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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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17.4. Herran Kärsimisen palmusunnunTai (ii)
Ennen palmukulkuetta:
ev. Matt. 21:111
Messussa:
1l Jes. 50:47
Ps. 22:89, 1718a, 1920, 2324.  2a
2l Fil. 2:611
ev. Matt. 26:14  27:66 tai
ev. Matt. 27:1154

Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
Ensi perjantaina on paasto- ja abstinenssipäivä.

21.4. TorsTai, KiirasTorsTain ilTamessu
1l 2. Moos. 12:18, 1114
Ps. 116:1213, 15+16bc, 1718.  1. Kor. 10:16
2l 1. Kor. 11:2326
ev. Joh. 13:115

Vesper jää pois niiltä, jotka osallistuvat iltamessuun.

22.4. piTKäperjanTai, juHlallinen jumalanpalvelus 
Herran Kärsimisen muisToKsi
1l Jes. 52:13  53:12
Ps. 31:2+6. 1213, 1516, 17+25.  luuk. 23:46
2l Hepr. 4:1416, 5:79
ev. 18:1  19:42

Paasto- ja abstinenssipäivä.
Vesper jää pois niiltä, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen Herran kärsimisen 
muistoksi.

23.4. pyHä lauanTai

Ei ole sallittua viettää mitään messua.

Lauantain kompletorium ja sunnuntain lukupalvelus jäävät pois niiltä, jotka osal-
listuvat pyhän pääsiäisyön vigiliaan.

23.4.  pyHän pääsiäisyön vigilia
1l 1. Moos. 1:1  2:2 tai
1l 1. Moos. 1:1, 2631a
Ps. 104:12a, 56, 10+12, 1314, 24+35c.  30 tai
Ps. 33:45, 67, 1213, 20+22.  5b
2l 1. Moos. 22:118 tai
2l 1. Moos. 22:12, 9a, 1013, 1518
Ps. 16: 5+8, 910, 11. 1
3l 2. Moos. 14:15  15:1
Ps. 2. Moos. 15:12, 34, 56, 1718.  1a
4l Jes. 54:514
Ps. 30:2+4, 56, 11+12a+13b.  2a
5l Jes. 55:111
Ps. 12:23, 4bcd, 56.  3
6l Bar. 3:915, 3:32  4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11.  Joh. 6:68
7l Hes. 1617a, 1828
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4.  42:1 tai
Ps. Jes. 12:23, 4bcd, 56.  3 tai
Ps. 51:1213, 1415, 1819.  12a
ep. Room. 6:311
Ps. 118: 12, 1617, 2223
ev. Matt. 28:110

jatkuu sivulla 5

Sunnuntait ja juhlapyhätAutuas paavi
Paavi Johannes Paavali II:n kuolemasta tuli juuri (2.4.) kulu-
neeksi kuusi vuotta. Muistan hyvin hänen kuolinkamppai-
lunsa – siis sen, mitä tiedotusvälineistä, ennen kaikkea 
katolisilta kanavilta, sai selville. Muistan kuvat Pieta-
rinkirkon aukiolta ja sen tunnelman, joka niistä välittyi. 
Ajatus vanhan, sairaan paavin kuolemasta mursi ihmisten 
sydämet. Kaiken ikäiset ihmiset, mutta varsinkin nuoret 
(!) rukoilivat Roomassa ja kaikkialla koko illan ja yön; he 
itkivät kuolevaa paavia, kuitenkin varmasti lohduttuneina 
siitä, että heidän rakastamansa paavi oli viimein saamassa 
levon.

Minkä esimerkin vanhuuden ja sairauden arvokkuudesta 
paavi Johannes Paavali II antoikaan oman ruumiillisen 
heikkoutensa ja kärsimyksensä kautta! ei häntä pistetty 
piiloon ja vaiettu kuoliaaksi – päinvastoin vielä viimeisissä 
julkisissa esiintymisissään hän sai kohtaamiensa ihmisten 
tuen, rakkauden ja sympatian. Vielä viime metreillä hän 
osoitti, että jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas 
ja täynnä vaikuttavaa voimaa. Sen hän osoitti yksinkertai-
sesti olemalla ihminen.

Pian tämä suuri ihminen julistetaan virallisesti autuaaksi.  
Hänen elämänsä esimerkki jää elämään kirkon rukouk-
sessa. Hänen panoksensa Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
autenttiseksi tulkitsemiseksi ja toteuttamiseksi oli suuri, 
hänen työnsä rauhan saavuttamiseksi maailmassa uskon-
tojen välisen vuoropuhelun avulla oli ennennäkemätön, 
hänen kykynsä puhua eri ikäisille ihmisille suoraan sydä-
meen oli lähes käsittämätön. Hänen kutsunsa seurata Kris-
tusta rohkeasti Neitsyt Marian esirukouksiin luottaen oli 
vastustamaton. 

Maallisen maailman edelleen sekularisoituessa ja monien 
uskontojenkin sisäisten suunnistusvaikeuksien keskellä ei 
ole ihme, että tämän puolalaisen paavin kuollessa huudet-
tiin: Santo subito! Heti pyhäksi!

Kun paavi Johannes Paavali II:a vapunpäivästä alkaen saa 
virallisesti kutsua autuaaksi, katolilaiset ja kaikki hyvän 
tahdon ihmiset voivat iloita, sillä taisteleva kirkko täällä 
maan päällä on saanut vahvan ja rakastavan esirukoilijan 
siihen lukemattomien autuaitten ja pyhien joukkoon, joka 
taivaassa riemuitsevana kirkkona rukoilee puolestamme 
lakkaamatta. 

 y Tämä lehti keskittyy pääsääntöisesti edesmenneen paavin 
elämään ja vaikutukseen sekä hänen autuaaksijulistamiseensa 
liittyviin seikkoihin. Internetissä on hyvä ja monipuolinen suo-
menkielinen sivusto, jossa valotetaan paavin elämää ja ope-
tusta: johannespaavali.com.

 y yhteenveto Suomessa järjestettävistä tapahtumista autuaaksi-
julistukseen liittyen on tämän lehden sivulla 13.

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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Uutisia

Pyhä isä: 
Väkivalta ja viha ovat 
aina tappio

 

Hiippakunnan pappien-
neuvoston kokous pidettiin 
jälleen kerran Stella Marik-
sessa maaliskuun puolivä-
lin keväisessä säässä. Piispa 
Teemu Sipon lisäksi läsnä 
oli 19 pappia, neljä oli poissa 
sapattivapaan tai jonkin 
muun esteen takia. 

Kokous avattiin yhteisillä 
Pyhä Henki ja Isä meidän
rukouksilla. Varapuheen-
johtaja Wieslaw Swiech SCJ 
toivotti kaikki läsnäolijat 
sydämellisesti tervetulleiksi. 
Kaikkia pappeja oli pyydetty 
jo etukäteen miettimään ja 
antamaan ideoita tulevaa 
paavi Johannes Paavali II:n 
autuaaksi julistamisen tapah-
tumaa varten, (1.5.2011); aja-
tuksia siitä, kuinka tämä 
tärkeä yleismaailmallinen 
kirkollinen tilaisuus voitai-
siin huomioida myös meidän 
omassa hiippakunnassamme. 
Seuraavina päivinä käsitte-
limme ideoita: eräs ryhmä on 
parhaillaan valmistamassa 
Internetiin blogia, omaa 
sivua, tästä ainutlaatuisesta 
tapahtumasta; Piispa, papit ja 
maallikot kirjoittavat artikke-
leita tästä tilaisuudesta sekä 
blogiin että Fideslehteen, 
joka tulee laajasti käsittele-
mään Johannes Paavali II:n 
elämän tapahtumia. Seura-
kunnan tasolla järjestetään 
pieni näyttely, vigilia tai kii-
tosmessu autuaaksi julistami-
sen tapahtuessa. 

ensimmäisenä  iltana kirk-
koherrat ja hiippakunnan 
keskusten edustajat jakoivat 
tilannetietoja ja kuulumisia. 
Seuraavana päivänä pyhän 
Birgitan ja autuaan Hem-
mingin seurakuntalainen 
Kirsti Vaalikivi alusti kirk-

koherran / papin johtamis-
tehtävän aihetta. Hän korosti 
johtajan tärkeää tietoisuutta 
päämäärästä, omasta perus-
tehtävästään ja omista vai-
kuttimistaan, joiden myötä-
vaikutuksella autetaan myös 
muita työskentelemään par-
haansa mukaan eikä syn-
nytettäisi turhia konflikteja. 
oman roolin selkeys antaa 
työlle suunnitelmallisuutta 
ja hyvän tuloksen, jolloin väl-
tytään kriiseiltä ja turhalta 
stressiltä. Alustusta seuran-
neissa keskusteluissa todet-
tiin, että vaikka ihmisyhtei-
sön johtamistehtävissä on 
samankaltaiset lainalaisuu-
det ja dynamiikka kaikissa 
organisaatioissa, papin joh-
tamistehtävässä pitäisi ottaa 
huomioon myös uskon ulot-
tuvuus ja Pyhä Henki, sillä 
papin hoitama yhteisö on eri-
lainen kuin mikään maallinen 
firma.  

Samana iltana lasten psy-
kiatrian erikoislääkäri Antero 
langinauer puhui ajankoh-
taisesta aiheesta, josta on jo 
keskusteltu mm. Pohjoismai-
den piispainkokouksessa: 
lapsen hyväksikäyttö las-
tensuojelulain ja lapsen psy-
kofyysisen kehityksen näkö-
kulmasta. Suomen laissa 
lapsen seksuaalista hyväk-
sikäyttöä koskevaa rikos-
lakia on viime vuonna tiu-
kennettu uusilla säädöksillä. 
Keskusteltiin lasten pahoin-
pitelyn ja hyväksikäytön seu-
rauksista lapsen psykofyysi-
sessä kehityksessä. Psykiatri 
Antero langinauer korosti 
lapsen kokemusta perustur-
vallisuudesta, jonka puuttu-
misella on huomattava vai-
kutus lapsen psykofyysiseen 

kehitykseen myöhemmässä 
vaiheessa. lapsilla on jo koh-
dussa kokemuksia perus-
turvallisuudesta ja tämä on 
erittäin tärkeää lapsen var-
haiskehitykselle. lapsi on 
kuin taimi ja kun juuri on 
terve, puu kasvaa ja tuottaa 
hedelmää. Näin lapsen elämä 
rakentuu perusturvan koke-
miselle, joka tulee ulkopuo-
lisen hoidon, vastuullisten 
aikuisten kautta. Seksuaali-
nen hyväksikäyttö, varsin-
kin lähipiirin, ja pahoinpitely 
ovat vakavin uhka lapsen 
perusturvallisuudelle. 

Kokouksen viimeisenä  
päivänä olivat vuorossa 
piispan antama informaatio 
ja muut esille tulevat asiat. 
Piispa kertoi onnistuneista 
Rooman, Pyhän maan ja 
Istanbulin matkoista, jotka 
sujuivat lämpimässä hen-
gessä ja rakentavan ekume-
nian ilmapiirissä. Viime Pas-
toraalineuvoston kokouk-
sesta tuli pyyntö pappienneu-
vostolle, että järjestettäisiin 
Hiippakunnan nuortenpäivä 
(1520vuotiaille) Suomessa 
vuonna 2012. Muita keskuste-
lun aiheita olivat Stella Marik-
sen tulevaisuus, vahvistus ja 
kesäleirit, maailman nuorten-
päivät, johdantokurssi, jäsen-
rekisteri, remontti ja talous-
asiat…  

Pappienneuvosto kokoon-
tuu seuraavan kerran loka-
kuun lopussa. 

Nguyen Toan Tri
Pappienneuvoston sihteeri

Kuva: isä  Peter Gebara SCJ

Pappienneuvosto kokoontui maaliskuussa 

Paavi Benedictus XVI on viime 
aikoina useaan otteeseen 
vedonnut väkivallan lopetta-
miseksi Norsunluurannikolla 
ja libyassa ja seuraa tilan-
netta huolestuneena. Paavi on 
ilmaissut huolensa siviilien 
tilanteesta ja rukoilee kon-
flikteista kärsivien puolesta. 
”Väkivalta ja viha ovat aina 

tappio! Siksi vetoan uudes-
taan  kaikkiin osapuoliin, että 
he alkaisivat pyrkiä rauhaan 
ja vuoropuheluun ja enempi 
verenvuodatus vältettäisiin,” 
paavi sanoi vetoomuksessaan 
yleisaudienssin yhteydessä 6. 
huhtikuuta.

KATT/CNS/ZENIT

Kärlekens vetenskap är bättre 
än den akademiska
Påven Benedikt XVI:s trosun-
dervisning belyste på audien-
sen  den 6.4. ytterligare ett av 
Karmels helgon, och efter att 
ha talat om S:ta Teresa av Avila 
och S:t Johannes av Korset, 
presenterade påven idag S:ta 
Teresa av lisieux, en fransk 
karmelitnunna som dog ung 
i sitt kloster i Frankrike 1897. 
Trots sitt korta liv lämnade 
Teresa världen en andlig skatt 
och hon vördas idag i kyrkan 
som mystiker, kyrkolärare, 
missionärernas skyddshel-
gon liksom Frankrikes tillsam-
mans med Jean D’Arc. Påven 
som är en stor teolog ”upp-
manade idag särskilt teologer 
att ta lärdom av den Heliga 
Teresa av Jesusbarnet. ”kärle-
kens vetenskap, som är bättre 
än den akademiska vetenska-
pen”, sa påven och uppmanade 
till att se i hennes fullkomliga 
överlämnande till guds kärlek, 
som ett barn, för hon visste att 
det endast är med ödmjukhet, 
kärlek tro och hopp som hon 
kunde nå guds mysterium”. 

”Till de engelsktalande pil-
grimerna sammanfattade 
påven katekesen med orden: 
”Teresa av lisieuxs lära om 
helighet  ”den lilla vägen” – 
har varit mycket inflytelserik i 
vår tid. Hon föddes och växte 
upp i en from fransk familj. 
Redan vid 15 års ålder fick hon 
tillstånd att träda i kloster – Kar-
melitklostret i lisiuex. Hennes 
namn som nunna, Syster Teresa 
av Jesusbarnet och det Heliga 
Ansiktet, uttrycker hjärtat av 
hennes andlighet, centrerad 
på kontemplationen av guds 
kärlek som uppenbaras i inkar-
nationens och återlösningens 
mysterier. I Kristi efterföljelse 
försökte Teresa att vara lite i 
alla ting och att söka världens 
frälsning.”

”När hon 23 år gammal 
blev sjuk, uthärdade hon sitt 
fysiska lidande i gemenskap 
med den korsfäste Herren, 
och hon upplevt även den 
smärtsamma prövningen när 
tron sätts på prov, vilket hon 

offrade för dem som förnekar 
gud. genom att sträva efter 
att förkroppsliga guds kärlek 
i de minsta sakerna i livet, fann 
Teresa sin kallelse  att vara 
"kärlek i hjärtat av kyrkan". 
Må hennes exempel och böner 
hjälpa oss att följa " tillitens och 
kärlekens lilla väg" i andlig 
barndom, och överlämna oss 
helt till guds kärlek och till de 
goda själarna.”

Påven hälsade till de eng-
elsktalande pilgrimerna på 
Petersplatsen och bland dem 
många nordbor från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige 
och han åberopade ur hjärtat 
Herrens välsignelser av glädje 
och frid över de troende. 20 000 
personer deltog under audien-
sen vilket var dubbelt så många 
som de beräknade idag. På 
Petersplatsen fanns även en 
grupp palestinska och judiska 
pilgrimer som påven vid slutet 
av sin audiens hälsade till. De 
är i Rom för att delta vid en 
kurs i Stiftets pastoralvård vid 
Universitetet anordnat. ”Jag 
hälsar till de judiska och pales-
tinska studenterna”, sa påven 
”och jag uppmuntrar er att 
alltid engagera er för att vittna 
om broderskap och fred”. 

I slutet av sin audiens gjorde 
även påven Benedikt XVI en 
appell för libyen och elfen-
benskusten, där de blodiga 
konflikterna pågår. ”Våld och 
hat är alltid ett nederlag!”, sa 
påven, när han uppmanade 
till att avbryta den drama-
tiska blodutgjutelsen som de 
kära befolkningarna upplever 
i dessa dagar. ”Återigen gör 
jag en appell för att fredsför-
handlingarna och dialogen ska 
börja. Påven bad även att hans 
utsände, kardinal Turkson, 
som rest till elfenbenskusten 
för visa påvens solidaritet, ska 
få komma in i landet. Kardinal 
Turkson är för stunden block-
erad i det närliggande ghana. 

KATT/RV
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Johannes Paavali II:sta autuas

Karol Józef Wojtyla, joka 
on paaviksi valitsemi-

sestaan lähtien lokakuusta 
1978 tunnettu nimellä Johan-
nes Paavali II, syntyi 18.3. 
vuonna 1920 Wadowicessa, 
pikkukaupungissa, joka on 
50 kilometrin päässä Kra-
kovasta. Hän oli Karol Woj-
tylalle ja emilia Kaczorows-
kalle syntyneistä kahdesta 
pojasta nuorempi. Perheen 
tytär olga oli kuollut ennen 
hänen syntymäänsä, perheen 
äiti kuoli vuonna 1929. Van-
hempi veli edmund, joka oli 
lääkäri, kuoli vuonna 1932 ja 
evp. upseeriisä vuonna 1941.

Karolin kastoi Wadowicen 
seurakunnan kirkkoherra, isä 
Franciszek Zak kesäkuun 20. 
päivänä vuonna 1920. Hän sai 
ensikommuunion yhdeksän 
vuoden ikäisenä ja vahvis-
tuksen sakramentin 18vuoti-
aana. Valmistuttuaan Marcin 
Wadowita lukiosta Wado-
wicesta hän kirjoittautui Kra-
kovassa sijaitsevaan Jagiello-
nicayliopistoon vuonna 1938 
sekä näytelmäkouluun.

