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Fideksen vuosi 2011 
(74. vuosikerta)

nro  dl  ilmestyy*

01  3.1.  14.1. (6.2.)
02  24.1. 4.2. (6.3.)
03  21.2. 4.3. (27.3.)
04  14.3. 28.3. (17.4.)
05   4.4.  15.4. (15.5.)
06   2.5.  13.5. (12.6.)
07   30.5. 10.6. (31.7.)

08  18.7. 29.7. (28.8.)
09  15.8. 26.8. (18.9.)
10   5.9.  16.9. (9.10.)
11   26.9. 7.10. (6.11.)
12   24.10. 4.11. (27.11.)
13   14.11. 25.11. (18.12.)
14  5.12. 16.12. (22.1.)

*) Sulkuihin on merkitty se päi-
vämäärä, johon asti lehdessä jul-
kaistavat ohjelmat ja ilmoitukset 
on syytä antaa.
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6.3.kirkkovuoDen9.sunnuntai(i)
1l 5. Moos. 11:18, 2628
Ps. 31: 23a, 3bc4, 17+25.  3b
2l Room. 3:2125a, 28
ev. Matt.7:2127
Ensi keskiviikkona on paasto- ja abstinenssipäivä.

Paastonaika

9.3.tuhkakeskiviikko(iv)
1l Joel 2:1218
Ps. 51: 34, 56a, 213,14+17.  vrt. 3
2l 2. Kor. 5:20  6:2
ev. Matt. 6: 16, 1618
Paasto- ja abstinenssipäivä

13.3.Paaston1.sunnuntai(i)
1l 1. Moos. 2:79, 3:17
Ps. 51:34, 56ab, 1213, 14+17.  3a
2l Room. 5:1219 tai
2l Room. 5:12, 1719
ev. Matt. 4:111
Ensi lauantaina on velvoittava juhlapyhä

19.3. la,aaMulla,PYhÄ JooseF,neitsYtMarianPuoliso,
juhlapyhä,velvoittava
1l 2 Sam. 7: 4–5a, 12–14a, 16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29.  37
2l Room. 4: 13, 16–18, 22
ev. Matt. 1: 16, 18–21, 24a tai luuk. 2:41–51a

20.3.Paaston2.sunnuntai(ii)
1l 1. Moos. 12:14a
Ps. 33:45, 1819, 20+22.  22
2l 2. Tim. 1:8b10
ev. Matt: 19

25.3.Pe,herransYntYMÄnilMoittaMinen,juhlapyhä
Kaikissa messuissa polvistutaan Credon sanojen “Et incarnatus est … homo factus 
est” kohdalla, lausuttaessa yhdelle polvelle, laulettaessa kahdelle polvelle.
1l Jes. 7: 10–14, 8: 10
Ps. 40: 7–8a, 8b–9, 10, 11.  8a+9a
2l Hepr. 10: 4–10
ev. luuk. 1: 26–38

27.3.Paaston3.sunnuntai(iii)
1l 2. Moos. 17:37
Ps. 95: 12, 67abc, 7d9.  7d8a
2l Room. 5:12, 58
ev. Joh. 4:542 tai ev. Joh. 4:515,1926, 39a, 4042

Sunnuntait ja juhlapyhätVallankäyttöä
eteeni tuli vähän aikaa sitten teksti, jossa todettiin, että 
kaikki sodat saavat alkunsa uskonnoista. Totuuden ”omis-
taminen” tekee muista sen mukaan yksioikoisen vääräus-
koisia ja siksi vastustettavia, oikeutettuja vainojen ja epä-
oikeudenmukaisuuksien kohteita.

Viimeistään viime viikkojen levottomuudet antavat kuvan 
vähän toisenlaisesta väkivallan syystä. PohjoisAfrikan 
maissa pääpaino ei ole ollut uskontojenvälisellä vihollisuu-
della vaan kansalaisten turvattomuus ja oikeudenmukai-
suuden sekä demokratian puute. en kiellä, etteikö maissa 
elävä kristillinen vähemmistö olisi kärsinyt, mutta tällä 
kertaa heidän kohtalonsa ei ole puhjenneiden väkivaltai-
suuksien keskipisteenä.

Kyse on jostakin muusta, jostakin paljon perustavammasta 
ongelmasta, jolla on syvät historialliset ja yhteiskunnalliset 
juuret. ongelman nimenä varmaankin on valta tai vallan 
historia.

Juuri valta on se, joka näyttää ihmisen todelliset kynnet. 
Hyvä vallankäyttäjä ei ole se, joka pakottaa, eikä se, joka 
ei saa ketään toimimaan tahtonsa ja tavoitteensa mukaan, 
vaan se, joka osaa asettaa omat tavoitteensa alaistensa tai 
alamaistensakin mielestä tavoittelemisen arvoisiksi.

Tässä kristinuskolla on paljon annettavaa. Se pitää ehdotto-
masti kiinni jokaiselle ihmiselle kuuluvasta arvokkuudesta 
ja tasaarvoisuudesta. Se vaatii kunnioittamaan ihmisoi-
keuksia ja olemaan oikeudenmukainen. Se jopa asettaa 
näkyvillemme yhteisen hyvän, yhteiskunnallisten pyrin-
töjen ainoan todella tavoiteltavan päämäärän.

yhteinen hyvä voidaan kuitenkin saavuttaa vain, jos ja kun 
seurataan objektiivisia moraaliarvoja eikä ajauduta erityis-
ten, salattujen ja muuten kieroutuneiden etuoikeuksien 
viidakkoon. Tässä tietysti tiedotusvälineillä ja parhaim-
millaan myös niin sanotulla sosiaalisella medialla on oma 
tehtävänsä.

ei, uskonnot eivät ole sotien syitä. Kyllä todellinen syy 
löytyy itsekkyydessä, epäoikeudenmukaisuudessa ja ylpe-
ydessä, joka ei osaa luopua ja päästää irti.

seinäkalenteri–nyttarjoushintaan!
Vielä voi hankkia itselleen hiip-
pakunnan seinäkalenterin, jonka 
sisäsivuilla on kauniit kuvat mm. 
seurakuntien Neitsyt Marian 
patsaista. Kalenteriin on mer-
kitty perustietojen lisäksi myös 
pyhimyskalenteri.

Tilaa kalenteri Katolisesta kirja-
kaupasta (katolinenkirjakauppa.
net) tai osta omasta seurakun-
nastasi. Myyntihinta 7 euroa,
postitus 5 euroa. Tuotto käyte-
tään katedraalin kattoremonttiin.

KATT

Katolinen kirjakauppa
Katolisen tiedotuskeskuksen kirjakauppa on nyt ver-
kossa. Tutustu kirjavalikoimaamme ja tee turvallisesti 
ostoksia verkkopankkitunnuksillasi.

Valikoimamme laajenee koko ajan, lisäksi lisäämme 
ruotsin ja englanninkielisten kirjojen määrää.

katolinenkirjakauppa.net

Toimitukselta
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huom!

seuraavalehti4/2011ilmestyyaiemminilmoite-
tusta poiketen vasta 28.3.

Helsingin piispan paasto-
käsky, jokatoistaaPohjois-
maiden piispainkokouksen 
suositukset vuodelta 1985.
Tänä vuonna (2011) tuhka-
keskiviikkoon9.3.japitkä-
perjantai 22.4.

1. Uskovia velvoittaa paasto 
ja liharuoasta pidättyminen, 
abstinenssi, tuhkakeskiviik-
kona ja pitkänäperjantaina. 
Paastoamisvelvol l i suus 
koskee täysiikäisiä siihen 
asti, kun he täyttävät 60 
vuotta, abstinenssi 14 vuotta 
täyttäneitä.

2. Perjantaisin jokainen 14 
vuotta täyttänyt täyttää katu-
musvelvollisuuden esimer-
kiksi:

 y pidättymällä liha tai josta-
kin muusta ruoasta,

 y pidättymällä alkoholin tai 
tupakan käytöstä tai josta-
kin muusta nautinnosta,

 y pidättymällä kaikesta 
ruoasta tavallista pidem-
män ajan; näin säästynyt 
raha voidaan lahjoittaa 
hiippakunnan Caritasjär-
jestön kautta käytettäväksi 
hätää kärsivien hyväksi,

 y omistamalla erityistä huo-
miota perheen yhteiseen 
rukoukseen, osallistumi-
seen pyhään messuun, 
sakramentin palvontaan 
tai ristintien hartauteen,

 y antamalla erityistä huo-
miota niille, jotka ovat 
köyhiä, sairaita, vanhuk-
sia tai yksinäisiä.

3. Jokainen voi vapaasti valita 
sen katumuksen harjoittami-
sen muodon, jota hän taval-
lisina perjantaina noudattaa, 
eikä sen tarvitse aina olla 
sama.

4. ei ole katsottava synniksi, 
jos joku ei täytä katumusvel-
vollisuuttaan jonain perjan-
taina. Vakava aikomus katu-
muksen harjoittamiseen on 
kuitenkin velvoittava.

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Paastokäsky 2011

Pappiskutsumukset kasvussa
Katoliseksi papiksi vihittyjen 
määrä on kasvanut kaikkialla 
maailmassa, kun taas pap-
peudesta luopuneiden määrä 
on vähentynyt huomatta-
vasti, kertoo l’osservatore 
Romano.

Tämä Vatikaanin puoli-
virallinen lehti perustaa tie-
tonsa kirkon tilastolliseen 
vuosikirjaan, Annuario Pon-
tificioon.

Viimeiset tilastot perus-
tuvat vuoden 2009 tietoihin. 
Katolisten pappien luku-
määrä oli silloin 410539, josta 
275542 oli hiippakuntapap-
peja ja 135051 sääntökunta-
pappeja. Kokonaismäärässä 
on nousua vuodesta 1999, 
jolloin pappeja oli yhteensä 
405009: hiippakuntapappeja 
265012 ja  sääntökuntapap-
peja 139997.

Pappien määrä on siis kas-
vanut 1,4%. Hiippakuntapap-
pien määrä on kasvanut 4%, 

kun taas sääntökuntapappien 
määrä on vähentynyt 3,5%.

Pappien määrä on vähenty-
nyt PohjoisAmerikassa (noin 
9% hiippakuntapapeista ja 
noin 21% sääntökuntapa-
peista), euroopassa vähennys 
on ollut yhteensä noin 9% ja 
oseaniassa 4,6%.

Afrikan katolinen papisto 
taas on kasvanut 38,5%, 
samoin kuin Aasian papisto 
30,5% sekä myös VäliAme-
rikan ja eteläAmerikan hiip-
pakuntapapisto. Afrikassa ja 
Aasiassa sääntökuntapapis-
ton määrä on vähentynyt.

Pappeja oli 2009 eniten 
euroopassa, 46,5% kaikista 
papeista. Määrä on yli puolet 
enemmän kuin pappeja oli 
Pohjois ja eteläAmerikassa 
yhteensä. Aasian katolinen 
papisto on pappien koko-
naismäärästä 13,5%, Afrikan 
papisto 8,9% ja oseanian 1,2%

KATT/VIS/Zenit

Maailman uskonnot vuonna 2011

kristittyjä 2306,6 miljoonaa (33,0 %)
muslimeja 1578,4 miljoonaa (22,5 %)
hinduja 951,5 miljoonaa (13,6 %)
uskonnottomia 657,8 miljoonaa (9,4 %)
buddhalaisia 468,4 miljoonaa (6,7 %)
kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 457,8 miljoonaa (6,5 %)
kansanuskontojen kannattajia 269,4 miljoonaa (3,8 %)
ateisteja 137,5 miljoonaa (1,9 %)
uusien uskontojen kannattajia 63,8 miljoonaa (0,9 %)
sikhejä 24,0 miljoonaa (0,3 %)
juutalaisia 14,8 miljoonaa (0,2 %)
muita 58,0 miljoonaa (1,2 %)

Lähde: KLK

Piispainkokous kokoontui 
Jerusalemissa

Katolisen kirkon vuosikirja 
Annuario Pontificio 2011 
kertoo uusimmat tilastot kir-
kostamme. Tiedot perustu-
vat vuoden 2009 lopun tilas-
toihin.

Katolilaisten määrä koko 
maailmassa on kasvanut 15 
miljoonalla eli 1,3%:lla ja on 
nyt 1,18 miljardia. Kasvu 
ylittää koko maailman väes-
tönkasvun, joka oli 1,1%.

Myös diakonien, pappien, 
piispojen ja hiippakuntien 
määrä on kasvanut, mutta 
sääntökuntasisarien määrä 
on vähentynyt. Hiippakun-
tia on nyt 2956, jossa on pieni 
lisäys edelliseen määrään.

Pohjois ja eteläAmeri-
kassa elää 13,6% maailman 

ihmisistä, mutta katolilaisista 
siellä elää 49,4%. 

Piispoja on tällä hetkellä 
5056 koko maailmassa. 
Pappien määrä on kasva-
nut kaikkialla muualla paitsi 
euroopassa, ja on kokonai-
suudessaan 410.593. Pysyviä 
diakoneja on 38.155, missä on 
yli tuhannen hengen kasvu 
edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Heistä 98% toimii Ame-
rikoissa ja euroopassa.

Sääntökuntasisarten määrä 
putosi melkein 10.100:lla hen-
gellä siitä huolimatta, että 
heidän lukumääränsä kasvaa 
Aasiassa ja Afrikassa. Kato-
lisia sisaria on nyt 729.371 
henkeä. 

KATT/VIS

Kirkko kasvaa eri 
puolilla maailmaa

Pohjoismaiden piis-
painkokouksen kevät-
istuntoJerusalemissa
31.1.-7.2.2011:solidaa-
risuus Pyhän maan 
kristittyjenkanssa
–piispaarborelius
valittiinuudelleen
puheenjohtajaksi.

lapsia kohtaan tehtyjä vää-
rinkäytöksiä vastaan kirkko 
tarvitsee perusteellisempia 
ja laajempia sääntöjä kuin 
valtio, ja tähän tarkoitukseen 
ehdotetuista teksteista kes-
kusteltiin yksityiskohtaisesti 
piispainkokouksen istun-
nossa Jerusalemissa. Koska 
siviililainsäädäntö on mais-
samme erilaista, näyttää mah-
dottomalta saada aikaan kes-
kenään samanlaisia sääntöjä 
kaikille hiippakunnille. Teo-
loginen johdanto ohjeisiin on 
kuitenkin tehty ja muotoiltu 
yhteiset määritelmät seksuaa-
liselle väärinkäytökselle sekä 
keinot suojella lapsia ja estää 
väärinkäytökset. Nämä kaksi 
tekstiä täydennetään erityi-
sillä säännöillä kutakin viittä 
maata varten.

ensimmäisen kerran piis-
painkokouksen historiassa 
piispat kokoontuivat Jerusa-
lemissa ja vierailivat pyhillä 
paikoilla pyhiinvaeltajina, 
keskustelivat paikallisen 
kirkon johtajien ja uskovien 

kanssa. Piispoihin teki suuren 
vaikutuksen heidän tapaa-
miensa ihmisten avoimuus ja 
rohkeus.

“Jerusalemin kirkon histo-
ria on meidän historiaamme. 
Tämän kirkon tulevaisuus 
koskee meitä syvästi ja vaikut-
taa meihin kaikkiin”, sanoi-
vat piispat kootessaan yhteen 
vaikutelmiaan. “Meidän

yhteinen toivomme on, että 
Jerusalemista tulisi rauhan 
kaupunki, jolloin sillä olisi 
profeetallinen merkitys kai-
kille juutalaisille, muslimeille 
ja kristityille.

Piispainkokouksen pysyvä 
neuvosto valittiin uudes-
taan neljäksi vuodeksi. Sen 

puheenjohtaja on piispa 
Anders Arborelius oCD 
(Tukholma), varapuheenjoh-
taja piispa Czeslaw Kozon 
(Kööpenhamina) ja neuvos-
ton jäsen piispa Bernt eidsvig 
Can.reg. (oslo). Neuvoston 
sihteerinä toimii sisar Anna 
Mirijam Kaschner CPS.

Pohjoismaiden piispainko-
kouksen muodostavat kaikki 
Ruotsin, Tanskan, Islannin, 
Suomen ja Norjan katoliset 
piispat. Se kokoontuu kah-
desti vuodessa, tällä kertaa 
Jerusalemissa. Piispainkoko-
uksen kotisivu on www.nor-
dicbishopsconference.org.

