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Muistolaatta Hampurin tutkintavankilan muurissa: Tässä vankilassa, jossa väkivallan vuosina monet kuolivat uskonsa tai vakaumuksensa puolesta, teloitettiin marraskuun 10. päivänä 1943 myös kolme roomalaiskatolista kappalaista Johannes Prassek,
Eduard Müller ja Hermann Lange samoin kuin evankelisluterilainen pastori Karl-Friedrich Stellbrink, kaikki Lyypekistä.

Autuaita aiheita Osnabrückin opintopäivillä
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Ylpeys ja ennakkoluulo

Sunnuntait ja juhlapyhät

Norjan järjetön joukkosurma on jälleen kerran muistutus siitä, kuinka valmistautumattomia ja voimattomia me
ihmiset olemme tällaisia yksittäisiä hirveyksiä vastaan
ja kuinka suuria kauheuksia yksikin ihminen pystyy
saamaan aikaan. Rukouksemme ovat norjalaisten lähimmäistemme tukena. Tapahtumat ovat kuitenkin muutakin
kuin vain järkytyksen ja toivottomuuden aihe; toivottavasti ne ovat meille opiksi, ei vain yhteiskunnallisesti vaan
myös ja ennen kaikkea inhimillisesti. Toivottavasti Oslon
ja Utøyan murhat panevat meidät miettimään sitä, mikä
elämässämme todella on tärkeää, ja pitämään siitä sitten
parempaa huolta. Onnettomuuksille ja sattumille ja suurille järjestelmille me emme yksilöinä paljoakaan voi, mutta
lähimmäistemme hyvinvoinnille voimme.

31.7. kirkkovuoden 18. sunnuntai (II)
1L Jes. 55:1-3
Ps. 145:8-9, 15-16, 17-18. - 16
2L Room. 8:35, 37-39
Ev. Matt. 14:13-21

_______
Viime aikoina kirkkoa ja kristittyjä vastaan on hyökätty
monella tavalla. Kiinassa patrioottinen yhdistys vihkii
piispoja ilman paavin mandaattia. Tällaiset teot vain vaikeuttavat paaville uskollisen maanalaisen kirkon elämää
ja syventävät niitä haavoja, joita valtion uskonnonvapautta
voimakkaasti rajoittava politiikka aiheuttaa.
Pakistanissa puolestaan kristittyjen ja monien muiden
vähemmistöuskontojen asema käy koko ajan tukalammaksi. Painostuksen ja kuolemanuhan edessä uskonnonvapaus on lähes kuollut kirjain juhlapuheissa. Uskonnonvapautta puolustanut ministerikin sai keväällä surmansa.
Kristittyjä tyttöjä käännytetään väkisin ja myydään vaimoiksi. Vastaavasti sadat tuhannet Irakin ja Lähi-idän
kristityt ovat paenneet kotimaansa rauhattomuutta, johon
liittyy ilmeisen tietoisia uskonnollisen vainon aineksia.
Jollakin tavalla tulevat mieleen sanat ylpeys ja ennakkoluulo: Sokeaa luottamusta omaan asiaan, ylemmyyden
tunnetta, ylpeyttä, täytyy kuulua siihen ajattelutapaan,
joka pitää uskonnonvapaudesta piittaamattomutta hyväksyttävänä. Ajattelemattomuutta ja asioihin perehtymättömyyttä, ennakkoluuloa tyypillisimmillään ja välinpitämättömyyttä näemme siinä, että näihin ongelmiin ei puututa.
Valtaväestö hyväksyy mukisematta uskonnon- ja omantunnonvapauden loukkaukset.
Olisi hyvä tuntea paremmin ihmisten asioita myös kotimaata kauemmilla alueilla. Ei vain talouskriisin, vaan
yleisen inhimillisyyden takia. Tosin emme saa ummistaa
silmiämme niiltäkään uhkilta, joilla uskonnon- ja omantunnonvapautta rajoitetaan ihan kotikonnuillakin (vrt. s. 14).

Katolinen kirjakauppa
Katolisen tiedotuskeskuksen kirjakauppa on nyt verkossa. Tutustu kirjavalikoimaamme ja tee turvallisesti
ostoksia verkkopankkitunnuksillasi.
Valikoimamme laajenee koko ajan, lisäksi lisäämme
ruotsin- ja englanninkielisten kirjojen määrää.

katolinenkirjakauppa.net

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III)
1L 1. Kun. 19:9a, 11-13a
Ps. 85:9ab-10, 11-12, 13-14. - 8
2L Room. 9:1-5
Ev. Matt. 14:22-33
14.8. aamulla, kirkkovuoden 20. sunnuntai (IV)
1L Jes. 56:1, 6-7
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 4
2L Room. 11:13-15, 29-32
Ev. 15:21-28
AUTUAAN NEITSYT MARIAN TAIVAASEEN
OTTAMINEN, juhlapyhä, velvoittava
14.8. sunnuntai, illalla, aaton messu
1L 1. Aik. 15: 3-4, 15-16, 16:1-2
Ps. 132: 6-7, 9-10, 13-14. - 8
2L 1. Kor. 15:54-57
Ev. Luuk. 11:27-28
15.8. maanantai, juhlapyhän messu
1L Ilm. 11 :19a; 12 : 1–6a, 10ab
Ps. 45: 10, 11 –12 , 16. - 10b
2L 1. Kor. 15:20–26
Ev. Luuk. 1:39–56
21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai (I)
1L Jes. 22:19-23
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 6+8bc. - 8bc
2L Room. 11:13-36
Ev. Matt. 16:13-20
28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai (II)
1L Jer. 20:7-9
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - 2b
2L Room. 12:1-2
Ev. Matt. 16:21-27
4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai (III)
1L Hes. 33:7-9
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. - 7d-8a
2L Room. 13:8-10
Ev. Matt. 18:15-20
11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai (IV)
1L Sir. 27:30 - 28:7
Ps. 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12. - 8
2L Room.14:7-9
Ev. Matt. 18:21-35
18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai (I)
1L Jes. 55:6-9
Ps. 145:2-3, 8-9, 17-18. - 18a
2L Fil.1:20c-24, 27a
Ev. Matt. 20:1-16a
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Koko kirkko Norjan
tukena
Paavi Benedictus XVI on
lähettänyt surunvalittelunsa
Norjan kuningas Harald V:lle
Oslon ja Utøyan tragedian
johdosta. Kardinaalivaltiosihteeri Tarcisio Bertonen SDB
välittämässä viestissä 23.7.
paavi ilmaisi syvän surunsa
ihmishenkien menetyksestä
Oslon ja Utøyan järjettömän
väkivallan tapahtumissa.
Paavi rukoilee uhrien ja
heidän perheidensä puolesta,
pyytäen Jumalan rauhaa

kuolleille ja lohdutusta kärsiville. Paavi rukoilee, että kansallisen surun aikana norjalaiset olisivat hengellisesti
yhtä ja päättäväisesti hylkäisivät vihan ja konfliktin tiet ja
työskentelisivät pelottomasti
tulevaisuuden puolesta, jota
leimaa kunnioitus, solidaarisuus ja vapaus.
Paavi muisti Norjan tapahtumia myös Angelus-rukouksen yhteydessä 24.7.

Hiippakuntajuhla
Stella Mariksessa 13.8.

Myös Helsingin piispa
Teemu Sippo SCJ lähetti lauantaina 23.7.2011 Norjan järkyttävien tapahtumien johdosta lyhyen viestin Oslon
piispalle Bernt Eidsvigille
Can.Reg. Surunvalittelussa
piispa Sippo vakuutti, että
myös Suomessa rukoillaan
norjalaisuhrien ja heidän
surevien ja järkyttyneiden
omaistensa puolesta.
KATT/VIS

Påvens apostoliska resa till
Tyskland
Påve Benedikt XVI kommer
att resa till Tyskland på ett
fyra dagars apostoliskt besök
från den 22 till den 25 september. Resan blir påvens
tredje till sitt hemland och det
utvalda temat är: "där Gud
är, är framtiden" och besöket
börjar i landets huvudstad
Berlin och därifrån vidare till
Erfurt, Etzelsbach och Freiburg.
I Berlin, på den första
dagen, välkomnas den Helige
Fadern på morgonen av förbundspresidenten Christian
Wulff vid slottet Bellevue och
senare möter han förbundskansler Angela Merkel i den
tyska biskopskonferensens
huvudkontor. På dagordningen under eftermiddagen
firar påven den första Mässan
under besöket i Olympiastadion i Berlin efter ett möte
med representanter för den
judiska gemenskapen i den
tyska riksdagen. Innan han

lämnar Berlin för Erfurt på
morgonen den 23 september skall Benedikt XVI möta
representanter för det muslimska samfundet.
Strax efter hans ankomst i
Erfurt kommer påven att resa
till Sankta Maria katedralen
innan han möter företrädare
för den tyska evangeliska
kyrkan i Augustinerklostret.
På eftermiddagen samma dag
reser Benedikt XVI med helikopter till Etzelsbach för att
fira vesper i Wallfahrskapelle.
Han återvänder till Erfurt på
kvällen och följande morgon,
lördagen den 24, kommer han
att leda Mässan på Domplatz
– katedralstorget – i Erfurt.
Påven reser sedan till staden
Freiburg där han kommer att
träffa Tysklands tidigare förbundskansler Helmut Kohl
i Freiburgseminariet. Det är
här som han också kommer
att ha ett möte med representanter för de ortodoxa kyr-

korna, med seminaristerna,
och slutligen med centralkommittén i rådet för tyska
katoliker (ZDK). Senare på
kvällen deltar påven i en
bönevaka tillsammans med
tyska ungdomar.
På morgonen, söndagen
den 25, kommer den Helige
Fadern att leda den tredje
Mässan under denna apostoliska resa på Freiburgs
flygplats. På eftermiddagen
kommer ett möte med en
grupp katoliker i Freiburgs
konserthus att föregås av ett
möte med domare från den
federala författningsdomstolen i Freiburgs seminarium.
Benedikt XVI avslutar sitt
besök på söndagskvällen med
en avskedsceremoni på Lahr
flygplats och är tillbaka i Vatikanen strax före klockan 21.
KATT/RV

Kansainvälisen luterilais-katolisen
dialogikomission kokous Helsingissä
Luterilaisten ja roomalaiskatolisten ykseyskomissio
kokoontui Helsingissä Kulttuurikeskus Sofiassa 8.–15.
heinäkuuta 2011. Suomen ja
Saksan lisäksi kokouksessa
oli kirkkojen edustajia Vatikaanista, Italiasta, Ranskasta,
Yhdysvalloista, Sveitsistä,
Latviasta ja Japanista. Dialogikomission luterilainen
puheenjohtaja on emerituspiispa Eero Huovinen ja katolinen puheenjohtaja Regensburgin piispa Gerhard Müller
Saksasta.

Komissio julkaisee myöhemmin tänä vuonna "Ristiriidoista yhteyteen" -julkilausuman. Helsingissä komissio
sopi reformaation juhlavuoden 2017 tavoitteista. Vuonna
2017 tulee kuluneeksi 500
vuotta reformaation merkkivuodesta 1517, mutta se on
samalla dialogikomission 50
vuotta jatkuneen yhteistyön
juhlavuosi.
”Merkkivuosi antaa kirkoille mahdollisuuden myös
katua ja pyytää anteeksi. Se
on kuin pitkä avioliitto, joka

halutaan eron jälkeen solmia
uudelleen. Siinä on paljon
tehtävää, mutta nyt halutaan
nähdä yhteiset juuret. Silti on
vielä matkaa kirkkojen yhteyteen”, kuvaa emerituspiispa
Eero Huovinen.
Piispa Gerhard Müllerin
mukaan ekumeeninen liike ei
juutu historiaan, vaan menee
eteenpäin. "Keskeistä on toistemme uskon hyväksyminen ja yhteisten lähtökohtien
muistaminen".

Aiheena on paavi Johannes Paavali II:n
autuaaksijulistaminen.
Päivä kuluu vanhan tradition mukaan ja tarkempi ohjelma
on seuraavassa Fideksessä.
Ilmoittautuminen on välttämätön ja tapahtuu omaan seurakuntaan (Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan osalta
Katoliseen tiedotuskeskukseen), josta saa tietoa myös mahdollisesta yhteiskuljetuksesta. HUOM! myös omilla autoilla
kulkevien pitää ilmoittautua seurakuntaansa, jotta kaikkien
ruokailu onnistuisi.
Tervetuloa!
Hiippakuntajuhlassa julkistetaan
myös isä Jan Aartsin SCJ toimittama
Katolinen rukouskirja. Kirja perustuu 90-luvulla aloitettuun rukouskirjaprojektiin. Siinä on 442 sivua, se on
kovakantinen ja siinä on kaksi lukunauhaa. Hiippakuntajuhlaan osallistujat voivat ostaa kirjan omakseen 20,eurolla (käteisellä), sen jälkeen kirjaa
saa Katolisesta kirjakaupasta sekä
seurakunnista 25 euron hintaan.