Natsimiehittäjät sulkivat 
yliopiston vuonna 1939, ja 
nuoren Karolin oli mentävä 
töihin louhokseen (19401944) 
ja sitten Solvayn kemianteh-
taaseen elättääkseen itsensä 
ja välttääkseen pakkosiirron 
Saksaan.

Vuonna 1942, pappiskut-
sumuksestaan tietoisena, hän 
meni opiskelemaan Krako-
van maanalaiseen seminaa-
riin, jota piti Krakovan ark-
kipiispa, kardinaali Adam 
Stefan Sapieha. Samaan 
aikaan Karol Wojtyla oli yksi 
niinikään maanalaisen Rap-
sodiateatterin jäsenistä.

Toisen maailmansodan 
jälkeen hän jatkoi opintojaan 
uudelleen avatussa Krakovan 
seminaarissa, sekä Jagiello-
nicayliopiston teologisessa 
tiedekunnassa aina Krako-
vassa 1.11.1946 saamaansa 
pappisvihkimykseen saakka.

Pian tämän jälkeen kardi-
naali Sapieha lähetti hänet 
Roomaan, jossa hän työs-
kenteli ranskalaisen domini-
kaanin garrigoulagrangen 
ohjauksessa. Hän valmistui 
teologian tohtoriksi vuonna 
1948 aiheenaan usko pyhän 
Ristin Johanneksen teok-
sissa (Doctrina de fide apud 
Sanctum Ioannem a Cruce). 
Näihin aikoihin hän käytti 
lomansa Ranskassa, Belgiassa 
ja Hollannissa asuvien puola-
laisten sielunhoitoon.

Vuonna 1948 hän palasi 
Puolaan ja toimi useiden Kra-
kovan seurakuntien kirkko-
herrana sekä yliopistoopis-
kelijoiden kappalaisena aina 
vuoteen 1951, jolloin hän 

hän tarttui uudelleen filoso-
fian ja teologian opintoihinsa. 
Vuonna 1953 hän puolusti 
väitöstään “Arviointia mah-
dollisuuksista perustaa kato-
linen etiikka Max Schelerin 
eettiseen järjestelmään” lub-
linin katolisessa yliopistossa. 
Myöhemmin hänestä tuli 
Krakovan pappisseminaarin 
sekä lublinin yliopiston teo-
logisen tiedekunnan moraa-
liteologian ja sosiaalietiikan 
professori.

4.6.1958 paavi Pius XII 
nimitti hänet Krakovan apu-
laispiispaksi ombin titulaa-
ripiispana. Tähän virkaan 
hänet vihki arkkipiispa 
eugeniusz Baziak 28.9.1958 
Wawelin katedraalissa Kra-
kovassa.

Paavi Paavali VI nimitti 
hänet Krakovan arkkipiis-
paksi 13.1.1964 ja kardinaali-
diakoniksi 26.6.1967 titulaa-
rikirkkonaan San Cesareo in 
Palatio.

Arkkipiispa Wojtyla osal-
listui arvokkaalla panoksella 
Vatikaanin II kirkolliskoko-
uksen gaudium et spes kons-
tituution (Kirkko nykymaail-
massa) valmisteluun. Tämän 
ohella hän osallistui kaikkiin 
piispainsynodin istuntoihin.

Kardinaalit valitsivat Karol 
Wojtylan paaviksi konklaa-
vissa 16.10.1978. Hän valitsi 
nimekseen Johannes Paavali 
II. Sunnuntaina 22. päivänä 
lokakuuta oli juhlallinen vir-
kaanastuijaismessu, jossa 
hän aloitti Pietarin viran hoi-
tamisen ensimmäisen paavin 
263. seuraajana. Hänen pon-
tifikaattinsa, joka kesti lähes 
27 vuotta, on yksi paaviuden 
pisimmistä.

Paavi Johannes Paavali II:n 
pastoraalinen huolenpito kai-
kista kirkoista samoin kuin 
hänen avoimuutensa ja rak-
kautensa koko ihmissukua 
kohtaan kannustivat häntä 
hoitamaan pietarinvirkaa 
kaikin voimin väsymättö-
mässä lähetystyön hengessä. 
Hän teki yhteensä 104 pasto-
raalista matkaa Italian ulko-
puolelle ja 146 matkaa Itali-
assa. Rooman piispana hän 
vieraili 317:ssa Rooman kaik-
kiaan 333 seurakunnasta.

Paavilla tapasi kaikkia 
edeltäjiään enemmän ihmisiä 
ja valtioiden päämiehiä. yli 
17,6 miljoonaa pyhiinvaelta-
jaa osallistui hänen keskiviik-
koisin pitämiinsä yleisaudi-
ensseihin, joita oli yli 1160, 
puhumattakaan niistä ihmi-
sistä, jotka tapasivat paavin 
yksityisaudiensseilla, liturgi-
oiden yhteydessä sekä pasto-
raalisten vierailuiden aikana. 
Pelkästään juhlavuonna 2000 
yli 8 miljoonaa ihmistä osal-

listui tilaisuuksiin yhdessä 
paavin kanssa. Täytyy 
muistaa myös ne lukuisat 
hallitusten edustajat, joita hän 
tapasi 38 virallisen vierailun 
aikana, 738 audienssia valtioi-
den päämiesten kanssa ja 246 
tapaamista eri maiden päämi-
nisterien kanssa.

Paavin rakkaus nuorisoa 
kohtaan sai hänet perusta-
maan Maailman Nuorten-
päivät. Hänen pontifikaat-
tinsa aikana niitä oli kaik-
kiaan 19. Ne toivat yhteen 
miljoonia nuoria ihmisiä eri 
puolilta maailmaa. Samalla 
hän osoitti huolensa perheitä 
kohtaan Maailman Perheta-
paamisissa, jotka hän aloitti 
vuonna 1994.

Paavi Johannes Paavali II 
kannusti vuoropuheluun juu-
talaisuuden ja toisten uskon-
tojen kanssa, joita hän kutsui 
monesti tapaamisiin rauhan 
edistämiseksi, varsinkin Assi-
siin.

Hänen johdollaan kirkko 
valmistautui kolmannen vuo-
situhannen alkuun viettä-
mällä juhlavuotta 2000 niiden 
ohjeiden mukaan, joita paavi 
antoi apostolisessa kirjees-
sään Tertio Millennio adve-
niente. Uuden aikakauden 
alussa kirkko puolestaan 
sai paavilta ohjeita apostoli-
sessa kirjeessä Novo Millen-
nio ineunte, jossa hän osoitti 
uskoville heidän tulevan 
tiensä.

lunastuksen (19831984), 
Marian (19871988) ja euka-
ristian vuoden (20042005) 
viettämisellä paavi halusi 
edistää kirkon hengellistä 
uudistumista.

Hän antoi erityisen arvon 
pyhäksi ja autuaaksijulista-
misille tahtoen näyttää oman 
aikamme ihmisille pyhyyden 
esimerkkejä. Hän vietti kaik-
kiaan 147 autuaaksijulistusta, 
joissa yhteensä 1338 ihmistä 
julistettiin autuaaksi. Pyhäk-
sijulistamisia paavi vietti 51 
kertaa, ja kirkko sai niissä 
yhteensä 482 uutta pyhi-
mystä. Paavi antoi pyhälle 
Jeesuslapsen Teresalle kir-
konopettajan arvonimen.

Paavi Johannes Paavali II 
laajensi kardinaalikollegiota 
nimittämällä yhdeksässä kon-
sistorissa yhteensä 231 kardi-
naalia (ja yhden in pectore). 
Hän kutsui kardinaalikolle-
gion täysistuntoon yhteensä 
kuusi kertaa.

Paavi järjesti kaikkiaan 15 
piispainsynodia – kuusi var-
sinaista yleiskokousta (1980, 
1983, 1987, 1990, 1994, 2001), 
yksi erityisyleiskokous (1985) 
ja kahdeksan erityiskokousta 
(1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 
1998 (2) ja 1999).

Hänen tärkeimmät asiakir-
jansa ovat 14 kiertokirjettä, 15 
apostolista kehotuskirjettä, 
11 apostolista konstituutiota 
ja 45 apostolista kirjettä.

Tradition valossa ja aukto-
ritatiivisesti Vatikaanin II kir-
kolliskokousta tulkiten paavi 
julkaisi Katolisen kirkon 
katekismuksen. Hän myös 
uudisti kirkon sekä itäisen 
että läntisen lakikokoelman, 
perusti uusia instituutioita ja 
järjesteli uudelleen Rooman 
kuurian toimintoja.

yksityisenä opettajana hän 
julkaisi viisi kirjaa: “Uskalla 
toivoa” (lokakuussa 1994), 
“lahja ja salaisuus” (marras-
kuussa 1996), “Roman Trip-
tych” (maaliskuussa 2003), 
“Arise, let us Be going” (tou-
kokuussa 2004) ja “Memory 
and Identity” (helmikuussa 
2005).

Huhtikuun 2. päivänä 
vuonna 2005, kuolleista ylös-
nousseen Kristuksen valossa, 
kun lauantai oli käänty-
mässä Herran päivän puo-
lelle, jolloin vietettiin pääsiäi-
sen oktaavia ja Jumalan lau-
peuden sunnuntaita, kirkon 
rakastettu paimen Johannes 
Paavali II lähti tästä maail-
masta Isän luokse. Tuosta 
illasta alkaen aina huhtikuun 
8. päivään saakka, jolloin 
edesmennyt paavi haudattiin, 
yli kolme miljoonaa pyhiinva-
eltajaa tuli Roomaan osoitta-
maan kunnioitustaan paavia 
kohtaan. Jotkut jonottivat 
lähes vuorokauden päästäk-
seen sisään Pyhän Pietarin 
basilikaan.

Saman vuoden huhtikuun 
28. päivänä pyhä isä, paavi 
Benedictus XVI ilmoitti, että 
normaali viiden vuoden 
karenssiaika autuaaksijulis-
tusprosessin aloittamiseksi 
poistetaan paavi Johannes 
Paavali II:n kohdalla. Rooman 
hiippakunnan vikaari, kar-
dinaali Camillo Ruini avasi 
prosessin virallisesti 28. kesä-
kuuta 2005.

KATT/VIS

Paavi Johannes Paavali II:n lyhyt elämänkertaKirjallisuutta

alla on lista suomeksi jul-
kaistuista johannes paavali 
ii:n teksteistä, joita on myyn-
nissä Katolisessa kirjakau-
passa. 

JoHANNeS PAAVAlI II 
PoHJolASSA (kuvakirja) 
Kuvakirja paavi Johannes 
Paavali II:n vierailusta Poh-
joismaissa 1989. Sid. 80 sivua. 
22x30cm. KATT Jyväskylä 
1989.

JoHANNeS PAAVAlI II 
PoHJolASSA (tekstejä) 
Paavin vierailun yhteydessä 
pidettyjä puheita ja saarnoja. 
Nid. 112 sivua. 11x21cm. 
KATT Helsinki 1990.

PAAVIeN yHTeISKUNNAl-
lINeN oPeTUS leo XII:stä 
Johannes Paavali II:een. Kato-
liset sosiaaliensyklikat leo 
XIII:sta Johannes Paavali 
II:een: Rerum novarum 
(1891), Quadragesimo anno 
(1931), Mater et magistra 
(1961), Pacem in terris (1963), 
Populorum progressio (1967), 
octogesima adveniens (1971), 
laborem excercens (1981), 
Sollicitudo rei socialis (1987). 
Nid. 353 sivua. 15x21cm. 
KATT, Helsinki 1990.

CATeCHeSI TRADeNDAe. 
Hänen pyhyytensä paavi 
Johannes Paavali II:n apos-
tolinen kehotuskirje meidän 
aikamme uskonnonopetuk-
sesta. Nid. 63 sivua. 13x22cm. 
KATT, Hämeenlinna 1980.

eCCleSIA De eUCHARIS-
TIA. Kiertokirje (Kirkko elää 
eukaristiasta) 17.4.2003 Tässä 
kiertokirjeessä paavi Johannes 
Paavali II esittelee selkeällä 
tavalla katolisen uskon euka-
ristiasta, Kristuksen todelli-
sesta läsnäolosta eukaristiassa 
ja eukaristian viettämiseen 
liittyviä teemoja, myös virkaa 
ja ekumeniaa. Nid. 61 sivua. 
13x18cm. KATT, 2003.

eVANgelIUM VITAe. Kier-
tokirje (elämän ilosanoma) 
25.3.1995 ihmiselämän arvosta 
ja koskemattomuudesta. Nid. 
149 sivua. 15x21cm. KATT, 
Saarijärvi 1996.

FIDeS eT RATIo. Kiertokirje 
(Usko ja järki) 14.9.1998 uskon 
ja järjen suhteesta. Nid. 117 
sivua. 15x21cm. KATT, Saari-
järvi 1999.

lAHJA JA SAlAISUUS. 
Paavi kirjoitti sen vietettyään 
pappeutensa 50vuotisjuhlaa 
vuonna 1996. Sid. 131 sivua. 
15x22cm. KATT, Helsinki 
2005.

VeRITATIS SPleNDoR . 
Kiertokirje (Totuuden loiste) 
6.8.1993 tietyistä kirkon 
moraaliopetuksen perusky-
symyksistä. Nid. 142 sivua. 
15x21cm. KATT, Helsinki 
1994.

Tutustu ja osta omaksesi:
 

katolinenkirjakauppa.net
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Rukouksen  
apostolaatti
Rukoilkaamme...

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.

Toukokuu 2011

että tiedotusvälineissä 
työskentelevät olisivat aina 
totuudenmukaisia ja soli-
daarisia ja kunnioittaisivat 
kaikkien ihmisten arvok-
kuutta.

että Herra auttaisi kirkkoa 
Kiinassa pysymään uskol-
lisena evankeliumille ja 
kasvamaan ykseydessä.

Böne-
apostolatet 
Låt oss be...

april 2011

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.

maj 2011

Att de som arbetar inom 
massmedia alltid respekte-
rar sanning, solidaritet och 
alla människors värdighet.

Att Herren hjälper kyrkan 
i Kina att förbli trogen 
evangeliet och växa till i 
enhet.

Oremus

... jatkoa sivulta 2

Luetaan vähintään kolme VT:n lukukappaletta, vaikeimmissakin tapauksissa vähin-
tään kaksi. Lukukappaletta 3L ei saa jättää pois.

Pääsiäisen I prefaatio, I euk. rukouksessa pääsiäisen Communicantes ja Hanc igitur. 
”Ite missa est” sanotaan kaksinkertaisella hallelujalla koko pääsiäisoktaavin ajan 
pääsiäisen 2. sunnuntaihin asti.

24.4. pääsiäissunnunTai
1l Ap.t. 10:34a, 3743
Ps. 118:12, 1617, 2223.  24
2l Kol. 3:14 tai 2l 1. Kor. 5:6b8
ev. Joh. 20:19 tai pääsiäisvigilian evankeliumi
Pääsiäissunnuntain iltamessu:
ev. luuk. 24:1335

1.5.pääsiäisen2.sunnuntaieliJuMalanlaupeuDensun-
nunTai (ii)
1l Ap.t. 2:4247
Ps. 118:24, 1315b, 2224.  1
2l 1. Piet. 1:39
ev. Joh. 20:1931

8.5. pääsiäisen 3. sunnunTai (iii)
1l Ap.t. 2:14, 2233
Ps. 16:12a+5bc, 78, 910, 11.  11a
2l 1. Piet. 1:1721
ev. luuk. 24:1335

15.5. pääsiäisen 4. sunnunTai (iv)
1l Ap.t. 2:14a, 3641
Ps. 23:13a, 3b4, 5, 6.  1
2l 1. Piet. 2:20b25
ev. Joh. 10:110

Tänään kerätään kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden
puolesta.

22.5. pääsiäisen 5. sunnunTai (i)
1l Ap.t. 2:14a, 3641
Ps. 23:13a, 3b4, 5, 6.  1
2l 1. Piet. 2:20b25
ev. Joh. 10:110

Kristus vaeltaa kanssamme voimanamme ja matkaevää-
nämme, ja tekee meistä toivon todistajia kaikille ihmi-

sille. Jos tämän salaisuuden edessä ymmärrys tuleekin tie-
toiseksi rajoittuneisuudestaan, niin Pyhän Hengen armon 
valaisema sydän tietää, millainen asenne sen tulee ottaa, 
miten kumartua palvomaan ja rakastamaan rajoituksetta.

ottakaamme omiksemme pyhän Tuomas Akvinolaisen, 
loistavan teologin ja samalla innokkaan eukaristisen Kris-
tuksen laulajan, tunteet; sallikaamme meidänkin sielumme 
avautua toivossa katselemaan määränpäätä, johon iloa ja 
rauhaa halajava sydän kaipaa:

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere…

Hyvä paimen, tosi leipä,
Jeesus, armahda meitä;
Ruoki meidät ja varjele,
Iäisiin hyvyyksiin johdata
elävien maassa.
Sinä, joka kaiken tiedät ja voit,
Joka meitä maan päällä ravitset,
Johdata veljesi
Taivaalliseen juhlaan
Pyhiesi iloon.