NBK/KATT

adressejakuorineen

Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painet-
tuja adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä 
Teresayhdistyksen adresseja on saatavana Katoli-
sesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa 
15 €). Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotus-
keskuksesta, puh. 096129470, sähköposti info@cat-
holic.fi, sekä osoitteesta katolinenkirjakauppa.net.
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Studium Catholicumin kappelissa
Chapel of the Studium Catholicum

Messu dominikaaniriituksen mukaan latinaksi 
joka toinen lauantai klo. 18.00

Holy Mass in Latin according to the Dominican rite 
twice a month, Saturdays 6.00 pm.  

seuraavatla./Next Sat.:12.3.–26.3.–9.4.

Mahdollisuus rippiin ennen messua / Confessions before Mass upon request 

TeRVeTUloA/ WELCOME!

Ritarikatu 3 B A 4, 00170 Helsinki, +358 (0)9 6120 6711
lisätietoa / More information: www.studium.fi

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
 Rekolekcje Wielkopostne z Janem Pawłem II

W każdą sobotę Wielkiego Postu
od 12 marca do 16 kwietnia 2011 r.

Parafia św. Marii w Helsinkach

Program spotkań: (w języku polskim)

15.00 – Konferencja w sali parafialnej
(temat: Encykliki Jana Pawła II, katechezy do Polaków)

16.00 – Msza św. niedzielna z kazaniem 

Więcej informacji:  maria@catholic.fi lub tel. 092411633

Teresa ry:n kirpputori 27.3.2011
Pyhän Marian seurakuntasalissa 

Jos sinulla on ylimääräisiä  astioita, myös paripuolia kuppeja ja lauta-
sia tai muita kodin tarvikkeita, otamme ne mielellämme kirpputorille. 
Samoin toimettomaksi jääneitä leluja, kun pieni leikkijä onkin äkkiä 
kasvanut isoksi. Moni lukijaansa odottava kirja voi löytää omansa kirp-
putorilta. ehkä joku kaipaa juuri niitä kirjoja, jotka nyt vievät hyllytilaa 
kotonasi. Jos vaatekaapissasi on hyväkuntoisia, mutta väärän kokoisia 
vaatteita, tuo ne kirpputorille. Tai voisitko tuoda itse tekemiäsi leivon-
naisia ja ruokatarvikkeita? (Ruokiin ja leivonnaisiin pyydämme merkit-
semään valmistuspäivän ja aineet.)   
  Tavarat voi tuoda edeltävällä viikolla P. Marian kansliaan tai 
messun jälkeen seurakuntasaliin. olemme järjestämässä myyntipöytiä 
lauantaina 26.3. klo 10.00  14.00. Silloin tuodut leivonnaiset ja ruoka-
tarvikkeet pääsevät heti viileään säilytykseen. Valitettavasti emme voi 
ottaa vastaan sähkölaitteita. lahjasi ilahduttaa monia! Avustamme kirp-
putorin tuotolla seurakuntiemme lapsia, nuoria ja senioreita. etukäteen 
kiittäen,

Teresa ry:n johtokunta  
 
For the benefit of the Catholic parishes in Helsinki 
Teresa Association is preparing for the annual FLEE MARKET 
 
The Market will be held in the Parish Hall of St. Mary's, Mäntytie 2, on 
Sunday, March 27th, 2011 at 11.15 am - 2.00 pm. 

We will be grateful for your donations, such as homemade food and pastries, 
sweets, jellies etc. (please, be kind to attach information of the ingredients and 
date when made to the homemade food items, as this is required by the Finnish 
regulations), books, games, toys, new items suitable for lottery prizes. 
  You can bring your donations to the office of St. Mary’s (at Mäntytie 2) 
or to the parish hall on Sundays after mass. Please, bring the perishable foods 
to the parish hall on Saturday March 26th, between 10 am and 2 pm, when 
we are setting up the Market. Help us to make a successful Flee Market! With 
gratitude,

Teresa Association 

Kirkon kasvu jatkuu 
myös Suomessa

Katolilaisten määrä 
kasvaasuomessa
tasaisesti. Kahden-
kymmenen vuoden 
takaisista luvuista 
(4756) viime vuoden 
lopussa rekiste-
röityjä katolilaisia oli 
maassamme lähes 140 
prosenttiaenemmän,
eli 11345. Viimeisen 
kymmenen vuoden 
aikana kasvua on ollut 
45%. Viimeisen vuoden 
kasvuon4,6%.

seurakunnat

Seurakuntien jäsenmäärän 
muutos on seuraavanlainen: 
Henrikissä oli vuodenvaih-
teessa 3583 jäsentä, kasvua 
100, Mariassa 3157 (+125), Bir-
gitassa 1549 (+125), olavissa 
707 (+64), Ristissä 1142 (+33), 

Ursulassa 541 (+2) ja Perheessä 
666 (+43). Viime vuoden tilas-
toissa ollut pieni epätarkkuus 
(12 henkeä) on paikallistettu 
ja korjattu. Absoluuttisesti 
kasvu oli suurinta Mariassa ja 
Birgitassa, kummassakin 125 
hengellä, kun taas suhteelli-
sesti kasvu oli voimakkainta 
Pyhän olavin seurakunnassa, 
jonka jäsenmäärä lisääntyi 
tasan 10 prosentilla.

Jäsenmäärän kasvuun ovat 
vaikuttaneet muun muassa 
seuraavat tekijät: kasteet 
(218), kirkkoon ottaminen 
(48), toisesta hiippakunnasta 
muutto (382).

Jäsenmäärä on vähentynyt 
vastaavasti muun muassa 
kuolemien (37), toiseen hiip-
pakuntaan muuttamisen 
(110) ja kirkosta eroamisen 
(56) kautta. 

sakramentit

Vahvistuksen sakramen-
tin otti vastaan yhteensä 165 
katolilaista. Avioliiton sakra-
mentteja vietettiin yhteensä 
52. Näistä kahden katolilaisen 
välisiä avioliittoja oli 16, kun 
taas sekaavioliittoja oli 36.

Uskonnonopetus

Uskonnonopetusiässä olevia 
lapsia ja nuoria oli yhteensä 
1750. Heistä opetusta sai kou-
luissa 903 ja muulla tavoin 
369 oppilasta. Näin ollen 
uskonnonopetuksen ulko-
puolella on yli 27 prosenttia 
koululaisista.

KATT

yllä oleva kaavio näyttää rekisteröityjen katolilaisten määrän (vihreä) sekä eri kieliryhmien osuuden siitä. 

Pyhän Henrikin 
yhdistyksen

vuosikokous

pidetään torstaina 17.3. 
klo 18.00 Pyhän Henrikin 
katedraalin seurakunta-
salissa.

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat 
sekä yhdistyksen rekiste-
riöiminen.

Tervetuloa!

(yhdistyksen hallitus 
kokoontuu klo 16.30.)
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Rukouksen  
apostolaatti
Rukoilkaamme...

Maaliskuu 2011

että latinalaisen Amerikan 
maat pysyisivät uskollisina 
evankeliumille ja edistyisi-
vät oikeudenmukaisuuden 
ja rauhan toteuttamisessa.

että Pyhä Henki antaisi 
valoa ja voimaa niille, joita 
vainotaan ja syrjitään evan-
keliumin tähden eri puo-
lilla maailmaa.

Huhtikuu 2011

että kirkko, saarnaamalla 
evankeliumia vakuutta-
valla tavalla, antaisi nuo-
rille syyn elää ja toivoa.

että lähetystyöntekijät 
evankeliumia julistamalla 
veisivät Kristuksen niille, 
jotka eivät häntä vielä 
tunne, ja antaisivat omalla 
elämällään todistuksen 
hänestä.

Böne-
apostolatet 
Låt oss be...

Mars 2011

Att länderna i latiname-
rika följer evangeliet och 
gör framsteg i social rätt-
visa och fred.

Att den helige Ande upp-
lyser och styrker alla dem 
som på så många håll i 
världen förföljs eller dis-
krimineras på grund av 
evangeliet.

april2011

Att kyrkan, genom att för-
medla evangeliet på ett tro-
värdigt sätt, kan ge unga 
människor anledning att 
leva och hoppas.

Att missionärerna, genom 
att förkunna evangeliet och 
vittna med sina liv, kan för-
medla Kristus till dem som 
ännu inte känner honom.

Oremus

o mitt stackars korsfästa Hopp, min 
korsfästa Kärlek!

 o Kristus!
Den helige Fransiskus bön 

vid sin dödsbädd. 
Han upprepade bönen 

gång på gång.

*   *   *

 o gud varför har Du gjort frestelsen 
så ljuvlig och skön?
 Har Du ingen nåd för människans 
själ?
 Var lugn. Det är nästan gryning och 
dagen skingrar alla dina onda tankar.
 

*   *   *

 Vem skall följa oss på färden genom 
livet?
 Jo fattigdom, lydnad, renhet men 
framförallt kärlek.
 Vi måste alltid hålla ögonen på  den 
som går framför oss nämligen Kristus.
Han var hungrig, vi skall också vara 
hungriga.
 Han led, vi skall också lida.
 Han blev korsfäst. Vi skall också 
korsfästas med honom.
 Han uppstod från det döda. Vi skall 
också en dag uppstå.

Källa: Kazantzakis N. (1999): God’s pauper, 
St Francis of Assisi, Faber and Faber, Kent

Samalla tavalla kuin Pyhä Henki, joka on luomatonta rakkautta, on se pur-
kamaton sidos, joka liittää Isän iankaikkiseen Sanaan, hän myös liittää sielun 
yhteen Jumalan kanssa. “Rakkaus on hyve”, pyhä Augustinus sanoo, “ja 
se liittää meidät Jumalaan”. Siksi pyhä laurentius Justinianus riemuitsee: 
Rakkaus, sinun siteesi on niin voimakas, että se voi sitoa jopa Jumalan ja 
liittään hänet sieluihimme. Maailman siteet ovat kuoleman siteitä, mutta 
Jumalan siteet ovat elämän ja pelastuksen siteitä (Sir. 6:31), sillä Jumalan siteet 
liittävät meidät raukkauden avulla Jumalaan, joka on meidän todellinen ja 
ainoa elämämme.

ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista ihmiset pakoilivat Jumalaa ja kiel-
täytyivät liittymästä luojaansa, koska he olivat niin kiinnittyneitä maahan. 
Mutta rakastava Jumala veti heitä luoksensa rakkauden siteillä, niin kuin hän 
lupasi profeetta Hoosean sanoin: “Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden 
köysillä” (11:4). Näitä köysiä ovat hänen rakkautensa hyödyt, valot ja kutsut, 
hänen lupauksensa paratiisista, se lahja, jonka hän on antanut meille Jeesuk-
sen Kristuksen ristinuhrissa ja alttarin sakramentissa, samoin kuin hänen 
Pyhän Henkensä lahja. 

Siksi profeetta julistaa: “Irrota kahleet kaulastasi, vangittu tytär Siion!” (Jes. 
52:2). oi sieluni, joka on luotu taivasta varten, päästä irti maan kahleet ja 
liity Jumalaan pyhän rakkauden sitein: “Mutta kaiken kruunuksi tulkoon 
rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi” (Kol. 3:14). Rakkaus on side, joka 
yhdistää itseensä kaikki muut hyveet ja tekee sielun täydelliseksi. “Rakasta-
kaa ja tehkää mitä tahdotte”, sanoi pyhä Augustinus. Rakastakaa Jumalaa, 
ja tehkää mitä haluatta, sillä se, joka rakastaa Jumalaa, pyrkii välttämään 
minkään harmin aiheuttamista rakkautensa kohteelle ja yrittää miellyttää 
häntä kaikessa.

PyhänalfonsoMariade’liguorin

Novena Pyhälle Hengelle 
Kahdeksas päivä
Rakkaus on side, joka yhdistää

Tapahtukoon minulle 
niin kuin sanoit
[Kuultuaan olevansa raskaana] Maria kysyi enkeliltä: 
"Miten se on mahdollista? Minähän olen koskema-
ton." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, 
Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi 
myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan 
Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Eli-
sabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 
kuudennella kuukaudella -- hän, jota on pidetty hedel-
mättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." 
Silloin Maria sanoi: "Minä olen Herran palvelijatar. 
Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Niin enkeli 
lähti hänen luotaan (Luuk. 1:34-38).

25. maaliskuuta vietetään Herran synty-
män ilmoittamisen juhlapyhää, annun-

tiatiota. Päivä tunnetaan myös marianpäivänä. 
Se on täsmälleen yhdeksän kuukautta (raskau-
den kesto) ennen joulua. Siksi lihaksitulon salai-
suutta vietetään sekä Marian raskauden alussa 
että sen lopussa.

Annuntiatiota on vietetty lännen kirkossa jo 
ainakin 400luvulla. on epävarmaa, oliko juhla 
kalenterissa jo efeson kirkolliskokouksessa, 
mutta ainakin se on kirjattu vuonna 496 kuolleen 
paavi gelasiuksen aikaiseen sakramentaariin, 
josta tunnetaan 600luvulla valmistettu manus-
kripti. yleiskirkollisena juhlana sitä on vietetty 
varmasti kuitenkin jo 600luvun puolivälissä.

Jotkut varhaiset kristityt luulivat, että Herran 
syntymän ilmoittamisen ja Herran kuoleman oli 
osuttava samalle päivälle, keskelle kevättä, jotta 
ne liittyisivät Aadamin luomiseen ja lankeami-
seen. 

MT
el greco: Herran syntymän ilmoittaminen.
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Paimenelta

Rakkaat veljet ja sisaret

Paastonaika, joka johtaa 
meidät pyhän pääsiäisen 
viettämiseen, on kirkolle 
mitä arvokkain ja tärkein 
liturginen aika, jonka vuoksi 
haluan tarjota teille erityisen 
sanan elettäväksi sille kuulu-
valla paneutumisella. Kirkon 
yhteisö rukoilee ja tekee hyviä 
tekoja odottaessaan lopullista 
kohtaamista ylkänsä kanssa 
ikuisessa pääsiäisessä ja vah-
vistaa vaellustaan puhdistu-
malla hengessään, saadak-
seen lunastuksen salaisuu-
desta itselleen runsaammin 
uutta elämää Herrassa Kris-
tuksessa (vrt. paaston I pre-
faatio). 

1. Tämä elämä annettiin 
meille kasteemme päivänä, 
jolloin meistä tuli “Kristuk-
sen kuolemasta ja ylösnou-
semuksesta osallisia” ja me 
aloitimme “hänen opetuslas-
tensa iloisen ja riemuitsevan 
seikkailun” (saarna Herran 
kasteen juhlana, 10.1. 2010). 
Pyhä Paavali painottaa jat-
kuvasti sitä erityistä yhteyttä 
Jumalan Pojan kanssa, jonka 
kasteen pesu saa aikaan. 
Se, että useimmissa tapauk-
sissa kaste saadaan lapsena, 
korostaa sen kasteen olevan 
Jumalan lahja: kukaan ei 
ansaitse ikuista elämää omilla 
teoillaan. Jumalan armo, joka 
poistaa synnin ja samalla saa 
meidät kokemaan elämäs-
sämme “Jeesuksen Kristuk-
sen mielenlaadun” (vrt. Fil. 
2:5), annetaan miehille ja nai-
sille ilmaiseksi. Pakanoiden 
apostoli ilmaisee Kirjeessään 
filippiläisille sen muutok-
sen merkityksen, joka tapah-
tuu Kristuksen kuolemaan 
ja ylösnousemukseen osal-
listuttaessa, kiinnittäessään 
huomion sen päämäärään: 
siihen että “tuntisin Kristuk-
sen ja hänen ylösnousemuk-
sensa voiman ja tulisin hänen 
kaltaisekseen osallistumalla 
hänen kärsimyksiinsä ja kuo-
lemaansa” (vrt. Fil. 3:1011). 
Sen tähden kaste ei ole men-
neisyyden riitti, vaan Kristuk-
sen kohtaamista, ja se painaa 
leimansa kastetun koko ole-
massaoloon antamalla juma-
lallista elämää ja kutsumalla 
vilpittömään kääntymyk-
seen. Sen alkuna ja tukijana 
on armo, joka tekee mahdolli-
seksi kastetun saavuttaa Kris-
tuksen aikuisuuden täyden 
kypsyyden.

erityinen yhteys liittää 
kasteen paastonaikaan, joka 
on sopiva aika kokea tätä 
pelastavaa armoa. Vatikaa-
nin II kirkolliskokouksen isät 
kehottivat kaikkia kirkon pai-
menia käyttämään enemmän 
hyväkseen “kasteeseen liit-
tyviä paastonajan litur-
gian aineksia” (Konstituutio 
pyhästä liturgiasta Sacrosan-
ctum concilium, n. 109). Tosi-
asiassa kirkko on aina liittä-
nyt pääsiäisvigilian kasteen 
viettämiseen. Tämä sakra-
mentti toteuttaa sen suuren 
salaisuuden, jossa ihminen 
kuolee synnille, tehdään osal-
liseksi ylösnousseen Kristuk-
sen uudesta elämästä ja vas-
taanottaa saman Jumalan 
Hengen, joka herätti kuol-
leista Jeesuksen (vrt. Room. 
8:11). Tämä ilmainen lahja 
täytyy aina saada uudelleen 
syttymään meissä jokaisessa, 
ja paastonaika tarjoaa meille 
esimerkiksi katekumenaatin 
(kasteelle valmistautumisen) 
tien, joka oli varhaisen kirkon 
kristityille aivan samoin kuin 
tämän ajan katekumeeneille 
korvaamaton uskon ja kris-
tillisen elämän koulu. Kate-
kumeenit elävät kasteensa 
tapahtumana, joka muovaa 
heidän koko olemassaoloaan.