Autuas paavi liturgiseen
kalenteriin
Liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio on
7. heinäkuuta antamallaan
dekreetillä hyväksynyt pohjoismaiden piispainkokouksen pyynnön siitä, että
autuaan Johannes Paavali II:n
vapaaehtoinen muistopäivä
voidaan merkitä hiippakun-

tien liturgisiin kalentereihin
päivämäärälle 22.10.
Näin ollen vastikään
autuaaksi julistetun paavin
muistoa voidaan kunnioittaa
liturgisesti Suomessa jo tänä
vuonna.
KATT

Yleisvikaari vaihtuu
Helsingin piispa Teemu
Sippo SCJ on nimittänyt isä
Raimo Goyarrolan hiippakunnan uudeksi yleisvikaariksi 1.9.2011 alkaen. Samana
päivänä astuu voimaan
aikaisemman yleisvikaarin,
isä Wieslaw Swiechin SCJ
nimitys Tampereen Pyhän
ristin seurakunnan kappalaiseksi.
Isä Raimo Goyarrola on
syntynyt 1969 ja hänet on

vihitty papiksi 2002. Hän
on toiminut Suomessa vuodesta 2006 alkaen. Teologian
tohtorin koulutuksen lisäksi
hän on myös lääketieteen ja
kirurgian lisensiaatti. Hän on
Pyhän Ristin ja Opus Dein
prelatuurin jäsen. Hän on
myös Helsingin hiippakunnan edustaja Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaostossa.
KATT

Adresseja kuorineen
Pyhän Haudan ritarikunnan tunnuksella painettuja adresseja punaisella tai mustalla nauhalla sekä
Teresa-yhdistyksen adresseja on saatavana Katolisesta tiedotuskeskuksesta 10 €/kpl (postitettaessa
15 €). Adressit ovat tilattavissa Katolisesta tiedotuskeskuksesta, puh. 09-6129470, sähköposti info@catholic.fi, sekä osoitteesta katolinenkirjakauppa.net.
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Uutisia
Kirjallisuutta
Katolinen rukouskirja €25,Katolinen rukouskirja. Rukouskirja Helsingin katolista hiippakuntaa varten. Toim. isä
Jan Aarts SCJ. KATT 2011.Laaja kokoelma
perinteisiä ja uudempia katolisia rukouksia. Kovakantinen, 442 sivua, 10,5 x 16,0 cm,
kaksi lukunauhaa. HUOM! KIRJA ILMESTYY
13.8.2011. Sitä myydään tuona päivänä käteisellä
hiippakuntajuhlassa Stella Mariksessa erikoishintaan 20 euroa.

Pyhän Benedictuksen sääntö €18,Pyhän Benedictuksen sääntö on tärkein yksittäinen länsimaisen luostarilaitoksen historiaan ja kehitykseen vaikuttanut ohjekokoelma.
Sen tunteminen avaa nykylukijan silmät näkemään ja ymmärtämään kristinuskon varhaisvaiheita ja luostarilaitoksen vaikutusta länsimaisen kulttuurin kehitykseen kiinnostavalla
tavalla. Sen sanoma on ikuinen ja silti aina
uusi – niin kuin evankeliuminkin. Säännön
on kääntänyt suomalainen benediktiinisisar Mechthild OSB ja sen johdannon on kirjoittanut Rooman Pyhän Paavalin basilikan
benediktiiniluostarin apotti isä Edmund Power OSB. Sid. 177 sivua.
13x18cm. Lukunauha. KATT, Porvoo 2011.

Katolisen kirkon katekismus €50,Katolisen kirkon katekismus on katolisen
uskon perusteellinen ja yleismaailmallinen
esitys, jonka paavi Johannes Paavali II vahvisti
ja määräsi julkaistavaksi 1992 (tyyppieditio
1997). Tuntematta katekismusta ei voi tuntea
katolista uskoa! Sid. 815 sivua. 18x26cm.
Lukunauha. Toinen painos, Porvoo 2011.

Anselm Canterburylainen: Jumala ihmiseksi
(Cur Deus homo) €10,Kristikunnan klassikkoja -sarja. Anselm Canterburylaisen pääteos Cur Deus homo. Nid.
13x20cm. 160 sivua. SLEY, Jyväskylä 1991.

Edith Stein: Pieni yksinkertainen totuus €18,Edith Stein (1891-1942), juutalaissyntyinen karmeliittanunna, kuuluu vuosisatansa
suuriin naishahmoihin ja uskonnollisiin persoonallisuuksiin. ”Tarvitsemme hetkiä, jolloin
vaieten kuuntelemme ja annamme jumalallisen sanan vaikuttaa meissä...” Sid. 76 sivua.
13x18cm. Lukunauha. Kokoelma pyhän Ristin
Teresa Benedictan kirjoituksia KATT Jyväskylä 2008

Kaikki nämä kirjat ja paljon muuta
Katolisesta kirjakaupasta:

katolinenkirjakauppa.net
4 – Fides 8/2011

Jälleen laiton piispaksi vihkiminen Kiinassa
Kiinassa on jälleen
vihitty katolinen
piispa ilman paavin
suostumusta.
“Tämä ei ole hyvä uutinen.
Pyhän istuimen kanta tässä
asiassa on tehty selväksi
viime kuukausina. Nämä
vihkimykset ovat hyvin haitallisia kirkon ykseyden kannalta”, sanoi Vatikaanin lehdistöosaston johtaja isä Federico Lombardi SJ heinäkuun
14. päivänä.
Hän kommentoi asiaa vain
muutamia tunteja sen jälkeen,
kun isä Joseph Huang Bingzhan oli laittomasti vihitty
Kiina eteläiseen Guangdongin maakuntaan kuuluvan
Shantoun piispaksi.
Vihkimys tapahtui Shantoun Pyhän Joosefin katedraalissa noin tuhannen
hengen seurakunnan läsnäollessa. Pääselebranttina vihkimyksessä oli Linyinin piispa
Johan Fang Xingyao, joka on
hallituksen valvoman Kiinan
katolisen patrioottisen yhdistyksen puheenjohtaja.
Uutistoimisto Reutersin
mukaan vihkimykseen osallistui kahdeksan Roomalle
kuuliaista piispaa hallituk-

sen käskystä. “Heidät kaikki
vietiin poliisin voimin paikalle. Suurin osa piispoista
kieltäytyi menemästä ja vastusti viemistä”.
Tämä vihkimys oli kolmas
laiton vihkimys yhdeksän
kuukauden aikana. Kaksi
edellistä tapahtuivat viime
kuussa Leshanissa ja marraskuussa Chendgessä. Kymmenen päivää sitten Vatikaani
ekskommunikoi julkisesti isä
Paul Lei Shiyin, joka vihittiin laittomasti Leshanin piispaksi kesäkuussa. Vatikaani
myös varoitti vihkimykseen
osallistuneita muita katolisia
pappeja mahdollisesta ekskommunikaatiosta.
Vihkimysten taustalla on
Kiina kommunistisen puolueen jatkuva pyrkimys kontrolloida kaikkea elämää Kiinassa, mukaan lukien Katolista kirkkoa. Hallitus on
luonut ja johtaa Kiinan katolista patrioottista yhdistystä,
joka ei tunnusta paavin auktoriteettia.
Kirkon kanonisen lain kohdassa 1382 säädetään, että
sekä piispa, joka ilman paavillista valtuutusta vihkii
jonkun henkilön piispaksi,
että se, joka vastaanottaa tällaisen vihkimyksen saattavat

itsensä “latae sententiae” eli
automaattisesti ekskommunikoiduiksi. Siitä vapauttaminen ov varattu yksin Pyhälle
istuimelle.
Tilanteen tekee vielä vaikeammaksi Vatikaanille se,
että Shantoun hiippakunnalla
on jo Vatikaanin nimittämä
piispa Peter Zhuang Jianjian.
Kyseisenä vihkimyspäivänä
14. heinäkuuta häntä vahtivat kymmenet siviilipukuiset
poliisit eräässä maaseutukirkossa.
“Ellei isä Huang kadu täydestä sydämestään, meillä
ei ole sakramenttiyhteyttä
hänen kanssaan, koska hän
valitsi yhteyden katkeamisen paavin kanssa”, sanoi
81-vuotias piispa Zhuang.
Hän ei aio tunnustaa isä
Huangia piispaksi ja on pyytänyt uskovia rukoilemaan
ruusukkoa Jumalan avun saamiseksi näistä vaikeuksista
selviämiseen.
Isä Joseph Huang syntyi
vuonna 1967 ja vihittiin
papiksi 1991. Hänet on valittu
Kiinan parlamentin jäseneksi
ja vuodesta 1998 alkaen hän
on ollut Kiinan katolisen patrioottisen yhdistyksen varapuheenjohtaja.
KATT/CNA/VIS

Svåra situationen för religiösa
minoriteter i Pakistan
I Pakistan registrerar man en
konstant ökning av våldet
mot de religiösa minoriteterna – och just de kristna är
de främsta offren för förföljelsen. Det är en fråga som regeringen måste ta itu med för att
garantera friheten, demokratin och rättsstaten. Detta framhålls av en ny rapport med
titeln ”A Question of Faith”
som i dessa dagar har publicerats av ”Jinnah Institute”,
ett ansett forskningscenter i
Pakistan som arbetar i andan
av landsfadern Mohammed
Ali Jinnahs principer. Detta
studiecentrum leds idag av
den muslimske parlamentarikern Sherrey Rehman, från
Pakistans Folkparti, som för
närvarande leder regeringen.
Rapporten talar om den
svåra situationen för de religiösa minoriteterna i landet
och ger därför 23 råd till
regeringen som omfattar att
”avskaffa lagen om blasfemi
eller åtminstone modifiera
den för att förebygga missbruk av den, godkänna nya
artiklar i den pakistanska
strafflagen för att straffa den

som eggar till religionshat
eller våld, ta bort den garanterade strafflösheten för de
muslimska ledarna som predikar i moskéerna, reformera
polisen och rättssystemet".
”Vi är helt överens och
lyckliga över att ett så ansett
institut som är ett uttryck för
den muslimska intelligentian i landet framhäver dessa
teman och talar om förföljelsen av de kristna”, säger
fader Rodrigues som är chef
för den Påvliga missionsverksamheten i Pakistan. ”Vi vet
att Sherrey Rehman riskerar
sitt liv för att hon utsätter sig
för sådana känsliga frågor. Vi
tackar henne och uttrycker
vår fulla solidaritet gentemot
henne. Jag tror dock inte att
regeringen på allvar tänker
ta itu med frågan som rör
de religiösa minoriteternas
status. Men denna rapport
får oss att hoppas att någonting håller på att ske hos den
allmänna opinionen och i det
civila samhället i Pakistan”.
Rapporten framhåller den
allvarliga situationen av diskriminering som de religiösa

minoriteterna i Pakistan lever
i. Undersökningen grundar
sig på intervjuer med 124
ledare från det civila samhället, icke statsunderstödda
organisationer och religiösa minoriteter. Rapporten
dokumenterar den progressiva försämringen av de religiösa minoriteternas sociala
och ekonomiska ställning
och det ökade våldet gentemot dem. Efter att ha undersökt situationen för kristna,
hinduer och ahmadiyya-muslimer – vilka alla är föremål
för våld och diskrimineringar
– påpekar man särskilt att
förhållandena för de kristna
är betydligt försämrade och
att de kristna är de främsta
offren för förföljelsen, att de
känner sig såsom andra klassens medborgare och är diskriminerade på alla områden
av det offentliga livet. I landsbygdsområdena är de speciellt svaga och försvarslösa,
offer för övergrepp och maktmissbruk från de rika muslimernas sida.
KATT/RV/Fides.org

Oremus

Rukouksen
apostolaatti
Rukoilkaamme...
Heinäkuu 2011
Että Kristus lieventäisi
aidsiin sairastuneiden ruumiillisia ja henkisiä kärsimyksiä, erityisesti kaikkein
köyhimmissä maissa.
Että lähetysmaissa toimivat
sääntökuntasisaret todistaisivat evankeliumin ilosta
ja olisivat eläviä merkkejä
Kristuksen rakkaudesta.
Elokuu 2011
Että maailman nuortenpäivät Madridissa rohkaisisivat kaikkialta tulleita nuoria juurtumaan
Kristukseen ja kasvamaan
hänen yhteydessään.
Että länsimaiden kristityt olisivat avoimia Pyhän
Hengen työlle ja löytäisivät uskolleen tuoreutta ja
intoa.

Böne
apostolatet
Låt oss be...
Juli 2011
Att de kristna bidrar till att
lindra de aidssjukas fysiska
och andliga lidande, speciellt i de fattigaste länderna.
Att de ordensfolk som
verkar i missionsländerna
vittnar om Evangeliets
glädje och själva är levande
tecken på Kristi kärlek.
Augusti 2011

Kärleken

Ota, Herra, koko minun vapauteni

”Kärlek är ett ofta missbrukat ord. Man kan inte leva
och dö på prov, och inte heller kan man älska på prov.”

Ota, Herra, koko minun vapauteni,

Kärlekens sakrament

Sinä olet antanut minulle kaiken,

”Jesus Kristus, närvarande i altarets sakrament, jag
tillber dig, jag längtar efter dig. Kom till mitt hjärta
med din nåd, till dess jag får ta emot dig i din kärleks
sakrament. Amen.”

ja minä luovutan kaiken

Den goda avsikten
”Gud, jag frambär allt till dig. Må allt jag gör och allt
jag lider bli till din ära och mitt eviga bästa. Amen!

muistini, ymmärrykseni ja koko tahtoni.

