilemättä myös rukoiltu paljon. 
Siitä todisti mm. pyhien kuvien runsaus, niitä 
heidän läheisensä panivat poratun pelastus-
kaivon suulle. Pelastuttuaan jotkut miehet 
polvistuvat hetken rukoukseen tai tekivät 
ristinmerkin Jumalalle kiitokseksi. Kuole-
man uhka ahdisti miehiä monin tavoin ja 
koetteli heidän keskinäisiä suhteitaan. Kiitos 
oli paikallaan niille, jotka järjestivät apua, 
mutta myös Jumalalle, joka lähetti heille tai-
tavia pelastajia ja auttoi heitä sovittamaan 
joskus ymmärrettävästä syystä pahasti kiris-
tyneet välinsä. 

 
Kuolema pistin vaivaa enemmän tai vähem-
män jokaista ihmistä. On luonnollista, että 
nuoret eivät ajattele kuolemaa niin kauan 
kuin elämässä kaikki käy hyvin, mutta 
näinhän eivät tee aikuisetkaan. Kuoleman 
enkelin ilmaantuessa, kun terveys huononee, 
ihmissuhteet raukeavat, nykytekniikan valta-
vat saavutukset pettävät ja kääntyvät ihmisiä 
vastaan tai kun luonnonkatastrofi tapahtuu, 
silloin monet ihmiset ajattelevat kuolemaa, 
mutta pyrkivät unohtamaan sellaiset ajatuk-
set ja torjumaan ne. Kun mediat muistuttavat 
säännöllisesti jokaisesta onnettomuudesta ja 
väkivallanteosta kaukana tai lähellä, uutinen 
ei enää kosketa niin paljon kuin pitäisi tai 
toivotaan. Tämä on merkki siitä, että kuole-
masta on tullut tabu. Ajatellaan, että sivisty-
neille ihmisille ei sopisi pelottelu kuolemalla. 
Median mielestä kuolema häiritsee ihmisen 
sielun tasapainoa ja kansan mielenterveyttä.

Apostoli Paavali opetti, että kuoleman pistin 
on synti, mutta myös, että kuolema on nujer-
rettu ja voitto saatu Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta (1 Kor. 15: 54 -58 ). On 
tärkeää tehdä ero ajallisen ja ikuisen kuo-
leman välillä. Luonnollisena tapahtumana 
ajallinen kuolema ei ole vältettävissä. Aikai-
semmin tai myöhemmin se kohtaa jokaisen 
ihmisen. Siihen elämä loppuisi. Loppuuko 
tämä elämä siihen todella?  Tästä kaikki 
ihmiset eivät ole samaa mieltä. Kristinusko 
yhdessä useimpien maailman uskontojen 
kanssa opettaa, että elämä jatkuu. Katolisen 
kirkon hautajaisliturgiassa kiitetään Jumalaa 
siitä, että ajallinen elämä muuttuu häneen 
uskoville ja että taivaassa valmistetaan 
ikuinen asunto niille, jotka kaipaavat sitä. 

Jumala on uskollinen. Hän pitää lupauk-
sensa. Hän jo odottaa jokaista ihmistä, 
mutta kuinka meikäläisten on valmistau-
duttava tähän siirtoon ajasta ikuisuuteen? 
Me pidämme elävänä tätä kaipausta ikui-
suuteen. Annamme sen vaikuttaa arvomaail-
maamme tässä ajassa ja hahmotamme oman 
ajallisen, katoavaisen elämämme niin, että jo 
tässä ajassa siinä voi tulla näkyviin tulevaisen 
elämän ikuisia siunauksia. On olemassa vain 
yksi elämä. Molemmat elämänvaiheet kuu-
luvat erottamattomasti yhteen ja edellyttävät 
toinen toistaan. Ilman elämän ikuista per-
spektiiviä ajallinen elämä olisi kuin ruumis 
ilman päätä. On suuri kiusaus erottaa tuon-
puoleinen elämä nykyisestä. Tämä kiusaus 
on kuoleman pistin, josta apostoli varoittaa ja 
jota hän sanoi synniksi. Sitä vastoin ihmisen 

pyhyys on siinä, että hänen elämäno-
dotuksensa eivät rajoitu tähän maa-
ilmaan kaikkine ajallisine mahdolli-
suuksineen ja lahjoineen, vaan ulot-
tuvat Jumalan kirkkauteen. 