2. Sitoutuaksemme vaka-
vammin matkaamme kohti 
pääsiäistä ja valmistautuak-
semme viettämään Herran 
ylösnousemusta  koko litur-
gisen vuoden riemullisinta 
ja juhlallisinta juhlaa  mikä 
olisi sopivampaa kuin antaa 
Jumalan sanan johtaa meitä? 
Sen tähden kirkko johtaa 
meitä paastonajan sunnun-
taiden evankeliumeissa koh-
taamaan erityisen vahvasti 
Herran ja kutsuu meitä seu-
raamaan kristillisen elämän 
aloittamisen vaiheita: kas-
teelle valmistautujia valmis-
tautumaan uudestisyntymi-
sen sakramentin vastaanotta-
miseen, ja kastettuja ottamaan 
uusia ja päättäväisiä askeleita 
Kristuksen seuraamisessa ja 
täydellisemmässä jättäytymi-
sessä hänen haltuunsa.

Paastomatkan ensimmäinen 
sunnuntai paljastaa tilamme 
ihmisinä täällä maan päällä. 
Voitokas taistelu kiusausta 
vastaan, joka oli Jeesuksen 
lähetystehtävän alku, on 
kutsu tulla tietoiseksi omasta 
hauraudestamme, jotta ottai-
simme vastaan armon, joka 
vapauttaa synnistä ja vuo-
dattaa meihin uuden voiman 

Kristuksessa, joka on tie, 
totuus ja elämä (vrt. ordo 
Initiationis Christianae Adul-
torum, n. 25). Se muistuttaa 
voimakkaasti siitä, että kris-
tillinen usko merkitsee  Jee-
suksen esimerkkiä seuraten 
ja yhteydessä häneen  tais-
telua “tämän pimeyden maa-
ilman maailman hallitsijoita 
vastaan”, maailman, jossa 
paholainen tekee työtään 
eikä koskaan väsy tänäkään 
päivänä houkuttelemasta 
jokaista, joka haluaa lähem-
mäksi Herraa. Kristus nousee 
voittajaksi ja avaa myös 
meidän sydämemme toivo-
maan ja johtaa meidät voitta-
maan pahan viettelykset.

Herran kirkastumisen juhlan 
evankeliumi asettaa eteemme 
Kristuksen kirkkauden, joka 
ennakoi ylösnousemusta ja 
julistaa ihmisen jumalallis-
tamista. Kristillinen yhteisö 
tulee tietoiseksi siitä, että 
Jeesus johtaa sitä niin kuin 
apostoleita, Pietaria, Jaakobia 
ja Johannesta “korkealle vuo-
relle yksinäisyyteen” (Matt. 
17:1), vastaanottamaan jälleen 
kerran Kristuksessa, poikina 
ja tyttärinä Jumalan Pojassa, 
Jumalan armon lahjan: “Tämä 
on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mieltynyt. 
Kuulkaa häntä!” (Matt 17:5). 
Se on kutsu ottaa etäisyyttä 
arkipäivän melusta ja uppou-
tua Jumalan läsnäoloon. Hän 
haluaa antaa meille joka 
päivä sanan, joka tunkeutuu 
sielumme syvyyksiin, missä 
teemme eron hyvän ja pahan 
välillä (vrt. Hepr. 4:12) ja vah-
vistamme tahtomme seurata 
Herraa.

Jeesuksen pyyntö samarialai-
selle naiselle: “Anna minun 
juoda astiastasi” (Joh. 4:7), 
esitetään meille paastonajan 
kolmannen sunnuntain litur-
giassa. Se ilmaisee Jumalan 
haluavan itselleen jokaisen 
miehen ja naisen, ja että hän 

haluaa herättää sydämis-
sämme kaipauksen saada lah-
jaksi sisimpäämme “lähteen, 
joka kumpuaa ikuisen elämän 
vettä”. Se on Pyhän Hengen 
lahja, joka muuttaa kristityt 
“todellisiksi rukoilijoiksi”, 
jotka rukoilevat Isää “hen-
gessä ja totuudessa” (Joh. 
4:23). Vain tämä vesi sammut-
taa meissä hyvyyden, totuu-
den ja kauneuden janon! Vain 
tämä vesi, jota Poika antaa 
meille, voi virvoittaa rauhat-
toman ja tyytymättömän sie-
lumme autiomaan, kunnes 
se “löytää levon Jumalassa”, 
kuten pyhä Augustinus sanoi.

Sokeana syntyneen miehen 
sunnuntai näyttää meille 
Kristuksen, joka on maail-
man valo. evankeliumi kysyy 
jokaiselta meiltä: “Uskotko 
sinä Ihmisen Poikaan?” 
“Herra, minä uskon!” (Joh. 
9:35, 38), sokeana syntynyt 
vastasi iloiten, antaen äänen 
kaikille uskoville. Tämä 
parantumisihme on merkki 
siitä, että Kristus ei ainoas-
taan halua antaa meille kykyä 
nähdä, vaan myös avata 
meidän sisimpämme kyvyn 
ymmärtää, jotta uskomme 
syvenisi ja tunnistaisimme 
hänet ainoaksi Pelastajak-
semme. Hän valaisee kaiken, 
mikä elämässä on pimeää, 
ja johtaa miehet ja naiset 
elämään “valon lapsina”.

Viidentenä sunnuntaina, kun 
julistetaan lasaruksen kuol-
leista herättämistä, meidät 
pannaan kohtaamaan ole-
massaolomme viimeinen 
salaisuus: “Minä olen ylös-
nousemus ja elämä... Uskotko 
sen?” (Joh. 11: 2526). Kris-
tittyjen yhteisölle tämä on 
vakava hetki  kuten se oli 
Martallekin  panna kaikki 
toivomme Jeesus Nasaretilai-
seen: “ Uskon, Herra, minä 
uskon, että sinä olet Messias, 
Jumalan Poika, jonka oli 
määrä tulla maailmaan” 
(Joh. 11: 27). yhteys Kristuk-
seen tässä elämässä valmis-
taa meitä ylittämään kuole-
man rajan, niin että voimme 
elää ikuisesti hänen kans-
saan. Usko kuolleiden ylös-
nousemukseen ja toivo ian-
kaikkisesta elämästä avaavat 
silmämme näkemään olemas-
saolomme syvimmän mer-
kityksen: Jumala loi miehet 
ja naiset ylösnousemusta 
ja elämää varten, ja tämä 
totuus antaa aidon ja lopul-
lisen merkityksen ihmiskun-
nan historialle, miesten ja 

naisten henkilökohtaiselle ja 
yhteisölliselle elämälle, kult-
tuurille, politiikalle ja talou-
delle. Ilman uskon valoa koko 
maailmankaikkeus loppuu 
kuin arkkuun suljettuna 
vailla mitään tulevaisuutta 
tai toivoa.

Paastonajan matka saa täyt-
tymyksensä pääsiäisen kol-
messa pyhässä päivässä, 
erityisesti pääsiäisyön vigi-
liassa: uudistaessamme kas-
telupauksemme me vahvis-
tamme sen, että Kristus on 
meidän elämämme Herra, 
sen elämän, jonka Jumala 
antoi meille, kun synnyimme 
uudestaan “vedestä ja 
Pyhästä Hengestä”, ja me tun-
nustamme uudestaan lujan 
sitoutumisemme vastata 
armon työhön ollaksemme 
hänen opetuslapsiaan.

3. Uppoamalla Kristuksen 
kuolemaan ja ylösnousemuk-
seen kasteen sakramentissa 
sydämemme vapautuvat 
joka päivä aineellisten asioi-
den taakasta, itsekeskeisistä 
ihmissuhteista “maailman” 
kanssa, joka köyhdyttää meitä 
ja estää meitä olemasta käy-
tettävissä ja avoimia Juma-
lalle ja lähimmäisillemme. 
Kristuksessa Jumala ilmoitti 
itsensä Rakkautena (vrt. 1 
Joh. 4:710). Kristuksen risti, 
sana rististä, tuo julki Jumalan 
pelastavan voiman (vrt. 1 Kor. 
1:18), joka on annettu nosta-
maan miehet ja naiset jälleen 
ja tuomaan heidät pelastuk-
seen: se on rakkautta äärim-
mäisessä muodossaan (vrt. 
kiertokirje Deus caritas est, 
n.12). Perinteisten paastoa-
mistapojen, almujen antami-
sen ja rukouksen avulla, jotka 
ovat ilmausta sitoutumises-
tamme kääntymiseen, paas-
tonaika opettaa meille, miten 
elämme todeksi Kristuksen 
rakkauden yhä radikaalim-
malla tavalla. Paastolla, jolla 
voi olla monenlaisia motii-
veja, on kristitylle syvällinen 
uskonnollinen merkitys: kat-
tamalla pöydän köyhille me 
opimme voittamaan itsekkyy-
temme elääksemme lahjan ja 
rakkauden logiikan mukai-
sesti; sietämällä jotakin puu-
tetta  eikä vain nauttimalla 
liiasta  opimme katsomaan 
ulos itsestämme ja löytämään 
jonkun lähellämme olevan ja 
tunnistamaan Jumalan kasvot 
veljiemme ja sisartemme kas-
voista. Kristityille paasto on 
kaukana lamaantumisesta, 
se avaa meitä yhä enemmän 

Paavin viesti paastonajalle 2011
“Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon” (vrt. Kol 2:12)
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Artikkeleita

Jumalalle ja muiden ihmis-
ten tarpeille, ja saa Jumalan 
rakastamisen muuttumaan 
lähimmäisen rakastamiseksi 
(vrt. Mark. 12:31). 

Matkallamme kohtaamme 
usein rikastumisen  ja rahan 
rakastamisen kiusauksen, 
joka heikentää Jumalan etu-
sijaa elämässämme. omista-
misen himo johtaa kiihkoon, 
riistämiseen ja kuolemaan; 
sen vuoksi kirkko muistut-
taa meitä erityisesti paasto-
najalla almuista eli antami-
sen tärkeydestä, joka tarkoit-
taa kykyä jakaa omastaan. 
Toisaalta tavaran palvomi-
nen ei aiheuta ainoastaan 
etääntymistä muista ihmi-
sistä, vaan se riisuu ihmisen 
ja tekee hänestä onnettoman, 
pettää hänet ja houkuttelee 
täyttämättä antamiaan lupa-
uksia, koska se asettaa aineel-
lisen hyvän Jumalan pai-
kalle, hänen, joka on elämän 
lähde. Kuinka me voimme 
ymmärtää Jumalan isällisen 
hyvyyden, jos sydämemme 
on täynnä itsekkyyttä ja 
omia suunnitelmiamme, 
jotka saavat meidät petolli-
sesti uskomaan, että tulevai-
suutemme on turvattu. Kiu-
sauksena on ajatella aivan 
kuten vertauksen rikas mies: 
“Kelpaa sinun elää! Sinulla 
on kaikkea hyvää varastossa 
moneksi vuodeksi...” Tie-
dämme, mitä Jumala sanoi 
hänelle: “Sinä hullu! Tänä 
yönä sinun sielusi vaadi-
taan sinulta takaisin” (luuk. 
12:1920) Almujen antamisen 
käytäntö muistuttaa Jumalan 
ensisijaisuudesta ja se kääntää 
huomiomme muita kohti, 
niin että voisimme uudes-
taan ymmärtää, kuinka hyvä 
Isämme on, ja ottaa vastaan 
hänen armonsa.

Kautta koko paastoajan 
kirkko tarjoaa meille Jumalan 
sanaa erityisen runsaasti. 
Mietiskelemällä ja sisäistä-
mällä sanan, jotta eläisimme 
siitä joka päivä, me opimme 
arvokkaan ja korvaamatto-
man tavan rukoilla: kuun-
telemalla tarkkaavaisesti 
Jumalaa, joka jatkuvasti 
puhuu sydämellemme, me 
ravitsemme kastepäivänä 
alkanutta uskon matkaa. 
Myös rukous auttaa meitä 
saamaan uuden käsityksen 
ajasta: ilman iankaikkisuu-
den ja transsendentaalisuu-
den perspektiiviä aika tosiasi-
assa ohjaa askeleemme yksin-
kertaisesti kohti horisont-
tia vailla tulevaisuutta. Sen 
sijaan kun me rukoilemme, 
me löydämme aikaa Juma-
lalle ja ymmärrämme, että 
“hänen sanansa eivät katoa” 
(Mark. 13:31), pääsemme 
läheiseen yhteyteen hänen 

kanssaan “jota kukaan ei voi 
teiltä riistää” (Joh. 16:22) ja 
avaudumme toivolle, joka ei 
petä, iankaikkiselle elämälle.

Paaston matka, jolla meitä 
kutsutaan katsomaan ristin 
salaisuutta, on tarkoitettu 
synnyttämään meissä “hänen 
kuolemansa kaltaisuuden” 
(Fil. 3:10), jotta se saisi elä-
mässämme aikaan syväl-
lisen kääntymyksen; jotta 
Pyhän Hengen työ muuttaisi 
meitä, niin kuin pyhä Paavali 
muuttui tiellä Damaskoon; 
jotta me lujasti suuntaisimme 
olemassaoloamme Jumalan 
tahdon mukaan; jotta vapau-
tuisimme itsekeskeisyy-
destämme ja voittaisimme 
halumme määräillä muita 
ja avautuisimme Kristuksen 
rakkaudelle. Paastonaika on 
sopiva aika tunnistaa heik-
koutemme ja vastaanottaa 
vakavan elämäntarkastelun 
jälkeen parannuksen sakra-
mentin uudistava armo ja 
kulkea päättäväisesti kohti 
Kristusta.

Rakkaat veljet ja sisaret, koh-
taamalla henkilökohtaisesti 
Vapahtajamme ja paasto-
amalla, antamalla almuja ja 
rukoilemalla kääntymyksen 
matka kohti pääsiäistä johtaa 
meidät löytämään uudes-
taan kasteemme. Uudista-
kamme tänä paastonaikana 
Jumalan armon vastaanotta-
minen, jonka hän antoi meille 
kasteemme hetkellä, jotta se 
valaisisi ja johtaisi kaikkia 
tekojamme. Meidät on kut-
suttu kokemaan joka päivä se, 
mitä tuo sakramentti merkit-
see ja toteuttaa, seuraamalla 
Kristusta vielä auliimmin ja 
aidommin. Uskokaamme 
itsemme tällä matkallamme 
Neitsyt Marian huolenpitoon, 
hänen, joka synnytti Jumalan 
Sanan uskossa ja ruumiilli-
sesti, jotta voisimme uppou-
tua hänen laillaan hänen Poi-
kansa Jeesuksen kuolemaan 
ja ylösnousemukseen ja saada 
omaksemme iankaikkisen 
elämän.

Vatikaanissa 
4. marraskuuta 2010

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2010  libreria edit-
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Kära bröder och systrar!
 