Att världsungdomsdagen i
Madrid uppmuntrar ungdomar i hela världen att
grunda sina liv i Kristus.
Att de kristna i Västerlandet är öppna för Andens
ledning och återfår vigör
och entusiasm i sin tro.

mitä olen ja omistan;
sinun jumalallisen tahtosi haltuun,
sinun käyttöösi.
Anna minulle vain rakkautesi ja armosi.
Se on minulle kylliksi.
Pyhä Ignatius de Loyola (k. 1556)
Muistopäivä 31.7.
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Isä Guy Barbier on kuollut
20. syyskuuta 1921
Ranskan Chabanais’ssa
syntynyt isä Guy
de Courteix kuoli
kirkon sakramenttien
vahvistamana tiistaina
21.6. noin klo 1.00
aamuyöllä.
Isä Barbierin hautajaismessu vietettiin
Pyhän Henrikin
katedraalissa pyhien
apostolien Pietarin ja
Paavalin juhlapyhänä,
keskiviikkona 29.6.
klo 11. Päivä oli hänen
pappisvihkimyksensä
60. vuosipäivä. Hautajaismessun jälkeen
oli muistotilaisuus
seurakuntasalissa.
Isä Barbier haudattiin
vielä samana
päivänä noin klo 16
Turun katoliselle
hautausmaalle.
Requiescat in pace!
KATT

Piispan
muistokirjoitus

I

sä Guy Barbier syntyi 20.9.1921 Chabanais´ssa Keski-Ranskassa. Katolisten maristi-isien kouluinternaatin jälkeen hän
tahtoi valmistua papiksi, mutta isänsä tahdosta hän aloitti taloustieteiden opinnot. Kun Hitlerin joukot miehittivät 1940 Ranskan,
opinnot keskeytyivät. Saksalaiset lähettivät hänet monien muiden
mukana työpalveluun Saksaan. Tehtaassa, jossa hän työskenteli,
toimi ranskalainen vastarintaliike, joka auttoi maanmiehiäään
pakenemaan. Guy Barbier liittyi mukaan, mutta jäi kiinni, kuten
monet tovereistaankin. Hän joutui viiteen vankilaan ja neljälle
keskitysleirille, mm. pahamaineisiin Buchenwaldiin ja Dachauhun. Monet isä Guyn ystävistä menehtyivät leireillä. Kun hän
sodan päätyttyä vapautui, hän oli vakavasti aliravittu ja sairasti
tuberkuloosia. Kuntoutuminen vei pitkän ajan.
Isä Guy ei juurikaan suostunut kertomaan noista vuosista.
Hymyillen hän kuitenkin kerran sanoi: "Keskitysleirikokemuksen jälkeen kaikki sen ulkopuolella on pelkkää taivasta, ja vaikka
se aika oli hirvittävä, se toisaalta antoi myös tarpeellista kokemusta myöhempään työhöni".
Hän aloitti teologian opinnot päämääränään valmistua
papiksi. Tultuaan vihityksi 29.6.1951 hän toimi ensin jonkin ajan
Lyonin arkkihiippakunnassa kappalaisena ja sitten kolme vuotta
ns. työläispappina, joiden lukumäärä tuohon aikaan Ranskassa
oli n. 800. Nämä papit työskentelivät tehtaissa jakaen työläisten elämän. Isä Guy liittyi myös Prado-nimiseen pappien veljestöön, joka toimi erityisesti Lyonissa. Pappien työ tehtaissa
kuitenkin päättyi 1959, tosin jatkuen myöhemmin uudelleen.
Isä Guy jatkoi teologian opintoja Roomassa Collegium Russicumissa. Kun opinnot siellä päättyivät 1964, hän tahtoi jatkaa
venäjän kielen opintoja Helsingin yliopistossa ja asettui asumaan
Myllyjärven ekumeeniseen, itäisen riituksen keskukseen, jonka
isä Robert de Caluwé oli rakentanut. Opintojen lisäksi isä Guy
kaipasi myös pastoraalista työtä. Vakinaista paikkaa ei Helsingin
hiippakunnasta tuolloin löytynyt, ja niin hän sai kutsun tehdä
työtä Emmaus-liikkeessä. Siellä isä Guy kohtasi miehiä elämän
varjopuolelta - alkoholisteja, vankilakierteessä eläviä, syrjäytyneitä. 19 vuotta isä Guy jakoi heidän elämäänsä ja toimi voimiensa mukaan muutenkin Emmaus-liikkeessä.
Sitten hän pyysi silloiselta piispalta, Paul Verschurenilta, pastoraalista työtä hiippakunnasta. Niinpä isä Guy sai assistentin
tehtävän Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnasta erityisesti
ulkomaalaisten sielunhoitajana. Tämän lisäksi isä Guy löysi
myös uuden työn, nimittäin Viron katolilaiset. Vasta vapautunut Viro tarvitsi kipeästi pappeja. Nyt isä Guyn venäjän opinnot
tulivat käyttöön ja alkoi jokaviikkoinen matkustus Helsingin ja

Tallinnan välillä. Virostakin isä Guy löysi monia hätää kärsiviä
ihmisiä, joita hän pyrki auttamaan.
Viimeisinä vuosinaan isä Guy toimi kokeneena sielunhoitajana Helsingin hiippakunnan ns. eksorkistina. Hänen tehtävänsä oli vapauttaa ihmisiä sellaisen pahan vallasta, joka hallitsee ihmisen koko elämää. Ihmisiä yli kirkkokuntien rajojen alkoi
virrata isä Guyn luo, ja hän kuunteli heitä ja rukoili heidän puolestaan. Useimmissa tapauksissa hän saattoi auttaa heitä. Usein
isä Guy valitti, miten kovin nuo ihmiset kärsivät.
Isä Guy viipyi päivittäin pitkiä aikoja kirkossa rukoilemassa.
Joku sanoi, että oli helppoa rukoilla, kun isä Guy oli siellä.
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Gulagista selviytynyt kardinaali Swiatek kuollut
Minsk-Mohilevin emeritusarkkipiispa, kardinaali Kazimierz Swiatek kuoli 21. heinäkuuta Pinskissä Valko-Venäjällä. Hän oli kuollessaan
96-vuotias.
Kazimierz Swiatek syntyi
21. lokakuuta 1914 puolalaiseen perheeseen Valgassa,
nykyisessä Virossa. Tsaari
karkotti Swiatekin perheen
Siperiaan, mutta Venäjän vallankumouksen jälkeen he
saivat palata Valko-Venäjälle.
Swiatek vihittiin papiksi
vuonna 1939. Kaksi vuotta
myöhemmin neuvostopoliisi pidätti hänet ja tuomitsi
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hänen kuolemaan, mutta hän
onnistui pakenemaan. Saksan
armeijan vallattua alueen hän
pystyi palaamaan pastoraaliseen työhön, mutta vuonna
1944 Valko-Venäjän tultua
jälleen Neuvostoliiton hallintaan Swiatek pidätettiin, tuomittiin 10 vuodeksi pakkotyöleirille ja lähetettiin Siperiaan.
Siellä hän oli eri pakkotyöleireillä hyvin vaikeissa oloissa.
Eräässä haastattelussa
Swiatek totesi uskonsa säilymisestä kaikista näistä kokemuksista huolimatta: "Jos
uskot Jumalaan, ja Jumala on

sinussa, voit tehdä kaiken. Se
on hyvin yksinkertaista."
Va p a u d u t t u a a n
1954
Swiatek toimi seurakuntapappina Pinskissä vuoteen
1991 saakka, jolloin paavi
Johannes Paavali II perusti
Minsk-Mohilevin arkkihiippakunnan ja nimitti Swiatekin
arkkipiispaksi. Vuonna 1994
Swiatek luotiin kardinaaliksi;
hän palveli Minsk-Mohilevin arkkipiispana vuoteen
2006 saakka, jolloin hän oli jo
91-vuotias. Hän toimi korkeasta iästään huolimatta vielä
Pinskin hiippakunnan apos-

tolisena administraattorina
kesäkuuhun 2011 saakka.
Paavi Benedictus XVI
muisti surunvalittelussaan
Valko-Venäjän piispainkokoukselle kardinaali Swiatekin
rohkeutta todistaa Kristuksesta ja hänen kirkostaan poikkeuksellisen vaikeina aikoina,
kuten myös Swiatekin intoa
työskennellä maansa hengellisen uudistumisen hyväksi.
KATT/VIS/Zenit/ Catholic Herald
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Hautajaissaarna

Monsignore Marino Trevisinin saarna 29.6.2011 isä  
Guy Barbierin hautajaismessussa Pyhän Henrikin
katedraalissa.

L

uulen, että me kaikki
olemme tänään kahden
vastakkaisen tunteen vallassa. Jos kohdistamme
huomion itseemme, todennäköisesti tunnemme tuskaa,
surua ja kaipausta. Mutta jos
katsomme isä Guytä, voimme
tuntea iloa ja kiitollisuutta
ja ylistää Jumalaa, mikä on
tämän eukaristian tarkoitus.
Miksi tunnemme iloa? Koska
isä Guy on lopulta saavuttanut elämänsä määränpään:
Jeesuksen Kristuksen, kuten
myös pyhä Paavali vakuuttaa ensimmäisessä lukukappaleessa: ”Olen heittänyt
kaiken roskana pois, jotta
voittaisin omakseni Kristuksen. ...Juoksen kohti maalia
saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen.
Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat” (Fil.3:
8.14). Ja toisessa lukukappaleessa: ”Olen kilpaillut hyvän
kilpailun, olen juossut perille
ja säilyttänyt uskoni. ...Herra
pelastaa vastedeskin minut
kaikesta pahasta ja vie minut
turvaan taivaalliseen valtakuntaansa” (2. Tim. 4:7.18).
Tänään isä Guy viettää
pappisvihkimyksensä kuusikymmenvuotisjuhlaa. Sanon,
että hän viettää sitä yhdessä
meidän kanssamme, koska
liturgiassa yhdistyy koko
kirkko: taivaallinen, jo voitonjuhlaa viettävä, ja maanpäällinen, vielä pyhiinvaeltava kirkko. Kuvittelen, että
isä Guy kehottaa meitä siunaamaan Herraa yhdessä
hänen kanssaan psalmin
34 sanoin: ”Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa,
kunnioittakaamme yhdessä
hänen nimeään!” (Ps. 34:4).
Pappeus muodosti isä
Guyn koko elämän olennaisen sisällön. Jo nuorena
poikana hän kuuli kutsumuksensa selvästi, ja lopulta kolmekymmentävuotiaana, elämänsä dramaattisten tapahtumien jälkeen, hänet vihittiin
papiksi. Isä Guy käsitti aina,
että pappeus on palveluvirka,
jossa pappi on nöyrä Jumalan
palvelija ihmisten palveluksessa. Erityisesti isä Guy
palveli niitä, jotka ovat heikommassa asemassa: köyhiä,
asunnottomia, alkoholisteja ja
sairaita, ja lopulta eksorkistina niitä, jotka paha oli alistanut valtaansa.
Kristuksen rakkaus isä
Guyn sydämessä sai hänet
aina lähtemään ihmisten
luo. Kun hän sittemmin oli

jo vanha ja usein sairas, me
kehotimme häntä lepäämään
ja huolehtimaan vähän itsestään. Isä Guy oli aina lähtövalmis, sanoen: ”Tietäisittepä,
kuinka paljon he kärsivät!” Ja
vielä: ”Katsokaa, miten lääkärit ja sairaanhoitajat juoksevat
ja rientävät hätiin pelastaakseen jonkun hengen ja auttaakseen kärsiviä. Eikö meidänkin pitäisi kiirehtiä tekemään se, mikä on meidän
vallassamme, niiden avuksi,
jotka kärsivät hengellisesti?”
Isä Guytä ajoi liikkeelle tietoisuus siitä, että on olemassa
vapautumisen mahdollisuus.
Hän, joka itse oli kokenut
vankeuden ja kärsimyksen,
hän, joka keskitysleireillä oli
ollut kasvotusten pahuuden
ja kuoleman kanssa, osasi
tunnistaa ihmisten kärsimyksen, erityisesti sisäisen kärsimyksen. Isä Guy vakuutti,
että ruumiilliset kärsimykset
eivät ole verrattavissa sielullisiin. Ne, joilta on riistetty
sisäinen vapaus, kokevat jatkuvaa tuskaa ja monenlaisia
ahdistuksen muotoja paholaisen vallan alla. Miten voisi
jäädä välinpitämättömäksi
kun tietää, että nämä ihmiset
voidaan parantaa ja vapauttaa Jeesuksen Kristuksen voimalla?
Yksi isä Guyn piirre, joka
aina teki minuun suuren vaikutuksen näinä lähes yhdeksänä vuotena, jotka elimme
yhdessä, oli hänen suurenmoinen nöyryytensä. Se
kuulsi hänen elämäntyylinsä
läpi, se kävi ilmi hänen huoneensa vaatimattomuudesta,
kierrätetyistä huonekaluista,
puvun yksinkertaisuudesta,
mutta ennen kaikkea sisäisestä nöyryydestä, joka oli
syvä ja aito. Tämä sisäinen
nöyryys ei oikeastaan ilmentänyt isä Guyn luonnetta,
joka oli pikemminkin rohkea
ja peräänantamaton, vaan se
syntyi todellisesta uskosta,
siitä, että isä Guy pysyi jatkuvassa rukouksessa Jumalan
edessä, vaikka hänen elämänsä olikin aina hyvin toimeliasta. Isä Guyn elämää
ravitsi myös lähimmäisenrakkaus, joka sai hänet pitämään
muita ihmisiä tärkeämpinä
kuin itseään ja palvelemaan
heitä.
Toinen minuun suuren vaikutuksen tehnyt piirre oli isä
Guyn jalosydämisyys, hänen
myötätuntonsa kaikkia kärsiviä ihmisiä kohtaan. Tämä
oli yksi syy siihen, miksi hän