Vanhan testamentin Viisauden kirja 
varoittaa voimakkaasti tästä kuole-
man pistimestä sanoin: ”Älkää tavoi-
telko niin kiihkeästi kuolemaa. Sillä 
Jumala ei ole tehnyt kuolemaa, eikä hän 
iloitse elävien perikadosta. Kaikki, minkä 
hän on luonut, palvelee elämää. Vanhurskaus 
on kuolematon” ( Viis.1- 15). Samoin puhu-
essaan elämän kulttuurista paavi Johannes 
Paavali II varoitti kuoleman pistimestä, joka 
pitää elämää tässä ajassa ihmiselle ainoana 
vaihtoehtona ja joka sen takia on suuresti 
köyhdyttänyt nykyajan kulttuuria, huoli-
matta tekniikan valtavasta kehityksestä. 

Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen 
mahdollistamana elämän kulttuuri perus-
tuu Jumalan ehdottoman ja pyyteettömän 
rakkauden olemukseen. Hän on kutsunut 
ihmiskunnan voittamaan kanssaan kuole-
man pistimen tuhoisat seuraukset: pelon, 
ahdistuksen ja surun, yksinäisyyden, riip-
puvuudet, masennuksen ja muut sairaudet 
sekä nykyajan orjuuden muodot manipu-
loinnin, hyväksikäytön, kaunan ja ahneuden 
ja muut häikäilemättömän itsekkyyden teot 
maailmassa. Siksi hän kutsuu kaikki uskovat 
yhdessä edistämään jumalallisen rakkau-
den kulttuuria ympäri maailmaa, tekemällä 
Jumalan rakkauden, armahtavuuden ja myö-
tätunnon konkreettiseksi elämässä ja vie-
mällä Vapahtajan pelastustyön päätökseen 
hänen kirkossaan. Tämä hetki on aikojen 
lopussa, jolloin kirkon vaellusmatka päättyy 
ja kaikki Jumalan omat on koottu yhteen ja 
vietetään sadonkorjuun juhlana Karitsan 
ikuisia häitä.

Monet hiippakuntalaiset saivat kauniin ja 
arvokkaan kokemuksen poisnukkuneen 
ursuliinisisar Martan sielunmessussa Pyhän 
Henrikin katedraalissa lokakuun alussa. 
Joku ihmetteli, että tuskin kukaan itki, niin 
kuin tuntuisi sopivalta kun rakas sisar ja 
lasten uskonnonopettaja lähti pois. Kyllä, 
rakkaan poislähtö on kristityllekin surulli-
nen kokemus, mutta se voi samalla olla ilon 
ja kiitollisuuden aihe, niin kuin pyhä Francis-
cus käsitti sen. Hän piti kuuluisassa elämän 
ylistyslaulussaan kuolemaa rakkaana sisa-
renaan.  

Ei ole jokaiselle ihmisille annettu armoa 
lähteä niin hyvin valmistautuneena Jumalan 
luo kuin sisar Marta lähti. Mutta armahta-
vaisuudessaan Jumala ottaa sydämellisesti 
vastaan jokaisen ihmisen, joka on pannut elä-
mässään toivonsa häneen - vaikka epätoivos-
saan. Ilmaisemme tämän uskon Jumalan rak-
kauteen ja armahtavaisuuteen meitä ihmisiä 
kohtaan aina, kun muistamme esirukoukses-
samme poisnukkuneita ja annamme heidän 
ikuisen kohtalonsa Vapahtajan haltuun.           
              

    isä Frans 
 

K
olum

ni

Toivo kuoleman varjossa eläville
Edellisessä Fideksessä 

(12/2010) Rauni Vorna-
nen puolusti aiempaa käy-
täntöä kirjoittaa Pyhä Teresa 
tai Pyhä Franciscus, kun me 
Fideksessä nykyään kirjoi-
tamme pyhä Teresa ja pyhä 
Franciscus. Myös Katolisen 
kirkon katekismus kirjoittaa 
pyhät pienellä pyhimysten 
nimissä, samoin Messukirja 
tekee niin.