Sexuella övergrepp mot min-
deråriga är ett fruktansvärt 
brott, som ofta vållar ett livs-
långt lidande. Speciellt all-
varligt blir det om en präst 
eller någon annan kyrklig 
representant gör sig skyldig 
till detta. Då riskerar också 
offret att såras i sin tro eller 
förlora sin tillit till gud och 
hans kärlek. Kyrkan måste 
alltid ställa sig på offrets 
sida och göra allt vad som är 
möjligt för att upprätta dem 
som skadats på detta sätt. Det 
gångna året har för vårt stift 
varit en tid av bot, samvets-
rannsakan och omvändelse, 
eftersom vi har blivit med-
vetna om att det också har 
förekommit sådant hos oss. 
Jag tillsatte därför en intern-
utredning angående de miss-
tänkta fall av sexuellt över-
grepp mot minderåriga som 
anmälts till oss. Jag erbjöd 
också representanter för 
regeringen etc. att ingå i ett 
insynsråd för att granska vår 
utredning, men alla avböjde. 
Utredningen av dessa fyra 
fall har nu avslutats och kan 
läggas fram. även om alla 
dessa fall ligger så långt bak 
i tiden att de är preskriberade 
både enligt civil och kyrklig 
lag, är det viktigt att försöka 
få en uppfattning av det som 
har hänt.

enligt de fyra anmäl-
ningarna har övergreppen 
begåtts under 1940talet till 
1960talet. I tre av fallen har 
vi kunnat bekräfta att anmä-
larna har blivit utsatta för sex-
uella övergrepp av en präst. 
I det fjärde fallet har anmä-
larens berättelse inte kunnat 
bekräftas av den utredning 
som har gjorts. en utförligare 
redovisning av utredning-
arna finns på stiftets hemsida.

Som framgått blev resulta-
tet av utredningarna ganska 
olika. Det är inte lätt att utreda 
saker som ligger så långt bak 
i tiden, men vi hoppas att det 
ändå har gått att få en rättvi-
sande bild av vad som kan ha 
hänt eller inte. Samtidigt som 
utredningen läggs fram har 
nu Beredskapsplanen för att 

motverka sexuella övergrepp 
mot minderåriga från år 2004 
reviderats och publicerats.

Till de offer som har utsatts 
för övergrepp i vårt stift 
vill jag ännu en gång fram-
föra min bön om förlåtelse 
och mitt beklagande av det 
lidande som de utsatts för. Jag 
vet att detta aldrig kan gott-
göras, men jag ber om guds 
hjälp för dem som sårats så att 
de kan få erfara hans helande. 
Vårt stift kommer att stödja 
verksamheten i en organi-
sation som arbetar just med 
att hjälpa offren för sexuellt 
övergrepp mot minderåriga: 
Föreningen anhöriga till sex-
uellt utnyttjade barn.

Man riktar ofta en förebrå-
else mot kyrkoledningen att 
mörka sådana fall av sexu-
ellt övergrepp mot minder-
åriga. också jag själv har i ett 
fall beskyllts för detta. Vi har 
också försökt granska denna 
anklagelse. I ett samtal som 
jag uppfattade som ett själa-
vårdssamtal av mer konfi-
dentiell art hade en person 
anförtrott mig att ett över-
grepp hade skett i personens 
ungdom för länge sedan. 
Men jag uppfattade inte det 
som en formell anmälan som 
skulle föras vidare. Jag bekla-
gar om jag har missuppfattat 
detta. Detta har lärt mig att 
skilja noga mellan de samtal 

som har mer själavårdskarak-
tär eller är mer av formell art.

Det är min förhoppning att 
det inte har förekommit flera 
fall av sexuellt övergrepp på 
minderåriga i vårt stift. ett 
enda fall är alltid ett fall för 
mycket.  Men om någon ändå 
har utsatts för detta är det 
viktigt att ta kontakt med oss 
för att vi skall försöka utreda 
det som kan ha inträffat.

Det är viktigt att vi alla, 
troende och icketroende, till-
sammans gör allt vad vi kan 
för att sådana övergrepp inte 
skall äga rum och att alltid 
ställa oss på offrets sida om 
det har ägt rum. Samtidigt 
måste vi också se till att ingen 
döms för detta på oriktiga 
grunder. Sanningen måste 
alltid få sista ordet.

Med min välsignelse och 
hälsning i Herren,

+ Anders Arborelius OCD      
Biskop av Stockholm

läs mer i katolskakyrkan.se.

Om sexuella övergrepp i 
Stockholms katolska stift
Biskopenavstockholm,andersarboreliusoCDharskrivitettherdabrevtill
”detroendeavstockholmskatolskastiftochallaavgodvilja”.Brevethandlar
omdefyraanmälningarnaomsexuellövergreppsomstiftetharfåttvetaom.
Dethandlaromövergreppsombegåttsunder1940-talettill1960-talet.kyrkan
harundersöktanmälningarna–,ochitreavfallenharmankunnatbekräfta
attanmälarnaharblivitutsattaförsexuellaövergreppavenpräst.Detfjärde
falletharintekunnatbekräftas.Frånbörjanavundersökningarnavillekyrkan
bjudainrepresentanteravregeringenochmyndigheterna,mendessaavböjde.
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Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki. 
Puh. 09637853, fax 096224618. 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 per-
hemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe messu 
18.00, ti, to messu 7.30. Ke 17.30 ruusukko-
rukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
17.0017.45 ja sopimuksen mukaan.

5.3. la 10.3013.00 uskonnonopetus vahvistuksen 
sakramenttia varten, 11.0013.30 uskonnon-
opetus englanniksi, 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu, 19.00 karnevaalit seurakuntasalissa

6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

7.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
8.3. ti 16.3018.30 uskonnonopetus vahvistuksen 

sakramenttia varten
9.3. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu englan-

niksi/Mass in english, 18.00 messu
10.3. to 18.00 elokuvakerho
12.3. la 10.3013.00 uskonnonopetus vahvistuk-

sen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

13.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 
12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

14.3. ma ei messua pappienneuvoston vuoksi.
15.3. ti ei messua pappienneuvoston vuoksi, 

18.00 CSC: ruusukko
17.3. to 16.30 Pyhän Henrikin yhdistyksen 

kokous
19.3. la pyhä Joosef: 10.00 messu, 10.0014.00 

uskonnonopetus ensikommuuniota varten, 
14.0017.00 Ketkoryhmä, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

20.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
päämessu, 11.3015.15 uskonnonopetus ruot-
siksi/sakramentundervisning på svenska, 
12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
14.00 kreikkalaiskatolinen messu, 16.00 
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

21.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
22.3. ti 14.30 talousneuvoston kokous
24.3. to 18.00 lectio divina
26.3. la 11.0013.30 uskonnonopetus englan-

niksi/Catechesis in english, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

27.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

29.3. ti 16.3018.30 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten

DIASPoRA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.3., 17.4. 

su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, läntinen Valkoisenläh-

teentie 48): 27.3., 24.4. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 092411633, 
fax 092411634. Sähköposti maria@catholic.fi. 
Kotisivu maria.catholic.fi.

la 18.00 aattomessu suomeksi, su 10.00 pää-
messu 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 
18.3019.00. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 
17.3017.55, su 9.309.55 ja 17.3017.55. Con-
fessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 
17.30–17.55, Sun. 9.309.55 and 17.3017.55. 
Seurakunnan kanslia avoinna tipe 912 ja 
1316. Parish office open: Tues.Fri. 912 and 
13-16.

5.3. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus 
ensikommuuniota ja vahvistuksen sakra-
menttia varten, 18.00 messu suomeksi

6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, messun 
jälkeen Cafe Maria seurakuntasalissa, 11.30 
piispanmessu ruotsiksi/Biskopsmässa på 
svenska, 17.00 adoraatio, 17.30 ruusukko-
rukous englanniksi/Rosary in english, 18.00 
messu englanniksi/Mass in english

9.3. ke tuhkakeskiviikko (paasto ja abstinens-
sipäivä): 7.30 laudes, 18.00 messu suomeksi

11.3. pe 7.30 laudes, 17.30 ristintienhartaus, 
18.00 messu suomeksi, 18.30 adoraatio

12.3 la 9.30 messu suomeksi, 11.00 ristintie lap-
sille ja nuorille, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 adoraatio, 18.00 messu 
suomeksi

13.3 su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintien-
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhe-
messu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa 
en Castellano, 17.00 adoraatio, 17.30 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross in english, 
18.00 messu englanniksi/Mass in english

14.3 ma 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi
15.3 ti Huom! ei messua kirkossamme
18.3. pe 7.30 laudes, 17.30 ristintienhartaus, 

18.00 messu suomeksi, 18.30 adoraatio
19.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 9.30 

messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 adoraatio, 18.00 messu 
suomeksi, 19.00 nuortenilta

20.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintien-
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 15.30 ristintienhartaus puolaksi/
Droga krzyzowa, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.00 adoraatio, 17.30 ristin-
tienhartaus englanniksi/Stations of the Cross 
in english, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
english

25.3. pe Herran syntymän ilmoittaminen: 7.30 
laudes, 17.30 ristintienhartaus, 18.00 messu 
suomeksi, 18.30 adoraatio

26.3. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus 
englantilaisessa koulussa ensikommuniota 
ja vahvistuksen sakramenttia varten, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
adoraatio, 18.00 messu suomeksi

27.3 su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintien-
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 per-
hemessu, 16.30 adoraatio, 17.30 ristintien-
hartaus englanniksi/Stations of the Cross in 
english, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
english

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 
022314389, fax 022505090. Sähköposti bir-
gitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 
iltamessu englanniksi tai latinaksi/Mass in 
english or latin. Ma, ke, pe, la 7.30 aamu-
messu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 adoraa-
tio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja 
ja sopimuksen mukaan. 

4.3. pe 18.00 messu Porissa
6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.30 messu latinaksi
8.3. ti 19.00 teologinen opintopiiri
9.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.30 messu
12.3. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
13.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu eurajo-
ella, 18.30 messu englanniksi/Mass in english

19.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 
17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku

20.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
18.30 messu englanniksi/Mass in english

22.3. ti 19.00 informaatiokurssi
25.3. pe Herran syntymän ilmoittaminen: 18.30 

juhlamessu
26.3. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
27.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

15.00 messu eurajoella, 18.30 messu englan-
niksi/Mass in english

DIASPoRA
Ahvenanmaa: 26.3. la 10.00
eurajoki: 13.3., 27.3. su 15.00
Pori: 4.3. pe 18.00

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta

yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014
612659, fax 014612660. Isä Krystian 
Kalinowski 0445001383. 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 ilta-
messu. Ti ja to 7.00 messu (sisarten kappe-
lissa, Kalervonkatu 6). To adoraatio iltames-
sun jälkeen. Ti 19.00 neokatek. sanan liturgia 
ja la 19.00 neokatek. eukaristia (seurakunta-
salissa). Rippitilaisuus ke puoli tuntia ennen 
messun alkua ja sopimuksen mukaan. Con-
fessions on Wednesdays 30 mins before Mass 
and on request.

6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
english

11.3. pe 18.00 messu Kiteellä
12.3. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu 

Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
13.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in english, 
18.30 messu Kajaanissa

19.3. la pyhä Joosef (velvoittava juhlapyhä): 9.00 
katekeesi Jyväskylässä, 12.15 messu

20.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in english

24.3. to 14.00 senioreiden tapaaminen
25.3. pe Herran syntymän ilmoittaminen: 7.00 

messu sisarten kappelissa
26.3. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 

messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikke-
lissä

27.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in english, 
17.00 messu Kuopiossa

DIASPoRA
Joensuu (ort. kirkon srksali, Kirkkokatu 32): 

12.3. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 13.3. su 

18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 11.3. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srksali, Snellmanin-

katu 8): 27.3. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-

denkatu 20): 26.3. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, erkonkatu 11): 26.3. la 

11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 12.3. 

la 15.00

KATeKeeSI
Jyväskylä: 19.3. la 9.00
Joensuu: 12.3. la 9.45
Savonlinna: 26.3. la 9.45

Tampere

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 
032127280, fax 032147814. Sähköposti risti@
catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
17.00 iltamessu englanniksi/Mass in english. 
Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. la 
messu kysy papilta. Rippi joka päivä puoli 
tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. 
Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenker-
hot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arki-
messujen aikoihin. Varsinkin lauantain mes-
suajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoi-
tustaululta.

6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
english

9.3. ke tuhkakeskiviikko: 19.00 messu
12.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.3. paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

17.00 messu englanniksi/Mass in english
19.3. la pyhä Joosef: 10.30 lastenkerho, 12.30 juh-

lamessu
20.3. su 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi/

Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/
Mass in english

25.3. pe Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 
juhlamessu

26.3. la 8.30 aamumessu
27.3. su 10.30 päämessu, 17.00 messu englan-

niksi/Mass in english
2.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
3.4. su 10.30 päämessu, 17.00 messu englanniksi/

Mass in english
8.4. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio
9.4. la 8.30 aamumessu
10.4. su 10.30 päämessu, 17.00 messu englan-

niksi/Mass in english
16.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.4. su 10.30 päämessu, 17.00 messu englan-

niksi/Mass in english

DIASPoRA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 

katu 11): 6.3., 3.4. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 

13.3., 10.4. su 16.00 (Koivuristin seurakunta-
koti, oravankatu 29): 27.3. su 18.00

Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 25.3., 8.4. pe 19.00

lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): 26.3. la 12.00, 9.4. la 9.00 (Huom. aika!)

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 13.3., 27.3., 10.4. su 12.00

Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, AlaKuljankatu 
1): 12.3. la 19.00 (Huom. aika!)

Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 26.3., 
9.4. la 16.00

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. 
Sähköposti ursula@catholic.fi. Pankkiyhteys: 
Sampo 8000151888441. 

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) 
päämessu kirkossa, to 18.00 iltamessu. Joka 
kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. 
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja 
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavatta-
vissa parhaiten torstaisin.

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

6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 11.00 messu
9.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu (tuhkan 

jakaminen)
10.3. to 18.00 iltamessu

Seurakunnat



Fides 3/2011 – 9

11.3. pe 18.00 ristintienhartaus
12.3. la 13.00 perhemessu
13.3. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
17.3. to 18.00 iltamessu
18.3. pe 18.00 ristintienhartaus
20.3. su paaston 2. sunnuntai: 18.00 messu
24.3. to 18.00 iltamessu
25.3. pe Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 

messu
27.3. su paaston 3. sunnuntai: 18.00 messu
31.3. to 18.00 iltamessu
1.4. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 ristintien-

hartaus ja messu
3.4. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu
7.4. to 18.00 iltamessu
8.4. pe 18.00 ristintienhartaus
9.4. la 13.00 perhemessu
10.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu
14.4. to 18.00 iltamessu
15.4. pe 18.00 ristintienhartaus
17.4. su palmusunnuntai: 18.00 liturgia

DIASPoRA
Hamina (ev.lut. srkkeskus, Mannerheimintie 

12): 27.3. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srktalo, Ruunun-

maankatu 3): 13.3, 10.4. su 16.00
lahti (ort. kirkko): 5.3., 2.4. la 16.00
lappeenranta (ort. kirkko): 20.3., 17.4. su 12.00

USKoNNoNoPeTUS
lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 5.3., 2.4. la 

14.0016.00, messu 16.00
Kouvola (seurakuntasali): 12.3., 9.4. la 11.00

13.00, messu 13.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srktalo): joka keski-

viikko 17.0018.30

Oulu

nasaretinpyhän
perheen seurakunta

liisantie 2, 90560 oulu. Puh. ja fax 08347834. 
Sähköposti perhe@catholic.fi. Kotisivu perhe.
catholic.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 ristintiehartaus ja messu. Rippitilaisuus 
pe 17.3018.30, puoli tuntia ennen messua ja 
sopimuksen mukaan.
 
6.3. su kirkkovuoden 9. sunnuntai: 10.00 messu 

englanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

9.3. ke tuhkakeskiviikko: 17.00 messu
13.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu eng-

lanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Rovaniemellä

20.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

27.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

DIASPoRA
Kemi (lehtokatu 31): 20.3., 17.4. su 17.00
Tornio (lukiokatu 1): 6.3., 3.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.3. su 17.00
Rovaniemi (ounasvaarantie 16): 13.3., 10.4. su 

17.00

Toimistot
katekeettinenkeskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 092416095. 
Fax 095885157. Sähköposti katekeesi@catho-
lic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. 
Puh. 096129470, fax 09650715. Sähköposti 

info@catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. 
Avoinna arkisin 1016. 

Keskukset
stellaMaris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019
335793. Sähköposti stellamaris@catholic.fi. 