rukoili niin paljon. Isä Guy
suhtautui aina vakavasti
siihen, kun joku pyysi häneltä
rukouksia. Hän toi mukanaan kirkkoon luettelon niistä
ihmisistä, joiden puolesta hän
oli luvannut rukoilla, ja viipyi
kirkossa tuntikausia rukoillen. Niin myös huoneessaan,
jossa hän monta kertaa vietti
unettomia öitä omien vaivojensa takia, rukoillen muiden
puolesta.
Isä Guyllä oli oppimisen
jano ja hän luki paljon, pysytellen jatkuvasti ajan tasalla.
Hän osasi myös välittää tietämyksensä katekeesilla, joka
oli yksinkertainen ja selkeä,
mutta myös tehokas, kun hän
puhui pariskunnille tai lapsille tai selitti liturgiaa.
Sielun tuntijana isä Guy oli
aina käytettävissä, kun joku
tahtoi ripittäytyä tai kaipasi
hengellistä ohjausta. Miten
monet saivatkaan hyötyä
hänen hengellisestä huolenpidostaan. Isä Guy ei pyrkinyt vain ymmärtämään ja
lohduttamaan, vaan myös
parantamaan. Kuten hän oli

tehnyt Emmaus-yhteisössäkin, hän opetti ihmisille, että
itsestään voi huolehtia pitämällä huolta muista, ymmärtäen, että elämällämme on
merkitystä juuri jotta voisimme auttaa muita, jotka
ovat samankaltaisessa tai
huonommassa asemassa kuin
me. Aina voi tehdä jotakin,
ainakin rukoilla.
Isä Guy rakasti kirkkoa.
Tätä konkreettista kirkkoa,
joka on perustettu Pietarin
uskontunnustukselle, kuten
olemme kuulleet evankeliumissa, ja Pietarin seuraajien uskollisuudelle. Isä
Guy oli aina uskollinen kirkolle ja kieltäytyi myöntymästä mihinkään pastoraalisiin ratkaisuihin, joita virallinen kirkko ei ollut hyväksynyt. Hänen puheensa eivät
koskaan olleet arkisen latteita. Hän osasi johtaa keskustelun korkeammalle tasolle ja
puhua Jeesuksesta Kristuksesta.
Isä Guy rakasti tätä maata
ja sen kansaa. Hän seurasi
tarkasti sosiaalisia ja poliitti-

sia tapahtumia. Isä Guy itse
sai jo kauan sitten Suomen
kansalaisuuden. Hän iloitsi
kovasti suomalaisen piispan
valinnasta, koska tämä saattoi
ymmärtää ja palvella paremmin omaa kansaansa.
Vielä tahtoisin mainita, että
isä Guy oli iloinen ja lempeä.
Hän rakasti elämää ja osasi
arvostaa luonnon kauneutta.
Jokainen aurinkoinen päivä
kirkasti hänet ilolla ja hän
nautti keväästä kuin lapsi,
jota kiehtoo elämän uudistumisen ihme.
Isä Guy on jättänyt meille
arvokkaan perinnön. Toivon,
että ne hyvyyden ja viisauden siemenet, jotka isä Guy
näiden neljänkymmenenseitsemän vuoden aikana kylvi
Suomeen, tuottaisivat runsasta pyhyyden hedelmää.
Rakas isä Guy, maan päällä
sinä olet auttanut monia
meistä ja kaikille meille olet
ollut esikuvana. Suojele meitä
nyt taivaasta ja rukoile puolestamme. ▪
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Seurakunnat
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti
henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45
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 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 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. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
30.7. la 18.00 aattomessu
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
5.8. pe Herran kirkastuminen: 18.00 iltamessu
6.8. la 18.00 aattomessu
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
13.8. la hiippakuntajuhla (bussi Stella Marisiin
klo 9.00, juhlallinen messu Stella Marisissa
klo 11.30, paluu klo 16.00), 18.00 iltamessu
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 18.00 iltamessu
20.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
27.8. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
30.8. ti 16.30–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
3.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

Kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei
messuja diasporassa eikä messua katedraalissa sunnuntaisin klo 12.30. Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokahveja ei sunnuntaisin, vaan
keskiviikkoisin, 26.8. asti.
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.9. su
16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 25.9. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@catholic.fi.
Kotisivu maria.catholic.fi.
La 17.30 adoraatio, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 17.30 ruusukko englanniksi,
18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 7.30
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laudes, 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00
adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, pe, la 17.30-17.55, su
9.30-9.55 ja 17.30-17.55. Seurakunnan kanslia
on avoinna ti ja ke klo 13-16 ja to klo 9-12.
Sat. 17.30 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass
in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass
in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30
Laudes, 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 adoration. Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish
office open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs. 9-12.
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (seurakunnan nimikkojuhla, isä Frans Vossin pappisvihkimyksen 50–vuotisjuhla), 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
21.8. su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30 Holy Rosary / ruusukkorukous
englanniksi, 18.00 messu englanniksi / Mass
in English
28.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 17.00 adoraatio, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta(at)catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.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. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/ Mass
in English
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu latinaksi
13.8. la hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.30
messu englanniksi/Mass in English
15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 18.30 messu
20.8. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass
in English
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass
in English
DIASPORA
Ahvenanmaa: Eurajoki: –
Pori: -

Jyväskylä

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Isä Krystian
Kalinowski 044-5001383. Sähköposti olavi(at)
catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
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 sopimuksen 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.)
30.7. la 12.00 messu Savonlinnassa (Olavinlinnassa)
31.7. su pyhä Olavi, Norjan suojelija: 10.30 päämessu
6.8. la Herran kirkastuminen: 10.00 messu
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 päämessu
9.8. ti pyhä Ristin Teresa Benedicta: 18.00 messu
10.8. ke pyhä Laurentius: 18.00
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 päämessu
15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaseen ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 päämessu
22.8. ma autuas Neitsyt Maria, taivaan kuningatar: 18.00 messu
24.8. ke pyhä apostoli Bartolomeus: 18.00 messu
27.8. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 perhemessu
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai:10.30 piispanmessu (vahvistuksen sakramentti)
4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
10.9. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 11.9. su
18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 9.9. pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 25.9. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 24.9. la 15.00
Savonlinna: 30.7. la 12.00 (Olavinlinna), 24.9. la
11.00 (Ort. kirkko, Erkonkatu 11)
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 10.9.
la 15.00
KATEKEESI
Jyväskylä: 27.8., 17.9. la 9.00
Joensuu: 10.9. la 9.45
Savonlinna: 24.9. la 9.45

Tampere

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti(at)catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
17.00 iltamessu englanniksi. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom.
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms.
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
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. Confessions 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.)
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
13.8. la hiippakuntajuhla Stella Mariksessa, 7.45
lähtö kirkon edestä
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 juhlamessu
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
27.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 4.9. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): (Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja
seurakunnasta): 12.8. pe 19.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 23.7. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 5): Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu
1): 6.8. la 16.00
Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 23.7. la
16.00, 20.8. la 18.00 (Huom. aika!)

Kouvola

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula(at)catholic.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-

Tapahtumat
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.)
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00
messu
4.8. to pyhä Jean Vianney: 18.00 iltamessu
5.8. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
7.8. su Herran kirkastuminen: 11.00 juhlamessu
11.8. to pyhä Clara: 18.00 iltamessu
14.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 11.00 juhlamessu
18.8. to 18.00 iltamessu
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00
messu
25.8. to pyhä Ludvig: 18.00 iltamessu
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
messu, messun jälkeen kesätapahtuma
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo, Ruununmaankatu 3): Lahti (ort. kirkko): Lappeenranta (ort. kirkko): USKONNONOPETUS
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): Kouvola (seurakuntasali): Kotka (Hovisaaren ev.lut. srk-talo): -

HUOM! Kesällä ei messuja diasporassa.
Messut ja uskonnonopetus jälleen syyskuusta lähtien.

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen (velvoittava juhlapyhä): 17.00 messu
21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 21.8. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 28.8. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.8. su 17.30

Toimistot
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095.
Sähköposti katekeesi@catholic.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki.
Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti
info@catholic.fi. Kotisivu katolinen.net.

Keskukset
Stella Maris

Siivouspäivä kirkossa ja pappilassa kuukauden viimeisenä lauantaina klo 10.00.

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.

15.7.2011–15.2.2012 kirkkoherra on sapattivapaalla, jonka tarkoituksena on hengellinen
uudistuminen ja terveydestä huolehtiminen.
Kirkkoherran sijaisena toimii tänä aikana isä
Ryszard Mis SCJ.

Stella Mariksessa vietettävistä messuista voi
tiedustella 019-335793. Varaukset retrettejä,
kokouksia ym. varten kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, parhaassa tapauksessa
isommille ryhmille vuosi aikaisemmin, sillä
erityisesti keskuksen viikonloput ovat hyvin
kysyttyjä. Yksittäismajoitukset lyhyemmällä
varausajalla. Kannattaa tiedustella tilannetta
joka tapauksessa.

Kesätapahtuma
Pyhän Ursulan seurakunnassa 28.8. klo
11: aluksi messu ja koululaisten siunaaminen, yhteinen ateria, grillausta, ym.
(näistä pieni maksu). Leikkejä, yllätyksiä, kilpailuja, musiikkia, yhdessäoloa.
Tapahtuu puistossa, jos sataa, sisällä.
Tervetuloa!

Oulu

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-61206711, fax 09-61206710. Sähköposti:
kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.
fi.
Kirjasto on kiinni 27.6. alkaen ja avoinna
jälleen torstaista 1.9. alkaen (tiistaisin ja torstaisin klo 13-16 ja keskiviikkoisin klo 13-18).
Kesällä ei messuja. Ekumeeninen aamurukous on torstaisin klo 8.30.

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
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 adoraatio messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30, 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 Neocatechumenal 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.)

Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta ja muusta toiminnasta www. studium.
fi.

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

Tapahtumia
Fransiskaanimaallikot OFS

Kokouksiimme ovat tervetulleita ne, joilla on
hyvä tahto. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun, joka alkaa klo 18.
Ensimmäinen kokous on tiistaina 13.9.

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu: Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-5792426,
E-mail matti.andelin@welho.com.
Helsinki: Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haahkapolku 3 A 21, 00200 Helsinki, gsm 0407365470, E-mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
Tampere: Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm
040-4197077, E-mail sinikka.meurman@
gmail.com.
Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 0405243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211.
Adoration on Monday at 17:30.

Radio ja TV
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
Verbi Dei sono
Schola cantorum

HELSINGIN 
SEURAKUNTIEN SENIORIT!
Tervetuloa vieraaksemme
lauantaina 27. elokuuta
Teresa ry kutsuu Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan ja Pyhän
Marian seurakunnan seniorit P.
Marian kirkolle viettämään virkistävän lauantaipäivän, nauttimaan mukavasta yhdessäolosta
ja pöydän antimista.
OHJELMA 27.8.
9.30 messu Pyhän Marian
			 kirkolla
11.00 lounas
vapaata seurustelua
14.00 kahvi
Ilmoittautuminen senioripäivään
17.8. mennessä Teresoiden sihteerille Kirsi Muradjanille puh. 0445957222.
Ilmoittautumisessa tarvittavat
tiedot:
yy osallistujan nimi ja puhelinnumero
yy tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta tai ruoka-aineallergiasta
Olet sydämellisesti tervetullut!
Teresa ry

Isä Frans Voss SCJ
50 vuotta pappina

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja muihin tilaisuuksiin. Gregorian
chant for weddings, funerals and other occasions. Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 0445021206.

Messuja Tallinnassa
Pyhien Pietarin ja Paavalin katedraali
(Vene tn. 18, Tallinn 10123): su 10.00
(venäjä), 11.30 (viro) ja 18.00 (puola),
la 8.00 (latina) ja 18.00 (englanti). Viikolla ma-pe 8.00 (viro) ja 18.00 (viro).
Piritan luostarin kappeli (Merivälja tee
18, Tallinn 11911): su 10.00, ma, ti, to,
pe, la 7.30 ja ke 17.00 (kaikki viroksi).
Lisätietoja: katoliku.ee.