Paavi Johannes Paavali II: 
Kiertokirje Ecclesia de Eucharistia, 62
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Johannes Paavali II:sta autuas

Otteita 
piispa 
Teemun 
kalenterista
 y 17.4. Palmusunnuntain 

messu katedraalissa 
klo 11 

 y 18.4. Krismamessu 
katedraalissa klo 18 

 y 21.4. Kiirastorstain 
messu katedraalisssa 
klo 18 

 y 22.4. Pitkäperjantain 
tenebrae katedraalissa 
klo 9 ja liturgia klo 15 

 y 23.4 Pyhän lauantain 
tenebrae katedraalissa 
klo 9, vigilia ja pyhä 
messu klo 22 

 y 24.4. Pääsiäispäivän 
messu Pyhän Marian 
kirkossa klo 12. 

 y 27.4. Pyhä messu 
katedraalissa. Sisar 
Annikki Rauhamäen 
CPPS lupausten anta-
misen 60vuotisjuhlan 
kunniaksi 

 y 28.4. Suomen ekumee-
nisen neuvoston yleis-
kokous. Helsinki 

 y 29. Aamuhartaus radi-
ossa 

 y 1.8.5. ekumeeninen 
pyhiinvaellus Ravenna 
 Assisi  orvieto  
Rooma 

 y 12.5. Uskontojen edus-
tajien tapaaminen 
tasavallan presidentin 
kanssa 

 y 14.5. Bonifatiuswerkin 
hallituksen vierailu 
Helsingissä 

 y 15.5. Kirkkoonottami-
nen Turussa 

 y 18.5.  Kiitosmessu 
katedraalissa paavi 
Johannes Paavali II:n 
autuaaksi julistamisen 
johdosta klo 18

Paavi Johannes Paavali II 
– piispan henkilökohtaisia mietteitä

1. päivä

Vigilia30.huhtikuuta,Circus
maximus klo 20.00-22.30

Vietto jakaantuu kahteen 
osaan. ensimmäinen osa on 
keskittyy Johannes Paavali 
II:n sanojen ja tekojen muis-
telemiseen. Siihen kuuluu 
juhlallinen kulkue, jonka 
aikana Maria Salus Populi 
Romani kuva kruunataan. 
läsnä ovat edustajat kaikista 
Rooman hiippakunnan seu-
rakunnista. Vatikaanin leh-
distöosaston entinen johtaja 
Joaquin NavarroValls ja kar-
dinaali Stanislaw Dziwisz, 
paavi Johannes Paavali II:n 
yksityissihteeri, jotka molem-
mat työskentelivät läheisessä 
yhteistyössä paavin kanssa, 
sekä sisar Marie SimonPierre, 
jonka ihmeellinen parantumi-
nen teki mahdolliseksi aloit-
taa autuaaksijulistamisproses-

sin, kertovat muistojaan paa-
vista. Vigilian ensimmäinen 
osa päättyy hymniin “Totus 
tuus”, joka sävellettiin paavin 
papiksivihkimisen 50vuotis-
juhlaan.

Vigilian toinen osa keskit-
tyy ruusukon valoisiin salai-
suuksiin, jotka paavi Johannes 
Paavali II liitti ruusukkoon. 
Hymnin “Avatkaa ovet Kris-
tukselle” jälkeen kardinaali 
Vallini puhuu paavin hengel-
lisestä ja pastoraalisesta luon-
teesta. Sen jälkeen rukoillaan 
ruusukko suorassa lähetyk-
sessä yhtä aikaa viiden eri 
puolilla maailmaa sijaitsevan 
mariaanisen pyhäkön rukoi-
lijoiden kanssa. Jokainen 
ruusukon viidestä salaisuu-
desta liitetään paavi Johan-
nes Paavali II:lle tärkeisiin 
rukousaiheisiin. lagniewni-
kin Marianpyhäkössä Krako-
vassa rukousaihe liittyy nuo-
risoon, Kawekamon Marian

pyhäkössa Tansanian Bugan-
dossa aiheena on perhe, Haris-
san Marianpyhäkössä liba-
nonissa aiheena on evankeli-
ointi, guadalupen Neitsyen 
basilikassa Mexico Cityssä 
aiheena on toivo ja rauha kan-
sojen välillä, ja Fatiman mari-
aanisessa pyhäkössa Portuga-
lissa aiheena on kirkko.

Vigilian lopussa paavi 
Benedictus XVI rukoilee lop-
purukouksen ja antaa apos-
tolisen siunauksensa kaikille 
osanottajille suorassa lähetyk-
sessä apostolisesta palatsista.

yöllä seuraavat Rooman 
kirkot ovat avoinna rukousta 
varten: Sant’ Agnese in Agone 
Piazza Navonalla, San Marco 
al Campidoglio, Santa Anasta-
sia, Santissimo Nome de gesù 
all’Argentina, Santa Maria 
in Vallicella, San giovanni 
dei Fiorentini, San Andrea 
della Valle ja San Bartolomeo 
all’Isola.

2. päivä

autuaaksijulistamismessu 
1. toukokuuta, pääsiäisen 2. 
sunnuntaina eli jumalan lau-
peuden sunnuntaina. (pieta-
rinkirkon aukiolla: klo 9.00 
valmistautuminen messuun, 
klo10.00pyhänisänviettämä
messu.)

Juhlallista autuaaksijulista-
mismessua edeltää tunnin 
pituinen valmistautuminen, 
jolloin uskovat rukoilevat 
yhdessä Jumalan laupeuden 
ruusukon. Se on pyhän Maria 
Faustina Kowalskan aloittama 
hartaus, joka oli rakas paavi 
Johannes Paavali II:lle. Tätä 
ruusukkoa seuraa pääsiäisen 
2. sunnuntain messu. Autu-
aaksijulistamisriitin lopussa 
paljastetaan autuaan Johannes 
Paavali II:n kuva ja kuullaan 

Kun ajattelen paavi Johannes 
Paavali II:ta (19782005), en 
voi olla ajattelematta kaikkia 
toisen maailmansodan jäl-
keisiä paaveja, joiden aikana 
olen saanut elää. Jokaisesta 
heistä olen ylpeä. Kaikki he 
ovat mielestäni esimerkilli-
sesti hoitaneet Pietarin virkaa 
ja osoittaneet olevansa omana 
aikanaan hyviä Pietarin viran 
haltijoita. Muistan Pius XII:n 
(19391958) paavina, joka 
joutui epäoikeudenmukais-
ten syytösten kohteeksi ras-
kaana ja myrskyisenä toisen 
maailmansodan aikana. 
Vaikean ajan paavi auttoi 
lukemattomia hädässä olevia 
ihmisiä. Muistan kiitolli-
sena paavi Johannes XXIII:n 
(19581963) inhimillistä ja 
lämmintä olemusta. Häntä 
ei turhaan nimitetä “hyväksi 
paaviksi”, sillä hyvyyttä hän 
säteili kaikkialle. Hänen suu-
ruutensa näkyi myös siinä, 
että hänellä vielä yli 80vuo-
tiaana oli voimaa uudistaa 
kirkkoa kutsumalla koolle 
Vatikaanin II konsiilin. 
Autuaaksi hänet julistettiin 
vuonna 2000. Paavi Johan-
neksen seuraajana Paavali 
VI:n (19631978) tehtäväksi 
jäi ennen muuta konsiilin 
päätösten toteuttaminen kir-
kossa. Voi vain ihailla tämän 
paavin viisautta ja johdonmu-

kaisuutta erilaisten vastakoh-
taisuuksien ja äärimmäisyyk-
sien keskellä ohjata kirkkoa 
oikeaan suuntaan. Vasta his-
torian perspektiivissä hänen 
suuruutensa voi mielestäni 
tulla kokonaan esille. Paavi 
Paavali VI:n seuraajan Johan-
nes Paavali I:n pontifikaatti 
kesti vain n. kuukauden. Sinä 
aikana hän ennen yllättä-
vää kuolemaansa kuitenkin 
ehti antaa hyvin myönteisen 
panoksen kirkon paimenena. 
Koska hänestä ei lie otettu 
monta totista valokuvaa, hän 
jäänee historiaan “hymyile-
vänä paavina”.

Itselleni kaikkein läheisim-
mäksi paaviksi olen kuiten-
kin kokenut Johannes Paavali 
II:n (19782005), ennen muuta 
siksi, että sain kohdata hänet 
henkilökohtaisesti. Vuosi 
ennen hänen astumistaan Pie-
tarin virkaan minut vihittiin 
papiksi. Siksi olen vuosikym-
menien ajan rukoillut päivit-
täisessä messussa “paavimme 
Johannes Paavalin puolesta”. 
Kun hänet valittiin paaviksi, 
muistan hyvin, miten innos-
tuneesti hänet ensimmäisenä 
puolalaisena paavina otet-
tiin vastaan kaikkialla maa-
ilmassa, myös meillä Suo-
messa. Kun hän sitten aloitti 
Pietarin viran hoidon, hän 
pian kehotti: “älkää pelätkö, 

avatkaa ovet Kristukselle.” 
Tämä oli itselleni ja lukemat-
tomille ihmisille rohkea sig-
naali antaa tilaa Kristukselle, 
murtaa Kristuksen opetuk-
sen mukaisesti kaikki sorto-
toimet, kaikki valheellisuus 
ja epäoikeudenmukaisuus, 
jotka vallitsivat eri puo-
lilla maailmaa, ja antaa tilaa 
uskolle. Varmastikin juuri 
paavin suureksi ansioksi 
voidaan lukea se, että hän 
myötävaikutti rautaesiripun 
hajoamiseen ja kommunis-
min ideologiasta vapautumi-
seen.

Alusta lähtien huomasin, 
että paavi piti huolta laumas-
taan. Se tuli esiin erityisesti 
hänen lukuisista matkoistaan 
eri maihin. Se tosiasia, että 
hän vieraili Pohjoismaissa-
kin, myös Suomessa, todistaa 
hänen paimenen sydämes-
tään. Hän ei käynyt ainoas-
taan suurissa perinteisesti 
katolisissa maissa, vaan myös 
siellä, missä katolilaiset elävät 
pieninä vähemmistöinä. Kun 
hän vieraili Suomessa kesä-
kuussa 1989 saatoin kohdata 
hänet henkilökohtaisesti. Sain 
kokea hänet läheltä ja tehdä 
huomioita, jotka herättivät 
syvää kunnioitusta häntä 
kohtaan. erityisesti mieleeni 
jäi hänen vierailunsa Pyhän 
Henrikin katedraalissa, jossa 

hän tapasi vanhoja ja sairaita 
seurakuntalaisia. olin vas-
taanottamassa häntä kirkon 
edessä. Jouduin kuitenkin 
odottamaan pitkän tovin, 
ennen kuin saatoin opastaa 
hänet sisään kirkkoon. Sillä 
paavi halusi tervehtiä kaikkia 
kirkon eteen kokoontuneita 
ihmisiä. ymmärsin, ettei hän 
halua kulkea kenenkään 
ohitse ja jättää ketään huo-
miotta. Juuri tässä oli myös 
hänen lukuisten paimenmat-
kojensa perimmäinen syy: 
Paimenena hän tahtoi tuntea 
lampaansa ja kohdata heidät. 
Itse hartaus ja vanhuksien 
kohtaaminen Pyhän Henrikin 
kirkossa oli koskettava tapah-
tuma ja monet toimittajatkin 
olivat liikuttuneita saades-
saan tervehtiä henkilökohtai-
sesti paavia. Matkalla lento-
kentälle paavi itse kertoi piis-
pallemme pitäneensä tilai-
suutta Pyhän Henrikin kir-
kossa todella hyvänä.

Toinen läheinen kohtaa-
minen paavi Johannes Paa-
valin kanssa oli hänen Suo-
menvierailunsa aikana piis-
pantalossa, jossa hän yöpyi. 
Siellä kaikille Helsingin hiip-
pakunnan papeille annettiin 
mahdollisuus syödä lounasta 
paavin kanssa. Minulle – ehkä 
suomalaisuudestani johtuen 
– oli nuorena pappina suuri 

Autuaaksijulistamisen ohjelma Roomassa
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kunnia istua pöydässä vasta-
päätä pyhää isää. Koko ruo-
kailun ajan en lakannut ihmet-
telemästä, miten helppoa 
hänen kanssaan oli olla ja 
keskustella, miten ystä-
vällinen, rakastettava ja 
huumorintajuinen hän oli. 
Tunsin todella olevani etu-
oikeutettu pöydän ääressä. 
Piispa Paul Verschuren 
kertoi minulle myöhem-
min, että aina kun oli het-
kenkin taukoa paavin kii-
reisen ohjelman lomassa, 
hän otti esille breviariumin 
– pappien rukouskirjan – ja 
rukoili päivälle säädettyjä 
hetkipalveluksia. ymmär-
sin miten paavi yhdisti 
tehtävässään rakkauden 
Jumalaan ja lähimmäisiin 
aina konkreettisesti.

Myöhemmin tapasin 
Johannes Paavali II:n 
hänen viimeisinä vuosinaan, 
kun jäsenenä katolisluteri-
laisessa delegaatiossa Pyhän 
Henrikin juhlapäivän aikoi-
hin tammikuussa sain vie-
railla Vatikaanissa paavin 
yksityisaudienssilla. Hän oli 
kumara ja puhe oli sairauden 
vuoksi tullut epäselväksi. 
Huolimatta hänen vanhuk-
sen olemuksestaan, hänen 
katseensa, silmänsä kuitenkin 
osoittivat, miten kirkkaasti 
hän ajatteli ja miten läsnä hän 

oli koko ajan meidän seuras-
samme. Kaikista vanhuuden 
ja sairauden mukanaan tuo-
mista vaivoista ja vastuksista 
huolimatta hän hoiti paimen-

tehtäväänsä antaumukselli-
sesti loppuun asti, ja osoitti 
kaikille myös sen, että sai-
railla ja vanhoillakin on oma 
arvonsa ja merkityksensä.

Kun paavi kuoli ja joku toi-
mittaja soitti ja kysyi minulta 
sen johdosta mielialojani, hän 
ehkä oudoksui ja itsekin jäin 
miettimään, miksi en oike-
astaan surrut paavin pois-
menoa. Se ei johtunut siitä, 
ettenkö olisi kunnioittanut ja 
rakastanut häntä, vaan siitä, 

että minulle oli niin itsestään 
selvää, että hän oli päässyt 
Jumalan luo ja isänmaahan, 
jota hän oli kauan kaivan-
nut. Minulla ei ole epäilys-

täkään siitä, etteikö hän 
ole autuas ja pyhä, meille 
monille ystävä ja esirukoi-
lija Jumalan luona.

Paavi Johannes Paavali 
II:n hautajaisissa 8.4.2005 
nykyinen paavi Benedic-
tus XVI, silloinen kardi-
naali Joseph Ratzinger 
sanoi saarnansa päätteeksi, 
viitaten erityisesti paavin 
rakkauteen Jumalan äitiä 
Mariaa kohtaan: “Me 
uskomme sinun sielusi 
Jumalan äidille, sinun 
äidillesi, joka ohjaa sinua 
joka päivä ja ohjaa sinua 
nyt Poikansa, meidän Her-
ramme Jeesuksen Kristuk-
sen ikuiseen kirkkauteen.”

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

hänelle omistettu latinankie-
linen hymni.

3. päivä

Kiitosmessu maanantaina 2. 
toukokuuta.senviettääVati-
kaanin valtiosihteeri, kardi-
naalitarcisioBertonepieta-
rinkirkon aukiolla klo 10.30.

Tämä kiitosmessu on ensim-
mäinen messu, joka vietetään 
autuaan Johannes Paavali II:n 
muistoksi. Messun tekstit 
ovat tälle paaville omistettuja.

Kaikkien mainittujen juh-
lallisuuksien musiikin esittää 
Rooman hiippakunnan kuoro 
Varsovan kuoron ja Wadowi-
cen sinfoniaorkesterin kanssa.

Vatikaanin lehdistöosaston 
päällikkö isä Federico lom-
bardi SJ kertoi, että perjantai
iltana 29. toukokuuta autuaan 
paavi Innocentius XI:n arkku 
– joka nyt sijaitsee Pietarinkir-

kossa pyhän Sebastianuksen 
kappelissa – siirretään Herran 
kirkastumisen alttariin tilan 
saamiseksi paavi Johannes 
Paavali II:n arkulle, joka nyt 
on Pietarinkirkon kryptassa. 
Autuaaksi julistamismes-
sun aamuna hänen arkkunsa 
tuodaan pääalttarin eteen.

Isä Walter Insero esittelee 
uuden projektin “Digital Sen-
tinels”, jossa muistellaan puo-
lalaisen paavin puhetta nuo-
rille “aamun airuena” vuoden 
2000 Roomassa vietetyista 
Maailman nuortenpäivistä.

Paavillisen tiedotusvälinei-
den neuvoston tunnetun por-
taalin “Pope2you” välityk-
sellä on mahdollista lähettää 
monilla kielillä sähköisiä pos-
tikortteja, joissa on lauseita 
paavi Johannes Paavali II:n 
monista puheista nuorisolle. 
Näitä postikortteja voi käyttää 
kutsuina nuorille tulla viettä-
mään Johannes Paavali II:n 

autuaaksijulistamista. lisäksi 
tämän portaalin kautta on 
mahdollista seurata edellä 
mainittuja liturgisia viettoja 
(vigiliaa, autuaaksijulistamis-
messua, kiitosmessua).

Tämä aloite on toteu-
tettu yhteistyössä Vatikaa-
nin radion, Vatikaanin tele-
visiokeskuksen ja Rooman 
hiippakunnan sosiaalisen 
viestinnan toimiston kanssa. 
Sen toteuttavat ryhmä nuoria 
vapaaehtoisia ja Roomassa 
opiskelevat eri maista tulevat 
seminaristit, jotka vastaavat 
käännöksistä monille kielille, 
sekä muista maanosista kotoi-
sin olevat ystävät

KATT/VIS

Kellonajat on ilmoitettu Rooman 
ajassa; Suomessa kello on tunnin 
edellä.

parkinsonin tauti ja ihmeparantuminen

Beatifikaatioon 
johtanut ihme
Ranskalainen nunna Marie SimonPierre syntyi vuonna 1961 
Rumilly Cambrésisissä.

Hoitava lääkäri diagnosoi hänelle Parkinsonin taudin 
vuonna 2001. Sisar Marie sai lievittävää hoitoa, joka osittain 
kevensi tuskaa muttei suinkaan parantanut häntä.