4.3.6.3. Rukouslauluretriitti. Kallion seurakunta
14.16.3. Pappienneuvosto
11.13.3. Hiljaisuuden retriitti. Kirkkonummen 

suomalainen seurakunta
31.3.3.4. Hiljaisuuden retriitti. Paavalin seura-

kunta
8.4.10.4. Hiljaisuuden retriitti. leppävaaran 

seurakunta
15.4.17.4. Hiljaisuuden retriitti. Haagan seura-

kunta
 
Stella Mariksessa vietettävistä messuista voi 
tiedustella 019335793. Varaukset retrettejä, 
kokouksia ym. varten kannattaa tehdä mah-
dollisimman ajoissa, parhaassa tapauksessa 
isommille ryhmille vuosi aikaisemmin, sillä 
erityisesti keskuksen viikonloput ovat hyvin 
kysyttyjä. yksittäismajoitukset lyhyemmällä 
varausajalla. Kannattaa tiedustella tilannetta 
joka tapauksessa.

studiumCatholicum

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
0961206711, fax 0961206710. Sähköposti: 
kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.
fi. 

Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 
1016 ja keskiviikkoisin 1018. Isä Antoine 
lévy on asiakkaiden tavattavissa kirjastossa 
keskiviikkoisin klo 16.3018 välisenä aikana.
Aamumessu maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin klo 7.45. Messun jälkeen on 
laudes. Vanhan dominikaanisen liturgian 
mukainen messu kappelissa joka toinen lau-
antai klo 18 ja joka toinen lauantai heprean-
kielinen messu. ekumeeninen aamurukous 
on torstaisin klo 8.30.
 
lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjel-
masta ja muusta toiminnasta www. studium.
fi.

suomenCaritas

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 
091357998, fax 0968423140. Sähköposti 
caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi.

Tapahtumia
academicumCatholicum

ohjelma keväällä 2010
Verksamhetsplan för våren 2010
 
Kokoukset pidetään Studium Catholicu-
missa, Ritarikatu 3 bA. Tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille./Vi samlas på Studium 
Catholicum, Riddaregatan 3bA. Mötena är 
öppna för alla. 
 
Torstaina 24.3. klo 18.00: Professori elina Vuola 

pitää esitelmän Pyhä Marian merkityksestä 
erityisesti naisille nykyaikana ja pohtii miten 
neitsytkulttia on tulkittu feministiteolo-
gien näkökulmasta. Teologian tohtori elina 
Vuola on latinalaisen Amerikan tutkimuk-
sen professori Helsingin yliopistossa ja jul-
kaisi vuonna 2010 kirjan Jumalainen nainen. 
Neitsyt Mariaa etsimässä./Professor elina 
Vuola håller ett föredrag om den Heliga 
Maria och hennes betydelse för kvinnorna i 
dagens värld utgående från ett feministteolo-
giskt perspektiv. Teologiedoktor elina Vuola 
är professor för latinamerikaforskning vid 
Helsingfors Universitet. Hon publicerade 
år 2010 boken Jumalainen nainen. Neitsyt 
Mariaa etsimässä. Föredraget hålls på finska. 

Torstaina 28.4: 17.30 AC:n jäsenet kutsutaan 
vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. 
klo 18.00 meillä on esitelmä, erillinen ilmoi-

tus tulee Fidesiin. / Torsdagen 28.4. kl.17.30 
sammankallas AC:s medlemmar till årsmöte. 
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Ca. kl. 18.00 börjar ett föredrag, en separat 
annons skall stå i Fides. HUoM. VUoSIKo-
KoUKSeN AIKA/ oBS. ÅRSMöTeTS TID

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

Catholicstudents’Club

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

March 15, 29
April 12, 26
May 10, 24

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

FransiskaanimaallikotoFs

Kevät 2011, 63. toimintavuosi Suomessa

Kokoonnumme tiistaisin kello 16(noin) 
18:aan p. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 
2, 00270 Helsinki. Kokouksiimme ovat terve-
tulleita kaikki, joilla on hyvä tahto. Kokouk-
sen jälkeen on mahdollisuus osallistua ilta-
messuun. Se alkaa kello 18.00.

Tiistai 15.3. Baltian fransiskaanimaallikoiden 
kokouksen satoa

Tiistai 19.4. eI KoKoUSTA! oN PyHä VIIKKo 
JA KRISMAMeSSUN PäIVä

Tiistai 17.5. FRANCISCUKSeN VoTIIVIMeSSU 
Kello 15.30. Sen jälkeen kokous seurakun-
tasalissa aiheena Pyhä Henki. Kevätkauden 
viimeinen kokous

Kesällä alkanee vanhaan tapaan heinäkuun 
ensimmäisenä lauantaina Franciscusjuhla 
Kökarissa. Pääjuhla sunnuntaina.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni 

Vanhan dominikaaniriituksen mukainen 
messu Studium Catholicumissa joka toinen 
lauantai klo 18.00. Seuraavat messut:
 

12.3. – 26.3. – 9.4.

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. 
Sähköposti summorum@gmail.com. Koti-
sivu: Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaat-
tori isä Antoine lévy oP. 

Jeesuksenpyhänsydämen 
maallikot(sCJ)

Moderaattori Wieslaw Swiech SCJ. Puheen-
johtaja Matti Andelin, gsm 0405792426, 
email matti.andelin@welho.com. 

Helsinki: yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haah-
kapolku 3 A 21, 00200 Helsinki, gsm 040
7365470, email harri.v.makela@kolumbus.fi.

Tampere: yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 
0404197077, email sinikka.meurman@
gmail.com.

Turku: yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040
5243676, email hilkka.bernard@hotmail.com

Kirjallisuuspiiri

kokoontuu jälleen Studium Catholicumissa, 
Ritarikatu 3b A, 3. kerros, klo 18.00 seuraa-
vina päivinä seuraavien kirjojen ääreen:
 

14.3. Torquato Tasso: Vapautettu Jerusalem
11.4. göran Stenius: Klockorna i Rom
9.5. Jean Cabriès: Pyhä Jaakob
 
Tervetuloa kaikki lukuhaluiset!

Rakkauden lähetyssisaret

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

Adoration on Monday at 17:30.

Teresa ry.

Kutsumme vanhat ja uudet jäsenet mukaan 
kevään toimintaan. esitelmä ja keskusteluil-
loista muovautuu aina osallistujien näköisiä 
ja oloisia. Teresat kokoontuvat P. Marian seu-
rakuntasalissa messun jälkeen. 

tiistai 8.3.2011 Vuosikokous, vaalikokous 
lauantai 26.3.2011 Kirpputorin valmistelu
sunnuntai 27.3.2011 Kirpputori messun jälkeen 
tiistai 5.4.2011 esitelmäilta. Marja Kuparinen: 

Hyvä teatteri voi olla pyhä kokemus. Miksi? 
tiistai 3.5.2011 Kevätjuhlat

Radio ja TV
Radion iltahartaus 29.3.2011 klo 18.50: Heidi 

TuorilaKahanpää – 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 Hen-
rikskatedralen, 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 15. maaliskuuta ristintien 
hartaus tai ruusukko Pyhän Henri-
kin katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen 
kokoontuminen seurakuntasalissa. Ter-
vetuloa!

 
Verbi Dei sono 
Schola cantorum 
 

gregoriaanista laulua häihin, hautajai-
siin ja muihin tilaisuuksiin. Gregorian 
chant for weddings, funerals and other occa-
sions. Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-
5021206.

 

Messuja Tallinnassa
 
Pyhien Pietarin ja Paavalin katedraali 
(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 mape 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.

seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (04/2011) 
ajalle 15.4.15.5. on toimitettava viimeistään 4.4.2011 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Tapahtumat
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”eivierainaeikä
muukalaisina…”

Nämä sanat johdatteli-
vat meitä  sisaria, kun 

kokoonnuimme tammikuun 
viimeisenä viikonloppuna 
sisarten päiville Tampereelle. 
Käytännön syistä ”Vihityn 
elämän päivää”, joka on 
virallisesti 2.2., vietetään sen 
lähellä  olevana sunnuntaina.  
Voimme silloin samalla lau-
antaina tavata toisiamme 
ja myös ammentaa uusia 
voimia työllemme ja voimis-
taa keskinäistä  yhteenkuu-
lumista juuri oman paikallis-
kirkkomme jäseninä. 

Tällä kertaa aiheenamme 
oli ”muukalaisuus”. Isä 
Zenon johdatteli meitä tutus-
tumaan, mitä sekä Vanha että 
Uusi Testamentti aiheesta 
sanovat. Kun ensin katse-
limme, millainen suhde ihmi-
sellä on maahan aivan luo-
miskertomuksesta lähtien, 
suuntasimme yhdessä hui-
kealle vaellukselle läpi koko 
pelastushistorian ja kautta 
vuosituhanten. Kun sitten 
lopuksi Ilmestyskirjasta 
luimme sanat: ”Minä luon 
uuden taivaan ja uuden 
maan”, mieliimme olivat piir-
tyneet monenlaiset vaiheet ja 
samalla monet yhtymäkohdat 

tämän päivän todellisuuteen, 
jossa hiippakuntana elämme. 
Meillä on paljon opittavaa, 
meillä on paljon haasteita ja 
meillä on paljon syytä avartaa 
sydämiämme, jotta jokai-
nen ”muukalainen”, jokai-
nen kodistaan ja maastaan 
lähtenyt saisi kodin ja tilaa 
keskuudestamme. Sisaret 
myös tulevat pääsääntöisesti 
muualta ja voivat näin olla 
rohkaisevia kanssakulkijoita. 
Raamatun tutkistelu yhdessä 
teeman pohjalta antoi var-
masti jokaiselle sisarelle kan-
nustuksen syventyä aihee-
seen paremmin.

Vaikka kaikki sisaret eivät 
päässeet mukaan yhtei-
seen tapaamiseemme, tun-
simme, että monin rukouksin 
sitein he olivat kanssamme. 
Saimme viestin myös karme-
liittasisarilta ja kirjeet suoma-
laisilta sisarilta, jotka elävät 
”muukalaisina”: dominikaa-
nisisar Jeanthérèseltä Rans-
kasta ja sisar Paraskevalta ja 
sisar Irinalta Nasaretista.  on 
hyvä joskus rakentaa siltoja 
kirjein, kontaktein ja erityi-
sesti aina rukoillen.

Pyhän ristin seurakun-
nassa on kuukauden viimei-
senä  lauantaina ”perheillal-
linen”. Se syntyi muutama 
vuosi sitten seurakuntalais-

ten halusta tutustua parem-
min toisiinsa ja auttaa myös 
seurakuntaan muuttaneita 
löytämään paikkansa seura-
kunnassa. Ilta toimii nyytti-
kestiperiaatteella eli jokainen 
tuo mukanaan ruokaa yhtei-
seen pöytään. Me sisaret osal-
listuimme perheillallisille ja 
kuinka mahtava kokemus 
katolisuutta ja kansainväli-
syyttä ilta olikaan. Saimme 
kuulla, kuinka erittäin kaunis, 

maljanmuotoiseksi veistetty 
rumpu soi taitavan iranilai-
sen käsissä. Vietnamilainen 
seurakuntalainen toi meidän 
tietoisuuteemme vietnami-
laisten toiveita. Irakilaiset 
johdattivat meitä reippaaseen 
yhteisölliseen tanssiin. Ruoka 
oli maittavaa. Jaettu ilo vah-
visti meitä kaikkia yhteen-
kuuluvuuteen.

Sunnuntai kokosi meidät 
seurakunnan kanssa euka-

ristian viettoon, jonka aikana 
me uudistimme yhdessä isä  
Zenonin kanssa luostarilu-
paukset. oli hyvä yhdessä 
kiittää Jumalaa, kaiken hyvän 
antajaa. Meillä oli vielä mah-
dollisuus tavata seurakunta-
laisia kirkkokahveilla. 

Sisarten puolesta terveh-
tien

 
Jeesuksen pikkusisar Leila

Piskuinen Moldovan tasa-
valta Romanian ja Ukrai-

nan kyljessä on euroopan 
köyhin kolkka, mikä on 
helppo uskoa, kun ajaa maan 
läpi. Ränsistyneet murjut 
vilisevät ohi auton rämis-
tessä eteenpäin kuoppai-
sella, pölyisellä maantiellä, 
jolla kulkevat hevoskärryt 
siinä missä autotkin. Neljän 
miljoonan asukkaan entinen 
neuvostotasavalta Moldova 
itsenäistyi vuonna 1991, 
mutta itsenäisyys ei ole aut-
tanut maata pyristelemään 
irti köyhyyden kierteestä. 
Viidennes moldovalaisista 
sinnittelee alle kahdella dolla-
rilla päivässä, ja maaseudulla 
eletään pitkälti vaihdanta ja 
omavaraistaloudessa.  

Keskipalkka Moldovassa 
on vajaa sata dollaria kuussa, 
mikä ei riitä edes välttämättö-
mimpiin menoihin. Neljännes 
moldovalaisista onkin lähte-
nyt ulkomaille työnhakuun. 

Maaseudulla 16 – 50 vuo-
tiaita ei juuri näy, on kuin 
kokonainen sukupolvi olisi 
kadonnut savuna ilmaan. 
Suosituimmat kohdemaat 
ovat Venäjä, jonne moldova-
laiset voivat matkustaa viisu-
mivapaasti, Turkki sekä Italia 
ja muut eUmaat. "Moldovan 
suurin ongelma on maasta-
muutto. Työikäiset ja erityi-
sesti koulutettu väki lähtevät 
parempien palkkojen perässä 
ulkomaille töihin", huokaa 
perheministeriön pääsuun-
nittelija ecaterinaBerejan. 

Ruoho ei kuitenkaan ole 
vihreämpää maan rajojen 
takana. Köyhiä siirtolaisia on 
helppo huijata, koska heillä ei 
ole vaihtoehtoja. Monille luva-
taan töitä, mutta lupauksia ei 
lunasteta: palkkaa ei tehdystä 
työstä kuulu tai työ on vallan 
muuta, kuin mitä sovittiin. 
erityisesti nuoret naiset ovat 
vaarassa joutua ihmiskau-
pan uhreiksi ja päätyä sek-

sityöläisiksi. orjuus ei vali-
tettavasti ole historiaa, se on 

vain muuttanut muotoaan. 
2000luvulla orjia ei laivata 

Amerikkaan, heidät keplotel-
laan eurooppaan väärennet-

Sisarten päivät

Turvasatama 
Caritas auttaa ihmiskaupan uhreja Moldovassa 
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tyjen henkilöpaperien turvin. 
He eivät raada plantaaseilla 
vaan pimeissä töissä bordel-
leissa, rakennustyömailla ja 
kotiapulaisina. Prostituutio 
on yksi epäinhimillisimmistä 
pakkotyön muodoista.   

Ihmiskaupan uhrien on 
usein vaikea palata kotiin, 
vaikka he onnistuisivat pake-
nemaan orjuuttajiaan, koska 
perhe pitää heitä huorina ja 

pistää siksi välit poikki. Moni 
vaikeneekin siitä, mitä ulko-
mailla tapahtui, eikä  pääse 
käsittelemään kipeitä muis-
toja. Ihmiskaupan uhreja 
pidetään syypäinä kohta-
loonsa, ja totuuden kerto-

minen tarkoittaisi leimautu-
mista ja kasvojen menetystä.  

Köyhällä Moldovalla ei ole 
varaa tarjota tukipalveluita 
ihmiskaupan uhreille. Siksi 

Suomen Caritas päätti ryhtyä 
tukemaan työtä heidän 
hyväkseen Moldovassa. Cari-
taksen rahoittama yksivuoti-
nen Centre Ariadna: Suppor-
ting Women in Crisis Situa-
tions hanke käynnistyi kesä-

kuussa 2010 ja päättyy touko-
kuussa 2011. Hankkeen käy-
tännön toteutuksesta vastaa 
paikallinen Artemidakan-
salaisjärjestö. Vuonna 1998 
perustettu Artemida on per-
heväkivallan ja ihmiskau-
pan vastaisen työn uranuur-
taja Moldovassa. Se tiedot-
taa ihmiskaupan vaaroista ja 
kouluttaa sosiaalityönteki-
jöitä, lääkäreitä, psykologeja, 
opettajia ja poliiseja tunnista-
maan tapauksia ja toimimaan 
asiaankuuluvalla tavalla.  