Kielitoimistolta tätä asiaa ei 
ole kysytty, kirkko itse päättää 
omasta käytännöstään.

Jotenkin vain tuntuu siltä, 
että jos luterilaisessa maassa 
noin kerran vuodessa kirjoi-
tetaan jotain Pyhästä Henri-
kistä, Pyhästä Birgitasta tai 
Pyhästä Franciscuksesta, sen 
vielä ymmärtää. Se menee 
hieman oudon asian kunni-
oittamisen tiliin. Me katolilai-
set taas kirjoitamme lähes päi-
vittäin pyhistämme, pyhästä 
Benedictuksesta tai pyhästä 
Dominicuksesta. Se on ihan 
tavallista elämää meillä.

M e h ä n  k i r j o i t a m m e 
uskomme kohteena kirkon-
kin pienellä ja Jumalaa tar-
koittaessamme kirjoitamme 
hän pienellä. Liiat isot kir-
jaimet häiritsevät ja syövät 
tehoa. Tekstin on vaikutettava 
muilla kuin ulkoisilla teho-
keinoilla. Sama koskee pyhi-
mysten nimissä pyhä-sanaa. 
Pyhimykset itse eivät etsineet 
tehokeinoja.

Muualla maailmassa, mistä 
alunperin olemme katoliset 
käytäntömme saaneet, isoa 
alkukirjainta käytetään muu-
tenkin yleisemmin, kuten 
tiedämme esim englannin 
oikeinkirjoituksesta. Siihen 
yhteyteen sopivat St. George 
ja St. Joseph. - Pelkän P. tai p. 
kirjaimen käyttö pyhimysten 
nimen edessä, mitä käytettiin 
takavuosina, vaikuttaa kovin 
rumalta. Pyhä Maria ja pyhä 
Ursula ovat paljon asiallisem-
pia kunnioitusta osoittavia 
nimimuotoja. Näin vältetään 
myös tahattomat karkeudet.

K i e l e n k ä y t t ö  m y ö s 
muuttuu. Joskus aikaisem-
min näki kirjoitettavan 
Ludvig Pyhä, mutta monasti 
jo on siirrytty pyhään Tapa-
niin, Ranskan ja Unkarin kult-
tuurihistorian yhteyksissä. 
Mielestäni kirjoittamalla 
pyhä Tuomas Akvinolainen 
tai pyhä Katariina Sienalai-
nen osoitetaan kunnioitusta 
näille pyhille yhtä lailla kuin 
aikaisemminkin.

Isoa alkukirjainta sen sijaan 
vaativat aina Pyhä Henki, 
Pyhä Kolminaisuus ja Neitsyt 
Maria sekä Jumalan Poika, 
Vapahtaja, Pelastaja ja Lunas-
taja.

Kaarina Koho

Pyhä ja pyhä
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Luottamus ja rauha
Luuk. 12:22-31

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
Sen tähden minä sanon teille: 
älkää kantako huolta henges-
tänne, siitä mitä söisitte, älkää 
ruumiistanne, siitä millä sen 
vaatettaisitte. Onhan henki 
enemmän kuin ruoka ja 
ruumis, enemmän kuin vaat-
teet.

Katsokaa korppeja: eivät ne 
kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä 
ole vajaa eikä varastoa, ja silti 
Jumala ruokkii ne. Kuinka 
paljon arvokkaampia te olet-
tekaan kuin linnut!

Kuka teistä voi murehtimalla 
lisätä elämänsä pituutta kyy-
näränkään vertaa?
Jos siis näinkään vähäinen 
asia ei ole teidän vallassanne, 
mitä te muusta huolehditte?