Kun Johannes Paavali II nukkui pois vuonna 2005, sisar 
Marie ja muut nunnat rukoilivat häntä pyytäen parantu-
mista. Tauti katosi selittämättömästi tuon vuoden kesä-
kuussa.

SimonPierren Parkinsonin tauti oli aggressiivista sorttia. 
Kesäkuun 2. päivänä 2005 sairaus pakotti hänet lopettamaan 
palvelun Arleksen sairaalan synnytysosastolla, niin väsynyt 
ja tuskissaan hän oli.

ylisisar kehotti häntä kuitenkin luottamaan Johannes 
Paavali II:n esirukoukseen. Tuona yönä nunna sai nukutuksi 
hyvin. Kun hän heräsi, hän oli parantunut. Kipu ja jäykkyys 
nivelissä oli kadonnut.

oli kesäkuun 3. päivä vuonna 2005, Jeesuksen pyhän 
sydämen juhla. Sisar Marie kävi hoitavalla lääkärillä, joka 
sai heti huomata, että sisar olikin jo parantunut.

Asiasta ilmoitettiin Roomaan, mutta alussa ihme kohtasi 
epäilyksiä. Päälääkäri professori Patrizio Polisca päätti 
odottaa, sillä hän halusi varmistaa, että ranskalaisten kol-
leegoiden tekemä diagnoosi oli täysin totta. Kun tutkimus 
oli tehty ja prosessi saatu päätökseen, tulos oli selvä: tieteel-
lisestä näkökulmasta kyseessä on mahdoton mutta oikea ja 
aito parantuminen.

Miksijuuritämäihmevalittiin?

Johannes Paavali II:n beatifikaatioprosessin postulaattori 
Sławomir oder on selittänyt, että sisar Marie SimonPierren 
parantuminen valittiin monien tapausten joukosta kahdesta 
syystä. ensinnäkin SimonPierre parantui samasta taudista, 
jota paavi itse oli potenut. Toiseksi sisar pystyi elpymisensä 
jälkeen jatkamaan työtänsä elämän puolesta synnytysosas-
toilla. Näin hän todistaa ihmisen arvokkuudesta, joka oli kes-
keinen teema paavi Johannes Paavali II:n elämässä ja työssä.

Mikäonparkinsonintauti?

Parkinsonin tauti on parantumaton ja etenevä neurologi-
nen oireyhtymäsairaus, joka vaikuttaa hermosoluihin niissä 
osissa aivoja, jotka määräävät lihasten liikkeen. Parkinsonin 
taudissa keskiaivojen mustatumakkeen dopamiinia tuottavat 
hermosolut vähitellen tuhoutuvat tai eivät toimi.

Normaalisti hermosolut lähettävät dopamiinia signaalina, 
joka auttaa koordinoimaan liikkeitä.

Siinä vaiheessa, kun tauti voidaan diagnosoida, se on 
yleensä tuhonnut jo yli puolet mainituista soluista. Mitä 
enemmän soluja ajan myötä tuhoutuu, sitä alhaisemmaksi 
käy dopamiinipitoisuus, ja sitä enemmän ilmaantuu Parkin-
sonin taudin oireita. Solut eivät korjaannu, tuhoutuminen on 
etenevää. Parkinsonin taudin lääkkeet vaikuttavat keskus-
hermostoon. Niistä käytetyin on levodopa.

Parkinsonin taudin perusoireisiin kuuluvat vapina, lihas-
jäykkyys, liikkeiden hidastuminen sekä tasapaino ja koor-
dinaatioongelmat. Tauti voi aiheuttaa myös muita ongelmia 
kuten masennusta, uni tai muistihäiriöitä, vaikeuksia pures-
kelussa, nielemisessä ja puhumisessa sekä muita oireita.

isä Raimo Goyarrola
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Helsinki

pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. 
Puh. 09637853, fax 096224618. Sähköposti 
henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.

la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
messu latinaksi/englanniksi, 11.00 päämessu, 
12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu, 
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti, 
to 7.30 messu. Ke, la 19.30 Neokatekumenaa-
liyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 ja 
sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.45 Mass in Latin/English, 11.00 High Mass in 
Finnish, 12.30 Mass (1st Sun. Italian, 2nd Family 
Mass, 3rd Swedish, 4th Russian), 18.00 Mass in 
Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, 
Tues., Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed., Sat. 
19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Con-
fessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

16.4. la 10.0013.30 uskonnonopetus ensi-
kommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

17.4. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
palmukulkue ja päämessu, Caritasbasaari 
seurakuntasalissa, 11.3015.15 uskonnon-
opetus ruotsiksi/sakramentundervisning 
på svenska, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

18.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

19.4. ti 18.00 krismamessu
22.4. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus, 

14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytyä kir-
kossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja 
kuoleman muistoksi

23.4. la pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus, 
12.00 ruoan siunaus (puolaksi ja suomeksi), 
22.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu

24.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/engl, 
12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

25.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 päämessu, ei 
iltamessua

26.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
28.4. to 18.00 Caritaksen vuosikokous seurakun-

tasalissa
30.4. la 10.3013.00 uskonnonopetus vahvistuk-

sen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

1.5. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
12.30 messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 
18.00 iltamessu

3.5. ti 16.30–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen 
sakramenttia varten

5.5. to 18.00 elokuvakerho
7.5. la uskonnonopetus ensikommuuniota 

varten (11.30 parannuksen sakramentti kir-
kossa), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu ja 
ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.30
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

10.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
14.5. la uskonnonopetus ensikommuuniota 

varten, 10.3013.00 uskonnonopetus vah-
vistuksen sakramenttia varten, 11.0013.30 
uskonnonopetus englanniksi/Catechesis in 
english, 13.3015.00 ensikommuunion har-
joitus englanniksi/First Communion practice, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 messu ja 
ensikommuunio englanniksi/Mass and First 
Communion, 11.00 päämessu ja ensikom-
muunio, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

17.5. ti 16.30–18.30 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten

DIASPoRA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.4., 15.5. 

su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, läntinen Valkoisenläh-

teentie 48): 24.4., 22.5. su 16.00

pyhän marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 092411633, 
fax 092411634. Sähköposti maria(at)catholic.
fi. Kotisivu maria.catholic.fi.

la 17.30 adoraatio ja vesper, 18.00 aattomessu 
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous/ristin-
tienhartaus, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 
messu (1. su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3. 
su vietnami, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su 
espanjaksi, 3. su puola), 17.00 adoraatio ja 
vesper, 17.30 ruusukkorukous/ristintienhar-
taus englanniksi, 18.00 messu englanniksi. 
Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 18.00 iltamessu, 
18.3019.00 adoraatio, la 9.30 aamumessu, ti 
17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus ma, ti, 
ke, to, pe, la 17.3017.55, su 9.309.55 ja 17.30
17.55. Seurakunnan kanslia avoinna tipe 912 
ja 1316.

Sat. 17.30 adoration and Vespers, 18.00 Mass in 
Finnish. Sun. 9.30 Rosary/Stations of the Cross, 
10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass in 
Swedish (1st Sun.), Family Mass (2nd and 4th), 
Vietnamese (3rd), German (5th), 16.00 Mass in 
Spanish (2nd Sun.) or Polish (3rd Sun.), 17.00 
Adoration and Vespers, 17.30 Rosary/Stations of 
the Cross, 18.00 Mass in English. Mon., Tues., 
Wed., Thurs. Fri. 7.30 Laudes (morning prayer), 
18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 Adoration, 
Sat. 9.30 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary. 
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 
17.30–17.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. 
Parish office open: Tues.-Fri. 9-12 and 13-16.

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

16.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus 
englantilaisessa koulussa ensikommuuniota 
ja vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 
messu suomeksi, 19.00 nuortenilta

17.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 
12.00 messu vietnamiksi, 15.00 parannuksen 
sakramentti puolaksi/Spowiedz sw., 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 
adoraatio/Adoration, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

19.4. ti ei messua kirkossamme, krismamessu 
katedraalissa klo 18.00

21.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu, adoraatio 
klo 22.00 asti

22.4. pe pitkäperjantai: 14.30 ristintienhartaus, 
15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman 
muistoksi

23.4. pyhä lauantai: 10.00 ruoan siunaaminen, 
21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia ja ruoan siu-
naaminen

24.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00 piispanmessu 
suomeksi, 17.00 adoraatio, 17.30 ruusukko-
rukous englanniksi/Rosary in english, 18.00 
messu englanniksi/Mass in english

25.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 11.30 messu suo-
meksi, 14.00 messu vietnamiksi

26.4. ti 17.30 ruusukkorukous, 18.00 messu suo-
meksi, 18.30 adoraatio, 18.45 kokous ensi-
kommuuniolasten vanhemmille seurakun-
tasalissa

30.4. la 9.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
10.00–14.00 lauantaikurssi/lördagskursen 
englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suo-
meksi, 17.30 adoraatio, 18.00 messu suomeksi

1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.00 ado-
raatio, 17.30 ruusukkorukous englanniksi/
Rosary in english, 18.00 messu englanniksi/
Mass in english

7.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja 
rippi ensikommuuniolapsille, 17.30 adoraa-
tio, 18.00 messu suomeksi

8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 12.00 lastenmessu, 16.00 messu 
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.00 

adoraatio, 17.30 ruusukkorukous englan-
niksi/Rosary in english, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

9.5. ma 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi
14.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja 

rippi ensikommuuniolapsille, 17.30 adoraa-
tio, 18.00 messu suomeksi

15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 12.00 messu vietnamiksi, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 
adoraatio, 17.30 ruusukkorukous englan-
niksi/Rosary in english, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

Turku

pyhänBirgitanjaautuaan 
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 
022314389, fax 022505090. Sähköposti 
birgitta(at)catholic.fi. Kotisivu birgitta.catho-
lic.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 
iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke, 
pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. 
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia 
ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
18.30 Mass in English or Latin. Mon., Wed., Fri., 
Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs., 18.30 
Mass in Finnish. Thurs. 18.00 Adoration. Con-
fessions half an hour before Mass and by appoint-
ment. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.) 

16.4. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu, 17.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku

17.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 
messu eurajoella, 18.30 messu englanniksi/
Mass in english

21.4. to kiirastorstai: 19.00 messu, adoraatio klo 
22.00 asti

22.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 litur-
gia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi

23.4. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 22.00 pääsi-
äisvigilia

24.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu, 
12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa, 
18.30 messu englanniksi/Mass in english

25.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
26.4. ti 19.00 informaatiokurssi
30.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.30 messu latinaksi
3.5. ti 19.00 miestenpiiri
6.5. pe 18.00 messu Porissa
7.5. la 17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu 

ja ensikommuunio, 12.30 messu vietnamiksi, 
18.30 messu englanniksi/Mass in english

10.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 piispan-

messu, 15.00 messu eurajoella, 18.30 messu 
englanniksi/Mass in english

DIASPoRA
Ahvenanmaa: 30.4., 21.5. la 10.00
eurajoki: 17.4., 15.5., 22.5. su 15.00
Pori: 6.5. pe 18.00, 24.4. su 16.00

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. 
Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu. Ti ja to 7.00 
messu (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 
6). To adoraatio iltamessun jälkeen. Ti 19.00 
neokatek. sanan liturgia ja la 19.00 neokatek. 
eukaristia (seurakuntasalissa). Rippitilaisuus 
ke puoli tuntia ennen messun alkua ja sopi-
muksen mukaan.

Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass 
in English. Mon., Tues., wed., Thurs., Fri. 18.00 
Mass in Finnish. Tues. and Thurs. 7.00 Mass in 
Finnish (in Sisters’ chapel at Kalervonkatu 6). 
Thurs. Adoration after Evening Mass. Tues. and 
Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way 
(in the parish hall). Confessions on Wednesdays 
half an hour before Mass and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

15.4. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 messu
16.4. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 

messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikke-
lissä

17.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in english, 17.00 
messu Kuopiossa

19.4. ti 18.00 krismamessu katedraalissa Helsin-
gissä, ei messua Jyväskylässä

21.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu
22.4. pe pitkäperjantai (paasto ja abstinenssi-

päivä): 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja 
kuoleman muistoksi

23.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön 
vigilia

24.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00 päämessu
1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
english

8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in english

13.5. pe 18.00 messu Kiteellä
14.5. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu 

Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in english, 
18.30 messu Kajaanissa

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

14.5. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 15.5. su 

18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 13.5. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srksali, Snellmanin-

katu 8): 17.4., 29.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-

denkatu 20): 16.4. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, erkonkatu 11): 16.4. la 

11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 14.5. 

la 15.00

KATeKeeSI
Jyväskylä: 21.5. la 9.00
Joensuu: 14.5. la 9.45
Savonlinna: 16.4. la 9.45

Tampere

pyhän ristin seurakunta

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

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
17.00 iltamessu englanniksi. Ke 17.40 ilta-
rukous, pe 18.30 adoraatio. la messu kysy 
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. 
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. 
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen 
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
17.00 Mass in English. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 
18.30 Adoration. Sat. Mass schedule varies. Con-

Seurakunnat
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fessions every day half an hour before Mass or by 
appointment. Please check the bulletin board at 
the back of church for possible changes. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for 
diaspora below.)

16.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 17.00 

messu englanniksi/Mass in english
21.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ja adoraatio
22.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia 

Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
23.4. la pyhä lauantai: 12.00 ruoan siunaaminen, 

22.00 pääsiäisyön vigilia
24.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu, 

14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass in english

25.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 pääsiäisoktaa-
vin messu ja adoraatio

26.4. ti 18.00 pääsiäisoktaavin messu ja adoraatio
27.4. ke 18.00 pääsiäisoktaavin messu ja ado-

raatio
28.4. to 18.00 pääsiäisoktaavin messu ja adoraa-

tio
29.4. pe 18.00 pääsiäisoktaavin messu ja ado-

raatio
1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
english

7.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.00 messu englanniksi/Mass in english
14.5. la 10.30 perhemessu ja lastenkerho, 11.00 

ensikommuuniolasten parannuksen sakra-
mentti ja harjoitus

15.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu ja 
ensikommuunio, 18.00 messu englanniksi/
Mass in english

DIASPoRA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 

katu 11): 1.5., 5.6., 4.9. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 

25.4., 8.5., 19.6. su 16.00, (Koivuristin seura-
kuntakoti, oravankatu 29): 22.5. su 18.00

Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 10.6. pe 18.00, 12.8. pe 19.00

lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): 25.4. ma 9.00, 28.5. la 12.00, 18.6. la 
12.00, 23.7. la 9.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappeli-
tie 5): 25.4. ma 12.00, 8.5., 22.5., 19.6. su 12.00

Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, AlaKuljankatu 
1): 21.5., 11.6., 6.8. la 16.00

Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 24.4. su 
16.00 (ort. kirkossa/in the orthodox church), 
28.5., 18.6., 23.7. la 16.00, 20.8. la 18.00 (Huom. 
aika!)

Kouvola

pyhän ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. 
Sähköposti ursula(at)catholic.fi. Pankkiyh-
teys: Sampo 8000151888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) 
päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukau-
den 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippi-
tilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa 
parhaiten torstaisin.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd and 4th Sun.). Thurs. 18.00 
Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 
Mass and Adoration. Confessions half an hour 
before Mass and by appointment. Pastor most 
easily contacted on Thursdays. Masses also in 
other cities. (See the Mass schedule for diaspora 
below.)

15.4. pe 18.00 ristintienhartaus
17.4. su palmusunnuntai: 18.00 liturgia
21.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
22.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kär-

simisen ja kuoleman muistoksi
23.4. la pyhä lauantai: 18.00 pyhän pääsiäisyön 

vigilia, pääsiäisruokien siunaaminen vigilian 
jälkeen

24.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
25.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
28.4. to 18.00 pääsiäisoktaavin iltamessu
1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 

messu
5.5. to 18.00 iltamessu
6.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
12.5. to 18.00 iltamessu
14.5. la 13.00 perhemessu
15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu

DIASPoRA
Hamina (ev.lut. srkkeskus, Mannerheimintie 

12): 22.5. su 11.00
Kotka (Hovisaaren ev.lut. srktalo, Ruunun-

maankatu 3): 8.5. su 16.00
lahti (ort. kirkko): 7.5. la 16.00
lappeenranta (ort. kirkko): 17.4., 15.5. su 12.00

USKoNNoNoPeTUS
lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.5. la 14.00

16.00, messu 16.00
Kouvola (seurakuntasali): 14.5. la 11.0013.00, 

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

viikko 17.0018.30

Riemukasta ja siunattua pääsi-
äistä seurakuntalaisillemme ja 
ystävillemme!

Toivottaa Pyhän Ursulan seurakunta

Kevättalkoot14.5.klo12.00

Mukaan työvälineet sekä evästä grilli-
juhlaa varten.

siivouspäivä 
kirkossa ja pappilassa

kuukauden viimeisenä lauantaina klo 
10.00 (huhtikuussa 16.4.)

Oulu

nasaretin pyhän
perheen seurakunta

liisantie 2, 90560 oulu. Fax ja puh 08347834. 
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu 
perhe.catholic.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraa-
tio messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokate-
kumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus 
pe 17.3018.30, puoli tuntia ennen messua ja 
sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass 
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 
Mass in Finnish. Thurs. Adoration after Mass. 
Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechu-
menal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an 
hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for 
diaspora below.)
 