Artemida perusti vuonna 
2005 Ariadnaturvakodin 
ihmiskaupan uhreille ja 
heidän lapsilleen. Se tarjoaa 
naisille väliaikaismajoitusta, 
vertaistukea, psykologista 
apua, oikeudellista neuvontaa 
ja taloudellista tukea, kunnes 
pahin on ohi. Drochian kau-
pungissa PohjoisMoldovassa 
sijaitsevassa Ariadnakeskuk-
sessa voi majoittua yhtaikaa 
10 äitiä lapsineen, ja sen psy-
kologin, lääkärin, asianaja-
jan ja sosiaalityöntekijöiden 
palveluista hyötyvät myös 
monet naiset, jotka eivät asu 
turvakodissa, mutta jotka 
käyvät siellä säännöllisesti. 
Jokainen saa räätälöityä apua 
omien yksilöllisten tarpei-
densa mukaan.  

Hiljattain remontoidussa, 
lohenpunaisessa talossa on 
kymmenen pientä huonetta, 
yhteiseen käyttöön tarkoi-
tettu keittiö ja olohuone, kou-
lutustila, pyykkitupa ja pari 
kylpyhuonetta. Vaatimatto-

Kuusitoistavuotias 
Dina (nimi muu-

tettu) on jo pitkään 
etsinyt tuloksetta töitä  
elättääkseen iäkkään 
äitinsä ja kehitysvam-
maisen sisarensa. Mol-
dovassa työt ovat kor-
tilla ja palkat surkeat. 
Niinpä Dina ilahtuu, kun 
hänen ystävänsä eca-
terina (nimi muutettu) 
kertoo työmahdollisuu-
desta Venäjällä. Dina ja 
ecaterina tapaavat kah-
vilassa keskustellakseen 
luvatusta työstä. Keskus-
telun aikana Dinan silmä-
luomet alkavat painaa, 
hänen on vaikea keskit-
tyä, ajatus ei kulje, puhe 
sammaltaa. Juomaan 
lorautettu huumausaine 
tekee pian tehtävänsä, 
ja Dina menettää tajun-
tansa. Herätessään Dina 
on jo junassa Venäjän 
puolella. Suuta kuivaa. 
Dina hörppää ecateri-
nan tarjoamaa virvoketta 
ja vajoaa takaisin pimey-
teen.  

Dina havahtuu seuraa-
van kerran vasta Mosko-
vassa. Dina makaa vie-
raassa huonessa vailla 
henkilöpapereita. ecate-
rinaa ei enää näy missään, 
Dina on yksin tunte-
mattomien miesten seu-
rassa. Hänelle kerrotaan, 
että hänen pitää alkaa 
tehdä töitä maksaakseen 
takaisin matkakulut. 
Jo samana iltana Dina 
myydään joukolle raken-
nusmiehiä, jotka joukko-
raiskaavat vastaan han-
goittelevan tytön. Sama 
toistuu joka ilta kolmen 
kuukauden ajan. Dina 
yrittää itsemurhaa useita 
kertoja. lopulta hän 
onnistuu pakenemaan 
ilman rahaa tai henkilö-
papereita. Dina taittaa 
1200 kilometrin matkan 
Moskovasta takaisin 
Moldovaan 30 päivässä 
ventovierailta saamansa 
avun ansiosta.  

Dina palaa kotiin hen-
kisesti raunioina, ja sosi-
aalityöntekijä suosittelee 
hänelle turvakoti Ariad-
naa. Dina viettää turvako-
dissa 12 kuukautta. Tera-
pian ja vertaistuen ansi-
osta hän alkaa saada unta 
öisin. Vähitellen tuntuu, 
että elämä jatkuu. Nyt 
20vuotias Dina jaksaa jo 
suunnitella tulevaisuutta. 
Mennyttä ei voi muuttaa, 
mutta tulevan voi. äidil-
leen ja siskolleen Dina ei 
ole vieläkään kertonut, 
mitä Venäjällä tapahtui.  

LH

mat kalusteet ovat järjestyk-
sessä, ja kaikkialla on siistiä. 
Syyspäivän aurinko paistaa 
sisään ikkunoista ja tunnelma 
on rauhallinen, jopa seestei-
nen. "Täällä minulla on kaikki 
hyvin, olen niin onnellinen", 
vakuuttaa lapsenkasvoinen 
Mariana (nimi muutettu) ja 
hymyilee ujosti kahdeksan-
kuinen poikavauva sylis-
sään. "on kuin olisin herän-
nyt uudelleen eloon." 

Ariadnaturvakoti antaa 
kovia kokeneille naisille mah-
dollisuuden uuteen alkuun. 
lisäksi Artemidan tiedotus-
työ pyrkii ennaltaehkäise-
mään ihmiskauppaa levit-
tämällä tietoa sen vaaroista 
ja ihmiskauppiaiden strate-
gioista. Suomen Caritaksen 
meneillään oleva yksivuo-
tinen hanke on pilottivaihe, 
jolle on suunnitteilla jatkoa. 
Mikäli jatkohankkeen val-
mistelut etenevät suunnitel-
mien mukaan, se käynnistyy 
vuoden 2012 alussa. Cari-
taksen ja Artemidan yhtei-
nen projekti rahoitetaan osin 
yksityisin lahjoituksin, osin 
Suomen Ulkoasiainminis-
teriön hanketuella. Jokaista 
Caritakselle lahjoitettua 
euroa kohden Ulkoasiainmi-
nisteriö tukee hanketta vii-
dellä eurolla.  

Leena Honkasalo 

Kuvat: Viereisellä sivulla ylhäällä 
pyykkiä kuivumassa narulla pie-
nessä maaseutukylässä. ylhäällä 
Ariadnaturvakoti. Alhaalla ja 
tämän lehden kannessa turvakodin 
asukas pienen vauvansa kanssa.

Voit tukea Moldova
hanketta haluamallasi 
summalla tekemällä 
tilisiirron Caritak-
sen tilille. Käytäthän 
oheista viitenumeroa. 
Pienikin lahjoitus on 
tervetullut! 

saMPoPankki
FI73 8000 1270 1545 04
viite02024
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Saavuimme Jerusalemin 
Vanhaan kaupunkiin 

illalla, 18 matkalaista: piispa, 
ritareita, heidän vaimojaan 
ja ystäviä. Joukossamme oli 
pappi, lääkäri, sairaanhoitaja 
ja juristi, joten olimme siis 
todella turvallisessa seurassa!  
Asuntonamme oli sattuvasti 
hotelli Knights Palace lähellä 
latinalaista Patriarkaattia, 
joka olikin meidän ensim-
mäinen kohteemme seuraa-
vana aamuna. Meidän isän-
tämme tällä kertaa oli piispa 
Willian Shomali. Ritarit esiin-
tyivät viitoissaan, muut mat-
kalaiset parhaimmissaan. 
Tuliaisiksi Suomesta piispa 
Shomali sai pyhän Henrikin 
mitalin. Puheessaan piispa 
Shomali korosti kristittyjen 
ykseyden tärkeyttä ja puhui 
siitä, kuinka tärkeää on, ettei 
kristittyjä Pyhällä Maalla 
unohdeta. Palestiinan kristi-
tyt elävät vaikeissa oloissa, 
sekä henkisesti että taloudel-
lisesti. Heidän, kuten mui-
denkin palestiinalaisten, 
liikkumisvapauttaan rajoite-
taan muureilla, kulkulupia ei 
myönnetä, tai ne peruutetaan 
ilman selityksiä, ja tarkastus-
pisteitä on tiheästi teiden var-
silla. Taloudellinen tuki kristi-
tyille on tarpeen, mutta yhtä 
tärkeää on henkinen tuki, 
vierailut ja pyhiinvaellukset. 
ensimmäisen jokapäiväisistä 
messuista matkallamme vie-
timme latinalaisen Patriar-
kaatin katedraalissa, ja juh-
lallinen matkakuva otettiin 
Pyhän Haudan Kirkon por-
tailla.

taybehinkoulu
länsirannalla

emme olleet pelkästään 
pyhiinvaellusmatkalla, vaan 
myös tutustumassa Pyhän 
Haudan Ritareiden avustus-
kohteisiin, joita matkamme 
aikana näimme kolme. ehkä 
mieliin jäävin oli Palestii-
nan länsirannalla Taybehin 
kylässä oleva koulu. Vastassa 
meitä oli isä Raed Abusahlia, 
jossa selvästi yhdistyvät sekä 
Pelle Peloton että isä Camillo. 
Hän kertoi vuolaasti kylänsä 
tarinaa. Taibehin kylä on 
Raamatussa mainittu efraim 
(Joh. 11:34), alkukristittyjen 
turvapaikka keskellä Sama-
riaa. Kylässä on asukkaita 
4400, kaikki kristittyjä: orto-
dokseja, katolilaisia ja mel-
kiittikatolilaisia. Hyvistä 
ekumeenisista suhteista 
kertoo se, että kylässä joulua 

vietetään katolisen kalente-
rin mukaan, pääsiäistä orto-
doksisen kalenterin mukaan. 
150 vuotta sitten perustetussa 
koulussa on 482 oppilasta esi-
koulusta lukioon, kolmasosa 
tulee muslimiperheistä kylän 
ulkopuolelta. 60 % oppilaista 
jatkaa yliopistoon, näistä 
suurin osa on tyttöjä. luokka-
huoneet ovat pieniä, tupaten 
täynnä pulpetteja ja oppilaita. 
Koulussa on kuitenkin hyvin 
varustettu kirjasto ja tietoko-
neluokka. Tunnelma luokissa 
oli iloinen ja välitön. lounasta 
söimme kylän vierastalossa. 
Samassa kompleksissa on sai-
raala, joka huolehtii ympäris-
tön 85 000 ihmisen tarpeista, 
ja vanhainkoti. Piispa Teemu 
sai kutsun tulla viettämään 
eläkepäiviään Taibehiin, 
Jerusalemin edellinen Patri-
arkka on jo muuttanut sinne. 
Talo on korkealla kukkulalla, 
taustalla näkyy Ammanin 
vuoristo, ei hassumpi eläke-
paikka, vähän kaukana tosin!

Taibehin kylä on erittäin 
hyvin toimeentuleva ja hyvin 
hoidettu kylä, verrattuna 
muihin länsirannan kyliin. 
Kylässä on oluttehdas, paluu-
muuttajien perustama, ainoa 
laatuaan Palestiinassa, jonka 
tuotteita viedään ympäri maa-
ilmaa. Kaksipäiväinen Taybe-
hin octoberfest tuo paikalle 

vuosittain 25 000 ihmistä. 
Kylän päätuote on kuiten-
kin oliiviöljy, jota viedään 
verottomasti useisiin maihin. 
Kylää ovat aina ympäröineet 
oliiviviljelmät, mutta vasta 
isä Abusahlia on onnistunut 
luomaan tuotannosta menes-
tyvän vientiyrityksen. Hänen 
toivomuksensa onkin, että 
avustusprojektit pystyisivät 
luomaan uusia työpaikkoja, 
ettei maa autioituisi. Pales-
tiinan alueella työttömyys 
on 3040 %, mistä johtuu, että 
ihmisiä lähtee ulkomaille. 
Palestiinalaiskristittyjä on jo 
400 000 ulkomailla, yhteensä 
arabipakolaisia Israelin ja 
Palestiinan alueelta on yli 7 
miljoonaa. Papin vetoomus 
onkin: ”Pyhä Maa on koko 
maailman perintö, se ei saa 
autioitua. Kehottakaa kaikkia 
vierailemaan Palestiinassa 
ja rukoilemaan rauhan puo-
lesta!” Kylässä on mm. lasten 
kuoro, ja pian aloittaa toimin-
tansa kristillinen radioasema, 
joka on ainoa koko Pyhällä 
Maalla. Piispa Teemu sai lah-
jaksi linnun muotoisen öljy-
lampun, jossa palaa Taibehin 
oliiviöljy. Näitä lamppuja on 
palamassa jo 85 000 kirkossa 
ympäri maailmaa, päämää-
ränä on saada rauhan lintu 
joka kirkkoon.

BeitJalanlukioja
pappisseminaari

Beit Jalan pappisseminaarissa 
ja koulussa, joka sekin sijait-
see länsirannalla, seminaa-
rin rehtori tutustutti meidät 
laitoksen laajaan kirjastoon 
ja luokkahuoneisiin. oppi-
laat tulevat sisäoppilaitok-
seen 14vuotiaina ja lukion 
jälkeen osa jatkaa seminaa-
rissa. Vesper vietettiin kap-
pelissa nuorten seminaris-
tien kanssa, jotka lauloivat 
kauniisti. Myöhemmin illalla 
nautimme illallisen seminaa-
rin ruokahuoneessa heidän 
kanssaan. 2/3 seminaristeista 
tulee Jordaniasta, osa Beit 
Jalan lukiosta, osa muualta. 
Nuoret olivat avoimia, iloisia, 
huumorintajuisia ja varmoja 
valinnastaan tulevina pap-
peina. Maistelimme heidän 
kanssaan myös Cremisanvii-
niä, joka on peräisin läheiseltä 
Betlehemin viinialueelta. 
Saimme kuulla, että viinitar-
han tulevaisuus on hieman 
epävarma, koska israelilaiset 
haluaisivat ottaa viinitarhan 
alueen muuhun käyttöön. 
Illan päätteeksi piispa Teemu 
puhui lämpimästi isäntäväel-
lemme, ja mieleen tulivat sel-
västi Jeesuksen sanat: ”Missä 
te kokoonnutte minun nimis-

säni, siellä minäkin olen 
läsnä”.

ala-asteenkoulu
Kerakissa

Jordaniassa tutustuimme ala
asteen kouluun Kerakissa. 
Koulussa on n. 800 oppilasta, 
joista 51 % kristittyjä. Koulu 
on eteläJordanian vanhin ja 
paras koko alueella.  Alueella 
on hyvät suhteet eri uskon-
tokuntien välillä. Kristittyjä 
on n. 2000, joista 1000 orto-
dokseja, 450 katolilaisia ja 
450 melkiittejä. Hyvistä suh-
teista kertoo se, että katoli-
nen kirkko tarjoaa ramada-
nin aikana ison aamiaisen 
muslimeille. Kristityn yhtei-
sön suurin ongelma täälläkin 
on työttömyydestä johtuva 
maastamuutto. Isä Samer 
Madanat pyrkii pitämään 
seurakuntansa koossa jär-
jestämiensä erilaisten ohjel-
mien avulla, näitä ovat mm. 
Caritas, äitiryhmä, partio, 
koululaisten näytelmäkerho, 
leirit, kasteen uudistus Jor-
danjoella Jeesuksen kaste-
paikalla ja vuotuinen pyhiin-
vaellus lourdesiin. Hänen 
viestinsä oli täsmälleen sama 
kuin muillakin Pyhän Maan 
kristityillä: ”älkää jättäkö 
meitä yksin!”. Päivän messu 

Raamatullisten paikkojen äärellä
PyhänhaudanritarikunnansuomenkäskynhaltijakunnanpyhiinvaellusPyhäänmaahan,JordaniaanjaPyhänkatarinanluostariin
egyptissä18.11.-28.11.2010.
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In memoriam

Suurlähettiläs
Klaus Castrén

Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan ritari, suurlähet-
tiläs, Klaus Castrén on poistunut keskuudestamme 
 
Ritarikuntamme jäsen ja suurmestari Klaus Castrén kuoli 
17.1.2011 Helsingissä. Hän oli syntynyt Suomenlinnassa 
13.4.2011 eli oli kuollessaan 87 vuotias. Suurlähettilään 
kuolema koskettaa kaikkia meitä, sillä arvostettu ritari-
kuntamme jäsen on poistunut keskuudestamme.  

Ritari Castrén valitsi jo 1950luvulla diplomaatin kariää-
rin toimien maamme edustoissa mm. Kölnissä, Mosko-
vassa, Rio de Janeisossa, Washingtonissa ja Buenos Aire-
sissa sekä suurlähettiläänä Meksikossa, Argentiinassa ja 
Turkissa. Suomessa hän oli mm. ulkoministeriön proto-
kollapäällikkö.  

Ritari Castrén osallistui vapaaehtoisena sekä talvi että jat-
kosotaan. Hän arvosti maanpuolustustyötä, erityisesti rat-
suväen perinteitä. eläkkeelle siirtymisensä jälkeen hän kes-
kittyi sukututkimukseen. Hän oli Suomen sukututkimus-
seuran tutkija ja kunniajäsen.  