Katsokaa kukkia, kuinka ne 
nousevat maasta: eivät ne näe 
vaivaa eivätkä kehrää. Minä 

sanon teille: ei edes Salomo 
kaikessa loistossaan ollut niin 
vaatetettu kuin mikä tahansa 
niistä.

Kun Jumala tuolla tavoin 
pukee ruohon, joka tänään 
kasvaa kedolla ja huomenna 
joutuu uuniin, niin paljon 
ennemmin hän teistä huoleh-
tii, te vähäuskoiset!

Älkää siitä murehtiko, mitä 
söisitte tai joisitte. Älkää sitä 
etsikö.
Tätä kaikkea maailman 
ihmiset tavoittelevat; teidän 
Isänne tietää kyllä, että te sitä 
tarvitsette.

Etsikää hänen valtakun-
taansa, niin te saatte myös 
kaiken tämän.

Kommentti

Elämässäni on paljon tehtä-
viä, ajatuksia, projekteja… 
Usein pitää kiirehtiä koko 
ajan enkä valitettavasti aina 

ehdi tehdä kaikkea, mitä 
haluaisin. Nykyään aika on 
todennäköisesti yksi arvoste-
tuimmista aarteista, ehkä jopa 
kaikkein arvostetuin.

Eräänä päivänä ajattelin, mitä 
jos päivässä olisikin 40 tuntia: 
ehkä silloin voisin tehdä 
kaikki suunnittelemani asiat 
loppuun. Mutta se ajatus ei 
kestänyt kauaa, sillä loppu-
jen lopuksi edes se aika ei 
riittäisi. Jos minulla olisi 40 
tuntia käytettävissäni, yrit-
täisin tehdä luultavasti yhä 
enemmän asioita, jolloin aika 
loppuisi taas kesken. Syntyy 
loputon noidankehä.

Tämän vuoksi minusta voi 
joskus tulla hermostunut 
tai ainakin minulta puuttuu 
paljon kärsivällisyyttä. 
Tuntuu siltä, että jännitys hal-
litsee mieltäni ja sydäntäni. 
Harmi, mutta näin se vain on.

Miksi sitten olen huolissani 
huomisen tehtävistä? Miksi 

jokapäiväinen työ tuntuu 
niin raskaalta ja painavalta, 
että tunnen hukkuvani huo-
maten, etten pysty enää?

Jeesus haluaa rauhoittaa 
meitä. Hän ei sano: Älä tee 
mitään, älä pingota ja nauti 
vain elämästäsi tekemättä 
mitään! Herra tietää tar-
peemme ja antaa meille sen 
vuoksi hyvän neuvon: Luota 
Jumalaan ja tee kaikki Hänen 
kanssaan ja Hänen puoles-
taan.

Toisaalta meitä saattaa auttaa 
ajatus siitä, että tämä päivä 
tänään on ehkä viimeinen 
päiväni elossa tässä maa-
ilmassa. Ainakin se auttaa 
minua muistamaan, että tär-
keintä on osoittaa Jumalalle 
kunniaa ja kiitosta elämälläni, 
työlläni ja levollani tekemällä 
kaiken suurella rakkaudella. 
En ole yksin, ja Hänen kans-
saan pystyn mihin tahansa.

isä Raimo Goyarrola

Isä Marino kiittää

Liikuttuneena kiitän Teitä kaikkia, jotka olette osoittaneet 
ystävällisyyttänne minua kohtaan 60-vuotispäiväni johdosta.

Lahjanne oli yllättävän suuri, joten haluan jakaa sen kolmeen 
osaan: pyhiinvaellukseen Jerusalemiin ensi keväänä, seura-
kunnan köyhien avustamiseen ja pappisseminaarin tueksi.

Sydämellisesti kiitos
isä Marino Trevisini

Stellis-kirjan 
toinen painos on ilmestynyt. Paljon 
lisää aineistoa ja kuvia, mm. isä Brüge-
mannin päiväkirja, Villa Marie, Juven-
tus Catholican maja ja lasten nimilista. 
189 sivua.  Hinta 32 € + postituskulut.