17.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu englan-

niksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 17.00 
messu Kemissä

20.4. ke 18.00 parannuksen sakramentti
21.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
22.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kär-

simisen ja kuoleman muistoksi
23.4. la pyhä lauantai: 10.00 laudes, 22.00 pääsi-

äisyön vigilia
24.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu
1.5. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 

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

8.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu ja 
ensikommuunio, 17.30 messu Rovaniemellä

15.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

DIASPoRA
Kemi (lehtokatu 31): 17.4., 15.5. su 17.00
Tornio (lukiokatu 1): 1.5., 5.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.5. su 17.00
Rovaniemi (ounasvaarantie 16): 8.5., 11.6. su 

17.30

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
stella maris

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

Studium Catholicumin toiminnan uudel-
leenjärjestelystä johtuen kirjaston viikoittai-
set aukioloajat lyhentyvät. Huhtikuun alusta 
lähtien kirjasto on avoinna tiistaisin ja torstai-
sin klo 1316 sekä keskiviikkoisin klo 1318.
Isä Antoine lévy on asiakkaiden tavattavissa 
kirjastossa keskiviikkoisin klo 16.3018 väli-
senä 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.

suomen Caritas

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

Tapahtumia
academicumCatholicum

ohjelma keväällä 2011
Verksamhetsplan för våren 2011
 
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 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

Catholicstudents’Club

Rosary and Holy Mass in Saint Henry’s Cat-
hedral on the following Tuesday evenings at 
18.00: april 26 – may 10, 24

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

Fransiskaanimaallikot oFs

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 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 pidetään Kökarissa vanhaan tapaan 
Franciscusjuhla heinäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. Tänä vuonna päivät ovat pe 
1.su 3.7. Pääjuhla on aina sunnuntaina.

gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni 

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

14.5. – 28.5.

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

jeesuksen pyhän sydämen  
maallikot (sCj)

Moderaattori Zenon Strykowski 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.

seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (06/2011) 
ajalle 13.5.12.6. on toimitettava viimeistään 2.5.2011 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Tapahtumat

... seuraavalle sivulle ...
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Johannes Paavali II:sta autuas

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:
 
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 3.5.2011 Kevätjuhlat

Radio ja TV
21.4.2011 klo 18.00 yle Radio 1 Pyhä messu: 

Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki (suora)
29.4.2011 klo 6.15 ja 7.50 yle Radio 1: Aamuhar-

taus: piispa Teemu Sippo SCJ
22.5.2011 klo 10.00 yle TV1 Pyhä messu: Pyhän 

Henrikin katedraali, Helsinki (nauhoitettu la 
7.5. klo 18.00)

29.5.2011 kl 13.03 Radio Vega Heliga mässan: 
St Henrikskatedralen, Helsingfors (bandad 
15.5.2011 kl 12.30) 

16.6.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt: Jan
Peter Paul

22.6.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt: Jan
Peter Paul

30.8.2011 klo 18.50 yle Radio 1 Iltahartaus: 
Marko Tervaportti

1.12.2011 kl 6.54 och 8.54 Radio Vega Andrum: 
biskop Teemu Sippo SCJ

8.12.2011 kl. 19.20 Radio Vega Aftonandakt: 
biskop Teemu Sippo SCJ

13.12.2011 klo 18.50 yle Radio 1 Iltahartaus Auli 
Nukarinen

Sekalaista
senioriT

Tiistaina 19. huhtikuuta messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa klo 14.00 ja sen 
jälkeen kokoontuminen seurakuntasa-
lissa, jolloin isä Tri kertoo enkeleistä. 
Tervetuloa!

 
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.

 

... edelliseltä sivulta ... Puolalaisen paavin perintö
Johannes Paavali II:n paavius oli 

poikkeuksellisen pitkä, koska 
hänet valittiin paaviksi niin nuorena 
(58vuotiaana) ja kaikki murhayrityk-
set epäonnistuivat.

Karol Wojtyła löysi pappiskutsu-
muksensa toisen maailmansodan 
aikana. Silloisessa Puolassa toimi 
maanalaisia, salaisia pappisseminaa-
reja, kuten useassa Keski ja Itäeuroo-
pan maassa sodan aikana ja Varso-
van sopimuksen solmimisen (1955) 
jälkeen. Wojtyła oli yksi kymmenestä 
ensimmäisestä tähän poikkeukselli-
seen menetelmään valitusta pappis-
kokelaasta.

Kardinaali Sapiehan vainu oli 
osunut oikeaan. Wojtyłasta tuli hyvin 
suosittu pappi. Hänet valittiin Puolan 
nuorimmaksi piispaksi 38vuotiaana 
(1958) ja Krakovan arkkipiispaksi 
43vuotiaana (1963). Neljä vuotta 
myöhemmin (1967) paavi Paavali VI 
nimitti hänet kardinaaliksi. Kardinaa-
lin punainen hattu vaihtui valkoiseksi 
(1978), kun kardinaalikollegio valitsi 
Karol Wojtyłan katolisen kirkon joh-
tajaksi, Rooman 264. piispaksi. Hän 
valitsi edeltäjänsä Johannes Paavali I:n 
kunniaksi nimekseen Johannes Paavali 
II.

Johannes Paavali I – Albino luciani 
– oli kuollut sydänkohtaukseen 29. 
syyskuuta 1978, oltuaan paavina vasta 
34 päivää. luciani oli ollut hyvin suo-
sittu ja huumorintajuinen mies, ja 
itsepintaisen anekdootin mukaan hän 
oli kuultuaan tulleensa valituksi paa-
viksi sanonut kardinaalikollegoilleen: 
”Antakoon Jumala teille tämän teon 
anteeksi.” Silloisen baijerilaisen kar-
dinaali Joseph Ratzingerin – myö-
hemmän paavi Benedictus XVI:n – 
mukaan lucianin niin kutsutun ”syys-
kuun paaviuden” äkillinen ja yllättävä 
päättyminen oli luonut ”inhimilliset 
edellytykset mahdollisuudelle tehdä 
jotakin uutta”.

Jotakin uutta todella tehtiin. Johan-
nes Paavali II oli monella tapaa hyvin 
erilainen paavi. Hän oli ensimmäinen 
eiitalialainen paavi 455 vuoteen sitten 
hollantilaisen Hadrianus VI:n (paavina 
1522–1523) ja historian ensimmäinen 
slaavilainen paavi. Kuten edeltäjänsä 
luciani, Johannes Paavali II kieltäytyi 
triregnumista, paavin kruunusta, josta 

oikein tai väärin perustein oli tullut 
paavin ajallisen vallan symboli. Hän 
myös käytti virallisissa puheissaan 
itsestään yksikön ensimmäistä persoo-
naa kuninkaallisen monikon sijaan. 
Johannes Paavali II otti tehtävänsä 
katolisen kirkon kaitsijana ja Rooman 
hiippakunnan piispana vähintään 
yhtä vakavasti kuin moni hänen ita-
lialaisista edeltäjistään.

Tilastoilla ei voi kertoa paljon 
ihmisen sisäisestä maailmasta, mutta 
aktiivisuudesta kylläkin. Johannes 
Paavali II:n paaviuden aikaiset tilastot 
ovat huimaavat. ensimmäisen kahden 
vuosikymmenen aikana hän oli tehnyt 
ulkomaille lähes sata pyhiinvaellusta 
(joina hän matkojaan perimmiltään 
piti), joista lähes jokaiseen oli kuulunut 
vierailu useampaan maahan, sekä rei-
lusti toistasataa pastoraalista vierailua 
Italiassa ja vielä noin 700 Rooman seu-
rakunnissa. Matkojen kokonaispituus 
oli yli miljoona kilometriä, enemmän 
kuin kaikkien aikaisempien paavien 
matkat yhteensä.

Casablancassa vuonna 1984 Johan-
nes Paavali II puhui 80 000 musli-
minuorelle. Kyse on ensimmäisestä 
kerrasta, kun muslimimaan johtaja 
(Marokon kuningas Hassan II) on 
kutsunut paavin pitämään virallisen 
puheen kansalle. Katolisen kirkon 
Manilassa vuonna 1995 järjestämään 
Maailman nuorisopäivän päätösmes-
suun kokoontui yksi historian suu-
rimpia väkijoukkoja. Japanilaistoimit-
tajien ilmakuvien perusteella paikalla 
oli vähintään neljä, mahdollisesti jopa 
seitsemän miljoonaa ihmistä. Väkeä 
oli niin paljon, että paaville jouduttiin 
pikaisesti (ja luonnollisesti) järjestä-
mään helikopterikuljetus alttarille.

Suomessa Johannes Paavali II kävi 
vuonna 1989, ensimmäisenä ja toistai-
seksi ainoana paavina historiassa. Hel-
singin jäähallin messun saarnansa hän 
luki ymmärrettävällä suomella. Kato-
lista kirkkoa Suomessa 1990luvulla 
tutkinut luterilainen elsa Savolai-
nen kirjoittaa: ”Paavin vierailu aloitti 
monella tapaa hedelmällisen ajanjak-
son katolisen kirkon historiassa Suo-
messa… Vierailu muutti niin suo-
malaisten mielikuvia paavista kuin 
paavin käsityksiä Suomesta. Paavi ei 
ollutkaan mahtava kirkkoruhtinas, 

vaan lämminhenkinen ja harras kris-
titty, eikä Suomi ollutkaan kristillisen 
perinteensä kadottanut täysin maallis-
tunut Pohjoismaa.”

Johannes Paavali II:n mielestä Vati-
kaanin II kirkolliskokouksen (1962–
1965) tärkeimpiä perintöjä oli yleis-
maailmallinen kutsu pyhyyteen. 
Pyhyys ei ollut vain pappien tai sään-
tökuntalaisten etuoikeus (tai risti), 
vaan jokainen kristitty oli kutsuttu 
pyhyyteen. Johannes Paavali II:n paa-
viuden aikana maallikoita julistettiin 
pyhimyksiksi enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin.

Johannes Paavali II:n paavius 
oli poikkeuksellisen pitkä, koska 
hänet valittiin paaviksi niin nuorena 
(58vuotiaana) ja kaikki murhayrityk-
set epäonnistuivat. Tämän seurauk-
sena lähes kaikki kardinaalikollegion 
äänestyskelpoiset eli alle 80vuoti-
aat (juniori)jäsenet olivat Johannes 
Paavali II:n nimittämiä, ja reilusta nel-
jästä tuhannesta piispasta noin kolme 
tuhatta. Johannes Paavali II:n kuole-
man jälkeen (2005) kardinaali Joseph 
Ratzingerin paavi Benedictus XVI:ksi 
valinnut konklaavi oli myös kaikkien 
aikojen kansainvälisin.

Johannes Paavali II:n vaikutusvalta 
ja ihmiskontaktit eivät rajoittuneet 
hänen taivaallisiin lentopisteisiinsä. 
Hänen kiertokirjeitään ja kirjojaan 
on lukenut suuri joukko ihmisiä, ja 
hänet on median välityksellä nähnyt 
vielä suurempi joukko. yK:n yleisko-
koukseen New yorkiin paavi kutsut-
tiin puhumaan kahdesti, vuosina 1979 
ja 1995. Molemmilla kerroilla teema 
oli sama. Totuudellinen ihmiskäsitys, 
johon kuului erottamattomana osana 
kristillinen oppi ihmisestä Jumalan 
kuvaksi luotuna.

Jason Lepojärvi

Katkelma Jason lepojärven kirjan Ruumis 
Jumalan kuvana: Johdatus Johannes Paavali 
II:n ruumiin teologiaan (KATT, tulossa 2011) 
biografisesta taustaluvusta.

Paavi Pontifikaatin alku ja loppu Pontifikaatin kesto
1 Pyhä Pietari ainakin 34 v
2 Autuas Pius IX 21.06.1846 - 07.02.1878 31 v 7 kk
3 Johannes Paavali II 16.10.1978 - 2.4.2005 26 v 5 kk
4 Leo XIII 03.03.1878 - 20.07.1903 25 v 5 kk
5 Pius VI 22.02.1775 - 29.08.1799 24 v 6 kk
6 Hadrianus I 09.02.772 - 25.12.795 23 v 10 kk
7 Pius VII 21.03.1800 - 20.08.1823 23 v 5 kk
8 Aleksander III 20.09.1159 - 30.08.1181 21 v 11 kk
9 Pyhä Silvester I 31.01.314 - 31.12.335 21 v 11 kk

10 Pyhä Leo I 29.09.440 - 10.11.461 21 v 1 kk

Pisimpään hallinneet paavit

lisää kirjoituksia paavi Johannes 
Paavali II:n elämästä ja opetuk-
sesta blogisivustossa johannespaa-
vali.com.
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Johannes Paavali II:n käsitys primaatista
millä tavalla johannes 
paavali ii ymmärsi 
pietarin ja paavin 
primaatin?Kirjoit-
tamassaan kierto-
kirjeessä “ut unun 
sint” hän näki itsensä 
ykseydenpalvelijana:

Katolinen kirkko on tietoinen 
siitä, että se on kaikkien kirk-
kojen ja kirkollisten yhteisöjen 
keskuudessa säilyttänyt apos-
toli Pietarin, Rooman piispan, 
viran. Katolinen kirkko uskoo, 
että Jumala on asettanut tämän 
viran “ykseyden pysyväksi ja 
näkyväksi aluksi ja perustuk-
seksi ja että Pyhä Henki tukee 
sitä, jotta hän vetäisi kaikki 
muutkin osallisiksi tästä olen-
naisesta hyvyydestä. Virkani 
on, niin kuin paavi gregorius 
Suuri sen ilmaisi sattuvasti, 
servus servorum Dei (Jumalan 
palvelijoiden palvelija). Tämä 
määritelmä suojaa kaikkein 
parhaiten vaaralta erottaa 
viran valtuudet (ja erityisesti 
primaatti) palveluvirasta. Täl-
lainen erotus olisi ristiriidassa 
evankeliumin antaman viran 
valtuutuksen kanssa: “Minä 
olen teidän keskellänne niin 
kuin se, joka palvelee” (luuk. 
22:27), sanoo Herramme Jeesus 
Kristus, kirkon pää (“Ut unum 
sint”, n. 88).

on tärkeää huomata, että 
Pietarin ja Paavalin heikkous 
ilmaisee selvästi, että kirkko 
perustuu armon loputtomaan 
voimaan (vert. Matt. 16:17; 2. 
Kor. 12:710). Pietari saa heti 
virkaan asettamisensa jälkeen 
ankarat nuhteet Kristukselta. 
Herra sanoo hänelle: “Sinä 
tahdot saada minut lanke-
amaan!” (Matt. 16:23). eikö 
meidän sovikin nähdä Pieta-
rin tarvitsemassa armahduk-
sessa viittausta siihen laupeu-
den virkaan, jonka hän itse 
ensimmäisenä kokee? Kuiten-
kin hän myöhemmin kieltää 
Jeesuksen kolme kertaa. 
Johanneksen evankeliumi 
korostaa, että Pietari saa teh-
tävänsä kaita Herran laumaa 
tunnustamalla kolme kertaa 
rakkautensa (vert. Joh. 21:15
17), niin kuin hän oli kolme 
kertaa kieltänyt Herran (vert. 
Joh. 13:38). luukkaan evan-
keliumi puolestaan korostaa 
edellä mainittuja Kristuksen 
sanoja, joihin alkutraditiokin 
keskittyy kuvatessaan Pieta-
rin lähetystehtävää. luukas 
tahtoo painaa mieleemme, että 
Pietarin on vahvistettava velji-
ään sitten, kun hän on palan-
nut takaisin (vert. luuk. 22:32) 
( “Ut unum sint”, n. 88).

Rooman piispa harjoittaa 
virkaansa Pietarin lähetysteh-
tävän perijänä kirkossa, jonka 
apostolin veri hedelmöittää. 
Virka on peräisin Jumalan 
moninaisesta laupeudesta, 
joka saa sydämet kääntymään 

ja täyttää ne armon voimalla, 
kun oppilas itse maistaa heik-
koutensa ja kurjuutensa katke-
ruutta. Tälle viralle ominainen 
auktoriteetti on yksin Jumalan 
laupiaan suunnitelman palve-
luksessa, ja sitä on aina katsot-
tava tästä näkökulmasta. Siitä 
selittyy tämän viran valtuutus 
(“Ut unum sint”, n. 92).

Pietarin seuraaja tietää ole-
vansa laupeuden merkki, 
koska hän on sidoksissa Pie-
tarin kolminkertaiseen rak-
kaudentunnustukseen, joka 
vastasi hänen kolminkertaista 
petturuuttaan. Pietarin seuraa-
jan virka on laupeuden virka, 
joka on syntynyt Kristuksen 
laupeuden teosta. Tämä evan-
keliumin opetus on luettava 
yhä uudestaan, jotta Pietarin 
viran hoitaminen ei kadottaisi 
mitään uskottavuudestaan ja 
transparenssistaan. Kristus on 
kutsunut Jumalan kirkon tie-
dottamaan syyllisyytensä ja 
pahan elämäntapansa kieto-
malle maailmalle, että Jumala 
kaikesta huolimatta kykenee 
laupeudessaan kääntämään 
sydämet ykseyteen vetäessään 
ne yhteyteen hänen itsensä 
kanssa (“Ut unum sint”, n. 93).

Tämä Jumalan laupeuteen 
perustuva virka ykseyden 
hyväksi uskotaan piispainkol-
legiossa jollekin niistä, joille 
Pyhä Henki on antanut tehtä-
vän. Siinä tehtävässä kansaa ei 
suinkaan vallita väkivallalla – 
niin kuin kansakuntien johta-
jat ja maan mahtavat tekevät 
(vert. Matt. 20:25; Mark. 10:42) 
– vaan siinä kansaa johdetaan 
niin, että se löytäisi virvoitta-

ville laitumille. Tämä tehtävä 
voi vaatia oman elämänsä 
antamisen (vert. Joh. 10:1118). 
Kun pyhä Augustinus on selit-
tänyt, että Kristus on “ainoa 
paimen, jonka yhteydessä 
kaikki ovat yksi”, hän kehot-
taa, “että kaikki paimenet sen 
tähden olisivat yksi tuossa 
yhdessä paimenessa, jotta 

paimenen yksi ääni kuuluisi 
heidän kauttaan ja lampaat 
kuulisivat sen seuratakseen 
paimenta, eikä siis tätä tai 
tuota vaan yhtä ainoaa; jotta 
kaikkien suusta kuuluisi yksi 
ainoa ääni eikä ristiriitaisia 
ääniä – se ääni päästää kaikesta 
jakautuneisuudesta ja puhdis-
taa kaikesta harhaopista, joka 
tavoittaa lampaiden korvat” 
(Augustinus: Sermo XlVI, 
30). Rooman piispan tehtävä 
piispojen joukossa on juuri se, 
että paimenen, Kristuksen, tosi 
ääni kuuluisi kaikkien osakirk-
kojen piispojen äänessä. Näin 
todentuu jokaisessa heille 
uskotussa osakirkossa una, 
sancta, catholica et apostolica 
ecclesia. Kaikilla kirkoilla on 
täysi ja näkyvä yhteys, koska 
kaikki paimenet ovat yhtey-
dessä Pietariin ja näin yhtey-
dessä Kristukseen.