Sunnuntaina 14. elokuuta klo
10.00 vietämme hänen merkkipäiväänsä piispanmessulla Pyhän
Marian taivaaseen ottamisen kirkossa seurakunnan nimikko-juhlan yhteydessä. Sen jälkeen tilaisuus onnitteluun seurakuntasalissa. Tervetuloa mukaan!
Pyhän Marian seurakunta
Seurakuntaneuvosto
SCJ-papit

Syksy 2011 – 63.toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kello 16:00-noin 18:00 p. Marian srk-salissa, Mäntytie 2,
00270 HELSINKI.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (09/2011) ajalle
26.8.-18.9. on toimitettava viimeistään 15.8.2011 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
Fides 8/2011 – 9

Pyhimys

Autuaita aiheita Osnabrückin opintopäivillä

P

ohjoismaiset teologiset
opintopäivät järjestettiin
Osnabrückissä, Haus Ohrbeckissä jo 39. kerran 27.6.-4.7.
Aiheena oli "Kirkon tulevaisuus – tulevaisuuden kirkko";
pyhiinvaeltava, kuunteleva,
julistava ja palveleva kirkko.
Suomesta oli 5 osallistujaa,
Anja Purhonen, Marko Pitkäniemi, Sara Torvalds, Tarja
Wartiainen ja Katri Tenhunen. Ruotsista mukana oli 6,
Norjasta 4 ja Tanskasta 2 osallistujaa.
Tänä vuonna opintopäivät
järjestettiin aiempaa lyhyempänä, vain viikon mittaisena, ja osallistujamääräkin oli aiempaa pienempi.
Ensimmäistä kertaa opintopäivien järjestäminen oli nyt
uusissa käsissä: siitä vastasivat mons. Ansgar Lüttel
Ansgar-Werkistä ja Haus
Ohrbeckin johtaja isä Franz
Richardt OFM. Vuosien ajan
pohjoismaisista opintopäivistä vastannut rouva Dorothea Olbrich oli toki kunniavieraana mukana keskiviikkona, jolloin Osnabrückin
piispa Franz-Josef Bode vietti
messun ja jäi illalliselle kanssamme.

Luennoista erityisen mielenkiintoisina pidettiin prof.
Georg Steinsin raamattuluentoa sekä prof. Helmut
Rolfesin esitystä "Lyypekin
marttyyreista". 25. kesäkuuta
2011 julistettiin autuaiksi 3
katolista pappia, Johannes
Prassek, Eduard Müller ja
Hermann Lange, ja samassa
yhteydessä muistettiin luterilaista pastori Karl Friedrich
Stellbrinkiä, jotka kuolivat
marttyyreina 10. marraskuuta
1943.
Autuuttamista muistettiin
vielä sunnuntaina 3.7. Osnabrückin katedraalin päämessussa, johon osallistuimme.
Prassek, Müller ja Lange
olivat opiskelleet Osnabrückin pappisseminaarissa
ja heidät oli vihitty papiksi
juuri Osnabrückin katedraalissa. Messussa 3.7. oli konselebroimassa myös 96-vuotias
pappi, joka oli vihitty papiksi
samaan aikaan Hermann
Langen kanssa.

Keitä olivat Lyypekin
marttyyrit?
Hermann Lange (s. 16.4.1912),
Eduard Müller (s. 20.8.
1911) ja Johannes Prassek
(s. 13.8.1911) olivat taustoiltaan erilaisia. Langella oli
hyvä katolinen perhe ja taloudellisesti turvattu lapsuus,
Müllerilla ja Prassekilla rikkonainen perhetausta ja vaikeammat olot. He olivat luonteeltaan erilaisia. Prassekilla
oli ilmeisesti hiukan kiivas
luonne, hänen pappisvihkimystään oli viivytetty puolella vuodella, koska hän oli
kritisoinut tiettyjä hartaudenharjoittamisen tapoja.
He kaikki tulivat kappalaisiksi Lyypekin Jeesuksen
pyhän sydämen seurakuntaan, Prassek ja Lange 1939
ja Müller 1940. Siellä Prassek
työskenteli erityisesti uskonnonopettajana ja puolalaisten
pakkotyöläisten sielunhoitajana, mitä varten hän oli opetellut puolaa. Lange oli hyvin
koulutettu ja kirjoitti saarnansa huolellisesti, Prassek
taas puhui vapaasti. Lange
työskenteli nuorten kanssa
ja huolehti erityisesti messupalvelijoiden koulutuksesta.

Müllerin köyhä lapsuus vaikutti häneen, teologisissa
opinnoissaan hän oli riippuvainen seurakunnan tuesta.
Müller oli käsistään kätevä
ja teki paljon työtä nuorten
kanssa.
Luterilainen pastori Stellbrink oli syntynyt 1894 ja
oli siis näitä nuoria katolisia pappeja iäkkäämpi. Stellbrink oli aluksi jopa kansallissosialistisen puolueen jäsen ja
kannatti kansallista kirkkoa,
joka olisi "puhdistettu roomalaisesta ja juutalaisesta vaikutuksesta". Miksi sitten häntä
muistetaan yhdessä Langen,
Müllerin ja Prassekin kanssa
yhtenä "Lyypekin marttyyreista"?
Vähitellen Stellbrink
huomasi yhä selvemmin
kansallissosialistisen puolueen kristinuskonvastaisuuden. Lyypekin pommituksen yhteydessä Stellbrinkin
tulkittiin viitanneen siihen
saarnassaan "Jumalan puhuneen mahtavalla äänellään".
Tuohon aikaan ekumeeninen
yhteistyö ei ollut kovin tavallista, mutta hän oli 1941 ystävystynyt Prassekin kanssa.
He vaihtoivat tietoa BBC:n

radiolähetyksistä, kirjeistä ja
lehdistä.
"Lyypekin marttyyrit"
pidätettiin vuonna 1942 muutaman kuukauden sisällä toisistaan, koska he olivat kopioineet ja jakaneet Münsterin piispan, kreivi Clemens
August von Galenin saarnoja.
Von Galen oli selvin sanoin
kritisoinut kansallissosialistista hallintoa henkisesti jälkeenjääneiden ja sairaiden
massasurmista. On arveltu,
että tunnetun ja rakastetun
piispa von Galenin itsensä
pidättäminen olisi ollut Gestapolle riskialtista, mutta syrjäisen seurakunnan 3 nuorta
pappia ja luterilainen pastori
oli helpompi asettaa varoittavaksi esimerkiksi.
Papit ja pastori Stellbrink
olivat vankeina noin vuoden.
Oikeudenkäynnissä oli
selvää, että heidät oli jo päätetty surmata. Heidät teloitettiin 10. marraskuuta 1943
muutaman minuutin sisällä
toisistaan, jolloin kirjaimellisesti "heidän verensä sekoittui". Oli siis tärkeä muistaa,
että Lyypekin marttyyreita on
neljä, ei kolme.
Katri Tenhunen

Teologiska studiedagar i Tyskland
Teologiska studiedagar ordnades igen i Haus Ohrbeck
närä Osnabrück för trettionionde gången. Dagarna
präglas av en lång och fin tradition med otaliga intressanta
föreläsare samt ett välförberett programutbud. Allt detta
skulle förstås inte vara möjligt
utan Ansgar Werks expertis
och erfarenhet.
Temat den här gången var
“Eine pilgernde, hörende und
dienende Kirche” dvs “En
vandrande, lysnande och tjänande kyrka”. Vi kunde fördjupa oss i temat med hjälp av
olika bibelställen och kyrkliga
dokument som t ex diakonatets betydelse och karaktär
i församlingen och kyrkan.
Osnabrücks stift har gett ut en
bok som handlar om diakonens pastorala tjänst och dess
dimensioner i församlingar.
Det är just genom pastoral
och liturgisk tjänst som den
tjänande kyrkan blir synlig i
världen.
Med anledning av de fyra
“Lübecker Märtyrer ”, tre
katolska präster och en luthersk pastor, som avrätta10 – Fides 8/2011

höll ett intressant föredrag
om prästernas liv och insats
till en bättre värld med hopp
och kärlek som Gud ger oss
och så kan vi modigt kämpa
emot alla orättvisor och hat i
världen.
Som höjd på hela studieveckan hade vi söndagens
biskopsmässa i domkyrkan
Där hedrade vi minnet av de
fyra och bad om deras förbön
inför Gud. Biskopen hade på
sig en fin mässhake som hade
hört till en av martyrerna, den
salige Hermann Lange.
Frau Dorothea Olbrich
besökte oss under veckan och
deltog också i mässan. Hon
är ju “pensionerad”, och kan
inte längre vara hela tiden
med oss på dagarna. Ändå
är hon aktiv och “still going
strong”. Vi är oerhört tacksamma för allt hon ha gjort för
oss nordiska katoliker under
alla dessa år och hoppas att
hon ännu länge skulle orka
vara mitt ibland oss.
des av nazisterna i Hamburg
år 1943, fick vi bekanta oss
med den kyrka som genom

lidande och död får bära
ett vittnesbörd på att tjäna
och offra sig själv för andra

och hela världens frälsning.
Dr Helmut Rofles, som har
skrivit en bok om martyrerna,

Marko Pitkäniemi
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Seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin
– Jeesuksen pikkusisaret maailmalla

70

vuotta sitten Jeesuksen
pikkusisar Magdeleine
saapui Saharaan seuraten esikuvansa Charles de Foucauldin jalanjälkiä. Hän aloitti
tehtävänsä perustamalla soppakeittiön Sidi Boujnaniin
Algeriaan. Hän tunsi kutsumuksekseen kuitenkin kontemplatiivisen rukouselämän
puutteellisissa oloissa elävien
ihmisten keskuudessa ja isä
Charlesin tapaan erityisesti
islaminuskoisissa maissa, ja
niinpä pikkusisar Magdeleine
jatkoi matkaansa Touggourtiin, missä hän perusti Jeesuksen pikkusisarten sääntökun-

Jeesuksen pikkusisarten spiritualiteetin ytimeen.
Chile: Viime vuona 27.
helmikuuta pikkusisaret
Luigina, Teresa-Claire ja
Helene-Mireille heräsivät
aamuyöllä seutua ravistelevaan maanjäristykseen Chilen
rannikolla. Heidän talonsa
samoin kuin monet muut
talot heidän ympärillään oli
rakennettu hiekalle, joten
ne eivät sortuneet. Ihmiset
valtasi paniikki. Kaikki ryntäsivät ulos tsunamia peläten.
Ihmiset lähtivät kipuamaan
läheiselle kukkulalle. Se oli
monille aika vaikeaa, kun

nan 1939. Vähitellen sääntökunnan sisaret ovat löytäneet
paikkansa eri puolilta maailmaa heitä eniten tarvitsevien
luota.
Viime vuonna Touggourtissa vietettiin sääntökunnan
perustamisen 70-vuotisjuhlaa
yhdessä monien sääntökuntalaisten, pappien ja lähiseudun asukkaiden kanssa. Saarnassaan Laghouatin piispa
Claude Rault muisteli ensimmäistä kohtaamistaan pikkusisarten kanssa. Alussa pikkusisarilla oli Sidi Boujnanissa
nomadinaisten äitiysklinikka.
Kun piispa Claude saapui
kerran klinikan pihaan, pikkusisar Jeanne-Andrée tuli
häntä vastaan sylissään valkoiseen peittoon kiedottu
vauva. ”Tämä on Jedda, eikö
hän olekin suloinen. Tulen
heti takaisin”, sisar sanoi
ja antoi lapsen isä Clauden
syliin. Kun isä Claude meni
hetken päästä kappeliin,
siellä oli toinen vastasyntynyt, Jeesus-lapsi kehdossaan,
joka toivotti hänet tervetulleeksi. Isä Claude oli tullut

polku oli pehmeää hiekkaa.
Täydenkuun valo helpotti
kulkua. Ihmiset istuivat hiljaa
paikoillaan ja monet rukoilivat. Aamulla he laskeutuivat alas katsomaan tuhoja.
Viikon ajan ihmiset viettivät
yöt kukkulalla ja tulivat toisilleen läheisiksi. Pian oli pakko
julistaa ulkonaliikkumiskielto yöajaksi, sillä kauppoja
ja marketteja alettiin ryöstellä. Järistyksen seurauksena
tuhannet ihmiset joutuivat
työttömiksi. Varojen tarve oli
suunnaton, joten pian järjestetyn keräyksen tuotto ei riittänyt läheskään korvaamaan
sellaisten tarpeita, jotka ovat
menettäneet kaiken.
Irak: Saddam Husseinin vallan luhistumisella
on ollut joitakin myönteisiä
seurauksia, mutta tilaa ovat
saaneet jotkin suuret uskonnolliset ryhmät ja vähemmistöjä, myös kristittyjä, on vainottu. Mosulissa elävät Jeesuksen pikkusisaret Mariam
Farah ja Elishua kertovat elämästään ja vaikeasta valinnastaan jäädä Mosuliin isä
Mazenin murhan jälkeen.