Tilaukset: Kati Pap-Dévényi, Malminlaakso 17, 
02280 Espoo, 040-5310514, kati.pap-devenyi@
iaf.fi. Tai: Raimo Painio, Paanutie 10 I, 00630 Hel-
sinki, 09-7240843, 0400-267691. 

JeRusALeMIn PYHÄn HAudAn RItARIKunnAn 
suOMen KÄsKYnHALtIJAKunnAn 
uusIen JÄsenten InvestItuuRA 

 
Ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunnan 

uusien ritarien ja daamien 
jäseneksi ottaminen eli investituura pidetään 

Helsingissä 3-5.6.2011.  

Ritarikunnan suurmestari kardinaali Foley Vatikaanista on lupautunut osallistu-
maan investituuraan ja asettamaan uudet jäsenet ritareiksi ja daameiksi.  
Investituuran alustava ohjelma on seuraava:

 � Seminaari Helsingin yliopistolla perjantaina 3.6.2011.
 � Vigilia Pyhän Marian kirkossa perjantaina 3.6.2011.
 � Messu ja investituura Pyhän Henrikin katedraalissa lauantaina 4.6. 2011. 

Ritarikunnan suurmestari kardinaali Foley Vatikaanista asettaa uudet jäsenet 
ritareiksi ja daameiksi.

 � Juhlaillallinen Kansallissalissa lauantaina 4.6.2011.
 � Kardinaali Foleyn viettämä pyhä messu Pyhän Henrikin katedraalissa sun-

nuntaina 5.6.2011.
 
Ritarikuntamme ystävät ja toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita 
osallistumaan kaikkiin investituuran tilaisuuksiin ja juhlallisuuksiin.  

Merkitkää päivämäärät jo nyt kalentereihinne! Toimitamme lisätietoa ohjelman 
tarkentuessa.

Pyhän sydämen papeilla uusi kotisivu

Jeesuksen Pyhän Sydämen papeilla Suomessa (SCJ) on nyt 
uusi internet-kotisivu, johon kannattaa tutustua. Sivulla on 
myös tietoja Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikoista.

www.scj.fi

www.avaajoulu.fi  – Pipliaseuran uusi verkkopalvelu

Suomen Pipliaseura on avannut uuden verkkopalvelun, jossa voi käydä kuun-
telemassa ensimmäisen joulun tapahtumat. Helposti kuunneltavaa kerrontaa 
elävöittää taiteilija Esben Hanefelt Kristensenin kaunis piirroskuvitus. Ensim-
mäisen joulun tapahtumista kerrotaan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien 
sanoin. Verkkopalvelu löytyy osoitteesta www.avaajoulu.fi 

Avaa joulu -sivustolta voi tilata ilmaisia kuvatarroja liimattavaksi jouluterveh-
dyksiin. Tarroihin on kuvan lisäksi painettu www.avaajoulu.fi -osoite, joka kutsuu 
myös ystävät kuuntelemaan joulun kertomuksia.

Waiting For the 
Heavenly 
Jerusalem 

– Contrasts In 
Medieval Art

An Advent lecture by fr. ellert 
Dahl, OP, Sunday December 12, 
1-3 pm 

Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki
Registration online 

www.studium.fi/enrollment 
or on the spot 10 minutes before 

(5 eur., 2 eur. for students)

sukupuolisuus 
Jumalan 

suunnitelmassa
Piispa Teemu Sippo SCJ, epis-
copus electus Kaarlo Kalliala 
ja metropoliitta ambrosius 
puhuvat seksuaalietiikasta ja kir-
kosta.

Lauantai 11.12. klo 13-16 
Helsingin tuomiokirkon krypta 
(Kirkkokatu 18). Vapaa pääsy.



16 – Fides 13/2010

In English
Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki, 

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

nOte BY FR. LOMBARdI COnCeRnInG 
A neW BOOK On tHe POPe

VATICAN CITY, 21 NOV 2010 (VIS) - Given 
below is the text of a note issued by Holy See 
Press Office Director Fr. Federico Lombardi S.J. 
concerning certain remarks by the Pope on the 
use of condoms, which appear the new book 
”Light of the World”.