Rooman piispalla täytyy 
olla valtuudet ja auktoriteetti, 
jota ilman tämä virka olisi 
näennäisvirka, jotta hän voisi 
taata kaikkien kirkkojen yhte-
yden. Siten hän on ensimmäi-
nen ykseyden palvelijoiden 
joukossa. Tätä primaattia har-
joitetaan usealla tasolla: siinä 
seurataan huolellisesti sanan 
viemistä eteenpäin, sakra-

menttien ja liturgian viettoa, 
lähetystyötä, järjestystä ja kris-
tillistä elämää. Pietarin seu-
raajan velvollisuus on pitää 
mielessään kirkon yhteinen 
hyvä, jos joku joutuisi kiusa-
ukseen unohtaa sen ajaakseen 
omia etujaan. Hänen on ohjat-
tava uskovia oikeaan suun-
taan, varoitettava ja myös 

monta kertaa julistettava jokin 
leviämään lähtenyt mielipide 
yhteensopimattomaksi uskon 
ykseyden kanssa. olosuhtei-
den vaatiessa hän puhuu kaik-
kien paimenten nimissä, jotka 
ovat yhteydessä häneen. Hän 
voi myös – tarkoin määrätyin, 
Vatikaanin 1. kirkolliskoko-
uksen määrittämin ehdoin – 
julistaa ex cathedra, että jokin 
opinkäsitys ei kuulu uskon 
aarteeseen. (Vrt. Vatikaanin 1. 
kirkolliskokouksen dogmaat-
tinen konstituutio “Kristuksen 
kirkosta (Pastor aeternus) Hän 
palvelee ykseyttä todistamalla 
totuudesta (“Ut unum sint”, 
n. 94).

Kaiken tämän tulee kui-
tenkin aina tapahtua yhtey-
den merkeissä. Kun katolinen 
kirkko vakuuttaa, että Rooman 
piispan virka on Kristuksen 
tahdon mukainen, se ei erota 
sitä lähetystehtävästä, joka 
on uskottu kaikille piispoille. 
He ovat samalla tavalla “Kris-
tuksen sijaisia ja lähettiläitä”. 
Rooman piispa kuuluu heidän 
“kollegioonsa”, ja he ovat 
hänen veljiään virassa.

Primaattiin kuuluu luon-
nollisesti myös huoli kaik-
kien kristillisten yhteisöjen 
ykseydestä. Rooman piis-

pana tiedän oikein hyvin ja 
olen sen tässä kiertokirjeessä 
toistuvasti sanonut, että täysi 
ja näkyvä yhteys yhteisöjen 
välillä, joissa Jumalan uskol-
lisuudesta hänen Henkensä 
asuu, on Kristuksen palava 
toive. olen vakuuttunut siitä, 
että minulla on tässä suh-
teessa erityinen vastuu, ennen 
kaikkea siksi, että olen pannut 
merkille useimpien kristil-
listen yhteisöjen ekumeeni-
sen kaipauksen ja minulta on 
pyydetty, että primaatin hoi-
tamiselle löydettäisiin sellai-
nen muoto, joka ei suinkaan 
luopuisi mistään olennaisesta 
tässä lähetystehtävässä mutta 
olisi kuitenkin avoin uudelle 
tilanteelle. Tuhat vuotta kris-
tityt “säilyttivät veljellisen 
ykseyden uskossa ja sakra-
menteissa. Jos niiden välille 
syntyi uskoa tai moraalia kos-
kevia erimielisyyksiä, silloin 
Rooman istuin ratkaisi asian 
kaikkien yhteisellä suostu-
muksella.” (“Katolinen kirkko 
ja kristittyjen ykseys”, 14).

Tällä tavalla primaatti on 
hoitanut tehtäväänsä yksey-
den hyväksi. Kääntyessäni 
ekumeenisen patriarkan, 
hänen pyhyytensä Dimitrios 
I:n, puoleen, sanoin olevani 
tietoinen siitä, että “monista 
syistä ja vastoin yhden jos toi-
senkin tahtoa viran luonne 
on näkynyt aivan toisessa 
valossa. – Koska kuitenkin 
toivon voivani olla todella 
kuuliainen Kristuksen tah-
dolle, näen saaneeni Rooman 
piispana kutsun toimittaa tätä 
virkaa.

Suokoon Pyhä Henki meille 
valonsa ja valaiskoon kirkko-
jemme kaikkia piispoja ja teo-
logeja, jotta voisimme hyvin 
selkeästi yhdessä löytää ne 
muodot, joissa tämä palve-
luvirka toteuttaisi kaikkien 
osapuolten tunnustamaa rak-
kauden palveluvirkaa.” (“Ut 
unum sint”, n. 95).

Tämä on valtava tehtävä, 
jota emme voi jättää sikseen 
ja jota en pysty yksinäni saat-
tamaan päätökseen! Kunpa 
välillämme jo vallitseva reaa-
linen joskin epätäydellinen 
yhteys saisi kirkkojen vastuun-
kantajat ja teologit aloittamaan 
kanssani veljellisen, kärsivälli-
sen dialogin. Siinä voisimme 
kuunnella toisiamme hyläten 
hedelmättömän riitelyn, siinä 
voisimme pitää mielessämme 
ainoastaan ja vain Kristuksen 
tahdon kirkostaan, ja hänen 
rukoushuutonsa tunkisi lävit-
semme: “Niin tulee heidänkin 
olla yhtä meidän kanssamme, 
jotta maailma uskoisi sinun 
lähettäneen minut.” ( Joh. 
17:21) (“Ut unum sint”, n. 96).

Otteet valitsi
isä Raimo Goyarrola
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Paavi Johannes Paavali II 
kirjoitti naisten kutsu-

muksesta kirkossa monessa 
eri yhteydessä. yksi kau-
neimmista esimerkeistä on 
apostolinen kirje Mulieris 
dignitatem, naisen arvosta ja 
kutsumuksesta (15.8.1988). 
Kirjeen taustalla oli vuoden 
1987 maallikkojen kutsu-
musta ja tehtävää käsitel-
lyt piispainsynodi ja se, että 
tuo synodi oli nimenomaan 
Neitsyt Marialle omistettuna 
vuonna. Paavin naisia koske-
van mietiskelyn näkökulma 
onkin hyvin Mariakeskei-
nen, kuten käy ilmi jo kirjeen 
päälukujen otsikoista: Nainen 
 Jumalan äiti (Theotokos); 
Jumalan kuva ja kaltaisuus; 
eevaMaria; Jeesus Kristus; 
äitiys ja neitsyys; Kirkko  
Kristuksen morsian; "Suurin 
näistä on rakkaus". 

Johannes Paavali II esittää 
Neitsyt Marian naisten per-
soonallisen arvon huippu-
kohtana ja esimerkkinä. 
ottaen lähtökohdaksi Vati-
kaanin II konsiilin (gaudium 
et Spes, 24) sanat siitä, kuinka 
yksikään ihminen "ei täysin 
voi löytää itseään muutoin 
kuin vilpittömässä oman 
itsensä antamisessa", myös 
naisen kutsumuksen  on 
perustuttava itsensä lahjaan, 
vilpittömään itsensä antami-
seen. Kaksi erityistä naisten 
kutsumuksen ulottuvuutta 
ovat äitiys ja neitsyys; itsensä 
antaminen avioliitossa ja äiti-
ydessä ja itsensä antaminen 
Kristukselle. Nämä molem-
mat saavuttavat täyden mer-
kityksensä Neitsyt Mariassa, 
Jumalan äidissä.  

Johannes Paavali II koros-
taa myös vahvasti sitä, että 
todellinen tasaarvo miesten 
ja naisten välillä ei saa 
merkitä naisten "maskulini-
saatiota". on tunnustettava 
jokaisen ihmisen arvo persoo-
nana, koska mies ja nainen 
yhtä lailla on luotu Jumalan 
kuvaksi ja kaltaiseksi—
unohtamatta kuitenkaan sen 
arvoa, että Jumala loi ihmisen 
mieheksi ja naiseksi. Paavi 
kuvaa laajasti naisten aktii-
vista ja ratkaisevaa roolia kir-
kossa kaikkina aikoina, evan-
keliumin naisista alkaen, ja 
mainitsee nimeltä  lukuisia 
esimerkkejä pyhistä naisista; 
hänen mukaansa "Kristuksen 
tehtävän alusta saakka naiset 
osoittavat häntä ja hänen 
salaisuuttaan kohtaan eri-
tystä herkkyyttä, joka on nai-
seudelle tyypillistä" (MD 16). 

Kuitenkin minusta voimak-
kaammin asiakirjasta nousee 
esiin paavin kunnioitus "nai-
seutta" kohtaan yleensä. 

neitsyt maria naisten 
persoonallisen arvon 
huippukohtana ja 
esimerkkinä 

Johannes Paavali II kirjoittaa 
(MD 5), että se armon täyteys, 
joka suotiin Nasaretin Neitsy-
elle, että hänestä tulisi Theo-
tokos, merkitsee myös sen  
täydellisyyttä, mikä on nai-
selle luonteenomaista, mikä 
on 'naisellista'. Täällä löy-
dämme, tietyssä mielessä, 
naisen persoonallisen arvon 
huippukohdan ja periku-
van. Kun Maria vastaa tai-
vaallisen sanansaattajan 
sanoihin "fiat mihi", hän 
haluaa ilmaista oman suh-
teensa hänelle ilmoitettuun 
lahjaan,  sanoen "Minä olen 
Herran palvelijatar" (luuk. 
1:38).... Sanoista "Herran 
palvelijatar" voi havaita 
Marian täyden tietoisuu-
den siitä, että suhteessa 
Jumalaan hän on luotu. 
Sana "palvelijatar", tuon 
vuoropuhelun lopussa, on 
kirjoitettu koko äidin ja 
Pojan historiaan, koska "ei 
Ihmisen Poikakaan tullut 
palveltavaksi, vaan palve-
lemaan" (Mark.10:45). 

Johannes Paavali II 
kuvaa Mariaa naisten –
jokaisen naisen arvon 
ja kutsumuksen "uutena 
alkuna". erityinen avain 
tämän ymmärtämiseen 
voidaan löytää sanoista "Voi-
mallinen on tehnyt minulle 
suuria tekoja" (luuk. 1:49). 
Nämä sanat varmasti viittaa-
vat hänen Poikansa sikiämi-
seen; mutta ne voivat myös 
merkitä hänen oman femi-
niinisen ihmisyytensä löytä-
mistä. "Hän on tehnyt minulle 
suuria tekoja": tämä on nai-
seuden kaiken rikkauden ja 
persoonallisten voimavarojen 
löytämistä, "naisen" ikuisen 
ominaislaadun, niin kuin 
Jumala halusi hänen olevan, 
ihmispersoona itsensä takia, 
joka löytää itsensä vilpittö-
mässä  itsensä antamisessa 
(MD 11).  

Kirkko – Kristuksen 
morsian 

Johannes Paavali II ottaa 
esiin efesolaiskirjeen (5:25
32) viittauksen aviollisesta 

rakkaudesta kuvana "suu-
resta salaisuudesta" Kristuk-
sen ja Kirkon välillä  ja koros-
taa erityisesti kutsumusta 
rakkauteen. "Miehet, rakas-
takaa vaimoanne, niin kuin 
Kristuskin rakasti Kirkkoa" 
viittaa  rakkauteen, joka "vah-
vistaa" naisen persoonana, 
antaa naisen persoonallisuu-
den täysin kehittyä ja rikas-
tua. Näin Kristus toimi naisia 
kohtaan ja kaikkien miesten 
tulisi toimia kaikkia naisia 
kohtaan –siten sekä miehet 
että naiset toteuttavat "vil-
pittömän itsensä antamisen". 
Toisaalta efesolaiskirje kir-
joittaa myös "vaimot, suos-
tukaa miehenne tahtoon... 

mies  on vaimonsa pää, niin 
kuin Kristus on Kirkon pää". 
Johannes Paavali II kuiten-
kin huomauttaa, että tämä 
aikansa uskonnolliseen tra-
ditioon juurtunut puhetapa 
on ymmärrettävä uudella 
tavalla: vastavuoroisena alis-
tumisena Kristusta totellen. 
Miehen ja naisen suhteessa 
"alistuminen" ei ole yksipuo-
lista vaan vastavuoroista (MD 
24). 

Symbolisesti "suuri salai-
suus" viittaa jumalalliseen 
rakkauteen Kirkkoa kohtaan. 
Kristus on rakastanut kirkkoa 
yhteisönä, Jumalan kansana, 
johon kuuluvat sekä miehet 
että naiset; samalla tässä kir-
kossa hän on rakastanut 
jokaista yksilöä. Kristus on 
kaikkien, jokaisen miehen ja 
naisen, lunastaja. Kirkon Sul-
hasena hän on antanut itsensä 
"vilpittömänä  lahjana" täy-
dellisimmällä ja radikaaleim-
malla tavalla ; "suurempaa 

rakkautta ei voi kukaan osoit-
taa" (Joh. 15:13). Kirkossa 
jokainen ihminen (mies tai 
nainen) on kutsuttu olemaan 
"morsian" siinä, että hän ottaa 
vastaan Kristuksen rakkau-
den lahjan ja pyrkii vastaa-
maan siihen omalla rakkau-
dellaan (MD 25). 

Johannes Paavali II liittää 
tämän "suuren salaisuuden" 
erityisen kauniilla tavalla 
eukaristiaan, pappeuteen, 
miehen ja naisen suhteeseen 
seuraavasti:  

"Sen 'suuren salaisuuden' 
laajempaa taustaa vasten, 
joka on ilmaistu Kristuk-
sen ja Kirkon välisessä avi-
osuhteessa, on mahdollista 

ymmärtää oikealla tavalla 
12 apostolin kutsumus. 
Kutsuessaan vain miehiä 
apostoleikseen Kristus 
toimi tavalla, joka oli täysin 
vapaa ja itsenäinen. Hän 
teki sen samalla vapau-
della kuin silloin, kun 
hän koko käyttäytymisel-
lään korosti naisen arvok-
kuutta ja kutsumusta, jou-
tumatta silti sopeutumaan 
tuon ajan vallitsevaan käy-
täntöön tai lainsäädännön 
edellyttämiin traditioihin. 
Siten oletus, että hän kutsui 
miehiä apostoleiksi sopeu-
tuakseen aikansa yleiseen 
mentaliteettiin, ei lainkaan 
vastaa Kristuksen toimin-
tatapaa. 'opettaja, me tie-
dämme, että sinä puhut 
totta ja opetat Jumalan 
tietä totuuden mukaisesti. 
Sinä olet ihmisistä riippu-

maton etkä tee eroa heidän 
välillään.' Nämä sanat luon-
nehtivat täysin Jeesus Nasare-
tilaisen käyttäytymistä. Tässä 
löytyy myös selitys Kahden-
toista kutsumiseen. He ovat 
Kristuksen kanssa viimeisellä 
aterialla. He yksin vastaanot-
tavat sakramentaalisen teh-
tävän, 'Tehkää tämä minun 
muistokseni', (luuk. 22:19; 1 
Kor. 11:24), joka liittyy euka-
ristian asettamiseen. Pääsi-
äissunnuntain iltana he vas-
taanottavat Pyhän Hengen 
syntien anteeksi antami-
seksi: 'Jolle te annatte synnit 
anteeksi, hänelle ne ovat 
anteeksi annetut. Jolta te kiel-
lätte anteeksiannon, hän ei 
saa syntejään anteeksi' (Joh. 
20:23).

olemme itse Pääsiäissalai-
suuden sydämessä, joka täy-
dellisesti paljastaa Jumalan 
aviollisen rakkauden. Kristus 
on Sulhanen, koska 'hän on 
antanut itsensä': hänen ruu-

miinsa on 'annettu', hänen 
verensä on 'vuodatettu'. (vrt. 
luuk. 22:1920.) Tällä tavalla 
'hän rakasti heitä loppuun 
saakka' (Joh. 13:1). Se 'vilpi-
tön lahja', joka sisältyy Ristin 
Uhriin, antaa ratkaisevan 
huomattavuuden Jumalan 
rakkauden aviolliselle mer-
kitykselle. Maailman lunas-
tajana Kristus on Kirkon Sul-
hanen. eukaristia on lunas-
tuksemme sakramentti. Se on 
Sulhasen ja Morsiamen sakra-
mentti. eukaristia tekee läsnä 
olevaksi ja toteuttaa sakra-
mentaalisella tavalla uudel-
leen Kristuksen lunastustyön, 
joka 'luo' Kirkon, hänen ruu-
miinsa. Kristus on yhdistynyt 
tähän 'ruumiseen' kuin sulha-
nen morsiameen. Tämä kaikki 
on kerrottu efesolaiskirjeessä. 
Se pysyvä 'kahden ykseys', 
joka on olemassa miehen ja 
naisen välillä 'alusta' saakka 
saatetaan tähän Kristuksen ja 
Kirkon suureen salaisuuteen.       