Ritarikunnan suurmestari piispa Teemu Sippo SCJ vietti 
hautajaismessun ja siunauksen haudalla. Suurlähettiläs 
Castrén oli harvoja Suomessa bysanttilaiseen riitukseen 
kuuluvia katolilaisia. Siten myös katolisen siunauksen 
jälkeen pidettiin ortodoksinen panihida.  
 
Suurlähettiläs Castrén on haudattu Hietaniemen hautaus-
maalle, jonne hautaan hänen arkkuaan kantoi mm. kaksi 
Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan ritaria Niilo 
Mohell ja JanPeter Paul. 
 
 

Jan-Peter Paul
Jerusalemin Pyhän 

Haudan Ritarikunta

vietettiin latinalaisen patri-
arkaatin kirkossa Kerakissa.

Matkalla kokemaamme 
ja näkemäämme

Matkamme aikana vierai-
limme useissa Vanhasta 
ja Uudesta Testamentista 
tutuissa paikoissa. Nablu-
sissa, länsirannan teollisessa 
keskuksessa, vierailimme 
ortodoksisessa kirkossa, 
joka on rakennettu Jaakobin 
lähteen päälle. Tällä lähteellä 
samarialainen nainen antoi 
Jeesukselle juotavaa. Hebro-
nissa, jossa Daavid voideltiin 
Saulin seuraajaksi ja joka oli 
Daavidin pääkaupunki ennen 
Jerusalemia, tutustuimme 
Patriarkkojen luolaan, johon 
on haudattu Abraham, Iisak, 
Rebekka, Jaakob ja lea. 
luolan yläpuolella on sekä 
moskeija että synagoga, vain 

yksi seinä erottaa ne toisis-
taan. Turvatarkastukset täällä 
olivat muita tiukempia ja tun-
nelma hyvin kireä. Pysäh-
dyimme myös kuivuneella 
joenuomalla, josta Daavid 
aikoinaan poimi kiven, jonka 
sitten linkosi goljatin otsaan. 
Paikalla lauri gorski, Rita-
reiden käskynhaltija, luki ko. 
kertomuksen Raamatusta. 
Tämä vain yhtenä esimerk-
kinä siitä, kuinka Raamatun 
teksti tuli eläväksi matkan 
aikana. Vanhassa Jaffassa vie-
timme messua P. Pietarin kir-
kossa paikalla, missä Pietari 
herätti tytön kuolleista. Jeru-
salemissa kuljimme ristin-
tien piispa Teemun johdolla 
jo ennen auringonnousua. 
Kadut olivat tyhjiä, basaarit, 
jotka päiväsaikaan reunus-
tavat Via Dolorosaa, olivat 
kiinni.  Koska Pyhän Haudan 
kirkko oli vielä aikaisin 
aamulla suljettu, viimeiset 

asemat meille sijaitsivat näin 
ollen kirkon kattotasanteella. 
Tunnelmallinen ja mieliin 
painuva ristintie! Klo 6.30 
vietimme oman messun gol-
gatan kirkossa, joka sijaitsee 
Pyhän Haudan kirkon ylä-
kerrassa. Näkyvissä ja kos-
ketettavissa oli golgatan kal-
liota. Pyhän Haudan kirkon 
lukuisat kappelit ovat jatku-
vassa käytössä, paikalliset 
papit valvovat, että aikataulu 
pysyy, hartauden kärsimättä. 
getsemanessa näimme yli 
2000 vuotta vanhoja oliivi-
puita, ne siis olivat olemassa 
jo Jeesuksen aikana, ja vie-
timme messua luolassa, jossa 
opetuslapset nukkuivat, kun 
Jeesus rukoili ulkona. Kuol-
leen meren länsirannalla 
sijaitsevalla keitaalla ein 
gedissa kiipesimme Daavidin 
putouksille, minne Daavid 
oli paennut kuningas Saulia. 
Vierailimme Masadassa, 

kuningas Herodeksen aikaan 
vuoren päälle rakennetussa 
linnoituksessa ja  Siinailla, 
P. Katariinan luostarissa. 
emme saaneet lupaa viettää 
messua ortodoksisessa luos-
tarissa, joten paluumatkalla 
piispa Teemu luki P. Katari-
nan legendan, ja luimme ruu-
sukon seuratessamme samaa 
tietä, jota Maria ja Joosef käyt-
tivät palatessaan egyptistä. 
Jordaniassa vietimme päivän 
Petrassa, joka on eräs mahta-
vimmista kulttuurihistorial-
lisista paikoista maailmassa. 
Umm ArRasasissa, jonka raa-
matullinen nimi Mefaat mai-
nitaan sekä Jesajan että Jere-
mian kirjoissa, näimme mui-
naisten kirkkojen raunioita ja 
hyvin säilyneitä mosaiikkeja. 
Jordanvirralla kävimme pai-
kalla, missä Johannes Kastaja 
kastoi Jeesuksen.

Viimeinen kohteemme 
matkalla oli Betlehem län-

sirannalla. Vierailimme ilta-
päivällä Jeesuksen syntymä-
kirkossa, ja viimeisen messun 
vietimme Betlehemin Basili-
kan P. Helenan kappelissa. 
oli ensimmäinen adventti ja 
lauloimme Hoosiannaa val-
mistautuen Jeesuksen syn-
tymäjuhlaan.  Mieliin jäävän 
messun jälkeen jonotimme 
muiden pyhiinvaeltajien 
kanssa pääsyä syntymäpai-
kalle, luolaan. olimme nyt 
Jeesuksen maallisen elämän 
lähtöpisteessä, Jerusalemissa 
olimme nähneet Jeesuksen 
maallisen elämän loppupis-
teen, kalliohaudan. Betle-
hem oli hyvin sopiva päätös 
meidän pyhiinvaelluksel-
lemme.

Anna-Maija Lindholm 
ja Ilkka Heilala

Domenico Bartolucci – kuoronjohtaja, 
kirkkomuusikko ja kardinaali

Kun pyhä isä Benedic-
tus XVI viime marras-

kuun 20. päivänä nimitti 24 
uutta kardinaalia, kannattaa 
huomata eräs heistä, jolla on 
ollut kirkkomusiikissa suuri 
vaikutus paavillisissa liturgi-
oissa – kardinaali Domenico
Bartolucci.

Tämä 93 vuotias kardi-
naali syntyi Firenzen lähellä 
Mugellossa vuonna 1917.  
Hän toimi Sikstuksen kap-
pelin kuoronjohtajana 40 
vuotta eläkkeelle siirtymi-
seensä saakka vuonna 2007.  

Hänellä on laaja perspektiivi 
kirkon elämään ja liturgiaan 
palveltuaan monien paavien 
aikana.

Kardinaali Bartolucci on 
yhdessä viimeaikaisessa haas-
tattelussa painottanut sakraa-
limusiikin, erityisesti gregori-
aanisen laulun ja pyhän poly-
fonian, mittaamatonta arvoa 
kirkon elämässä. Ne kuvasta-
vat Jumalan pyhyyden läsnä-
oloa luomakunnassa ajasta ja 
trendeistä riippumatta. Tästä 
rakkaudesta liturgiaan kertoo 
myös se, minkälaisella har-

taudella Bartolucci on viettä-
nyt ja viettää edelleen messua 
roomalaisen riituksen erityi-
sen muodon mukaan joka 
päivä.

Todellista kirkkohisto-
riaa tehtiin viime joulukuun 
8. päivänä, kun kardinaali 
Bartolucci vietti juhlallista 
messua Rooman Santissima 
Trinità dei Pellegrini kir-
kossa.

     Marko Pitkäniemi

Kardinaali Bartolucci saapumassa Ss. Trinità dei Pellegrinin personaaliseurakuntaan Rooman historiallisessa keskus-
tassa. Hänet otti vastaan kirkkoherra Joseph Kramer FSSP. Kuva: John Sonnen.
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Den katolska trons grunder  
För den som på enkelt och kortfattat sätt vill gå igenom det som 

är väsentligt i den katolska tron kan bekanta sig med den år 
1993 utkomna pamfletten, på drygt 50 sidor, kallad  ”Kort katolsk 
katekes – repetition av den kristna trons grunder”.  givetvis är 
verket generellt och kanske sumeriskt, men den ger i alla falla en 
bra uppfattning och ett bra sammandrag av vad vi katoliker borde 
tro på. Den ersätter naturligtvis inte den omfattande katekesen på 
700 sidor som utkom på olika språk i början på 1990talet.  

Pamfletten år uppdelad i fem kapitel: grundfrågan; Trosbekän-
nelsen; guds bud; Det kristna livet; Nådemedlen och; Det kristna 
livets grunder.

I inledningen konstateras att den kristna tron har två sidor. Den 
ena är kyrkans officiella tro och den andra var och ens egen subjek-
tiva trosakt. Den officiella tron, som är kyrkans tro, är den tro som 
vi tagit emot från gud, och som en människa inte kan ändra på eller 
förfogas över. Min trosakt är till sin natur trevande och osäker. Men 
jag litar dock på att gud sänt oss sin son och att denna tro håller i 
livet och i döden.  

Målsättningen av pamfletten är att påminna oss om vår tro och 
som kyrkan för vidare. Vi skall eller borde alltid sträva efter det 
goda och allt gott. Den tredje målsättningen är att ge en aning om 
trons skönhet och ge impulser till en kärleksfull meditation.  
Förstakapitlet–trosfrågan: Det första kapitlet strävar till att ge 

svar på tre grundläggande frågor: 
Varför finns vi till? Jo, för att lära känna honom, tjäna honom och 

slutligen bli lyckliga med honom i evigheten. 
Varför skall vi vara kristna? Jo, för att gud har kommit oss till 

mötes, sänt oss sin son och vara hans vänner. 
Vad skall vi göra? Jo, tro på trosbekännelsen, använda de nåde-

medlen han gett oss d.v.s. sakramenten, Bibeln och bönen och slut-
ligen att hålla budorden.Tron måste läras som ett nytt språk, den är 
inte medfödd utan måste tas emot.  
andrakapitlet–trosbekännelsen: De olika delarna av trosbe-

kännelsen förklaras kortfattat. 
tredjekapitlet –Gudsbud: De olika budorden gås igenom. 

Bland annat beträffande kärleken förklaras: ”Kärlek är att i avsikt 
och handling sätta gud högre än allt skapat, därför att han är vår 
Skapare och Återlösare, och att hålla hans bud.” 

Brott mot oss själva är bl.a. självmord, frivillig livsfara (t.ex. livs-
farliga idrottsformer)drogmissbruk, missbruk av tobak, alkohol och 
mediciner samt förakt för och vanvård av vår kropp.  

Beträffande kyrkans bud konstateras bl.a. att vi alla har ett per-
sonligt ansvar för vår egen församling. Man skall vara solidarisk 
med sin församling och bidra den med pengar, tid, krafter, ideer 
och talanger.  
Fjärdekapitlet –Detkristna livet: Kapitlet är uppdelat i två 

stycken – det goda och det onda. Det goda skall eftersträvas för sin 
egen skull just för att det ät gott. genom att göra det goda stärker 
man vänskapen med gud, som är det goda. I denna del presenteras 
kardinaldygderna d.v.s. klokhet, rättvisa, tapperhet och måtta. Tap-
perhet definieras som ”att tveklöst göra det rätta man valt att göra, 
med civilkurage, uthållighet, konsekvens och tålamod, i generositet 
med sig själv och sina tillgångar, men utan självupptagenhet och 
fåfänga. Att om nödvändigt offra sig själv för andra.” 

Det onda åter kan vara antingen fysiskt eller moraliskt. Det 
fysiskt onda består av bl.a. motgång, lidande, sjukdomar och död. 
Det moraliskt onda är att synda d.v.s. att frivilligt och medvetet göra 
det som man vet är fel. Synden kan bekämpas med nådemedlen 
framförallt botens sakrament.  
Femtekapitlet–nådemedlen: De sju sakramenten presenteras 

och diskuteras. Beträffande de sjukas smörjelse konstateras, om 
sakramentets verkan, att det utplånar synder och syndastraff, ökar 
nåden, ger mod och eventuellt hälsan tillbaka. 

övriga nådemedel som presenteras är Bibeln. Bibeln kan vara ett 
nådemedel åt den som använder Bibeln på ett sådant sätt. Pamflet-
ten ger följande anvisning:

”Välj ett stycke (t.ex. dagens läsning i mässan), läs det långsamt 
och begrundande, smaka på orden, försök att förstå deras mening 
i sitt första sammanhang och sedan idag, för dig.” 

Bönen är naturligtvis ett betydande nådemedel. Bön är att 
samtala med gud. Bönen har olika karakteristika. Den kan vara 
en lovprisning, tacksägelse eller en begärande bön. Den kan vara 
muntlig (hjärta och mun) eller en inre bön (i hjärtat).  Vilken är då 
bönens verkan? Den stärker det goda i oss och ger oss kraft mot det 
onda (ger ökad nåd), tröstar i lidandet och sorgen, hjälper i nöden 
och ger oss uthållighet.  

också sakramentalierna presenteras i pamfletten d.v.s. heliga 
tecken och handlingar instiftade av kyrkan och kan därför föränd-
ras, nyskapas eller avskaffas av henne. Allmänna sakramentalier är 
bl.a. välsignelser av människor t.ex. ett nyfött barn eller en avliden 
eller av föremål t.ex. kors, medaljonger, rosenkransar.  

Den korta katekesen slutar med ett antal rekommenderade böner 
och anvisningar till fortsatta studier. 

Jan-Peter Paul
 

Källa: Kort Katolsk Katekes – repetition av den kristna trons grunder 
(1993) Katolska pedagogiska nämnden, Team offset, Malmö 

“lahjaksi olette saaneet, lah-
jaksi antakaa.” (Matt. 10:8b). 
Jeesus lausuu nämä sanat tie-
tyssä yhteydessä. (Konteksti 
ilmenee hänen edeltävistä ja 
seuraavista sanoistaan.) edel-
tävät sanat ”Parantakaa sai-
raita, herättäkää kuolleita, 
puhdistakaa spitaalisia ja 
ajakaa pois pahoja henkiä” 
(Matt. 10:8a) täsmentävät 
matkaohjeet, joilla hän varus-
taa opetuslapsiaan lähettäes-
sään heidät julistamaan, että 
taivasten valtakunta on tullut 
lähelle. on itsestään selvää, 
ettei ihminen omin voimin 
osaa tuosta vain parantaa 
sairaita, herättää kuolleita 
tai ajaa ulos pahoja henkiä. 
Näiden voimien on tultava 
lahjana Jumalalta, ja siksi on 
kohtuullista, että sairaat ja 
muut kuormien uuvuttamat 
saavat parannuksen lahjaksi, 
eikä heidän tarvitse maksaa 

näiden lahjojen välittäjille 
mitään. 

Sitaattia seuraavat sanat 
muodostavat kontekstin 
toisen osan: ”älkää varatko 
vyöhönne kultaa, hopeaa 
tai kuparia älkääkä ottako 
mukaanne laukkua, älkää 
ylimääräistä paitaa, älkää 
jalkineita tai sauvaa.” (Matt. 
10:10a) Toisin sanoen Jeesus 
opettaa, että mainitun tehtä-
vän toteuttamiseksi ei tarvita 
inhimillisiä apuvälineitä, 
vaan pikemminkin irrottau-
tumista niistä ja luottamusta 
Jumalan johdatukseen. Tällä 
hän vahvistaa yksiselittei-
sesti, että sairaiden paran-
taminen ja pahojen henkien 
poisajaminen on Jumalan 
antaman voiman tehtävä. 

epäsuorasti Jeesus antaa 
ymmärtää, että sama henki 
– lahjaksi antakaa – on 
Jumalan Pojan henki, joka ”ei 
pitänyt kiinni oikeudestaan 

olla Jumalan vertainen vaan 
luopui omastaan” (Fil. 2:6.7). 
Siksi alussa mainitut matka-
ohjeet ovat kaukana pelkistä 
käytännöllisistä vinkeistä, 
kun ollaan lähdössä suorit-
tamaan Jeesuksen antamaa 
tehtävää. Ne kumpuavat Jee-
suksen sisimmästä ja näin 
ollen ilmentävät kristinuskon 
olennaisinta olemusta. Siksi 
on luonnollista, että juuri 
jouluna, kun Jumalan Poika 
syntyi ihmiseksi ihmisten 
keskuuteen Jumalan lahjana, 
kristityt antavat toisilleen 
lahjoja. 