”At the end of chapter eleven of the book 
’Light of the World’ the Pope responds to two 
questions about the battle against AIDS and 
the use of condoms, questions that reconnect 
with the discussions that arose in the wake 
of certain statements the Pope made on this 
subject during the course of his 2009 trip to 
Africa.

”The Pope again makes it clear that his 
intention was not to take up a position on the 
problem of condoms in general; his aim, rather 
was to reaffirm with force that the problem 
of AIDS cannot be solved simply by distri-
buting condoms, because much more needs to 
be done: prevention, education, help, advice, 
accompaniment, both to prevent people from 
falling ill and to help them if they do.

”The Pope observes that even in the non-
ecclesial context an analogous awareness has 
developed, as is apparent in the so-called ABC 
theory (Abstinence - Be Faithful - Condom), in 
which the first two elements (abstinence and 
fidelity) are more decisive and fundamental 
in the battle against AIDS, while condoms take 
last place, as a way out when the other two are 
absent. It should thus be clear that condoms 
are not the solution to the problem.

”The Pope then broadens his perspective 
and insists that focusing only on condoms 
is equivalent to trivialising sexuality, which 
thus loses its meaning as an expression of love 
between persons and becomes a ’drug’. This 
struggle against the trivialisation of sexuality 
is ’part of the great effort to ensure that sexua-
lity is positively valued and is able to exercise 
a positive effect on man in his entirety’.

”In the light of this broad and profound 
vision of human sexuality and the problems 
it currently faces, the Pope reaffirms that ’the 
Church does not of course consider condoms 
to be the authentic and moral solution’ to the 
problem of AIDS.

”In this the Pope does not reform or change 
Church teaching, but reaffirms it, placing it 
in the perspective of the value and dignity of 
human sexuality as an expression of love and 
responsibility.

”At the same time the Pope considers an 
exceptional circumstance in which the exercise 
of sexuality represents a real threat to another 
person’s life. In such a case, the Pope does not 
morally justify the disordered practice of sexu-
ality but maintains that the use of a condom 
to reduce the danger of infection can be ’a first 
act of responsibility’, ’a first step on the road 
toward a more human sexuality’, rather than 
not using it and exposing the other person to 
a mortal risk.

”In this, the reasoning of the Pope certainly 
cannot be defined as a revolutionary change.

”Many moral theologians and authorita-
tive ecclesiastical figures have supported and 
support similar positions; it is nevertheless 
true that we have not heard this with such 
clarity from the mouth of the Pope, even in an 
informal and non-magisterial form.

”Thus Benedict XVI courageously makes an 
important contribution to help us clarify and 
more deeply understand a long-debated ques-
tion. His is an original contribution, because, 
on the one hand, it remains faithful to moral 
principles and transparently refutes illusory 
paths such as that of ’faith in condoms’; on 
the other hand, however, it manifests a com-
prehensive and farsighted vision, attentive to 
recognising the small steps (though only initial 
and still confused) of an often spiritually- and 
culturally- impoverished humanity, toward a 
more human and responsible exercise of sexu-
ality”.  KATT/VIS

O COMe eMMAnueL

O come, O come Emmanuel,
And ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here,
Until the Son of God appear.
Chorus:
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel!

2. Oh, come, oh, come, great Lord of might,
Who to Thy tribes on Sinai’s height
In Ancient times once gave the law
In cloud, and majesty and awe.
Chorus:

3. Oh, come, strong branch of Jesse, free
Thine own from Satans tyranny;
From depths of hell Thy people save
And give them vict’ry o’er the grave.
Chorus:

4. Oh, come, Thou Key of David, come
And open wide our heavenly home:
Make safe the way that leads on high
And close the path to misery.
Chorus:

5. O Come Thou Dayspring, from on high
And cheer us by Thy drawing nigh;
Disperse the gloomy clouds of night,
And death’s dark shadows put to flight.
Chorus:

6. O come, Thou Wisdom from on high,
And order all things, far and nigh;
To us the path of knowledge show,
And cause us in her ways to go.
Chorus:

7. O come desire of nations, bind
All peoples in one heart and mind;
Bid envy, strife, and quarrels cease;
Fill the whole world with heaven’s peace.
Chorus:

Helsingin seurakuntien 
johdantokurssi katoliseen uskoon
alkaa tänä vuonna maanantaina 6.9. klo 18.30 Pyhän Henrikin kated-
raalin seurakuntasalissa. Tervetuloa! ohjelma on uudistunut niin, 
että kirkkoon liittymistä suunnittelevat tutustuisivat jo varhaisem-
massa vaiheessa omaan seurakuntaansa. yhteisluennoille ovat ter-
vetulleita kaikki kiinnostuneet. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. 
Kurssin päämateriaalina käytetään Katolisen kirkon katekismusta.

aluSTava oHjelma (MuutOKSEt MAHDOLLiSiA)

uSKONtuNNuStuS

KRiStiLLiSEN SALAiSuuDEN ViEttO
 � 1.11.2010 Sakramentit; kaste ja vahvistus
 � 15.11.2010 pappeus ja eukaristia (messu)
 � 29.11.2010 rippi ja sairaiden voitelu
 � 13.12.2010 avioliitto

10.1.2011 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa

ELÄMÄ KRiStuKSESSA
 � 24.1.2011 Käskyt i
 � 7.2.2011 Käskyt ii

21.2.2011 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa

RuKOuS KRiStiLLiSESSÄ ELÄMÄSSÄ
 � 7.3.2011 Herran rukous
 � 21.3.2011 Rukouksista ja hartauksista
 � 4.4.2011 Eläminen kirkon yhteydessä

18.4.2011 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa; 
palaute kurssista

LOPuKSi (seurakunnittain)
 � Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin
 � Harjoitus ja valmistautuminen rippiin
 � Rippi
 � Kirkkoonotto

CARItAs-KuuLuMIset 

Suomen Caritas ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta!
Caritas Finland rf fyller 50 år!

Caritas Finland 50 years! 
 
jouluTerveHDyKSeT CarITaS-KauPaSTa 

odotetut joulusuklaat espanjasta saapuneet:

300 g pakkaukset

 � Chocolate Negro Naranja-Almendra, tumma suklaa, appelsiininkuori, manteli, 
12.00 €

 � Chocolate Almendra, tumma suklaa ja manteli, 12.00 €
 � trufa al Whisky Escocés, Skotti-whiskillä maustettu tryffeli, 15.00 €
 � Bombóm de Licor Brandy, brandyllä maustettu tryffeli, 15.00 € 

200 g pakkaukset

 � Chocolate Negro 60%, tumma suklaa, 5.00 € 

85 g pakkaukset

 � Chocolate Negro Amargo 70%, 3.00 € (pehmeän maukas täytesuklaa sopii erin-
omaisesti pieneksi jälkiruoaksi tai tyylikkääksi tarjottavaksi kahvin kanssa)

myös saatavana:

 � Adventtikalentereita
 � Joulukortteja
 � Caritas-kynttilöitä
 � Kynttilöitä karmeliittaluostarista
 � Joulukoristeita
 � Ruusukoita
 � Saippuoita ja käsivoidetta ranskalaisesta luostarista
 � Kookostuotteita ja silkkikankaita intiasta 

Myös postiennakolla
E-tilaukset caritas@caritas.fi

aDveNTTIKeräyS 2010

Caritaksen työn tukemiseksi lähellä ja kaukana
Sampo 800012-70154504, viite 2231

Maallikkodominikaanit järjestävät 

Katekismuksen opiskelua
 

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3 lauantaina 18.12. klo 14 - 16.
 
Kokoontumisissa on aina joku papeista mukana. Seuraavaa kertaa varten on hyvä lukea Katolisen kirkon katekismuksesta 
sivut 34-51 ja koota kysymyksiä ja löytöjä. Opiskelu jatkuu keväällä. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Katekismus mukaan. 
Tiedustelut: Katolinen tiedotuskeskus p. 09-6129470. Tervetuloa!