Koska Kristus asettaessaan 
eukaristian liitti sen niin sel-
vällä tavalla Apostolien papil-
liseen palvelutehtävään, on 
oikeutettua päätellä, että Hän 
siten halusi ilmaista miehen 
ja naisen suhteen, 'feminii-
nisyyden' ja 'maskuliinisuu-
den' suhteen. Tämä on suhde, 
jonka Jumala tahtoi sekä luo-
misen että lunastuksen salai-
suudessa. Juuri eukaristia 
ennen kaikkea ilmaisee Kris-
tuksen, Sulhasen, lunastus-
työn Kirkkoa, Morsiantaan 
kohtaan. Tämä on selvää 
ja ilmeistä kun eukaristian 
sakramentaalista palveluteh-
tävää, jossa pappi toimii in 
persona Christi, hoitaa mies." 
(MD 26) 

on muistettava, että  
Kirkon hierarkkinen rakenne 
on kuitenkin kokonaan suun-
nattu Kristuksen ruumiin 
jäsenten pyhyyteen. Pyhyyttä 
taas mitataan sillä 'suurella 
salaisuudella', jossa morsian 
vastaa rakkautensa lahjalla 
sulhasen rakkauden lahjaan.  
Kaikki kastetut ovat osalli-
sia Kristuksen pappeudesta. 
Kirkon alusta saakka nai-
silla oli aktiivinen ja merkit-
tävä rooli kirkon elämässä 
– Raamatun naisista alkaen 
tämä todistus toistui suku-
polvelta toiselle. Voimatta 
tässä mainita kaikkia, jotka 
Johannes Paavali II luettelee 
nimeltä, riittäköön kaksi esi-
merkkiä: "Kristittyjen naisten 
todistuksella ja saavutuksilla 
on ollut merkittävä vaikutus 
sekä kirkon että yhteiskun-

Johannes Paavali II naisen arvosta  
ja kutsumuksesta 
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KATolSK läRA
 y Katolska kyrkans katekes 

36€
 y Katolska kyrkans lilla 

katekes 
20€

THe PoPe’S 
THoUgHTS
 ylight of the World 

20€

Besök / visit:

katolinenkirjakauppa.net

JeRusaleMinpYHänHauDan
riTariKunnan suomen 

KäsKYnHaltIJaKunnanuusien
jäsenTen invesTiTuura 

Ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunnan uusien ritarien 
ja daamien jäseneksi ottaminen eli investituura pidetään Hel-
singissä 3.5.6.2011.  

Ritarikunnan vt. suurmestari, arkkipiispa giuseppe De 
Andrea Vatikaanista on lupautunut osallistumaan investi-
tuuraan ja asettamaan uudet jäsenet ritareiksi ja daameiksi. 
Hänen lisäkseen Vatikaanista investituuraamme osallistuu 
ritarikuntamme kenraalikuvernööri, kreivi Borromeo.  

investituuran ohjelma on seuraava:

englanninKielinen seminaari perjantaina 3.6.2011 
kello 13.00, Helsingin yliopisto, päärakennus (uusi puoli), sali 
12, Fabianinkatu 18). Seminaarin aihe on ”The Living Heritage 
of Christians in Israel and Palestine: A Stumbling Block or a Peace-
Maker?”. Avaus: piispa Teemu Sippo SCJ. Alustus: arkkipiispa, 
nuntius De Andrea. Kommentit: mufti Walid Hammoud, suur-
lähettiläs Ilari Rantakari, toimittaja Roni Smolar. Puheenjohtaja: 
toimitusjohtaja lauri gorski.

vigilia Pyhän Marian kirkossa perjantaina 3.6.2011 kello 
19.00. Selebranttina käskynhaltijakunnan suurpriori, piispa 
Teemu Sippo SCJ.

messu ja invesTiTuura Pyhän Henrikin katedraalissa 
lauantaina 4.6. 2011 kello 13.00. Pääselebranttina Vt. suurmes-
tari, arkkipiispa giuseppe De Andrea, konselebranttina käs-
kynhaltijakunnan suurpriori, piispa Teemu Sippo SCJ. Vt. suur-
mestari guiseppe De Andrea asettaa uudet jäsenet ritareiksi ja 
daameiksi.

galaillallinen Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44 A, 
2. krs, lauantaina 4.6.2011 kello 19.00. Illallisen hinta juomi-
neen on 100 €. Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan 30.4.2011 
mennessä AnnaMaija lindholmille, puh. 0400 466 402 tai lind-
holms@kolumbus.fi. Asuna illallisella on frakki tai tumma puku. 

KiiTosmessu Pyhän Henrikin katedraalissa, pääselebrant-
tina vt. suurmestari, arkkipiispa de Andrea ja konselebranttina 
käskynhaltijakunnan suurpriori, piispa Teemu Sippo, sunnun-
taina 5.6.2011 kello 11.00.
 
Ritarikuntamme ystävät ja toiminnastamme kiinnostuneet ovat lämpi-
mästi tervetulleita osallistumaan kaikkiin investituuran tilaisuuksiin 
ja juhlallisuuksiin.

Johannes Paavali II naisen arvosta  
ja kutsumuksesta 

nan elämään.  Jopa kohda-
tessaan vakavaa sosiaalista 
syrjintää, pyhät naiset ovat 
toimineet 'vapaasti', yhtey-
den Kristukseen vahvista-
essa heitä. Tällainen yhteys 
ja vapaus, jolla on juurensa 
Jumalassa, selittää, esimer-
kiksi, pyhän Sienan Kata-
riinan suuren työn kirkon 
elämässä ja pyhän Jeesuk-
sen Teresan työn luostarielä-
mässä" (MD 27). 

 
"suurin niistä  on 
rakkaus" 

Johannes Paavali II kirjoittaa, 
että lopulta naisten arvo mita-
taan rakkauden mukaan: rak-
kauden, jota hän saa osakseen 
ja rakkauden, jonka hän antaa 
takaisin. Nainen edustaa eri-
tyistä arvoa siinä, että hän on 
persoona, ja että hän on tämä 
erityinen persoona naiseu-
tensa kautta—riippumatta 
kulttuurikontekstista, iästä, 
koulutuksesta, siviilisää-
dystä. Naisten "profeetallinen 
luonne" on osoittaa totuutta 
siitä rakkaudesta, jolla Jumala 
Kristuksessa rakastaa jokaista 
ihmistä. 

Nainen voi siis lopulta 
löytää itsensä vain rakas-
tamalla toisia. Johannes 
Paavali II:n mukaan Jumala 
on “uskonut ihmisen” nai-
selle erityisellä  tavalla: 
“omina aikoinamme tiede ja 
teknologia ovat mahdollista-
neet aineellisen hyvinvoinnin 
saavuttamisen tavalla, joka 
ennen ei ole ollut mahdol-
lista, ja vaikka tämä hyödyttää 
toisia, toiset se sysää yhteis-
kunnan reunamille. Näin 
edistys saattaa johtaa “asteit-
taiseen herkkyyden menetyk-
seen” ihmistä, sitä mikä on 
inhimillistä, kohtaan.” Tässä 
mielessä aikamme odottaa 
naisten erityisen “nerouden”, 
herkkyyden ihmistä kohtaan, 
ilmenemistä  (MD 30). 

Katri Tenhunen

Autuaaksijulistamisen johdosta 
seurakunnissa tapahtuu:
HelSINgISSä

Pyhän Henrikin katedraalissa

lauantaina 30.4. iltamessun jälkeen adoraatio, jonka yhtey-
dessä luetaan otteita paavi Johannes Paavali II:n kiertokir-
jeestä ecclesia de eucharistia (eukaristiasta kirkon elämässä). 
Siunauksen jälkeen rukoillaan ruusukkoa.

Sunnuntaina 1.5. messun jälkeen seurataan seurakuntasa-
lissa internetin kautta lähetystä Roomasta autuaaksijulista-
mismessusta.

TURUSSA

lauantaina 30.4. klo 21 vigilia

Sunnuntaina 1.5. kiitosmessu paavi Johannes Paavali II:n 
autuaaksijulistamisen tähden.

Näyttely ja filmi paavi Johannes Paavali II:n vierailusta Pyhän 
Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa Turussa 5.6.1989.

JyVäSKyläSSä

Kirkossa esillä 1.5. paavi Johannes Paavali II:n kuva ja sisar 
Faustina Kowalskan innoittama kuva Jumalan laupeudesta. 
Seurataan internetin kautta autuaaksijulistamismessua Roo-
masta. Seuraavalla viikolla esitetään kaksi filmiä paavin elä-
mästä.

TAMPeReellA

Su 1.5. heti messun jälkeen adoraatio. Seurakuntasalissa näyt-
tely, jossa on valokuvia ja JP II:n tärkeitä lauseita ja lyhyitä 
tekstejä. Jos onnistuu katsotaan DVD:ltä paavin messu Hel-
singissä.

KoUVolASSA 

Messun yhteydessä 1.5. luetaan katkelmia paavin teoksista 
ja joitakin paavin runoja.

oUlUSSA

Messun jälkeen näyttely, jossa on mm. paavin kiertokirjeitä. 
Seurataan lähetystä Roomasta, jos se onnistuu.

Kiitosmessu autuaaksi-
julistamisen johdosta
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ viettää kiitosmes-
sun paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamisen 
johdosta

keskiviikkona 18. toukokuuta klo 18.00

pyhän Henrikin katedraalissa. Tervetuloa!

- - - - -

The Bishop of Helsinki will celebrate a Pontifical Mass
for the thanksgiving of the Beatification of the Servant of 
god, Pope John Paul II, in Saint Henry’s Cathedral on Wed, 
May 18, at 6 p.m. Welcome!

lisää kirjoituksia paavi 
Johannes Paavali II:n elä-
mästä ja opetuksesta blo-
gisivustossa johannes-
paavali.com.
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Lukijoilta

Come unto me, all that labour and are heavy burden, and I will give you rest. 
(Matthew 11:28)
               

inner Healing week-end 
 
With Deacon Pancho Chi A loi, leader of the Catholic Charismatic 
Renewal
in Sweden, and his wife Monique Chin A loi. 
 
Saturday 2nd April at 10h12h in St. Mary Church
Sunday 3rd April at 15h17h in St. Mary Church 
 
In the Inner Healing process the struggles in our present lives are often 
found to be rooted in early experiences in our childhood, since our 
conception, from our Family Tree.With the guidance of the Holy Spirit 
the early experiences that have brought about unbiblical beliefs about 
who we are in Christ are healed. We are set free to accept truth in 
our innermost being because it is Jesus who heals. As a result of the 
experience of Inner Healing, we are freed from anxiety, fear, stress, 
anger,unforgivness, etc. our relationships with others improves an a 
greater intimacy with Christ ensues. Contact person: lina Joannou
Jyränki. Tel: 0443140847 

-   -   -   -   -

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan 
teille levon. (Matt. 11:28) 
 

sisäisen paranemisen viikonloppu

Ruotsin katolisen karismaattisen uudistuksen johtajan, diakoni Pancho 
Chin A loin ja hänen vaimonsa Monique Chin A loin johdolla 

lauantaina 2. huhtikuuta, klo 10–12 (Pyhän Marian kirkossa)
Sunnuntaina 3. huhtikuuta, klo 15–17 (Pyhän Marian kirkossa) 

Sisäisen paranemisen prosessi paljastaa, että vastoinkäymisemme ovat 
usein peräisin lapsuutemme varhaisista kokemuksista, alkaen hedel-
möittymisen hetkestä jona saimme alkumme tai sukupuustamme. Ne 
varhaiset kokemukset, joista eiraamatulliset uskomuksemme identitee-
tistämme Kristuksessa ovat peräisin, paranevat Pyhän Hengen opastuk-
sessa. Me tulemme vapaiksi hyväksymään totuuden sisimmässämme, 
koska Jeesus on se joka parantaa.
Sisäisen paranemisen myötä vapaudumme levottomuudesta, pelosta, 
stressistä, vihasta, anteeksiantamattomuudesta jne. Suhteemme toisiin 
paranevat ja tunnemme olevamme lähempänä Kristusta. yhteyshen-
kilö: lina JoannouJyränki, p. 0443140847

Suomen evankelisluterilai-
sen kirkon piirissä toimii 

yhteisö nimeltä ekumeeni-
nen ja uskontojenvälinen kar-
meliittayhteisö (CeI), jonka 
Hannele Kivinen de Fau on 
tuonut maahamme espan-
jasta. Jäsenillä on oikeus 
käyttää itsestään nimitystä 
ekumeeninen karmeliitta. 
Mitä eroa on karmeliitoilla, 
joita Helsingin katolisessa 
hiippakunnassa edustaa 
espoon karmeliittaluostarin 
sisaret ja karmeliittamaallik-
koyhteisö, ja ekumeenisilla 
karmeliitoilla? 

Karmeliittasääntökunta 
hyväksyy ensinnäkin vain 
katolilaisia kolmeen haa-
raansa, jotka ovat karmeliitta-
veljet (oCD), karmeliittasisa-
ret (oCD) ja karmeliittamaal-
likot (oCDS). ekumeeniset 
karmeliitat taas on maallikko-
yhteisö, jonka jäseneksi pää-
sevät kaikki kirkkokuntaa ja 
uskontokuntaa katsomatta. 

Karmeliitat kuuluvat toi-
seksi karmeliittasääntökun-
taan, he ovat sen sisäpuo-
lella. ekumeeniset karme-
liitat taas ovat sen ulkopuo-
lella. He eivät muodosta kar-
meliittasääntökunnan haaraa 
(k.y.) eikä heidän sen vuoksi 
tule käyttää nimikkeitä, jotka 
viittaavat sääntökuntaan. He 
eivät voi puhua eivätkä esiin-
tyä karmeliittasääntökunnan 
nimissä.

Karmeliittojen kuulumi-
nen karmeliittasääntökun-
taan perustuu siihen, että he 
ovat antaneet sääntökunnan 
hyväksymiä lupauksia. Kar-
meliittaveljet ja karmeliitta-
sisaret antavat sääntökunta-
lupauksia ja karmeliittamaal-
likot maallikkolupauksia. 
ekumeeniset karmeliitat taas 
sitoutuvat oman maallikko-
yhteisönsä sääntöön. He eivät 
anna lupauksia.

Vuonna 2003, jolloin 
Hannele Kivinen de Fau 
liittyi Carmelo ecuménico e 
interreligiosoon Santande-
rissa, kyseessä oli silloin vielä 
21 hengen maallikkoryh-
mästä, jolla oli yhteinen visio 
ja haaveita. Maalaisjärkikin 
jo sanoo, ettei maallikkoryh-
mässä voi antaa luostarilu-
pauksia. Hannele Kivinen de 
Fau ei ole karmeliittanunna. 
Sitä paitsi eikatolinen kris-
titty ei voi antaa sääntökun-
talupauksia katolisessa kir-
kossa (CIC 645 § 1).

ekumeenisen karmeliitta-
yhteisön haaveet ovat vähitel-
len toteutuneet. Vuonna 2008 
Santanderin piispa hyväksyi 
maallikkoyhteisön säännön 
koeajaksi, mistään ”Vatikaa-
nin approbaatiosta” ei ollut 
kysymys. Vuonna 2009 kar-
meliittasääntökunnan yleis-
esimies assosioi yhteisön 
sääntökunnan yhteyteen niin 
ikään viiden vuoden koe-
ajaksi. Assosiointi on tunnus-
tus hengellisen siteen olemas-
saolosta ja sopimus hengelli-
sen avustuksen antamisesta. 
Assosioitu yhteisö jää juridi-
sesti ja organisatorisesti itse-
näiseksi ja vastaa omista asi-
oistaan. 

ekumeenisten karmeliitto-
jen toinenkin haave toteutui 
2010: avoimien ovien luos-
tarin perustaminen Toledon 
karmeliittaveljien vieras-
majan yhteyteen. Suomessa 
avoin luostari on olemassa 
Helsingin Vartiosaaressa. 
Tällaista maallikkoyhtei-
sön avointa luostaria ei pidä 
samastaa karmeliittaluosta-
riin, ei Suomessa eikä espan-
jassakaan. 

Tänä vuonna ekumeeni-
nen ja uskontojenvälinen 
karmeliittayhteisö saavuttaa 
lopulta organisatorisen kyp-
syyden, kun jäsenet, joita on 

noin 50 espanjassa ja 6 Suo-
messa, valitsevat ensimmäi-
sen kerran (!) maallikkoyh-
teisölleen johtajan yleiskoko-
uksessa, joka pidetään touko-
kuussa. 

Suomen ekumeeniset 
karmeliitat (CeI), myös 
nimeltään ekumeeninen 
karmeliitta(luostari)yhteisö, 
kuuluvat Clara Caro Románin 
perustamaan pieneen ja 
nuoreen maallikkoyhteisöön. 
Taustajärjestönä ei siis ole 
suuri ja vanha, pyhän Jeesuk-
sen Teresan perustama pal-
jasjalkaisten karmeliittojen 
kansainvälinen sääntökunta 
(oCD). Vuonna 2007 karme-
liittasääntökunnan silloinen 
yleisesimies luis Aróstegui 
pyysi kannatusyhdistyk-
sen silloista puheenjohtajaa 
piispa Mikko Heikkaa huo-
lehtimaan siitä, etteivät eku-
meeniset karmeliitat Suo-
messa imitoisi karmeliitta-
sääntökuntaa.

opiskellessani Avilassa 
2002/2003 tutustuin ekumee-
nisten karmeliittojen perusta-
jaan, nyt jo edesmenneeseen 
Clara Caro Romániin, joka oli 
kurssitoverini. Isä Francisco 
Brändle Matesanz oCD, joka 
avustaa ekumeenisia kar-
meliittoja espanjassa ja Suo-
messa, oli opettajani. lisää 
tietoa (nettimonisteen) voi 
tilata osoitteesta: kahanpaa@
ulc.jyu.fi

Heidi Tuorila-Kahanpää, OCDS 
Jyväskylän yliopiston lehtori

 Suomen karmeliittamaallikko-
yhteisön vastuuhenkilö

lähteet: Karmeliittasääntökunnan 
yleisesimies luis Arósteguin kirje 
Francisco Brändlelle 13.4.2004; 
Arósteguin kirje piispa Mikko Hei-
kalle 30.11.2007; Arósteguin asso-
siointikirje 28.3.2009; useita puhe-
luita F. Brändlen kanssa 2011.