Monien rukousten jälkeen
sisaret päättivät jäädä jakamaan kohtalon muiden kristittyjen kanssa ja osoittaakseen muslimeille, että maa
oli myös heidän. Liikkua ei
voinut kuin välttämättömän
lähiseudulla, illalla ei voinut
mennä ulos eikä äänestämään voinut mennä, sillä se
oli liian vaarallista. Irakin
kaikkien eri uskonsuuntien
piispojen kokouksen jälkeen
tilanne rauhoittui hiukan.
Piispat vaativat rauhaa kristityille ja kristittyjen surmaamisen lopettamista Mosulin,
Baghdadin ja Basran seudulla. Tämän jälkeen lähiseutujen muslimit suhtautuivat
sisariin ystävällisemmin ja
lupasivat suojella heitä, jotta
he eivät lähtisi pois. Pikkusisaret ovat olleet seudulla jo 50
vuotta.
Piispa Claude Rault pohti
juhlasaarnassaan Touggourtissa Jeesuksen pikkusisarten spiritualiteetin luonnetta. Sisar Magdeleine
perusti yhteisöjä, jotka loistivat ympärilleen rakkautta
elämällä kutsumuksensa
mukaisesti. ”Te elätte läheisessä yhteydessä toisiinne”,
piispa jatkoi, ”eikä silloin
voi paeta itseään eikä muita.
Usein silloin, kun vaellatte
elämän kriisien keskellä, loistatte eniten Jeesuksen läsnäoloa ympäristöönne. Itse ette
voi mitata yhteisöjenne vaikutusta. Se on Jumalan teille
antamaa lahjaa, armoa, joka
välittyy heikkoudessamme.
Teitä vetävät puoleensa haavoitetut, toisten hylkäämät
ja unohtamat samalla tavalla
kuin Jeesus Nasaretilaista.”
Elina Grönlund
Kuva: Teetä Touggourtissa. Vasemmalta Jeesuksen pikkusisar Jeanne
(sääntökunnan johdossa alkuaikoina), Soad, Aquila, Nadia ja Jeesuksen pikkusisar Meriem Rebha
(Touggourtissa 1951 lähtien).

Koululaisten hiljentymishetket
Englanninkielisessä katolisessa Tablet-viikkolehdessä oli
mielenkiintoinen artikkeli nuorten mietiskelyn tarpeesta,
sen opetuksesta ja menestyksestä. Tänä vuonna on tarkoitus aloittaa kokeilu Ison-Britannian kouluissa. Raportti
myönteisistä kokemuksista Australiassa, jossa myös katoliset koulut osallistuivat nuorten mietiskelyprojektiin, herätti
kiinnostuksen järjestää samanlainen koulutusohjelma. Aloite
näyttää tarpeelliselta myös meidän maassamme, puhumattakaan oman kirkkomme rukouskasvatuksesta. Tämä edellyttää ensi sijassa keskittymistä ja hiljentymistä. Tästä on
lähinnä kysymys hiljentymisen projektissa. Tämä opetus tarjotaan sekä ala-asteella oleville lapsille että yläasteen nuorille
ja lukiolaisillekin.
Oikeastaan aikuisenkin täytyisi osata mennä itseensä
säännöllisesti ollakseen oma itsensä ja saadakseen omat ajatuksensa, pyrkimyksensä ja tunteensa järjestykseen. Tämän
sopusoinnin puute on usein syy siihen, miksi esimerkiksi
nuori ei pysty rauhassa ilmaisemaan omia mielipiteitään ja
luottavasti keskustelemaan aikuisten kanssa. Jos tätä ei ole
opittu nuorena, niin mistä ihminen voisi myöhemmin oppia
sen?
Me kaikki olemme sitä mieltä, että hiljentymisen taito
on tärkeä. Kun perheessä syntyy riitaa nuorten ja vanhempien välillä, se loppuu usein siihen, että nuoren käsketään
mennä omaan huoneeseensa miettimään. Vasta kun hän on
rauhoittanut, hän saa tulla takaisin. Joskus isä lähtee ulos,
kun ei jaksa enää kuulla lasten vaatimuksia. Lähtiessään
hän heittää kovalla äänellä oven kiinni takanaan. Sitten hän
kävelee ja yrittää löytää oman itsensä useampien kilometrien
matkan jälkeen.
Mutta hiljentymiskoulun projekti ei tähtää suoraan tällaisiin tilanteisiin. Sen tavoite ei ole edes pelkästään uskonnollinen tai tyypillisesti katolinen. Kurssi haluaa näyttää nuorille,
miten hiljennytään ja milloin se on tarpeellista ja hyödyllistä,
kun pyritään olemaan ihminen ja toimimaan ihmisenä, jolla
on järki, vapaa tahto ja jonka sydän on avoin totuudelle ja
rakkaudelle.
Koulujen opettajia yleensä – ei vain uskonnonopettajia –
kehotetaan käyttämään hyväksi hiljentymisen hetkiä vaikka
oman tuntinsa aikana, kun he havaitsevat lasten tai nuorten
keskittymiskyvyn heikkenevän tai kun he tarvitsevat hiukan
piristystä. Viiden minuutin ajan hiljaisuutta ja hiljentymistä
riittänee ilmanpiirin muuttamiseen ja kiinnostuksen palauttamiseen. Mitä hiljentymisen hetkellä odotetaan lapsilta ja
nuorilta? Oikeastaan ei paljoa muuta, kuin että he unohtavat
hetkeksi sen, mikä heitä on askarruttanut opetuksessa ja ajattelevat jotakin hyvää ja kaunista tai ei mitään, jos he pystyvät
siihen. Tämä on tietynlaista joogaa.
Kerran Stella Mariksessa oli maalausleiri. Maalauksen
ohjaaja aloitti jokaisen päivän opetuksensa hiljentymisellä,
jotta tulisimme tietoisiksi omasta itsestämme ja olisimme
todella läsnä kaikkine lahjoinemme, joita Luojamme on
antanut meille. Tämä vaikutti tietysti myöhemmin meidän
työskentelyymme.
On selvä, että uskonnon opettaja voi opastaa nuoria jo
hiukan kontemplatiivisessa rukouksessa. Silloin on tärkeä,
että he oppivat kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sanottavana heille tai he voivat miettiä Vapahtajan sanoja. Samalla
he oppivat, että voi myös rukoilla toistamalla yhtä sanaa, esimerkiksi: Isä meidän, tai olla vaikka ilman sanoja, pelkästään
tietoisena Jumalan kasvojen edessä olemisesta. Jumalan, joka
rakastaa jokaista ihmistä äärettömästi, ja johon aina voimme
luottaa.
Rukoileminen on meidän sielullemme yhtä tärkeää kuin
hengittäminen on meidän keuhkoillemme. Oikein hengittäminen on tärkeä ihmisen ruumiilliselle terveydelle. Samoin
on meidän mielenterveydellemme tärkeää oikea hiljentymisen tapa. Entä mikä on tärkeää meidän hengelliselle elämällemme? Ensiksi se, että me huolehdimme hyvin terveydestämme. Toiseksi se, että meidän mielemme on rauhassa
ja tasapainoinen. Lopuksi se, ettemme pelkää hiljaisuutta ja
hiljentymistä, vaan näemme siinä mahdollisuuden olla yhteydessä Jumalan kanssa. Hän muistuttaa meitä elämän oleellisista arvoista ja auttaa meitä elämään sovussa toistemme ja
oman itsemme kanssa.
isä Frans
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Ritareiden hieno juhla
Jerusalemin Pyhän
Haudan ritarikunta
vietti suurta juhlaa
Helsingissä 3.-5.
kesäkuuta. Tuolloin
järjestetyssä investituuraseremoniassa
otettiin ritarikuntaan
seitsemän uutta
jäsentä, mukaan lukien

monsignoret Marino
Trevisini ja Tuomo T.
Vimpari.
Investituuraviikonloppu
alkoi Helsingin yliopistolla
järjestetyllä seminaarilla (siitä
lisää alla) perjantaina 3.6. ja
jatkui samana iltana Pyhän
Marian kirkossa pidetyllä
vigilialla, jonka vietti Hel-

singin piispa Teemu Sippo
SCJ, ritarikunnan suurpriori.
Vigiliaan osallistuivat Roomasta myös ritarikunnan vt.
suurmestari, arkkipiispa Giuseppe De Andrea, sekä ritarikunnan kenraalikuvernööri,
kreivi Agostino Borromeo.
Lauantaina 4.6. arkkipiispa
De Andrea vietti Pyhän Henrikin katedraalissa itse investituuramessun, jonka juhlalli-

suutta lisäsi kaunis musiikki.
Lisäväriä toi messun lopussa
käynnistynyt voimakkaasti
savunneesta suitsukkeesta
käynnistynyt palohälytys,
jonka hiljentäminen kesti
useita minuutteja. Kiitosvirsi
Te Deum jäi osin tuon hälyn
alle. Lauantai-illalla nautittiin
juhlallinen illallinen.
Sunnuntain päämessu
katedraalissa oli samalla kii-

tosmessu investituurasta.
Senkin vietti arkkipiispa De
Andrea, mukana konselebroimassa olivat mm. molemmat
uudet pappisjäsenet.
Viereisellä sivulla on kuvakollaasi viikonlopun tapahtumista. (Kuvat otti Petteri Numminen.)

KATT

Kristityt rauhanedistäjiä vai esteitä
rauhalle Israelissa ja Palestiinassa?
Helsingin yliopiston
päärakennuksen saliin
12 oli kokoontunut
lähes 70 henkilöä
kuuntelemaan korkeatasoista esitelmää
kristittyjen asemasta
rauhanedistäjinä
tai rauhan esteinä
Israelissa ja Palestiinassa. Seminaari oli
osa Jerusalemin Pyhän
Haudan ritareiden
investituurajuhlaa.

P

ääpuhuja oli arkkipiispa
ja nuntius Giuseppe De
Andrea, Pyhän Haudan ritarikunnan asessori, joka ritarikunnan suurmestarin sairauden vuoksi hoitaa hänen tehtäviään. Kommenttipuheenvuorot oli pyydetty muiden
uskontokuntien edustajilta.
Juutalaisten puheenvuoron
esitti Rony Smolar, Suomen
juutalaisten seurakuntien
keskusneuvoston entinen
puheenjohtaja. Imaami Walid
Hammoud esitti muslimien
kannan ja luterilaisia edusti
suurlähettiläs Ilari Rantakari. Kuulijoiden joukossa
oli useita diplomaattikunnan edustajia, mm. Egyptin
Suomeen akreditoitu suurlähettiläs.
Seminaaritilaisuus oli järjestetty yhdessä Studium Catholicumin kanssa. Sitä ja Helsingin yliopiston teologista
tiedekuntaa edusti dosentti
Antoine Lévy OP, joka toi
tilaisuuteen tiedekunnan
tervehdyksen. Hän painotti
ekumenian ja dialogin tärkeyttä eri uskontojen välisissä
kontakteissa. Ritarikunnan
Suomen käskynhaltijakun-
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nan suurpriori, piispamme
Teemu Sippo SCJ toi Suomen
katolilaisten tervehdyksen
tilaisuuteen, samalla kun hän
avasi seminaarin. Tilaisuuden
puheenjohtajana toimi ritarikunnan Suomen käskynhaltija Lauri Gorski.
Arkkipiispa De Andrea
totesi puheensa aluksi, että
tämä oli hänen ensimmäinen
vierailunsa Suomessa. Hän
aloitti esityksensä painottaen
rakkauttaan Jerusalemiin
ja sitä, että rauha on vääjäämätön, koska muuta vaihtoehtoa ei yksinkertaisesti ole.
Juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat aina olleet Pyhässä
maassa, joka on kaikille
uskonnoille myös luvattu
maa.
Kristittyjen osuus Pyhän
maan väestöstä on n. 2 %.
Heistä vain n. kolmannes on
katolilaisia. Kristittyjen rooli
on tukea oikeutta, kunnioit-

taa kaikkia ja toimia kristityn paikallisväestön kautta.
Paavit Johannes Paavali II ja
Benedictus XVI ovat molemmat painottaneet kristittyjen roolia rauhanrakentajina
Pyhällä maalla. He voivat
toimia ikään kuin siltana juutalaisten ja muslimien välillä.
Koulutuksen kautta syntyy
ymmärrys ja osaaminen. Tästä
syystä ritarikunta on tukenut
ja tukee jatkuvasti alueella
olevia kouluja ja ainoaa kristittyjen yliopistoa, Betlehemin
yliopistoa. Yliopiston opiskelijoista 60 % on naisia. Arkkipiispan mukaan naiset ovat
paikallisyhteiskunnan tulevaisuus ja sen vastuunkantajia. He voivat olla todellisia
rauhanedistäjiä omassa lähipiirissään.
Uskonnot on nähtävä periaatteessa positiivisena tekijänä, joka tuo ihmisiä yhteen,
koska Lähi-idän konflikti ei

periaatteessa ole uskontojen
välinen. Olemmehan kaikki
saman Jumalan omia. Yhteys
Jumalassa vaatii myös ihmisten yhteyttä. Kaikilla kolmella
suurella uskontokunnalla
on yhteiset arvot. Jumalan
rakkaus meitä kohtaan vaatii,
että myös me kunnioitamme
muita.
Lopuksi arkkipiispa painotti sitä, että kaikilla uskonnoilla aina on oikeus esittää
mielipiteensä, mutta näitä
mielipiteitä ei saa politisoida.
Uskonto ei saa olla politiikan
väline.
Arkkipiispan puheen
jälkeen seurasi muslimien
perjantairukous, ja sen jälkeen
oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ensimmäinen puhuja
oli Rony Smolar. Hän esitti
kysymyksen: Mitä kristityt
enää voivat antaa, kun niin
paljon on jo yritetty? Kristityt voivat edelleen toimia sil-

lanrakentajina koulutuksen ja
dialogin avulla. Esimerkkejä
uskontojen välisestä käytännön yhteistyöstä löytyy mm.
urheilun ja kulttuurin alueilta. Kristityt voivat painottaa ihmisoikeuksia, yhteiskunnallista pluralismia, koska
rauha on uskonnon todellinen
merkki.
Imaami Hammoud vuorostaan totesi, että rauha tulee
Jumalalta. Lähi-idän konflikti
johtaa ja on johtanut muihin
uusiin konflikteihin. Suomen
valtiolla on vastuu toimia
rauhanvälittäjänä, niin kuin
Kosovon ja Bosnian konflikteissa. Suomalaiset arvot on
tuotava mukaan keskusteluihin eli kunnioitus, rakkaus,
ymmärrys, avosydämisyys,
tasa-arvo ja ihmisoikeudet.
Suurlähettiläs Ilari Rantakari painotti kristittyjen mahdollisuutta toimia sillanrakentajina. Hän mainitsi useita
kansainvälisiä aloitteita tähän
suuntaan. Medialla on myös
vastuu siitä mitä painotetaan
ja miten. Tässä koulutuksen
merkitys on huomattava.
Keskustelu jatkui vilkkaana. Kysymyksiä esitettiin
mm. naisten asemasta rauhanrakentajina, arvoista, kristittyjen paosta monesta arabimaasta mm. Irakista, Egyptistä, Jordaniasta ja Palestiinasta. Kysyttiin, jääkö enää
yhtään kristittyä arabimaihin
toimimaan rauhanvälittäjinä. Miten kristityt ylipäänsä
saadaan jäämään näihin
väkivaltaisiin maihin? Vain
Israelissa kristittyjen määrä
kasvaa.
Jan-Peter Paul