Kaikkien kristittyjen eri-
laiset kutsumukset niin 
pappien, sääntökuntalaisten 
kuin maallikoidenkin, ovat 
Jumalan armolahjoja, jotka 
johtavat ihmisiä pyhyyteen. 
Ihmiset elävät kutsumus
taan todeksi koko elämänsä 
ajan kaikkina vuorokauden 
aikoina. Siksi olisi kristinus-
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus,rahajaverot
(Matt.22:16-22)

He lähettivät hänen luokseen 
opetuslapsiaan yhdessä Hero-
deksen kannattajien kanssa. 
Nämä sanoivat: “opettaja, 
me tiedämme, että sinä puhut 
totta ja opetat Jumalan tietä 
totuuden mukaisesti. Sinä 
olet ihmisistä riippumaton 
etkä tee eroa heidän välillään. 
Sano siis meille, mitä mieltä 
olet: onko oikein maksaa kei-
sarille veroa vai ei?” Mutta 
Jeesus huomasi heidän kie-
routensa ja sanoi: “Te tees-
kentelijät! Miksi te yritätte 
saada minut ansaan? Näyttä-
kää sitä rahaa, jolla maksatte 
veronne.” He ottivat esiin 
denaarin.

Jeesus kysyi heiltä: “Kenen 
kuva ja nimi siinä on?” “Kei-
sarin”, he vastasivat. Silloin 

Jeesus sanoi heille: “Antakaa 
siis keisarille mikä keisarille 
kuuluu ja Jumalalle mikä 
Jumalalle kuuluu.”

Kuullessaan tämän he häm-
mästyivät. He jättivät Jeesuk-
sen rauhaan ja lähtivät pois.

kommentti

Jeesus ei puhu suoraan 
rahaasioista. Siitä huoli-
matta hänen puheestaan käy 
ilmi selvä totuus: raha ei ole 
pahasta. Se on keino, väline. 
Rahalla voin ostaa ruokaa, 
juotavaa, vaatteita… voin 
maksaa sähkön ja veden… 
Nykyään ilman rahaa elämi-
nen on melkein mahdotonta. 
Mutta raha on keino, ei pää-
määrä. Joskus sattuu niin, 
että ihmiset unohtavat sen, 
ja heidän elämästään tulee 
pelkkää rahan hankkimista. 

Mitä varten? Tämä kysymys 
on erittäin tärkeä.

Jeesus ei ole puhunut huo-
nosti rahasta, vaan hän 
muistuttaa kaikille, että 
me tulemme Jumalalta ja 
menemme kohti Jumalaa. 
Kun minä kuolen, arkkuni 
on tyhjä – lukuun ottamatta 
omaa ruumistani. Siinä ei 
ole tilaa kolikoille tai sete-
leille. Minä olen siellä makaa-
massa yksin. Mutta sydämeni 
pystyy nousemaan ylös, jos se 
on täynnä rakkautta, eli juma-
lallista armoa. Muuten, jos se 
on täynnä aineellisia asioita, 
se painaa kovasti, ja sydän jää 
maan alle mädäntymään.

Raha on tietysti tärkeää, 
muttei itsessään vaan väli-
neenä, ansaitakseni hyödylli-
siä asioita itselleni ja muille 
ihmisinä, eli ruumiin ja sielun 

kokonaisuuksina. Mutta 
rahaa ei tarvitse enää kuole-
man jälkeen. Sen takia kan-
nattaa säästää vain todellista 
rahaa, joka ei katoa milloin-
kaan, ikuista rahaa, joka on 
Jeesuksen armoa.

Toisaalta tässä kertomuk-
sessa Jeesus kysyy läsnäoli-
joilta asiaa, jonka kaikki tie-
tävät: kenen kuva ja nimi on 
kolikossa? – Keisarin. Kei-
sarille siis kuuluu se aineel-
linen kunnia ja voima, joka 
on hänen osansa hallitsijana, 
ja Jumalalle kuuluvat kaikki 
ihmiset, jotka ovat kuin juma-
lallisia kolikoita, Jumalan 
kuvan ja nimen mukaan 
luotuja olentoja.

isä  Raimo Goyarrola

neitsytMarian
medaljongit

Niitä myydään Pyhän Marian 
kirkon remontin rahoitta-
miseksi. Kullattu maksaa 45 
euroa ja hopeinen 30 euroa. 
Medaljonkeja saa Rita Kairalta 
Mariassa sunnuntain päämes-
sun jälkeen tai soittamalla p. 
040 - 7679157.

Stelliskirjan   
 
toinen painos on ilmestynyt. Paljon lisää 
aineistoa ja kuvia, mm. isä Brügemannin 
päiväkirja, Villa Marie, Juventus Catholican 
maja ja lasten nimilista. 189 sivua. Hinta 32 
€ + postituskulut.

Tilaukset: Kati PapDévényi, Malminlaakso 
17, 02280 espoo, 0405310514, kati.pap 
devenyi@iaf.fi. Tai: Raimo Painio, Paanutie 
10 I, 00630 Helsinki, 097240843, 0400267691. 

Maailman 
nuortenpäivät 

järjestetään 11.8.21.8.2011 
Madridissa, espanjassa. 
Teema: “Juurtunut ja raken-
nettu Kristuksessa, vahvassa 
uskossa” (pyhä Paavali).lisä-
tietoja: isä Peter gebara SCJ, 
peter.gebara@catholic.fi, sekä 
Fides 14/2010, s. 15.

Turun Birgittalaisluostarissa pidetään 

Jeesuksen
Pyhänsydämen
maallikkojenretretti

isä Peter gebaran scj johdolla 11.3.13.3.2011. 

Retretti alkaa 11.3. klo 18.00 ja päättyy 13.3. klo 14.30. Ilmoittautumiset 
Turun Birgittalaisluostariin birgitta.turku@kolumbus.fi tai puhelimitse 
022781992 ylisisar elizabeth. Samalla ilmoitetaan mahdollisesta ruo-
kavaliosta.

Tack!
ett hjärtevarmt  tack  till  er 
alla, som har kommit ihåg 
mig på min 90årsdag.

lämpimät kiitokseni kai-
kille teille, jotka muis-
titte minua 90vuotispäi-
vänäni.
 

Thaïs Grönfeldt

kon vastaista, jos esimerkiksi 
kristillisessä perheessä lapset 
eivät palvelisi koko perheen 
hyvää ollen valmiita osallis-
tumaan ikänsä ja kykyjensä 
mukaan kodin hoitamiseen, 
kun taas vanhemmat puo-
lestaan uhrautuisivat jat-
kuvasti lasten kasvattami-
seen. Voi myös käydä niin, 
että vanhemmilta puuttuu 
kykyä nähdä lastensa tar-
peita omien töiden ja harras-
tusten vuoksi. ”Minulla on 
oikeus…” näyttää olevan val-
litseva ajatustapa tämän ajan 
yhteisikunnassa. Perheestä ei 
tule kristillinen pelkästään 
sunnuntaimessuun osallis-
tumalla, vaan elämällä siitä 
Kristuksen hengessä, joka 
käy ilmi tutuista sanoista 
”Ihmisen Poika ei tullut pal-
veltavaksi, vaan palvele-
maan” (Mark. 10:45). Rakkaus 
saa siitä henkisen voimansa; 
muuten se jäisi inhimilliseksi 
hyväntekeväisyydeksi. 

Myös kaikenlainen vapaa-
ehtois tai talkootyö kukois-
taa oikeastaan tältä pohjalta. 

Hiippakunnassa on run-
saasti ihmisiä, jotka Jeesuk-
sen antaman esimerkin hen-
gessä lahjoittavat aikaansa 
sekä Jumalalta lahjaksi saa-
miaan ”talentteja” ja palve-
levat erilaisissa maallikoiden 
kutsumukseen liittyvissä teh-
tävissä. Tällä hetkellä näyttää 
kuitenkin siltä, että vapaaeh-
tois ja talkootyön tekijöiden 
keskiikä alkaa olla melkoisen 
korkea. Tämä saattaa johtua 
siitä ajatuksesta, että tehtä-
viin pitäisi sitoutua määrät-
tömäksi ajaksi. Nuorten ja 
keskiikäisten ihmisten osal-

listumista ja osaamista kaiva-
taan monenlaisiin tehtäviin 
esimerkiksi seurakunnissa, 
Stella Mariksessa ja lauan-
taikurssilla. olisiko uusien 
ihmisten helpompi tulla tar-
joamaan apuaan ja lahjojaan, 
jos voisi tehdä määräaikaisia 
sopimuksia tai sitoumuksia 
vaikka tiettyjen projektien 
ajaksi.  

lahjoittamisen hengen 
puute vahingoittaa koko 
hiippakunnan henkistä ilma-
piiriä vakavasti. Joka tapa-
uksessa tämä asenne tappaa 
suurisieluisuuden, joka on 
Kristukselle ja kristinuskolle 
ominaista. Se tekee mahdot-
tomaksi, että monet omistai-
sivat aikaansa kirkkonsa tar-
peisiin. 

Jos tällaista suurisielui-
suutta ei löytyisi ollenkaan, 
tuskin kirkkorakennus-
temme ja pappiloidemme 
remontit olisivat onnistuneet, 
niin kuin ne nyt ovat. Tässä 
mielessä viime vuodet ovat 
antaneet meille paljon koke-
musta. Mutta kysymys ei ole 
ainoastaan ikään kuin julki-
sesti tapahtuvasta anteliai-
suudesta, joka tulee kaikkien 
tietoon. Kysymys on ennen 
kaikkea siitä lahjoittamisen 
hengestä, joka osaa antaa 
ilman, että sitä huomataan tai 
otetaan julkisesti huomioon. 
Kirkko elää oikeastaan tästä, 
jopa silloin kuin muut asiat 
puuttuvat. 

Tulkaa rohkeasti kerto-
maan, mitä osaatte ja kuinka 
paljon aikaa voitte antaa lah-
jaksi ja yhteiseksi hyväksi!

mons. Rudolf Larenz
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st.FranCisoFsales:GreatMaster
oFsPiritualitYanDPeaCe

During the March 2 general audience, which 
was held in the Paul VI Hall, the Pope spoke 
about St. Francis de Sales, bishop and doctor 
of the Church who lived in the sixteenth and 
seventeenth centuries.

Born in 1567 to a noble family in the Duchy of 
Savoy, while still very young Francis, “reflect-
ing on the ideas of St. Augustine and St. Thomas 
Aquinas, underwent a profound crisis which 
led him to question himself about his own 
eternal salvation and about the destiny god 
had in store for him, experiencing the principle 
theological questions of his time as an authen-
tic spiritual drama”. The saint “found peace in 
the radical and liberating truth of god’s love: 
loving Him without asking anything in return 
and trusting in divine love; this would be the 
secret of his life”.

Francis de Sales, the Holy Father explained, 
was ordained a priest in 1593 and consecrated 
as bishop of geneva in 1602, “in a period in 
which the city was a stronghold of Calvinism. 
... He was an apostle, preacher, writer, man of 
action and of prayer; committed to realising 
the ideals of the Council of Trent, and involved 
in controversies and dialogue with Protestants. 
yet, over and above the necessary theological 
debate, he also experienced the effectiveness of 
personal relations and of charity”.

With St. Jane Frances de Chantal he founded 
the order of the Visitation, characterised “by 
a complete consecration to god lived in sim-
plicity and humility”. St. Francis of Sales died 
in 1622.

In his book “An Introduction to the Devout 
life”, the saint “made a call which may have 
appeared revolutionary at that time: the invita-
tion to belong completely to god while being 
fully present in the world. ... Thus arose that 
appeal to the laity, that concern for the conse-
cration of temporal things and for the sanctifi-
cation of daily life upon which Vatican Council 
II and the spirituality of our time have laid 
such emphasis”.

Referring then to the saint’s fundamental work, 
his “Treatise on the love of god”, the Pope 
highlighted how “in a period of intense mysti-
cism” it “was an authentic ‘summa’ and at the 
same time a fascinating literary work. ... Fol-
lowing the model of Holy Scripture, St. Francis 
of Sales speaks of the union between god and 
man, creating a whole series of images of inter-
personal relationships. His god is Father and 
lord, Bridegroom and Friend”.

The treatise contains “a profound medita-
tion on human will and a description of how 
it flows, passes and dies, in order to live in 
complete abandonment, not only to the will of 
god, but to what pleases Him, ... to His pleas-
ure. At the apex of the union with god, beyond 
the rapture of contemplative ecstasy, lies that 
well of concrete charity which is attentive to all 
the needs of others”.

Benedict XVI concluded his catechesis by 
noting that “in a time such as our own, which 
seeks freedom, ... we must not lose sight of the 
relevance of this great master of spirituality 
and peace who gave his disciples the ‘spirit 
of freedom’, true freedom, at the summit of 
which is a fascinating and comprehensive 
lesson about the truth of love. St. Francis of 
Sales is an exemplary witness of Christian 
humanism. With his familiar style, with his 
parables which sometimes contain a touch 
of poetry, he reminds us that inscribed in the 
depths of man is nostalgia for god, and that 
only in Him can we find true joy and complete 
fulfilment”. KATT/VIS/Zenit

- - - - -

DireCtionoFintention

My god, I give you this day. I offer you, now, 
all of the good that I shall do and I promise to 
accept, for love of you, all of the difficulty that 
I shall meet. Help me to conduct myself during 
this day in a manner pleasing to you. Amen.

Helsingin seurakuntien 
johdantokurssi katoliseen uskoon

maanantaisin klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa. 

OHJELMA

USKoNTUNNUSTUS

KRISTIllISeN SAlAISUUDeN VIeTTo

eläMä KRISTUKSeSSA

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 seura-
kunnassa; palaute kurssista

loPUKSI (seurakunnittain)

    oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin
    Harjoitus ja valmistautuminen rippiin
    Rippi
    Kirkkoonotto

Maallikkodominikaanit järjestävät
Katekismuksen opiskelua

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.

huoM!Päivämäärätmuuttuneetstudiuminvierailijoidenvuoksi!Seuraava kokoontuminen 
on lauantaina 26. maaliskuuta klo 1416: sivut 94119. Huhtikuun kokoontuminen on 2.4. ja seu-
raava 21.5. Kokoontumisissa on aina joku papeista mukana. 

Seuraavaa kertaa varten on hyvä lukea Katolisen kirkon katekismuksesta yllämainitut sivut ja koota kysymyk-
siä ja löytöjä. Ilmoittautumista ei tarvita. oma Katekismus mukaan. Tiedustelut: Katolinen tiedotuskeskus p. 
096129470. Tervetuloa!

Would you like to become more familiar with the basic 
teaching of the Cathechism of the Catholic Church? A 
study group of englishspeaking people meets twice 
a month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 
4, Helsinki. It is open to all those who are interested. 
The next meetings will take place Monday March 7th 
and 21st at 18.30. Welcome!

Contact person: Diana Kaley, 0407235703 (gsm). 
Moderator of the group: fr. Antoine lévy, oP.

english-languagecathechismforadults
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AUTA MeITä AUTTAMAAN  HJälP oSS ATT HJälPA  HelP US To HelP

            PUHDASTA VeTTä  BolIVIAAN!
                        ReNT VATTeN TIll BolIVIeN!
                                    CleAN WATeR To BolIVIA! 
 
TIlI 80001270154504, FI7380001270154504  
VIITe 2257  

Bolivian hankkeesta tarkemmin seuraavassa Fideksessä. 
 
 
ohraleiPÄ4,00

Caritaksen paastoleipää myynnissä vain tuhkakeskiviikkona, 
9.3. Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian ovilla. 

Caritas-kauPPa:

 y saippuat, suklaat ja kynttilät luostareista
 y kookospähkinänkuoresta valmistetut tuotteet ja ekologisesti 

tuotettu silkkikangas Intiasta
 y kortit ja korut keniasta

Toimitukset myös postiennakolla. Caritaskaupan sivut myös 
internetsivuilla.

Katolinen kirjakauppa
Katolisen tiedotuskeskuksen kirjakauppa on nyt ver-
kossa. Tutustu kirjavalikoimaamme ja tee turvallisesti 
ostoksia verkkopankkitunnuksillasi.

Valikoimamme laajenee koko ajan, lisäksi lisäämme 
ruotsin ja englanninkielisten kirjojen määrää.

katolinenkirjakauppa.net