Vasemmalla: Pyhä Jeesuksen Teresa (15151582), karmeliittasääntökunnan (oCD) perustaja. oikealla: ekumeenis-
ten karmeliittojen (Carmelo ecuménicon) perustaja Clara Caro Román ja karmeliittaisä Francisco Brändle kävivät 
23.1.2005 espoon karmeliittaluostarissa. Isä Brändle on se karmeliitta, joka vuonna 1996 lupasi Carmelo ecuménicon 
ensimmäisille jäsenille, että karmeliitat alkavat avustaa ryhmää. Kuva: Heidi TuorilaKahanpää.

Mitä eroa on karmeliitoilla ja 
ekumeenisilla karmeliitoilla?

60 vuotta sisarena!
sisarannikkiRauhamäkiCppsviettää
60-vuotispäiväänsä Kalleimman veren sääntö-
kuntalaisena keskiviikkona 27. huhtikuuta. 

aloitamme messulla pyhän Henrikin katedraa-
lissa klo 18.00 ja messun jälkeen on kahvitar-
joilu seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Nimityksiä
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 
vapauttanut isä Wieslaw Swiechin SCJ 
hiippakunnan oikeusistuimen officialisin 
tehtävästä 5.5.2011 lähtien ja nimittänyt 
hänet samasta päivästä alkaen oikeusis-
tuimen tuomariksi.

Piispa on nimittänyt kirkkolain tohtorin 
isä Manuel Pradon hiippakunnan oike-
usistuimen officialikseksi 5.5.2011 alkaen.  

Piispa on vapauttanut isä Kazimierz lewandowskin SCJ 
Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherran tehtävästä 5.5.2011 
lähtien SCJ Suomen alueen esimiehen Zenon Strykowskin 
SCJ pyynnöstä ja nimittänyt samasta päivästä alkaen kirk-
koherraksi isä Rafal Czernian SCJ.

Piispa on jatkanut isä Robert gallan SCJ nimitystä Pyhän 
Marian seurakunnan kappalaisena 5.5.2011 eteenpäin.

KATT
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
jeesus ratsastaa jeru-
salemiin – palmusun-
nuntai(Matt.21:1-11)

Kun he lähestyivät Jerusa-
lemia ja olivat tulossa Bet-
fageen öljymäelle, Jeesus 
lähetti edeltä kaksi opetuslas-
taan ja sanoi heille: “Menkää 
tuolla näkyvään kylään. Siellä 
on aasintamma kiinni sidot-
tuna ja varsa sen vierellä; löy-
dätte ne heti. ottakaa ne siitä 
ja tuokaa minulle. Jos joku 
sanoo teille jotakin, vastat-
kaa, että Herra tarvitsee niitä 
mutta palauttaa ne pian.”

Näin tapahtui, jotta kävisi 
toteen tämä profeetan sana:

Sanokaa tytär Siionille: 
Katso, kuninkaasi tulee! Hän 
tulee luoksesi lempeänä, rat-
sastaen aasilla, työjuhdan 
varsalla.

opetuslapset lähtivät ja 
tekivät niin kuin Jeesus oli 
käskenyt.

He toivat aasin ja varsan ja 
panivat niiden selkään vaat-
teitaan, ja Jeesus istuutui 
aasin selkään.

Ihmisiä oli hyvin paljon, ja 
he levittivät vaatteitaan tielle, 
toiset katkoivat puista oksia ja 
levittivät tielle niitä. Ja ihmis-
joukko, joka kulki hänen edel-
lään ja perässään, huusi: Hoo-
sianna, Daavidin Poika! Siu-
nattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä! Hoosianna 
korkeuksissa!

Kun hän tuli Jerusalemiin, 
koko kaupunki alkoi kuohua 
ja kaikki kyselivät: “Kuka hän 
on?”

Ihmiset sanoivat: “Hän 
on Jeesus, profeetta galilean 
Nasaretista.”

Kommentti

Jeesus kulkee tietä pitkin 
kohti Jerusalemia; nämä ovat 
hänen viimeiset askeleensa 
ennen lunastavaa kärsimystä 
ristillä. Hän haluaa pysähtyä 
hetkeksi Betfageessa. Tällä 
mäellä Jerusalemin temppe-
lissä toimivat papit lepää-
vät liturgisen vieton loput-
tua tai sitä ennen heidän val-
mistautuessaan siihen. Se on 
todella lähellä Jerusalemia, 
noin puolentoista kilometrin 

päässä, ja se tarjoaa rauhal-
lisen majapaikan siellä kävi-
jöille. Täydellisenä pappina 
Jeesus myös tahtoo valmis-
tautua uhrin viettoon, tässä 
tapauksessa oman uhrinsa 
täyttymykseen, jonka kautta 
me kaikki voimme pelastua.

Siellä on kaksi sidot-
tua eläintä. Voimme kuvi-
tella mielessämme, että aasi 
ja varsa ovat saman pyhän 
perheen aiemmin käyttämän 
aasin sukulaisia: tuon aasin, 
jolla Joosef ja Maria matkus-
tivat Nasaretista Betlehemiin 
ja sieltä taas pakenivat egyp-
tiin Jeesusvauvan kanssa. 
ehkä varsan isoisä kertoi sille 
Jeesuksesta. Nyt tämä nuori 
aasikin voi henkilökohtaisesti 
kunnioittaa Herraa. Jeesus 
irrottaa sen ja sen emon köy-
sistä ja vapauttaa ne. Mikä 
suuri kunnia!

Jeesus ei valitse kärryjä 
tai hevosia, jotka auttaisi-
vat häntä kulkemaan nope-
ammin, vaan varsan: kesyn 
ja nöyrän eläimen. Jos halu-
amme kantaa Jeesusta, täytyy 
meidänkin olla kesyjä ja 
nöyriä. Samaan aikaan toi-

sesta näkökulmasta aasi 
saattaa näyttää tyhmältä ja 
järjettömältä eläimeltä. Tämä 
ei kuitenkaan ole esteenä. 
Tärkeintä on ymmärtää, että 
ainoastaan Jeesuksen kanssa 
on mahdollista astua sisään 
Jerusalemiin, viisauden ja 
rauhan kaupunkiin. Jeesus 
johtaa minua sitä kohti, koska 
omin voimin en sitä saavut-
taisi.

Ihmiset levittivät vaattei-
taan tielle, toiset katkoivat 
puista oksia. Vaatteiden rii-
suminen eli maallisista asi-
oista irtautuminen, anteliai-
suus, on toinen selvä ehto, 
jotta voin seurata Jeesusta. 
Toisaalta mielessäni herää 
kiinnostava kysymys: Miksi 
eläimet ja tuoreiden puiden 
oksat osallistuvat omalta osal-
taan Herramme juhlalliseen 
saapumiseen? Koska koko 
luomakunta haluaa kunnioit-
taa ja palvoa sen luojaa.

Kun ihmiset näkevät Jee-
suksen, he kaikki huutavat 
”Hoosianna!”. Se merkitsee 
kunnioittamista ja pelastuk-
sen anomista. Tätä voimme 
pyytää vain Jumalalta: Jeesus 

on ainoa Jumalan Poika, 
meidän pelastajamme ja 
vapahtajamme.

isä Raimo Goyarrola

neitsyt marian 
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.

Kuvia KirKon 
elämäsTä

Katolisen tiedotuskeskuksen 
kuvapankkiin voi lähettää 
kuvia kirkon elämästä digi-
taalisessa muodossa. Kuvien 
pitää olla laadukkaita ja tark-
koja ja kooltaan seuraavien 
rajojen puitteissa: lyhyt sivu 
vähintään 1000 px, pitkä sivu 
korkeintaan 5000 px. Maksi-
mikoko n. 5 MB. Kuvat lähe-
tään sähköpostilla osoittee-
seen kuvat@catholic.fi. Sähkö-
postiin pitää kirjoittaa lisäksi 
(mahdollisuuksien mukaan) 
ainakin seuraavat tiedot: 
kuvaaja (tai kenen hallussa 
kuva on), paikka, aika (päi-
vämäärä tai vuosi), kuvissa 
selvästi näkyvien henkilöi-
den nimet, tapahtuma/tilai-
suus. Kuvat tallennetaan 
Katolisen tiedotuskeskuksen 
kuvapankkiin. lähettämällä 
kuvat tähän osoitteeseen 
ymmärrämme Katoliselle tie-
dotuskeskukselle myönnetyn 
kuvien täyden käyttö ja jul-
kaisuoikeuden. otamme mie-
lellämme vastaan myös van-
hempaa, digitoitua (skannat-
tua) aineistoa. Kiitos yhteis-
työstä! KATT

eNNAKKoTIeToJA:   

Kesäleirit Stella Mariksessa
5.6. – 10.6. SPoRTTIleIRI  1014vuotiaat.
12.6. – 18.24.6. lASTeNleIRIT  513vuotiaille joko viikko tai kaksi.
12.6.18.6. ISoSKoUlUTUS 1418v. 
lisätietoa ja ilmoittautumiset: leirit@catholic.fi tai 0451396823/Maiju

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.

Seuraava kokoontuminen on lauantaina 21.5. klo 1416. Katekismuksesta opiskellaan silloin 
sivut 120135.
 
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!

studiumCatholicuminkappelissa/ChapelofthestudiumCatholicum

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.  

Seuraavat la./ Next Sat.:  14.5.  28.5. 

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.

Lenten 
Meditations
16.4. Mervi liljeberg, FM: 
Jumalanpimennys. Poh-
dintoja kärsivän Messi-
aan ja juutalaisen Shoan 
suhteesta

la-sat. 15.00-16.30.

studiumCatholicum
Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki
Registration online www.
studium.fi/enrollment or on 
the spot 10 minutes before (5 
eur., 2 eur. for students)

Welcome!
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In English
Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki, 

klo 8–15 tai sopimuksen 
mukaan, puh. 091357998, 

sposti: caritas@caritas.fi 
Kotisivut: www.caritas.fi

Monet meistä muistavat iloisen ja nauravaisen 
Monica Tippingin, Marian legioonalaisen, 

joka vieraili useasti Suomessa.  äskettäin hän on 
siirtynyt rakastamansa Jumalan luokse. Alla Skot-
lannista saatu muistoteksti.

Monica Tipping oli syntynyt 18. lokakuuta 1927 
pienessä Kilbirnien kylässä, Skotlannissa. Hän oli 
kolmesta siskoksesta keskimmäinen. Muutamaa 
Canterburyssä vietettyä vuotta lukuun ottamatta   
hän asui koko ikänsä Kilbirniessä. Monica Tipping 
opiskeli glasgown yliopistossa ja työskenteli val-
mistuttuaan lastenpsykologina erilaisista kehitys 
ja käytöshäiriöistä kärsivien lasten parissa. ennen 
eläkkeelle jäämistään hän toimi vielä muutaman 
vuoden alaasteen opettajana.

Kun Kilbirniin lokakuussa 1948 perustettiin Marian 
legioona, Monica liittyi sen jäseneksi. Sen lisäksi 
että hän toimi legioonalaisena omalla asuinalu-
eellaan, hän myös matkusteli muiden jäsenten  
mukana PohjoisSkotlannissa ja Skotlannille kuu-
luvilla saarilla, joissa katolilaisia on hyvin vähän. 
legioonalaiset puhuivat ihmisille uskostaan Juma-
laan, katolisen kirkon totuuksista ja Neitsyt Mari-
asta. Vuodesta 1960 lähtien Marian legioonalaiset 
matkustivat vuosittain viikoksi tai pariksi myös 
ulkomaille. Matkat tunnetaan nimellä Peregrinatio 
Pro Christo – Kristuksen tähden matkustaminen. 
Vuosien aikana nämä matkat veivät Monica Tip-
pingin moniin maihin: englantiin, PohjoisIrlantiin, 
Hollantiin, Israeliin ja Suomeen.

Vuonna 1976 skotlantilaisista ja irlantilaisista legi-
oonalaisista koostunut ryhmä  Monica sen mukana 
 tuli ensimmäistä kertaa Suomeen. Monica tuli 
uudelleen vielä vuosina 1977 ja 1978. Sitä seuraa-
vana vuonna 1979 Monica palasi taas mukanaan 
irlantilainen Theresa Brown. Heidän pyrkimykse-
nään oli perustaa Marian legioona ryhmiä suo-
malaisiin katolisiin seurakuntiin. Vuoden kuluttua 
Theresa palasi kotiin. Monica jäi Suomeen kesäkuu-
hun 1981 saakka mutta palasi vielä moneen kertaan 
seuraavien 20 vuoden aikana.

Monica rakasti syvästi Neitsyt Mariaa ja luotti 
lujasti Jumalaan. evankelioiminen oli hänelle aina 
asia numero yksi. Hän otti vakavasti Herramme 
sanat ”Menkää ja kertokaa evankeliumi kaikille luo-
duille.” Nämä sanat hallitsivat Monican elämää ja 
hänen asennettaan muihin ihmisiin. Hän ei koskaan 
hukannut tilaisuutta puhua Jumalasta ja hänen 
suuresta rakkaudestaan jokaista ihmistä kohtaan. 
Monica oli myös erinomainen kuuntelija. Hän antoi 
toiselle mahdollisuuden puhua ja ilmaista omia 
käsityksiään uskosta. Uskoaan Monica piti ihmeel-
lisenä Jumalan lahjana ja toivoi kaikkien jakavan 
eteenpäin tämän lahjan, joka voi muuttaa ihmisten 
elämän.

Monica osallistui messuun melkein joka päivä, 
vaikka hänellä vanhemmiten oli kaikenlaisia 
vaivoja. Suomeen ja suomalaisiin hänellä oli vahvat 
siteen. Vuosien ajan hän piti yhteyttä moniin täällä.

eräs ystävä kuvaili Monicaa näin: ”Hän oli sitkeä ja 
ystävällinen. Hänen suuressa sydämessään oli  näky 
lähetystyöstä Suomessa ja luja luottamus Herraan.”
levätköön hänen jalo sielunsa rauhassa.

Monica Tipping was born on 18th october 1927 
in a small town in Scotland called Kilbirnie. 

She had two sisters – one older and one younger. 
Apart from the few years when she lived in Can-
terbury in the south of england – her home was in 
Kilbirnie.

After graduating from glasgow Univercity Monica 
decided to return to the Univercity to study Psychol-
ogy. She then worked as a Child Psychologist with 
children who had various conditions which affected 
their behaviour and develoment. She taught in a 
Primary School for a few years before retiring.

Monica joined to the legion of Mary when a group 
was established in Kilbirnie in october 1948. As well 
as being involved in the legion of Mary in the area 
where she lived, Monica, with  other members of 
the legion travelled to the North of Scotland and 
many of the Scottish islands where there were very 
few Catholics. They talked about their belief in god, 
the truths of the Catholic Church and our lady.

Since 1960 members of the legion of Mary have 
travelled to other countries for one or two weeks 
each year. This is known as Peregrination Pro 
Christo – Travelling for Christ. over the years Per-
egrinatio Pro Christo took Monica to many coun-
tries including england, Northern Ireland, Holland, 
Israel and Finland.

In 1976 she went on Peregrinatio Pro Christo to 
Finland for the first time with a group of Scottish 
and Irish legionaries. She returned to Finland 
in 1977 and 1978 on Peregrinatio Pro Christo. In 
November 1979 Monica and Theresa Brown, an 
Irish legionary, went to Finland to endeavour to 
establish groups of the legion of Mary in parishes. 
Theresa returned home after a year in Finland and 
Monica stayed till June 1981. monica returned to 
Finland several times over the next 20 years.

Monica had a great love for our lady and complete 
trust in god. evangelisation was always a prior-
ity. She took the words of our lord seriously ”go 
preach the gospel to every creature”. These words 
influenced her life and her attitude to people. She 
never missed an opportunity to talk about god’s 
great love for every person. She was also a good 
listener giving people time to speak and express 
their views on relogion. Monica saw her Faith as a 
wonderful gift from god and wanted everyone to 
share in this great great gift which would change 
their lives.

Despite many health problems as she got older, 
Monica rarely missed daily Mass.

Monica had a great affection for Finland and the 
Finnish people. She maintained contct with many 
people in Finland over the years.

A friend said of Monica. ”She was persevering, kind 
and had a great heart for the missioin Finland, and a 
great confidence upon the lord. May her generous 
soul rest in peace.

Leena Kangas

Would you like to become more familiar with the basic 
teaching of the Catechism 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 tuesDaY(!)10th
may, monday 23rd may at 18.30. Welcome!

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

english-languagecatechismforadults

CariTas-KuulumiseT

paasTo -  FasTan - lenTen 2011
 
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 

CariTaKsen Tulevia TapaHTumia 

28.4. yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

Pyhän Henrikin srksalissa ko 18.00 – Kahvitarjoilu 

28.-29.5. maailma kylässä  - World village Festival Helsingissä

Aukioloajat: lauantaina 1120 ja sunnuntaina 1118. Caritas 
osallistuu jälleen kansalaisjärjestöjen yhteiseen festivaaliin 
Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. Caritas will again 
participate in the event at Kaisaniemi Park and Railway 
Square sponsored by the Service Centre for Development 
Cooperation (KePA).  

Caritaksen osastolla kaivataan vapaaehtoisia! Ilmoita toimis-
toon, mikäli sinulla on mahdollisuus tulla 23 tunniksi. Kiitos 
etukäteen!

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

adresseja kuorineen

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.

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. 

Monica Tipping – in memoriam