Artikkeleita

Fides 8/2011 – 13

Artikkeleita
Ajatuksia
terveydenhuollosta
ja omantunnonvapaudesta

K

eskellä kuuminta kesää, 29:ntena kesäkuuta, arkkiatri
Risto Pelkonen totesi ainakin kotimaa24.fi-sivuilla julkaistussa haastattelussa kannakseen, että “terveydenhuollon ammattihenkilöllä ei ole erivapauksia abortin suorittamisessa. Jos hän on sitä mieltä, että hän ei voi hyväksyä
raskauden keskeyttämistä, hänen ei tule ottaa sellaista tehtävää vastaan, jossa niitä joudutaan tekemään.” Heti tämän
jälkeen hänen kerrotaan muistuttavan, “että terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi kieltäytyä abortin suorittamisesta,
jos se kuuluu hänen virkatehtäviinsä”. (http://www.kotimaa24.
fi/uutiset/kotimaa/5560-arkkiatri-ei-erivapauksia-abortin-suorittamisessa)

Arkkiatrin kanta sopii huonosti siihen harkitsevaan ja
tasapainoiseen henkeen, jota arkkiatreilta on lupa odottaa.
Lisäksi se asettaa vastakkain kaksi tärkeää arvoa, jotka eivät
objektiivisesti välttämättä ole vastakkaisia: elämän puolustamisen ja omantunnonvapauden kunnioittamisen.
Ei ole tavatonta, että terveydenhuollon ammattilaisilla on
herkäksi kehittynyt käsitys siitä, että heidän tehtävänsä on
aina ja kaikkialla puolustaa elämää – yhtä lailla sen alussa
kuin lopussakin. Hehän juuri näkevät työssään, mistä on
kysymys. Eikä ole mitenkään yleistä, että esimerkiksi lääkärit olisivat innokkaita edistämään aborttia tai eutanasiaa
toivovien tavoitteita. Miksi se, joka haluaa parantaa, haluaisi
tappaa?
On siksi huolestuttavaa huomata, että demokraattisessa
yhteiskunnassa yhteiskunnallinen tai ammatillinen painostus elämää puolustavaa vakaumusta vastaan on näin peittelemätöntä. Halusi hän sitä tai ei, arkkiatri Pelkonen asettaa
lausunnollaan abortin tekemisen velvoitteen terveydenhuoltohenkilöstön omantunnonvapauden yläpuolelle. Jos hän
edes voisi perustella aborttia parantavana hoitotoimenpiteenä, hänen näkemyksensä voisi olla ymmärrettävä. Mutta
sitä se ei ole. Hyvin harvoin abortille löytyy minkäänlaista
lääketieteellistä syytä (eikä sekään ole yleisesti hyväksytty,
moraalinen syy). Eutanasiakeskustelua seuratessa ei voi kuin
syntyä ajatus, että pian sama velvoite koskee lääkäreitä siinäkin asiassa.
Sananlasku “kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” pätee tietysti tässäkin. On totta, että työntekijä sitoutuu suorittamaan
toimenkuvaansa kuuluvat tehtävät sovitulla tavalla. Siksi on
tärkeää, että toimenkuvan koko sisältö on selvä jo työtehtävistä sovittaessa. Toisaalta ei voida olettaa, että abortti tai
eutanasia olisivat sellaisia käytäntöjä, joiden moraalisesta
hyväksyttävyydestä voitaisiin saavuttaa yksimielisyyttä
ainakaan hyväksyvässä mielessä. Voidaanko niihin osallistumisesta siten tehdä (varsinkaan julkisen terveydenhuollon
puolella) minkäänlaista kynnyskysymystä?
Mielestäni on kehittyneen ja omantunnonvapautta kunnioittavan yhteiskunnan arvon – ja jokaisen ihmisen perimmäisen ihmisarvon – mukaista, ettei ketään pakoteta suorittamaan toimenpiteitä tai osallistumaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat selvässä ristiriidassa hänen perusvakaumustensa kanssa. Tätä näkemystä tukee myös Euroopan
neuvoston viime vuonna antama päätöslauselma 1763/2010,
jonka mukaan “yhtäkään henkilöä ... ei saa mistään syystä
pakottaa, pitää vastuussa tai syrjiä millään tavalla, jos hän
kieltäytyy suorittamasta aborttia tai raskauden keskeytystä
tai eutanasiaa tai mitään toimenpidettä, jonka seurauksena
ihmisalkio tai sikiö kuolee, tarjoamasta siihen mahdollisuutta, avustamasta siinä tai teettämästä sitä itselleen” (nr. 1).
Samanlainen omantunnonklausuuli on olemassa jo
monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Norjassa: ”Det tas
hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke
onsker å utfore eller assistere ved slike ingrep.” Tai: ”Helsepersonell som av samvittighetsgrunner onsker det, skal
fritas fra å utfore eller assistere ved svangerskapsavbrudd.”
Ei kuitenkaan pidä olla epärealistinen. Abortti ja kohta
varmaankin myös eutanasia ovat Suomessa laissa säädettyjä toimenpiteitä täysin riippumatta siitä, mitä Jumalan
laki niistä säätää. Totta kai työtä etsiessä on yritettävä pitää
huolta siitä, ettei ota vastaan tehtävää, jota ei omantuntonsa
perusteella voi tehdä. Mutta on julmaa ja loukkaavaa pakottaa tekemään sellaisia toimenpiteitä, sillä aina ei ihminen ole
niin onnellisessa asemassa, että voisi valita monesta vapaasta
työpaikasta. Joustettava on, mutta jostakin muusta päästä.
Marko Tervaportti
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Naisia kirkossa
Paavi Benedictus XVI pyysi
ensi kertaa pontifikaattinsa
aikana naisen, kontemplatiivisen nunnan, Colosseumilla
pitkänperjantain iltana vietettävän ristintien hartauden
tekstien kirjoittajaksi. Paavi
Johannes Paavali II:n aikana
kaksi kertaa ristintien hartauden teksteistä vastasi nainen.
Tänä vuonna ristintien
meditaatiot kirjoitti augustinolaissisar Maria Rita Piccione, joka on Italian augustinolaisluostarien liiton johtaja.
Sisar Maria Rita kuuluu
Lecceton luostariin lähellä
Sienaa, mutta asuu Roomassa
Santi Quattro Coronatin luos-

tarissa, jossa augustinolaissisarten noviisit ja nuoret
sisaret opiskelevat. Toinen
Lecceton luostarin sisar,
Elena Maria Manganelli, joka
on aikaisemmalta ammatiltaan kuvanveistäjä, vastasi
tämänvuotisen ristintiekirjasen kuvituksesta.
L'Osservatore Romano
-lehden haastattelussa 6.4.
sisar Maria Rita totesi, että oli
merkittävää, että paavi pyysi
tätä palvelusta ristintien kirkollista rukousta varten juuri
kontemplatiiviselta sisarelta,
henkilöltä, jossa itsessään
"ruumiillistuu" kirkon kontemplatiivinen ulottuvuus.

Paavi Benedictus XVI on
viime syksystä lähtien omistanut huomattavan osan
keskiviikon yleisaudienssien katekeeseistaan naisille.
Paavi on toukokuun alkuun
mennessä esitellyt katekeeseissaan 17 kirkon historiaan
suuresti vaikuttanutta naista,
Hildegard Bingeniläisestä
pyhään Birgittaan, Katariina
Sienalaisesta Katariina Genovalaiseen, Avilan Teresasta
Jeesus-lapsen Teresaan.
Katri Tenhunen

LUKIJOILTA
Birgittalaissisarten vieraana Intiassa
Äiti Judith kutsui meidät vierailulle Intiaan Marikunnun
luostariin vuonna 2009 helmikuussa kolmeksi viikoksi
ja vuonna 2010 huhtikuussa
neljäksi viikoksi. Minulla ja
vaimollani oli ainutlaatuinen
tilaisuus tutustua tähän luostariin, jonka on perustanut
autuas Elisabeth Hesselblad.
Kävimme Marikunnun
lisäksi useissa muissakin
luostareissa vierailulla. Vastaanotto käymissämme luostareissa oli sydämellistä ja
ystävällistä. Marikunnun
luostarissa ei ole ennen meitä

käynyt suomalaisia. Marikunnun luostari on birgittalaissisarten pääluostari Intiassa.
Matkustelimme Keralan
osavaltiossa lentokoneilla,
junilla sekä autoilla. Saimme
nähdä matkoillamme aivan
uskomattomia paikkoja.
Äiti Judith on siirtynyt
Kalamasseryn luostariin,
jossa kävimme ja yövyimme
vuonna 2009. Marikunnun
uudeksi äidiksi on valittu äiti
Damian.
Henri Hangelin
Masku

Yläkuvassa kirjoittaja ja sisar Lily. Alakuvassa luostarin sisaret, noviisit ja postulantit.

Hiippakuntajuhla Stella Mariksessa
lauantaina 13.8. (ks. s. 3)

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus herättää
Lasaruksen (III)
Joh. 11:33-45
Kun Jeesus näki itkevän
Marian ja hänen kanssaan
tulleet juutalaiset, jotka hekin
itkivät, syvä liikutus valtasi
hänet, ja hän kysyi: “Missä
hänen hautansa on?” “Herra,
tule katsomaan”, he vastasivat. Jeesus itki.
Juutalaiset sanoivat: “Katsokaa, kuinka rakas Lasarus
hänelle oli.”
Mutta jotkut heistä sanoivat:
“Kun hän pystyi avaamaan
sokean silmät, eikö hän myös
olisi voinut estää Lasaruksen
kuoleman?”
Järkyttyneenä Jeesus tuli
haudalle. Se oli luola, jonka
suulla oli kivi.
“Ottakaa kivi pois”, käski
Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle:
“Herra, hän haisee jo. Hän on
siellä nyt neljättä päivää.”
Jeesus vastasi: “Enkö sanonut
sinulle, että jos uskot, saat
nähdä Jumalan kirkkauden?”

Kivi otettiin pois. Jeesus
kohotti katseensa ja sanoi:
“Isä, minä kiitän sinua siitä,
että olet kuullut minua. Minä
kyllä tiedän, että sinä kuulet
minua aina, mutta minä
sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten
tähden, jotta he uskoisivat
sinun lähettäneen minut.”
Tämän sanottuaan Jeesus
huusi kovalla äänellä:
“Lasarus, tule ulos!”
Silloin kuollut tuli haudasta,
jalat ja kädet siteissä ja kasvot
hikiliinan peittäminä. Jeesus
sanoi: “Päästäkää hänet
siteistä ja antakaa hänen
mennä.”
Monet niistä juutalaisista,
jotka olivat tulleet Marian luo
ja nähneet, mitä Jeesus teki,
uskoivat häneen.

Kommentti
Kärsivän sydämen edessä
syvä liikutus valtasi Jeesuksen ja hän itsekin itki. Jeesus
tiesi jo, mihin Lasarus oli
haudattu, mutta hän halusi,
että kaikki, jotka olivat koolla
siellä, tulisivat hänen kanssaan haudalle rukoilemaan.

Stellis-kirjan
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.

Näin he näkisivät omin
silmin, että hän on Jumala,
koska vain Jumala voi herättää ihmiset kuolleista. Herra
antaa mahdollisuuden heille,
jotta he luottaisivat Jeesukseen.
Jeesus itkee, koska hän on tosi
ihminen, vaikka hän Jumalana näkeekin Lasaruksen
sielun koko ajan. Omassakin
elämässäsi olet luultavasti
itkenyt joskus. Minäkin. Kyyneleet voivat auttaa meitä.
Joskus itken omien syntieni
vuoksi, mutta sitten luolan
kivi siirtyy syrjään ja nousen
Jeesuksen armosta uuteen
elämään. Joskus itken muiden
puolesta. Samoin kuin Jeesus.
Jeesus anoo rukoillen Isäänsä,
että Hän antaisi meille kaikille ymmärrystä niin vaikeuksissa kuin epäuskossakin. Näin mieleeni tulee
ajatus Jumalan lapseudesta,
ja näin muistan niin elämän
myötä- kuin vastoinkäymisissä olevani Jumalan lapsi,
jota hän suuresti rakastaa.
Jeesus käskee paikalla olijoita: “Ottakaa kivi pois!”
Ihmeitä tekevä Herra voisi
yksin heittää kiven pois,

mutta hän haluaa minun
ponnistukseni. Tästä voimme
muistaa myös, että Jumala on
tahtonut asettaa juuri ihmisen
hänen pelastustehtävänsä
vaalijaksi maan päällä. Siksi
kirkko papistoineen on niin
tärkeä meille. Näin voimme
vastaanottaa ripin sakramentin. Sisimmässäni on aina
joku kivi, pieni tai iso, joka
estää minua lähestymästä
Jumalaa tai ainakin lykkää
tapaamistani hänen kanssaan tehden henkisen elämän
poluilla taivaltamisesta raskasta. Tämän takia yhteistyö on niin tärkeää: yhteistyö
vapaan tahtoni ja Jeesuksen
armon välillä.
Jeesus käski henkilökohtaisesti Lasarusta astumaan
ulos uuteen elämään. Hän on
sama Lasarus kuin aiemminkin, nyt vain sidottuna ja haisevana, mutta hän ei ole enää
kuollut vain elävä seisoessaan uudistuneena Jeesuksen
edessä.
Näkö, kuulo, tunto, haju…
kaikki aistit osallistuvat Jeesuksen ihmeen todistamiseen. Aina, kun annamme
Herramme armon toimia
meissä, tunnemme elämän

PYHIINVAELLUS
HATTULAAN 17.9.2011

Mielenkiintoinen historiikki katolisen kirkon
vaiheista Suomessa nyt
Katolisesta kirjakaupasta hintaan 25 euroa.
Tutustu myös muuhun
valikoimaamme: katolinenkirjakauppa.net tai
soita: 09-6129470.

Herra, lisää uskoani!
isä Raimo Goyarrola

Hattulan
pyhiinvaellus
Helsingistä
Pyhän Ristin kunnioittamisen ja kantamisen
hartaus

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

Finlandia
Catholica

palaavan takaisin koko ruumiiseemme ja mieleemme.
Tämä suuri ihme todistaa,
että hän on todellinen Jumala,
kaikkivaltias.

Hattulan keskiaikaisessa kirkossa lauantaina 17. syyskuuta

Pyhän Olavin seurakunta järjestää pyhiinvaelluksen Hattulaan, jossa
osallistumme ristin kunnioittamisen ja ristinkantamisen hartauteen
yhdessä Helsingin seurakunnista tulevien kanssa.
Menomatkalla ruokailemme Rönnvikin viinitilalla ja paluumatkalla
tutustumme Pälkäneen rauniokirkkoon. Matkan hinta on 14 € lounas
+ bussikyyti. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä sähköpostiin heikki.paavisto@mil.fi tai virka-aikana puh 0299 260 110. Ilmoita myös erikoisruokavaliot. Matkalle kannattaa ottaa pientä syötävää sekä juomista.
Klo 07.00 Pyhä messu Jyväskylässä Pyhän Olavin kirkossa
Klo 08.00 Lähtö kirkon edestä Hattulaan reittiä Jyväskylä - Jämsä - Orivesi
- Pälkäne (matkalta pääsee mukaan).
Klo 11.00 Ruokailu Rönnvikin viinitilalla
Klo 12.00 saapuminen Hattulan Pyhän Ristin kirkolle sekä tutustuminen
kirkkoon
Klo 12.30 Ristin kunnioittamisen ja -kantamisen hartaus
Klo 13.30 kahvitarjoilu luterilaisen seurakunnan toimesta, jonka jälkeen
paluumatka
Klo 17.30 saapuminen Jyväskylään

Messu Pyhän Henrikin katedraalissa vietetään klo 9.00 ja
bussi Hattulaan lähtee messun
jälkeen kirkon edestä. Pysähdytään myös Pyhän Marian
kirkon kulmalla bussin 18
pysäkillä.
Hartaus alkaa Hattulassa klo
12.00 ja sen päätyttyä Hattulan seurakunta tarjoaa kahvit.
Takaisin Helsingissä olemme
n. 16.30.
Edestakaisen matkan hinta on
20 euroa. Ilmoittautuminen
Katoliseen tiedotuskeskukseen p. 09-6129470 tai sähköpostilla kaarina.koho@catholic.fi
Pyhiinvaelluksen järjestävät
Academicum Catholicum ja
Maallikkodominikaanit.
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
Father Guy Barbier has died
Father Guy Barbier, born in 1921 in France,
died in the early hours of Tuesday, June 21.
Father Barbier was known to many Catholics in the international community in and
around Helsinki as well as to Catholics in
Estonia and Russia. He came to Finland in
1964 in order to study Russian, lived in the
Eastern Rite Ecumenical Centre in Espoo and
worked among troubled men helped by the
Emmaus movement. He was later appointed
to Saint Henry’s Cathedral, and from there
he served the faithful not only in Finland
but also in the (ex) Soviet Union. In later
years he became known also as the excorcist
of the Diocese of Helsinki. The following is
the homily in the funeral Mass of Fr. Barbier,
held by the Cathedral pastor, msgr. Marino
Trevisini on June 29:
I think that today we all are under the influence of two opposite feelings. If we direct our
attention to ourselves, we probably feel pain,
sorrow and nostalgia. But if we look at Father
Guy, we can feel joy, gratefulness and praise,
which is the meaning of this Eucharist. Why
joy? Because Father Guy has finally reached
the goal of his life: Jesus Christ. This is what
Saint Paul also assures us in the first reading:
”I look on everything as so much rubbish if
only I can have Christ. ...I am racing for the
finish, for the prize to which God calls upward
to receive in Christ Jesus” (Phil. 3, 8.14). And
in the second reading: ”I have fought the good
fight to the end; I have run the race to the finish;
I have kept the faith... The Lord will rescue me
from all evil attempts, and bring me safely to
his heavenly kingdom” (2 Tim. 4, 7.18).
		 Today, Father Guy celebrates the 60 th anniversary of his Ordination as a priest. I say that
he celebrates it together with us, because the
liturgy unites the whole church: the already
triumphant Church in heaven and the Church
still on pilgrimage here on earth. I imagine that
he invites us to bless the Lord together with
him in the words of Psalm 34: ”Proclaim with
me the greatness of Yahweh, together let us
extol his name” (Ps. 34,4).
		 Being a priest, has given form to his whole
life. When still a young boy, he knew clearly his
vocation, and finally at the age of thirty, after
dramatic events in his life, he was ordained a
priest. He always understood this ministry as
being a humble servant of God in the service of
people-- especially towards the more humble:
the poor, the homeless, the alcoholics and the
sick, and finally to those who are under the
power of evil, as an exorcist.
		 He was overwhelmed by Christ’s love and
compassion for people. Later on, when he was
already old and often suffering from illness,
we exhorted him to rest, to take care of himself
a bit, he was always ready to leave, saying: ”If
you only knew how much they suffer!” And
still more: ”Look, how the doctors and nurses
are running all agitated to save somebody’s life
and to help those who are suffering. Should we
not run and do what is in our power to help
those who suffer spiritually?” He was moved
by the awareness that it is possible to be liberated. He who had personally known imprisonment and suffering, he who in the concentration camps had looked evil and death in
the face, was able to recognize people’s suffering, especially the inner suffering. Father
Guy assured us that physical sufferings are
not comparable to the sufferings of the soul, to
the continuing anguish felt by those who have

been deprived internally of liberty, oppressed
in diverse forms and in diverse intensity under
the power of the devil. How could one remain
indifferent knowing that one can be cured and
liberated by the power of Jesus Christ?
		One aspect of Father Guy that always
impressed me during these almost nine years
that we lived together was his marvellous
humility. It was apparent from his style of
life, from the poverty of his room, from the
recycled furniture, from the simplicity of his
suit, but above all it was profound, authentic, interior humility. This was not an expression of his character, which was rather courageous and resolute, but it was generated by
real faith, by standing in the presence of God
in constant prayer, although his life was very
active. His life was also nourished by the love
of neighbour, which made him consider other
people more important than himself and to
serve them.
		 Another impressive aspect was Father
Guy’s generosity, his compassion towards
every suffering person. This was one of the
motives of his prayer. He always took it seriously when somebody asked him to pray for
them. He carried in the church with him a list
of persons for whom he had promised to pray,
and he spent hours there. He did the same
in his room where he often spent sleepless
nights because of his own ailments, praying
for others.
		 He had a thirst for learning and he read a
lot, always keeping up to date. He knew how
to transmit his knowledge with a clear catechesis, efficient in different areas: talking to
spouses, to children, in explaining the liturgy.
		 As a connoisseur of the human soul, he was
always at people’s disposal for confessions and
for spiritual guidance. So many of us have benefited from his spiritual care. His preoccupation was not only to understand and console,
but to cure whenever possible. Like he had
done in the community of Emmaus, he taught
people to take care of themselves by taking
care of others, understanding that our life has
a meaning in order that we could help others
who are in a situation similar or worse than
ours. One can always do something, at least
one can pray.
		 Father Guy loved the Church-- this concrete
Church that was founded on the faith of Peter,
like we have heard in the gospel, and on the
fidelity of his successors. Father Guy always
refused to consent to pastoral attitudes that
had not been approved by the official Church.
What he said was never banal, and he knew
how to conduct a discussion to a higher level
and to speak about Jesus Christ.
		 He loved this country and its people. He
followed attentively the social and political events. He obtained Finnish citizenship a
long time ago. He was very happy about the
election of a Finnish bishop, because he could
understand and serve his own people better.
		 Finally, I would like to mention that Father
Guy was joyful and gentle. He loved life and
appreciated the beauty of nature. Every sunny
day brightened him up with happiness and he
enjoyed the springtime like a child who is fascinated by the miracle of the renewing of life.
		 Father Guy has left us a precious heritage.
I hope that the seeds of goodness and wisdom
that father Guy sowed in Finland during these
47 years, will produce copious fruits of sanctity.
		 Dear Father Guy, on earth you have helped
many of us and for all of us you have been
an inspiring example. Protect us now from
heaven and pray for us.

Diocesan Feast in Stella Maris: Saturday, August 13. Welcome!
Please inform your parish if you are coming.
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CARITAS-KUULUMISET
Caritaksen toimisto ja kauppa
ovat kiinni 8.6.-12.8.

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.
Kokoonnumme torstaina 11. elokuuta klo 18.00. Tutkimme Katekismuksen sivuja 149-175. Niihin on hyvä tutustua etukäteen ja koota
kysymyksiä ja löytöjä. Jokaisessa kokoontumisessa on myös pappi
mukana. Oma Katekismus mukaan.
Tiedustelut: Kaarina Koho, 09-6129470. Myös uudet osallistujat ovat
tervetulleita!

Helsingin seurakuntien
johdantokurssi katoliseen uskoon
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen. Ne koostuvat
luennosta, kahvitauosta ja keskustelusta, joka päättyy viimeistään klo
20.30. Kaikille avointen luentojen lisäksi on kirkkoon liittymistä aikoville myös seurakunnittaisia tapaamisia.
		 Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus
liittyä katoliseen kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy huhtikuussa,
kirkkoon liittyvien ohjelma jatkuu toukokuun loppuun saakka. Kurssi
on ilmainen eikä sille tarvitse ilmoittautua.
		 Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta. Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että Katolisessa kirjakaupassa. Lisätietoja arkisin puh. 09-6129470,
info@catholic.fi. Ohjelma on vasta alustava.
ALUSTAVA OHJELMA
5.9.2011 Johdatus kurssiin, tutustuminen kirkkoon ja messuun
USKONTUNNUSTUS
19.9.2011 Jeesus Kristus ja pyhä Kolminaisuus
3.10.2011 Raamattu ja traditio
17.10.2011 Kirkko ja opetusvirka
KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
31.10.2011 Sakramentit; kaste ja vahvistus
14.11.2011 pappeus ja eukaristia28.11.2011 rippi ja sairaiden voitelu
12.12.2011 avioliitto
9.1.2012 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
23.1.2012 Käskyt I
6.2.2012 Käskyt II
RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
20.2.2012 Herran rukous
5.3.2012 Rukouksista ja hartauksista
19.3.2012 Neitsyt Maria ja pyhät
2.4.2012 Eläminen kirkon yhteydessä
16.4.2011 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa
LOPUKSI
- Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin
- Harjoitus ja valmistautuminen rippiin
- Rippi
- Kirkkoonotto

